
  



TIIVISTELMÄ 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan sitä, ovatko SOK:n asiakaspalveluyksiköiden tiimiesi-

henkilöt kiinnostuneita itseohjautuvaan verkostoitumiseen oman työroolinsa ja proses-

sinsa kehittämiseksi. Toiseksi, minkä perusteella tällaisen verkoston osallistujat voi-

daan määritellä. Edelleen, mikäli aito tarve tällaiselle verkostoitumiselle löytyy, millai-

silla keinoilla verkostoitumista voisi arjessa edistää ja miten verkoston toimintaa voi vi-

suaalisesti kuvata. Työn konteksti sijoittuu työnantajalleni SOK:lle, mutta työn konteksti 

ei ole niin oleellinen kuin esihenkilöiden aidot tarpeet verkostoitumiseen. Tästä syystä 

työssä itse yritysympäristöä ei käsitellä kuin pintapuolisesti. Työ on toteutettu itseohjau-

tuvana toimintatutkimuksena, eikä työllä näin ollen ole toimeksiantoa, vaan tutkimus-

lupa työnantajaltani SOK:lta. 

Työn teoreettisessa viitekehyksessä käsittelen siiloutumista, itseohjautuvuutta ja ver-

kostoitumista. Käsittelen myös palvelumuotoilua, erityisesti siitä näkökulmasta, miten 

palvelumuotoilua voidaan käyttää siilojen välisten rajamuurien madaltamisessa.  

Opinnäytetyössä käytän muotoilun keinoja ja etenen tuplatimanttia mukaillen ymmärtä-

mällä ongelmaa ensin kyselylomakkeen, kirjallisuuskatsauksen ja benchmark-haastat-

telun kautta. Määrittelen ongelman hyödyntämällä työpajaa esihenkilöiden kanssa sekä 

kuvaamalla esihenkilöiden tarpeita esimerkiksi esihenkilöiden polun, persoonan ja si-

dosryhmäkartan kautta. Ideointivaiheessa hyödynnän vahvasti esihenkilöiltä saamiani 

ideoita ja testaan niitä pitkin matkaa validoiden lopulta konseptin ja storyboardin kautta. 

Työssä käy ilmi, että asiakaspalveluyksiköiden tiimiesihenkilöt ovat kiinnostuneita ver-

kostoitumisesta ja tähän verkostoitumiseen luodaan työn kuluessa konsepti. Kyseinen 

toimintamalli edistää esihenkilöiden verkostoitumista arjessa ja edistää esihenkilöiden 

ammatillisen roolin kehittymistä ja oman prosessin toiminnan kehittämistä. Työn lo-

pussa määrittelemäni konseptin avulla pystytään kenelle tahansa verkostoon mukaan 

tulevalle kuvaamaan helposti sitä, millainen verkoston luonne on. Samoin kyseistä ai-

neistoa voi käyttää apuvälineenä kuka tahansa, joka pohtii omassa organisaatiossaan 

millaisia asioita on tarpeen ottaa huomioon itseohjautuvaa verkostoa käynnistäessään. 
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ABSTRACT 

This thesis examines whether the team leaders in SOK's customer service units are in-

terested in self-directed networking to develop their own professional role and process. 

Second, on what basis the participants of such a network can be detrmined. Further-

more, if there is a genuine need for such networking, by what means could networking 

be promoted in everyday life. Also, how this network could be presented in an ap-

proachable and visual manner. The context of the work lies with SOK, but the context 

of the work is not as relevant as the real needs of the team leaders for networking. For 

this reason, the business environment itself receives little attention in this work. The 

work has been carried out as a self-directed action research, and the work therefore 

does not have an assignment, but a research permit from my employer. 

In the theoretical framework of the work, I deal with silos, self-direction and networking. 

I will also address service design, particularly from the perspective of how service de-

sign can be used to lower boundary walls between silos. 

In the thesis, I use the means of design and proceed with the model provided by the 

double diamond model. First understanding the problem through a questionnaire, a lit-

erature review and a benchmark interview. I define the problem by utilizing the work-

shop with the team leaders and describing the needs of the team leaders’ through, for 

example, the path of the team leaders’, the persona and the stakeholder map. In the 

brainstorming phase, I make strong use of the ideas I get from the workshop and test 

them along the way, eventually validating through the concept and storyboard. 

The work shows that the team leaders of the customer service units are most inter-

ested in networking, and a concept for this networking is created during the work. This 

operating model promotes the networking of supervisors in everyday life and promotes 

the development of the professional role of supervisors and the development of the op-

eration of one's own process. Through the concept I defined at the end of the work, an-

yone who joins the network can easily describe the nature of the network. Similarly, this 

material can be used as a tool by anyone who is considering what issues need to be 

considered in their own organization when starting a self-directed network. 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytteessä tutkitaan Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (myöhemmin 

SOK) asiakaspalvelua tekevien yksiköiden tiimiesihenkilöiden itseohjautuvan verkoston 

muotoilua. Ei ole yleisesti tunnistettu, että samantyylistä työtä tekevien yksiköiden vä-

lillä tapahtuisi itseohjautuvaa verkostoitumista, joissa keskityttäisiin yksilöiden ammatil-

lisuuden ja oman työprosessinsa kehittämiseen. Verkostoitumisen tapa vaikuttaisi ole-

van enemmänkin ylhäältä päin ohjattua, projekteihin vai virallisempiin yhteistyön muo-

toihin liittyvää. Tähän väittämään sain vahvistusta tässä opinnäytetyössä keräämäni ai-

neiston kautta kun tutkimusosiossa pyrin selvittämään myös sitä, miten ja millaisissa 

verkostoissa toimitaan ja miten näkyvää muualla tapahtuva verkostoituminen on. 

 

Alkuperäinen tutkimuskysymys nousi aitona tarpeena asiakaspalvelua tuottavan proses-

sin esihenkilöiltä. Nämä esihenkilöt toivoivat mahdollisuuksia päästä sparrailemaan mui-

den asiakaspalvelutyötä tekevien prosessien esihenkilöiden kanssa oman prosessinsa 

kehittämisestä ja asiakaspalvelutyön johtamisesta. Tutkimuskysymyksen lähtökohtana 

on näin ollen esihenkilöiden työn tukeminen vertaistuen kautta. Taustalla on myös pyr-

kimys edistää yksiköiden välistä kommunikaatiota ja ketterää yli organisaatiorajojen yl-

tävää kehittämistyötä. Lopullisena tavoitteena on näin ollen madaltaa yksiköiden välisen 

kommunikaation kynnystä. Se, miksi tämän työn aihe on tärkeä tai mullistava, johtuu 

siitä, että vaikka muualla organisaatiossa itseohjautuva verkostoituminen ei olisi tunte-

maton aihe, on se kuitenkin asiakaspalveluyksiköiden välillä ja näillä kohderyhmäksi 

määrittyvillä henkilöillä vielä käyttämätön mahdollisuus. Tutkimuksen käynnistysvai-

heessa ei tunnistettu, että tällaista verkostoa olisi vielä asiakaspalveluyksiköiden välillä. 

Koska tällaista keskusteluyhteyttä ei ole vielä toistaiseksi avattu, on näin ollen tämä tut-

kimus ajankohtainen.    

 

Asiakaspalveluyksiköiden esihenkilöt toimivat pitkälti oman lähiorganisaationsa, oman 

kuplansa kanssa kehittäessään oman prosessinsa toimintaa ja esihenkilötyötään niistä 

raameista, joita tuo oma ympäristö tarjoaa. Työn alkuolettamana onkin, että muiden pro-

sessien kanssa sparrailemaan pääseminen olisi myös asiakaspalveluyksiköiden esihen-

kilöiden puolesta haluttua ja kannattavaa. Sparrauksella viitataan terminä alun perin 

enemmänkin urheilulajeihin, jossa harjoitusvastustajan kanssa pääsee testaamaan eri-

laisten tekniikoiden toimivuutta, mutta termi on uinut tehokkaasti myös liiketoiminnan alu-

eelle. Sparraus-termi on varsin sopiva tällaiselle parhaiden käytäntöjen jakamiselle työ-

ympäristössä ja käsitettä yleisesti ottaen näytetään käytettävän samalla tavalla riippu-

matta ympäristöstä. Eli käytännössä juuri vuorovaikutteisena kokemusten jakamisena, 

jolla omaa ja sparrikaverin toimintaa kehitetään. 

 

Tässä opinnäytetyössä mielenkiinto kohdistuu itseohjautuvuuteen katsomalla itseohjau-

tuvuutta verkostoitumista edistävänä tekijänä oman roolin ja työprosessin kehittämiseksi. 

Työssä ei keskitytä itseohjautuvuuden tutkimiseen organisaatiossa päätöksenteossa tai 



S i v u  | 2 

 

 

 

 

tiimien sisäisessä toiminnassa. Aiheen keskiössä toimii asiakaspalvelua tuottavien yksi-

köiden esihenkilöt ja heidän kauttaan itseohjautuvan verkoston kysymysten ratkominen. 

Opinnäytetyössä keskitytään esihenkilöiden näkemyksiin oman prosessinsa kehittämi-

sestä vertaistuen kautta, jonka takia asiantuntijoiden ja asiakkaiden osallistaminen toi-

mintaan on tarkoituksella jätetty tämän työn ulkopuolelle. Vastaavasti itse organisaa-

tiokontekstin käsittely tässä työssä ei ole näin ollen yhtä oleellista kuin kohderyhmän 

esille tuomat tarpeet ja näkemykset. Vastaavasti tässä opinnäytteessä ei keskitytä orga-

nisaation rakenteen verkostomaisuuden tarkasteluun suhteessa muihin organisaatiora-

kenteisiin, vaan nimenomaan verkostoitumista tarkastellaan yksilöiden itseohjautuvuu-

teen ja vapaaehtoisuuteen perustuen. Siiloutumista tullaan käsittelemään tässä opinnäy-

tetyössä perustelemaan sitä, miksi itseohjautuvuus ja verkostoituminen voi olla minkä 

tahansa organisaation toiminnasta poikkeavaa toimintaa. Työssä en ota kantaa siihen 

miten siiloutuminen vaikuttaa tässä kyseisessä kontekstissa muutoin, kuin tämän ver-

koston jäsenten yhteistyöhön vaikuttaen ja miten se on aineiston keräämisessä tullut 

esille. Myös johtamiskulttuurin käsittely on rajattu tämän työn ulkopuolelle, sillä kokonai-

suutena aihe on liian monitahoinen käsiteltäväksi työssä käsiteltävien muiden teoreettis-

ten viitekehysten rinnalla. 

 

1.1 KONTEKSTI 
 

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, tuttavallisemmin SOK, on osuuskauppojen 

omistama keskusliike, joka tuottaa asiantuntija-, tuki- ja hankintapalveluita osuuskau-

poille. SOK:n vastuulla on S-ryhmän strateginen ohjaus ja ketjujen kehittäminen. SOK 

itsessään muodostuu SOK:sta ja sen tytäryhtiöistä ja pelkästään SOK:lla työskentelee 

noin 1500 asiantuntijaa erilaisissa tuki-ja palvelutoimintojen asiantuntijatehtävissä. Koko 

S-ryhmää koskevat johtamislupaukset (kuva 1) on tuotu esille avoimesti myös S-ryh-

mään töihin hakeutumista harkitseville. Johtamislupauksilla halutaan varmistaa, että 

kaupparyhmän johtamiskulttuuri edelleen kehittyy ja että kaikki S-ryhmän  työntekijät 

saavat kokea hyvää johtamista. Koko S-ryhmää koskevat johtamislupaukset on kiteytetty 

kolmeen sanaan: uskallan, arvostan ja toteutan. (S-ryhmä.) Johtamislupauksella on 

linkki tähän työhön siten, että verkostoitumisella voidaan pyrkiä entistä parempaan lähi-

johtamiseen, kun kommunikaatiota parantamalla voidaan yhtenäistää ja kehittää esihen-

kilöiden työtä läpi organisaation. 

 

Se, miten opinnäytetyön tekijänä itse sovin tähän opinnäytetyön kontekstiin, on henkilö-

kohtaisesti työsuhteeni SOK:lla esihenkilönä toimiminen. Haluan itsekin olla mukana ke-

hittämässä oman prosessini toimintaa, omaa ammatillista osaamistani ja varmistaa ke-

hittyminen onnistumalla yhdessä muiden esihenkilökollegoideni kanssa. Tämä opin-

näyte on näin ollen omalla pöydälläni oman työroolini kautta, mahdollistaen myös itsel-

leni tilaisuuden päästä verkostoitumaan esihenkilökollegoideni kanssa. Myös omalta 

osaltani tämän opinnäytetyö tavoittelee entistä paremmin yhteisissä johtamislupauksissa 

onnistumista ja johtamiskulttuurin kehittämistä. 
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Kuva 1 S-ryhmän johtamislupaus. Lähde: s-ryhmä.fi/työpaikat/miksi-s-ryhmään 

Prosessi lähti käyntiin jo kesällä 2020, kun sain henkilöstöpäälliköltämme sähköpostia. 

Viestissä tiedusteltiin, olisinko minä ja kollegani prosessissamme kiinnostuneita sparrai-

lemaan muiden asiakaspalvelua tuottavien yksiköiden tiimiesihenkilöiden kanssa. Tämä 

kysymys oli noussut erään asiakaspalveluyksikön esihenkilöiden toimesta tapetille, hei-

dän keskustellessa henkilöstöpäällikkömme kanssa. Tämä sähköpostiviesti antoi alun 

opinnäytetyölleni, kun pian tämän viestin vastaanottamisen jälkeen kävi ilmi, että palve-

lumuotoilun opiskelupaikka syksylle olisi odottamassa. 

 

Opinnäytetyö käsittelee itseohjautuvuutta ja verkostoitumista, joten työ ei ole ollut toi-

meksianto, vaan yhden esihenkilönä toimivan yksilön tutkimus siitä, miten itseohjautuvaa 

verkostoitumista voisi tässä esitetyssä kontekstissa toteuttaa. Työllä ei näin ollen voisi 

edes ollakaan toimeksiantajaa, sillä itseohjautuvan tekeminen ylhäältä johdettuna toi-

meksiantona olisi absurdia. Tutkimuksella on aito konteksti ja aito tarve, eli esihenkilöi-

den esilletuomat näkemykset sparrailun tarpeista. Tutkimuksen kohteena olevan verkos-

ton ei ole tarkoitus olla ylhäältä päin ohjattu. Tässä työssä teen palvelumuotoilun keinoja 

hyödyntäen itseohjautuvan matkan organisaatiossani laajentaen samalla omaa toimin-

taympäristöäni tutustuessani siinä toimiviin yksilöihin. 

 

1.2 OPINNÄYTETYÖN TARPEELLISUUS ISOSSA KUVASSA 
 

Digitaalinen vallankumous on tehnyt asiakkaiden vaatimuksista hyviin kokemuksiin en-

tistäkin voimakkaamman (Stickdorn, Hormess, Lawrence & Schneider 2018, 6). Myös 

nykyinen tiedon vallankumous tuo mukanaan muutoksen, joka on nopeampi kuin milloin-

kaan aikaisemmin – nopeampi kuin teollinen vallankumous aikanaan ja näin ollen van-

hoilla keinoilla ei voi enää pärjätä uudessa maailmassa (Akola 2020, 23). Tulevaisuu-
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dessa vaaditaan siten entistä enemmän reaktioherkkyyttä, eli kyvykkyyttä reagoida no-

peasti muutoksiin (Pölönen 2020, 49). Uusia haasteita työssäkään ei siten voi ratkaista 

vanhoilla menetelmillä, vaan esihenkilöiden omassa työssä tarvitaan uusia näkökulmia, 

jotta jatkuvassa muutoksessa voi pysyä mukana. 

 

Paine tuottavuuden ja palvelun laadun parantamiseen on herännyt sekä julkisella että 

yksityisellä sektorilla, kun etsitään vaihtoehtoja muuttuviin asiakastarpeisiin vastaami-

seen. Verkostomainen toiminta on varteenotettava ratkaisu tällaisiin muutosajureihin, 

joita yhdistää keskinäisriippuvuus, joustava sopeutuminen ja kokonaisvaltaisuus (Har-

maja 2019, 12). Vastaavasti S-ryhmässä on tunnistettu kaupan alalla tapahtuva digitali-

saatioon liittyvä murros, joka tuo sekä tehokkuutta, muovaa liiketoimintamalleja että lisää 

läpinäkyvyyttä. Koska tulevaisuuden haasteissa menestyminen vaatii kilpailukykyisem-

pää ja osaavampaa toimintaa, panostetaan vahvasti innovatiivisten ratkaisujen kehittä-

miseen, johon osallistuu sekä henkilöstö että asiakkaat. Liiketoiminnan on siis mukau-

duttava asiakkaiden tarpeisiin. (S-ryhmä.) Käynnissä oleva muutos ei siten näyttäisi ole-

van vain yksittäiseen toimialaan kohdistuvaa, vaan tämä muutos tapahtuu samanaikai-

sesti kaikkialla. Tämän työn kontekstissa verkostoitumisen ja yhdessä tekemisen merki-

tyksellisyyttä voidaan siten selittää käynnissä olevan kokonaisvaltaisen muutoksen 

kautta. Jokainen on muutoksessa osallisena, jokaista muutos koskettaa ja vaikkei osaisi 

sitä sanoittaa, on jokaisella siitä oma kokemuksensa. Muutoksessa mukana pysyminen 

vaatii näin ollen passiivisen sivusta katsojan roolin sijaan aktiivista toimijuutta muutoksen 

kyydissä pysymiseksi.  

 

Vaikka muutos itsessään ei ole mitään uutta, maailmanlaajuiset ilmiöt muovaavat ympä-

ristöämme jatkuvasti muovaten sekä tapoja oppia ja viestiä, mutta myös työskennellä. 

Vanhoja ammatteja lakkaa olemasta ja uusia syntyy niiden tilalle, kun jonkun työ korva-

taan robotilla tai joku saa uudeksi työkaverikseen robotin. Ne ammatit, jotka eivät katoa, 

tulevat muuttumaan ajan kuluessa sekä sisällöltään että toimintatavoiltaan. (Jalkanen 

2020, 20.) Itse ammattien muovautuessa, vaaditaan siten myös jatkuvasti päivittyvää 

johtamiskulttuuria tai tapoja ymmärtää liiketoiminnan muutosta läpi organisaation eri pro-

sessien. Yksi ratkaisuehdotus voisi hyvinkin olla tällaisen itseohjautuvaan verkostoitumi-

seen kannustaminen. Sen kautta ammattilaiset saisivat mahdollisuuden yhdessä kolle-

goidensa kanssa kehittää omaa asiantuntijuuttaan ja ammatillista identiteettiään. 

 

Digitaalinen kehitys on vaikuttanut suuresti jo viimeisen vuoden aikana kun puhutaan 

yritysten tekemien ”digiloikkien” onnistumisesta tai sen kelkasta jäämisestä. Muutos ei 

ole enää vain puheen tasolla, vaan sen voi aistia ja nähdä konkreettisesti arkityössä. 

Myös asiakaspalvelutyössä. Kehitys hyppäsi vuoden 2020 keväällä eteenpäin pakon 

edestä, mutta tulevaisuutta kuitenkin leimannee vahvasti se, ettei sitä voi takuuvarmasti 

ennustaan. Siispä paras tapa varautua siihen, on kehittää tapoja pysyä nopeassa muu-

toksessa mukana ja hyväksyä muutoksen mukana tuleva vaade vahvempaan vuorovai-

kutukseen. Vastaava muutos on vaikuttanut yhtälailla lähijohtamiseen hyvin vahvasti 
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myös omassa prosessissani, joten olettaisi tämän vaikuttaneen yhtälailla omiin kolle-

goihini muissa yksiköissä. Pelkästään tällainen korona-ajan tarjoilema sukupolvikoke-

mus on omiaan muodostamaan riittävästi haasteita ja onnistumisen kokemuksia. Näistä 

kokemuksista olisi hyödyllistä päästä sparrailemaan sellaisten kanssa, jotka ovat koke-

neet vastaavaa. Muutoksessa mukana pysyminen ja sen tuoman epävarmuuden tuntei-

den purkaminen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa luulisi jo oman työssä jak-

samisen kannalta olevan järkevää. Mutta jos samalla pääsee kehittämään omaa amma-

tillista rooliaan ja tuottamaan lisäarvoa omalle työlleen kehittämällä prosessinsa toimin-

taa, mikäs olisikaan esihenkilön mielenkiintoa herättelevämpää?Miksi kuitenkaan täl-

laista verkostoitumista ei ole tehty aiemmin? Onko syynä puuttuvat toimintatavat, ajatus-

mallit vai siilot, jotka nousevat arkipuheessa esiin missä tahansa yhteyksissä.  

 

Muuttuva toimintaympäristö asettaa jatkuvasti uusia haasteita siihen, miten esimerkiksi 

asiakas tulee nähdä ja miten siihen tulee reagoida. Juuti (2015, 26) kuvasi, kuinka yri-

tyksen asiakkaita ei pystytä näkemään kokonaisuutena, mikäli yksiköt keskittyvät laitta-

maan oman yksikkönsä muiden edelle. Tällainen asetelma johtaa kilpailutilanteeseen, 

jossa organisaation ollessa kyvytön uusiutumaan ja oppimaan, kilpailijat ajavat sen 

ohitse (Juuti 2015, 26). Monet organisaatiot etsivätkin tehokkaita työtapoja ja ”siilojen 

murtajia”. Palvelumuotoilu tarjoaa tällaiseen yhteistyöhön helppoja ja ymmärrettäviä kei-

noja, joiden kautta poikki-toiminnalliset ryhmät voivat ymmärtää toisiaan sekä käytännön 

että empatian tasolla. (Stickdorn ym. 2018, 14.) Yleensä silloin, kun viitataan näihin or-

ganisaation rajoihin ”siiloina”, se johtuu siitä, että rajojen luonne on alettu näkemään va-

hingollisena ja rajoittavana tekijänä yrityksen ja yksiköiden suorituskyvylle. Muuttuvan 

toimintaympäristön myötä tuotteet ja palvelut vaativat nopeaa mukautumiskykyä, mikä 

takia organisaation sisällä tapahtuvalta yhteistyöltä edellytetään ketteryyttä. (de Waal, 

Weaver, Day & van der Heijden 2019, 3.) Tässä opinnäytetyössä ei pyritä löytämään 

mullistavia siilojen murtajia, vaan enemmänkin mahdollisuuksia lisätä näiden siilojen vä-

listä kommunikaatiota kyseessä olevien esihenkilöiden arkityössä. Kuitenkin siiloutumi-

nen teoreettisena viitekehyksenä on oleellinen tämän työn kontekstissa. 

 

Uudessa työn tekemisen mallissa (kuva 2) korostuu sekä digitaalinen murros, kiihtyvä 

muutos epävarmassa ja monimutkaisessa maailmassa että johtamiskulttuurissa joka 

haastaa vanhat siiloutuneet tekemisen mallit (iCombine 2019). Akola (2020, 44) on ku-

vannut, ettei vanhanmallista, vahvasti hierarkkista organisaatiokulttuuria nähdä enää 

nykypäivän todellisuutena, sillä kaiken tulisi olla nykypäivänä ketterämpää ja nopeam-

paa kiristyvän taloustilanteen ja muutoksessa olevien yhteiskunnallisten olojen takia. 

Tällä hetkellä olevaa muutosta leimaa hyvin vahvasti se, miten muutoksen vauhti kiih-

tyy jatkuvasti (Jalkanen 2020, 20). Nopeaan muutokseen reagoidakseen, muutoksen 

tulisi lähteä organisaatiossa sen yksilöistä ja valmiudesta pystyä myös itseohjautuvasti 

reflektoimaan ympärillään tapahtuvan muutoksen merkitystä omaan rooliinsa työnsä 

ammattilaisena. Opinnäytetyön kontekstiin sopii itseohjautuvan verkostoitumisen tutki-

minen esihenkilöiden kautta. Tämä siksi, että oma kokemus esihenkilötyöstä on, että 

juuri tiimin esihenkilön tulee pysyä kartalla niistä mahdollisuuksista ja haasteista, joita 

erinäköiset muutokset oman tiimin toimintaympäristössä tulevat aiheuttamaan.  
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Kuva 2 Muuttuva maailma asettaa vaatimuksia työlle. Kuva: iCombine 2019. 

Vaikka Akola (2020) viittasi enemmänkin vahvasti byrokraattisuudesta ns. vapaamuotoi-

sempaan organisoitumiseen organisaatiotasolla, on sillä linkki aiheeseen. Vaikka orga-

nisaatio ei olisi suuren kokonsa puitteissa edes aikeissa siirtyä tarpeellisesta hierarkiasta 

toiseen suuntaan, vaatii nykypäivän haasteet organisaatiokulttuurin haastamista myös 

yksilötasolla. Nimenomaan itseohjautuvuuden näkisin henkilökohtaisesti olevan se asia, 

joka yksilöä ohjaisi aktiivisesti kehittämään omaa työympäristöään ja viemään omalla 

esimerkillään organisaatiokulttuuria uuteen suuntaan ja edistämään haitallisiksi koettu-

jen siilorajojen madaltamista. Suuren laivan kurssin kääntäminen vie aikaa, eikä kaikki 

voi tulla suoraan ylhäältäpäin ohjattuna, vaan se vaatii yksilöitä – ja erityisesti lähijohta-

juutta – omalla esimerkillään viemään toimintamalleja eteenpäin ja jättämään siihen 

oman jälkensä.  

 

On ennustettu, että organisaatiot ovat parhaillaan murroksessa, jota tulee seuraamaan 

niin kutsuttu verkostojen aika. Tämä johtuisi siitä, että perinteisiä hierarkkisia organisaa-

tioita vaivaa pahimmassa tapauksessa jäykkyyden tuoma kykenemättömyys ratkaista 

komplekseja ongelmia. Perinteinen organisaatio pystyy tuottamaan ratkaisuja tehok-

kaasti vain selvästi määriteltyihin ongelmiin ja toimii parhaiten ennustettavassa toimin-

taympäristössä. Se, mikä puolestaan on verkostojen vahvuus, on toimintakyvykkyys 

muuttuvassa ja ennakoimattomassa ympäristössä, jossa vaaditaan ennen kaikkea ket-

teryyttä, innovatiivisuuta ja dynaamista organisoitumista. (Harmaja 2019, 12.) Näyttäisi 

olevan siis kiistatonta, että itseohjautuvuus ja verkostoituminen nostavat vahvasti mer-

kittävyyttään, hitaasti ja varmasti. Keskustelu itseohjautuvuudesta näkyy ja kuuluu tuo-

reessa kirjallisuudessa, entistä vahvemmin arkijohtamisen työssä tai LinkedIn:in keskus-
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teluissa. Tässä opinnäytetyössä ei kuitenkaan oteta kantaa organisaatioiden järjestäyty-

misen paremmuuteen sen suhteen miten organisaatio on rakentunut ja millainen itseoh-

jautuvuuden aste organisaatiossa on.  

 

Martela (2017, 150-151) on kuvannut, kuinka itseorganisoituvaksi organisaatioksi pyrki-

vän organisaation tulee saavuttaa neljä asiaa kyetäkseen mukautuvaan ja nopeaan toi-

mintaan: keskinäinen luottamus, yhteinen päämäärä, jaettu tietoisuus sekä jaettu pää-

tösvalta. Vaikka tässä opinnäytetyössä ei tutkita itseohjautuvuuden syntymistä tiimien 

toimintaan tai päätöksentekoon liittyen organisaatiotasolla, on nämä samat periaatteet 

pidettävä mielessä tarkasteltaessa esihenkilötehtävissä työskentelevien verkostoitu-

mista. Sekä organisaatiotasolla että ihmisen välisessä kommunikaatiossa, vallitsee sa-

mat lainalaisuudet siitä, kenelle tietoa jaetaan ja miksi. 

 

Se, että toimintaympäristöön tuo haasteita päivittyvät näkemykset siitä, miten työtä tulisi 

tehdä, ei toki ole ainoa käynnissä oleva muutos. Itse työ sellaisenaan tulee muuttumaan. 

Muutos on käynnissä parhaillaan monissa yrityksissä kun automaatio muokkaa esimer-

kiksi asiakaspalvelutyötä. Marttinen (2018, 81) on kuvannut, että kaikista vaikeimmin au-

tomatisoitavia tehtäviä tulevat olemaan ne jotka perustuvat hiljaiseen tietoon, eli tehtä-

vät, jotka vaativat joustavuutta, harkintaa tai maalaisjärkeä. Pölönen (2020, 44) on puo-

lestaan kommentoinut, että tulevaisuudessa kaikki työ tulee olemaan luovuutta vaativaa, 

valintojen tekemistä ja mielikuvitusta vaativaa, sillä samanlaisena toistuva työ on helposti 

korvattavissa koneella. Sen sijaan luovuutta vaativaa prosessia on vaikea automati-

soida, sillä luovan prosessiin lopputulos on aina tuntematon. (Pölönen 2020, 44.) Asia-

kaspalvelutyöstä jo hyvin paljon tehdään tehostetusti automatisoinnin tai robotin kautta, 

joten tämä muutos tulee väistämättä vaikuttamaan asiakaspalvelutyön ympäristöön ja 

tätä kautta myös asiakaspalvelutyön lähijohtamistyöhön. Kun asiakaspalvelutyössä siir-

retään helposti suoritettavia töitä koneelle, tullaan siirtymään asiakaspalvelutyön suorit-

tavasta luonteesta asiantuntijuutta vaativampaan työhön, jolloin vaatimukset esihenkilön 

roolia kohtaan tulee päivittymään merkittävästi.  

 

Näiden tulevaisuuden työelämän muutosten vaade varsin oleellinen tekijä tämän opin-

näytetyön tarpeellisuuden perustelussa, vaikka tässä opinnäytteessä ei perehdytä itse 

digitaalisen vallankumouksen tuomiin vaatimuksiin asiakaspalvelutehtävien johtami-

seen. Esihenkilötasolla lienee haasteellista pysyä kaiken kehityksen mukana yksin, joten 

on perusteltua lähteä hakemaan tukea oman organisaation sisältä muilta toimijoilta. 

Niiltä, joilla on annettavaa ja toisaalta organisaation sisältä löytyy myös niitä, joita pystyy 

itse puolestaan tukemaan. Siitä näkökulmasta tämän työn aihe on tällöin ainutlaatuinen, 

sillä tällaista verkostoitumista muiden asiakaspalveluyksiköiden kanssa ei ole aikaisem-

min tehty. Paju (2017, 46) huomautti, ettei itseorganisoitumisen prosessia voi kontrol-

loida, mutta sitä voi mahdollistaa luomalla organisaatiossa rakenteita, jotka lisäisivät sen 

todennäköisyyttä. Tämä opinnäytetyö vastaa osaltaan tuohon tarpeeseen pyrkiessään 

selvittämään millaisilla keinoilla verkostoitumista olisi mahdollista itseohjautuvasti edis-

tää luomalla sille konkreettinen tila ja paikka.  
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Tyypillisesti yritysorganisaatioissa organisoituminen tapahtuu suunnitelmallisesti, valvot-

tuna koordinointina, kun esimerkiksi verkostoissa tai yritysten välisissä yhteistyömuo-

doissa organisoituminen tapahtuu ennalta-arvaamattomammin ja itseohjautuvasti (Järvi, 

Välikangas & den Hond 2017, 226). Tässä opinnäytetyössä tutkin sitä, miten tällaista 

itseohjautuvaa ja vapaamuotoisempaa verkostoitumista voi edistää arjessa tutkimuksen 

kohderyhmänä olevalle esihenkilöryhmälle. Ryhmäksi on tunnistettu ennakkoon asia-

kaspalvelua tuottavien yksiköiden tiiminesihenkilönä toimivat yksilöt, sillä yleisesti ei ollut 

tunnistettavissa, että tällaista verkosta olisi aiemmin olemassa. Samoin, kyseinen ryhmä 

on alustavasti tunnistettu olevan oleellinen ryhmä, sillä siinä toimivat tekevät keskenään 

samantyylistä työtä, mutta jokainen omassa organisaatioyksikössään. 

 

Varamäen (2019, 137) mukaan työn murros on haastanut organisaatiot, sillä teollisen 

maailman tarpeista syntyneet työn tekemisen mallit eivät enää palvele tulevaisuuden or-

ganisaatioita. Juuri siksi tulevaisuuden organisaatiossa yksilöillä tulisi olla muotoilijan tai-

toja ja muotoiluajattelua tulisi hyödyntää uudistumiseen ja kulttuurin kehittämiseen (Va-

ramäki 2019, 37). Tämän opinnäytetyön tarve perustellaan yritysten, olivat ne minkä ko-

koisia tahansa, tarpeeseen uudistua muuttuvassa maailmassa. Työn tarve on myös pe-

rusteltavissa aidolla tapauksella, sillä asiakaspalvelutiimin esihenkilöt olivat itse nosta-

neet aiheen ajankohtaiseksi vuoden 2020 kesällä. Yksi tapa tällaiseen uudistumiseen ja 

mahdollisuuksien luontiin, on näin ollen lähestyä tätä ongelmaa uusin silmin, palvelu-

muotoilun keinoin ja itseohjautuvasti. Nimenomaan itseohjautuen siksi, että muutokseen 

sitoutuminen onnistuu paremmin, kun toiminnassa mukana on muutosagentti, joka 

omalla aktiivisella otteellaan on mukana sekä tutkimassa, että edistämässä kehityksen 

tapahtumista. 

 

Muutos on siis nopeaa, joten myös esihenkilöiden tulee pysyä siinä mukana aktiivisesti 

tutkien sitä, mitä muualla tapahtuu. Muihin prosesseihin benchmarkaamisesta hyötyisi 

siten kaikki osallistujat, ainakin jollain tasolla. Samalla yrityksen sisällä tapahtuva yksi-

köiden välinen asiakaspalvelutapojen tai menetelmien sparraaminen yhtenäistäisi mah-

dollisesti sitä palvelua, joka näkyy käyttäjälle. Vastaavasti työnantajakuva paranee, kun 

kautta rantain toimitaan yhtenäisillä malleilla, poimien naapuriyksiköistä omaan malliin 

toimivat toimintatavat.  
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1.3 TUTKIJAN OMA ROOLI 
 

Tutkijan oma tausta on SOK:lla palvelukeskusympäristössä, jossa työelämän murros 

näkyy vahvasti taloushallinnon prosessien osien automatisoinnissa ja robotiikan hyö-

dyntämisessä. Olen omassa työssäni päässyt näkemään konkreettisesti tuon muutok-

sen ja sen tahdin kiihtymisen. Työelämän murroksessa vastaan tulevia uusia haasteita 

ei voi ratkoa vanhoilla menetelmillä ja henkilökohtainen mielenkiintoni onkin tällaisten 

uudenlaisten ratkaisujen löytäminen. Opinnäytetyön aihetta ajaa siten vahvasti oma 

mielenkiinto sekä lähijohtajana että työelämän murroksesta kiinnostuneena muotoilun 

opiskelijana.  

 

Tässä opinnäytetyössä itseohjautuvuus on kantavana teemana, sillä itseohjautuvuuden 

tunnistan olevan yksi näistä työelämän teemoista tällä hetkellä. Koska työssä on kyse 

nimenomaan itseohjautuvuudesta, on oma roolini työssä toimia yhtenä esihenkilönä, 

joka pyrkii kehittämään omaa toimintaympäristöään pohtimalla verkostoitumisen mah-

dollisuuksia. Lopullisessa verkostossa olen kuitenkin muun verkoston jäsenten tavoin 

tasa-arvoinen jäsen muiden kanssa, vaikka olen tämän opinnäytetyön puitteissa ollut 

muodostamassa niitä puitteita joista verkostoa lähdetään rakentamaan. 

 

1.4 TUTKIMUSPROSESSIN ETENEMINEN 
 

Tapaustutkimus on rajatun kokonaisuuden tai yksittäisen tapahtuman (case) tutkimista 

keräten tietoa monipuolisia menetelmiä käyttäen. Tapaustutkimus valitaan menetel-

mäksi silloin, kun pyritään ymmärtämään tutkimuksen kohdetta syvällisesti huomioiden 

siihen liittyvä konteksti. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Opinnäytetyö on ta-

paustutkimus, jossa kohteena on asiakaspalveluyksiköiden tiimiesihenkilöt ja tutkimuk-

sen aiheena halukkuus verkostoitumiseen sekä sen käytännön toteutuksiin. Opinnäyte-

työ on laadullisilla tutkimusmenetelmillä toteutettu käytännön toimintatutkimus ja työssä 

käytetään palvelumuotoilun metodeja. Opinnäytetyön tekijänä olen ollut itse sekä muo-

toilun kohteena olevan verkoston tuleva jäsen, eli loppukäyttäjä, että kyseisen verkoston 

mahdollisuuksien tutkija ja muotoilija. Teen opinnäytetyön edetessä konkreettisia kehi-

tystoimia verkoston toiminnan edistämiseksi.  

 

Tutkimuksen prosessi etenee palvelumuotoilun tuplatimantin mallia mukaillen. Ideointi-

vaiheessa olen tehnyt kuitenkin sovelluksen siten, että tulen vertaamaan kerättyä tietoa 

benchmark-kohteisiin, sillä ideointivaiheen tekeminen omana osionaan ei osoittautunut 

perustelluksi. Tämä siitä syystä, että lähestyessäni ongelman määrittelyä, kohteena ole-

vat esihenkilöt antoivat runsaasti käytännön ideoista, joiden mukaan he toivoivat lähdet-

tävän liikkeelle. Sidon jokaisen käytetyn menetelmän kiinni palvelumuotoilun teoriaan 

avaamalla jokaisen työpisteen kohdalla sen, mitä kyseisellä työpisteellä on haettu takaa 

palvelumuotoilun näkökulmasta. 
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Kuva 3 Opinnäytetyön viitekehys 

Teen kirjallisuuskatsauksen tässä työssä (kuva 3) siiloutumiseen, verkostoitumiseen, it-

seohjautuvuuteen ja palvelumuotoilun viitekehykseen. Käsittelen sekä siiloutumisen 

syitä että ongelmia ja kuvaan, miten itseohjautuvuuden vallankumouksella pyritään tais-

telemaan siiloutumista vastaan. Kuvaan verkostojen luonnetta teoreettiselta näkökul-

malta ja haen työssä niitä ajureita jotka houkuttelevat verkostoitumiseen. Palvelumuotoi-

lulla haetaan yhteiskehittämisen kautta keinoja purkaa siiloja samalla kun itseohjautu-

vuudella pyritään kaatamaan siilojen nostamia muureja. Näin ollen itseohjautuvuus, ver-

kostoituminen ja siilojen purkaminen sekä palvelumuotoilun keinot ovat kaikki vahvasti 

toisiinsa yhteydessä, sillä kaikki tähtäävät paremman vuorovaikutuksen kautta kehittä-

mään työtä ja yhteistyötä. Tässä työssä ei ole nähty tarpeelliseksi tehdä johdantoon 

omaa alalukua termien määrittelemiseen, vaan käytetyt termit määritellään siinä yhtey-

dessä kun ne käsitellään. Vastaavasti tässä työssä ei ole nähty tarpeelliseksi kuvata 

organisaatioon liittyviä teorioita laajemmin, sillä työssä fokus on kohderyhmän kokemuk-

sissa. Tästä syystä organisaation toimintaa kuvataan siiloutumisen kannalta, muttei kä-

sitellen johtamiseen tai viestintään liittyviä teorioita, sillä muutoin itse työn konteksti nou-

sisi kohteen muotoilun kannalta tarpeettoman suureen merkitykseen. 
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2 ITSEOHJAUTUVUUDELLA SIILOJA VASTAAN 

2.1 ORGANISAATIOTEORIOISTA LYHYESTI 
 

Organisaatioiden tarkastelunäkökulmat ovat muovautuneet aikojen saatossa, kun koh-

teena olevat painopisteet ovat muovanneet teoreetikkojen tapaa tarkastella organisaa-

tion toimintaa ja sen yksilöitä. Harisalo (2008) on kuvannut organisaatioteorioiden evo-

luutiota 1900-luvun alusta lähtien. Seuraavassa tarkastelussa on huomioitu vain tähän 

kontekstiin liittyvien organisaatioteorioiden pinnallinen katsaus Harisalon perusteella, 

eikä seuraava listaus ole kaikenkattava eikä myöskään muita teorioita poissulkeva. 

Tässä katsauksessa (kuva 4) on huomioitu teoriat, joiden perusajatuksilla organisaatioi-

den toiminnasta on jotain annettavaa tämän opinnäytetyön kantavaan teemaan, eli itse-

ohjautuvuuteen ja verkostoitumiseen siiloutumisen murtajana. 

 

Kuva 4 Organisaatioteorioista lyhyesti (Harisalo 2008, 37-40) 

1920-luvulla nähtiin byrokratiateorian kautta organisaatio järjestelmänä, joka mahdollisti 

toiminnan järkevyyden. Myöhemmin organisaatioita ryhdyttiin tarkastelemaan osana 

suurempaa kokonaisuutta ja varsin oleellisena tekijänä nähdä erilaisten tekijöiden väliset 

riippuvuussuhteet ja niiden vuorovaikutus. Järjestelmäteoria tunnisti toimintaympäristön 
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merkityksen organisaation menestyksessä. Tästä samasta periaatteesta jatkoi kontin-

genssiteoria, jonka mukaan toimintaympäristöllä on rooli siinä, miten organisaatio muo-

vaa omaa toimintaansa. Vastaavasti organisaation ongelmat nähdään johtuvan siitä, että 

organisaatio on kykenemätön tunnistamaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia tai ei 

tee toimenpiteitä muutoksessa mukana pysymisessä. 1970-luvulla strateginen johtami-

nen yhdisti yksityiskohtia järjestelmäteoriasta ja kontingenssiteoriasta ja julisti näin pää-

töksenteon priorisoinnin oleellisuutta. Vastaavasti tulevaisuuden muutosten ennakointi 

nostettiin merkittävään asemaan. 1990-luvulle päästessä innovaatioteoria kiinnostui or-

ganisaatioiden halusta tai haluttomuudesta kehittyä. (Harisalo 2008, 37-40.) 

 

Se, miksi tähän työhön on nostettu maininnan arvoiseksi nämä viisi teoriaa, kuvastaa 

sitä organisaatioiden tarkastelunäkökulmien matkaa suhteessa itseohjautuvan verkos-

toitumisen hyväksymiseen. Vaikka organisaation byrokraattisuus nähdään oleellisena 

tekijänä toiminnan varmistamiseksi, tulee tunnustaa toimintaympäristön muutosten vai-

kutus siihen, miten toimitaan. Mikäli toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutok-

sia, kuten tällä hetkellä entistä kiihtyvämmässä tahdissa kerrotaan tapahtuvan, on orga-

nisaation reagoitava ja ennakoitava tulevaisuuden haasteita. Vastaavasti organisaatio-

teoriat ovat muuttuneet maailman muuttuessa. Byrokraattinen organisaatio toimii stabii-

lissa ympäristössä, kun taas kontingenssiteorian mukaan muuttuvassa ympäristössä tu-

lee muovata myös itse organisaation rakennetta aina tilanteen vaatimalla tavalla (Bucha-

nan & Huczynsky 2013, 553). Verkostomainen organisoituminen koko organisaation ta-

solla kannattelisi näin ollen kontingenssiteoriaa, jolloin verkostomainen organisaatiora-

kenne mahdollistaisi joustavan rakenteen muutoksen nopeastikin. Tässä tutkimuksessa 

ei oteta kantaa siihen, millainen organisaation rakenne on toimiva siinä kontekstissa, 

jossa kohderyhmä toimii. Byrokraattisuuden ja siiloutumisen syitä ja seurauksia on kui-

tenkin tarpeen tarkastella lähemmin ymmärtääkseen muotoiltavan verkoston haasteita 

ja mahdollisuuksia. Organisaatioiden byrokraattisuuden tarpeesta lisää seuraavassa lu-

vussa.  

 

2.2 ORGANISAATIOT VAATIVAT RAKENTEEN 
 

Organisaation muodollisuuden lähtökohtana on pyrkiä rationaalisuuteen, ennustettavuu-

teen sekä laatuun ja tuottavuuteen. Jokainen organisaatio on siis jollain tapaa muodolli-

nen, kuitenkin siten, että organisaation tarkoitus ja tehtävien luonne määrittävät tämän 

muodollisuuden asteen. (Harisalo 2008, 23.) Kokonaisia organisaatioyksiköitä on raken-

nettu sellaisten työtoimintojen ympärille, jotka ovat yrityksen kannalta selkeitä ymmärtää, 

seurata ja johtaa. Ja toisaalta tällaisen siilon sisällä toimintaa on selkeää optimoida yri-

tyksen näkökulmasta. (Stickdorn ym. 2018, 7.) Parhaimmillaan siilot siis tarjoavat yrityk-

selle käytännöllisen mahdollisuuden toimia tehokkaasti. Mutta pahimmillaan kuitenkin 

muodostuu siiloajattelua, jolloin yksiköt eivät halua vaihtaa tietoa estäen sisäistä yhteis-

työtä ja organisaation oppimista. Tämän madaltaessa suorituskykyä ja organisaation 

kestävyyttä. (de Waal ym. 2019, 1.) 
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Organisaatiot eivät kuitenkaan voi tulla toimeen ilman jonkin asteista rakennetta, ja sen 

mukana tulevaa hierarkiaa (Harisalo 2008, 69-70). Organisaation rakenteesta voi siis 

olla montaa mieltä, mutta toiminnan tulee olla hallittavissa suuressa kokonaisuudessa. 

Hallittavuus vaikuttaisi arkipuheessa käsitettävän negatiivisesti byrokratian käsitteenä. 

Hamel ja Zanini (2018) ovat sitä mieltä, byrokratia toimii siis ainakin osittain, sillä aukto-

riteettien rajat, yksiköihin jaetut erikoistuneet tekemiset ja standardoidut tehtävät helpot-

tavat tehokkaasti työskentelyä. Se on myös kaikille tuttua, vaikkakin paljon on muuttunut 

viime vuosisatojen aikana. Kuitenkin pohdittavaa on siinä, miksi byrokratiaa on niin vai-

keaa tappaa, vaikka se nähdään negatiivisena asiana organisaatioissa. (Hamel & Zanini 

2018.)  

 

Byrokratian alkuperäinen tarkoitus eroaa niistä kielteisistä merkityksistä, joita siihen on 

myöhemmin liitetty. Byrokratian itsessään on tarkoitus kuvata sitä haluttavaa saavutusta, 

jota kohti organisaatioiden toivotaan kehittyvän. (Harisalo 2008, 141.) Buchanan ja 

Huczynski (2013, 549-550) avasivat sitä, miksi vanhanmalliset byrokraattiset organisaa-

tiorakenteet edelleen kukoistavat. Yksi niistä syistä on organisaation koko, sillä byro-

kraattiset mallit ovat sitä tehokkaampia mitä suurempi yritys on. Toisaalta, länsimainen 

arvomaailma itsessään on byrokratiaa suosiva, sillä ihmiset pitävät siitä, että heillä on 

selkeästi määritellyt työvastuut. (Buchanan & Huczynski 2013, 549-550.) Sekä siiloutu-

misen että byrokratian käsittely mustavalkoisesti, automaattisesti negatiivisina nähtyinä 

asioina ei siten ole perusteltua. 

 

Vastuun ja auktoriteetin rajaamiseksi organisaatiot vaativat aina jonkinlaisen rakenteen, 

jotta asioita voidaan ylipäätään toteuttaa. Rajojen vetämisellä on hyötyjä oikeisiin asioi-

hin keskittymisen, identiteetin luomisen ja vastuiden jakamisen suhteen. (de Waal ym. 

2019, 3.) Kuitenkin Huttunen (2020, 22) on esittänyt huolensa siitä, että vaikka työor-

ganisaatioilla olisi hyviä ja tehokkaita malleja asiakkaidensa palveluun, turhan monella 

työpaikalla vastuualueet toimivat vain keskenään kohtia omia tavoitteitaan, vailla koko 

organisaation yhteistä maalia. Yksilöt eivät tuolloin työskentele keskenään tarpeeksi, 

vaan pysyttelevät omissa siiloissaan sen sijaan että voitaisiin yhdessä toimimalla saada 

entistä parempaa palvelua. (Huttunen 2020, 22.) 

 

Mäki (2017, 234-235) havaitsi, että ymmärrys siitä, että kokonaiskuvassa organisaa-

tiossa edellytettiin yhteistyöhön oli ristiriidassa vallalla olevien käytänteiden kanssa. 

Vaikka johtamisen rakenteita oli muutettu, oli jäänyt vanhat rakenteet ja toimintatavat 

elämään niin vahvasti, että se aiheutti toiminnan päällekkäisyyttä ja sen kautta tehotto-

muutta. Tällä tavoin työyhteisön uudetkin jäsenet helposti sosialisoituivat vanhoihin mal-

leihin, jotka eivät olleet enää nykymittakaavassa perusteltuja. (Mäki 2017, 234-235.) 

Suunnan kääntäminen on siis hidasta työtä ja yksilöt taipuvat helposti entisiin malleihin, 

mikäli uusia toimintatapoja ei saada juurrutettua niitä tukevien rakenteiden avulla.  
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Lahtisen (2018) mukaan organisaation tehtävänä on rakentaa puitteet toimivalle yhteis-

toiminnalle ja mahdollistaa ihmisten välinen vuorovaikutus. Lahtinen viittaa kuitenkin tut-

kimuksiin, joiden mukaan organisaatioiden rakenteet olisivat sen sijaan luotu näivettä-

mään vuorovaikutusta. Lahtinen väittääkin, että ihmiset yksilöinä eivät olisi organisaa-

tiossa sen merkittävin voimavara, vaan keskenään riippuvuussuhteessa olevien ihmisten 

suhteet muodostaisivat kilpailuedun. (Lahtinen 2018.) Eri alaorganisaatioissa työskente-

levillä ammattilaisilla on kuitenkin omat näkemyksensä siitä mikä on tärkeää tai miten 

menestystä mitataan. Ja vaikka näiden prosessien välille tehdään kaavioita joiden kautta 

nimellisesti osoitetaan sitä, mitä kukin prosessi tuo mukanaan pöytään, unohdetaan 

usein itse asiakkaan näkökulma. (Stickdorn ym. 2018, 7.) 

 

2.3 MITÄ SIILOILLA TARKOITETAAN 
 

Siilo-termiä on aiemmin käytetty tarkoittamaan säilytyspaikkaa viljalle tai ohjuksille, 

mutta nykyään sitä käytetään kuvaamaan yksiköitä, jotka säilövät tietoa tehokkaasti it-

seensä. Organisaation siiloista puhuttaessa tarkoitetaan liiketoiminnan yksiköitä, jotka 

toimivat itsenäisesti ja pyrkivät aktiivisesti olemaan jakamatta tietoa muille. Yleisesti ot-

taen siiloutuminen nähdään ylhäältä alaspäin näyttäytyvänä ongelmana, kun yksiköiden 

johtajat kilpailevat toistensa kanssa ja levittävä näin samaa toimintamallia alaspäin or-

ganisaatiossa. Vastaavasti samaa toimintaa voidaan nähdä yksilöiden välillä, kun tietoa 

hamstrataan oman edun tavoittelemiseksi. (Kenton 2020.) Siiloajattelulla puolestaan vii-

tataan siihen, kun yrityksen sisällä toimivien tiimien tai niiden yksilöiden välillä ei tietoi-

sesti jaeta tietoa muille saman yrityksen sisällä työskenteleville. Tällainen siiloajattelu 

vaurioittaa yrityksen yhtenäistä visiota ja estää pitkän aikavälin tavoitteita toteutumasta. 

(Nedre.)  

 

de Waal ja kumppanit  (2019, 4-5) esittävät, että siiloutuminen tuottaa monipuolisesti 

ongelmia sekä organisaatio- että yksilötasolla vaikuttaen sekä henkilöstön hyvinvointiin 

että yksikön tuottavuuteen ja innovaatiokyvykkyyteen. Kuvassa 5 on visualisoitu de Waa-

lin ja kumppaneiden esittämää kuuden pisteen listausta siilojen ongelmista. Ensinnäkin, 

siiloutuminen aiheuttaa sen, että yksittäiset kokonaisuuden osat nähdään tärkeämpinä 

kuin itse kokonaisuus. Tällöin yksiköiden johtajat näkevät vain oman organisaationsa 

tarpeet ja pistävät ne kaiken muun edelle. Tuolloin esimerkiksi mahdollisuudet, joissa 

muutkin organisaatioyksiköt voisivat taloudellisesti hyötyä jää huomaamatta ja näin ollen 

käyttämättä. Siiloutuminen myös kannustaa liian vahvasti sisäänpäin kääntyneeseen 

katsantomaailmaan, kun yksilötasolla jokainen tarkkailee vain omaa työpanostaan eikä 

sen osallisuutta kokonaisuudessa. Tuolloin esimerkiksi asiakkaat voivat saada ristiriitai-

sia viestejä asioidessaan yrityksen eri yksiköiden kanssa. Vastaavasti henkilökohtaisia 

konflikteja syntyy, kun organisaation politiikka ja kehitystyö keskittyy ajattelemaan vain 

yhtä osa-aluetta. Tämä edistää lopulta epäluottamukseen yksilöiden välillä ja ”me vas-

taan muut”-ajattelumalliin, joka voi käynnistää kilpailutilanteen myös yksiköiden välille. 

(de Waal ym. 2019, 4-5.) 
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Kuva 5 Siiloutumisen ongelmat (mukaillen de Waal ym. 2019, 4-5) 

Siiloutumisen haittapuoleksi de Waal ja kumppanit kuvaavat lisäksi sen, että yksiköt al-

kavat panttaamaan sekä tietoa että resursseja muilta yksiköiltä. Kun tietoa ei jaeta, jää 

kokonaisuudessaan näkemättä niitä liiketoiminnan mahdollisuuksia, joita yhdessä voitai-

siin tavoitella. Toisaalta, myös oppimistilanteet jäävät hyödyntämättä ja innovaatiotoi-

minta ja kehitystyö kärsii. Vaikka yksiköissä olisi huippuosaajia, ei heitä osata hyödyntää 

yli rajojen ratkaisemaan muualla vallitsevia teknisiä haasteita. Lopulta siiloutuminen näh-

dään haitallisena työntekijöiden motivaatiolle ja työmoraalille. Koska jokaisella siilolla on 

oma agendansa, on kaikilla myös oma näkemyksensä siitä mikä on tärkeää ja tämä voi 

johtaa lopulta koko organisaation toimimattomuuteen. Siilot nähdään näin yhteisenä 

työntekijöiden turhautumisen lähteenä. (de Waal ym. 2019, 4-5.) Vaikka de Waal ja 

kumppanit pystyivät kiteyttämään siiloutumisen ongelmat kuuden otsikon alle, on jokai-

sen alla toisiinsa vaikuttavia tekijöitä. Pelkästään yhdellä tekijällä ei näin ollen pystyisi 

suoraan vaikuttamaan siilojen purkamiseen, vaan se vaatisi usealla eri rintamalla toimi-

mista samanaikaisesti. 

 

Organisaation toiminnan katsotaan yleisesti ottaen siis monimutkaistuvan siiloutumisen 

takia; se aiheuttaa informaatiokatkoksia, päällekkäisiä toimintoja sekä katkoksia proses-

sien sujuvuuteen. Siiloutuminen sekä hidastaa toimintaa merkittävästi, että aiheuttaa li-

säkustannuksia toimintaan, joista maksaa lopulta itse asiakas. (Juuti 2015, 26.) Siiloutu-
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misen kokemus johtuu toisin sanoen siitä, että eri yksiköiden välinen vuorovaikutus puut-

tuu. Kun työpäivä käytetään enemmänkin oman yksikön tekijöiden kuin koko asiakkaan 

palveluun vaikuttavan ketjun kanssa, ei synny riittävästi keskustelua eikä näin ollen 

myöskään ymmärretä riittävällä tasolla toisen osapuolen työn vaatimuksia. Kun vuoro-

vaikutuksen myötä syntynyttä ymmärrystä toisen osapuolen tarpeista ei ole, syntyy epä-

luottamusta toisen tekemiseen tai kyseenalaistetaan eri mieltä olevien ammattitaito, ai-

keet tai motivaatio. (Jokela 2016.)  

 

Vaikka organisaatioyksiköillä ei keskenään olisi varsinaisesti yhteisiä loppuasiakkaita, 

voi kuitenkin talon sisäisten prosessien sujuvuus takkuilla, mikäli informaation kulku hait-

taa luottamusta toisen yksikön toimintaan. Epäluottamus toisten toimintaan voi esiintyä 

myös esimerkiksi yleisessä puheessa, kun omasta organisaatiosta puhutaan talon ulko-

puolisten kanssa. Tällaisella haitallisella puheella voi olla merkitystä vaikkapa työnanta-

jamielikuvaan kun ammattilaiset talon sisällä pohtivat uusia urapolkuja ja joutuvat pun-

nitsemaan sitä, hakeutuvatko talon sisällä toisiin tehtäviin vai kokonaan toiselle työnan-

tajalle. Vastaavasti sama mieliala voi välittyä asiakkaalle saakka, jos yksiköiden yhteinen 

asiakas saa kuvan siitä, ettei informaatio kulje rakentavassa hengessä yrityksen sisällä.  

 

Negatiivisena asiana siilo ilmenee siis siten, ettei ihmisryhmät jaa tietoa, tavoitteita, työ-

kaluja tai prosesseja toisten ryhmien kanssa. Tällä tavoin eristettynä, siiloissaan ryhmät 

tekevät tarpeetonta työtä, kohdistavat sitä väärin tai tekevät jopa sitä tuplasti. Tällainen 

estää ketteryyttä ja sopeutumiskyvykkyyttä hidastaen organisaatiota kokonaisuudes-

saan. Lopulta tämä siiloutuminen johtaa huonoihin päätöksiin, kun riittävää tietoa ei ole 

saatavilla, huonoihin asiakaskokemuksiin tai madaltuvaan työmoraaliin tai jopa myrkylli-

seen yrityskulttuuriin. (Nedre.) Tiedosta on siis tullut vallan väline, kun yksilöt on opetettu 

kilpailemaan toisiaan vastaan. Siilojen sijaan yhteistoimintaa tulee tarkastella prosessien 

välillä ydintehtävän näkökulmasta ja työn johtamista asiakkaan näkökulmasta. (Lahtinen 

2018.) Samoin, vaikka työelämässä ymmärretään yhteistyön merkitys, ajaudutaan hel-

posti kuitenkin tekemisiin aina samojen henkilöiden kanssa (Varamäki 2019, 127). Koska 

tuttujen ihmisten kanssa on niin helppo päättyä aina uudestaan tekemisiin, on aktiivisesti 

pyrittävä luomaan sellaisia rakenteita, jotka edistävät kommunikaatiota muidenkin kuin 

oman ydinkuplansa kanssa.  

 

Siilomentaliteetti on voinut syntyä perinteisesti työskentelytavoista tai organisaation lii-

ketoimintamalleista jotka eivät ole pysyneet muutoksessa mukana vastatakseen uusiin 

tavoitteisiin ja kehitykseen. Toisaalta, organisaatiokulttuuri voi olla kilpailuhenkinen eikä 

niinkään yhteistyöhön perustuva. Se voi johtua myös yhdistävän vision, tarkoituksen tai 

strategian puuttumisesta ja prosesseista jotka asettavat automaattisesti yksiköt taistele-

maan resursseista. Osaltaan syy voi löytyä myös johtajista, mikäli he suhtautuvat nega-

tiivisesti muihin yksiköihin tai yrityksen tavoitteisiin sitoutumiseen. (de Waal ym. 2019, 4-

5.) Erityisesti viimeiseksi määritellystä syystä johtuen lähijohtajan työtehtävät ovat mer-

kityksellisiä siilovaikutuksen purkamisessa. Mikäli suuressa organisaatiossa toimintata-

vat ja tavoitteet jalkautuvat hitaanlaisesti alaspäin, millä varmistetaan se, ettei tieto 
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muutu matkan varrella rikkinäisenä puhelimena? Millaisilla keinoilla estetään se, että ns. 

rinnakkaisilla positioilla eri organisaatioyksiköissä olevilla yksilöillä olisi erilainen näke-

mys siitä, mihin suuntaan ollaan menossa?  

 

de Waal ja kumppanit (2019, 3) esittävät, kuinka siiloihin vetäytyminen on osaltaan pe-

rusteltua, sillä se auttaa eristämään oman yksikön muista häiriötekijöistä ja vaatimuk-

sista. Se myös auttaa keskittymään yksikön oman erityistavoitteen saavuttamiseen. Sii-

lona toimimisessa on erityisesti tarkoituksena ajatella, että on olemassa ”muita”, jotka 

ovat ”meistä” erillisiä ja näin luo potentiaalisesti psykologista turvaa tutussa ympäris-

tössä toimimiseen. Organisaation rajat voivat siis olla ehdottoman hyödyllisiä itse orga-

nisaatiolle että yksilöille. (de Waal ym. 2019, 3.) Käsitteenä siiloa ei siis tulisi pitää auto-

maattisesti negatiivisena asiana, sillä se auttaa yksikköä löytämään identiteettinsä ja 

vahvistamaan fokustaan.  

 

2.4 SIILOISTA EROON VAI KOMMUNIKAATIOTA LISÄÄMÄÄN 
 

Kun siiloutuneisuuden vaikutuksia lähdetään purkamaan, tunnistetaan helposti ongel-

makohdat, mutta ajatellaan ratkaisun olevan toisen yksikön työntekijöiden asenteen kor-

jaaminen. Tosiasiassa siiloutuneisuuteen päästään johtamalla liian prosessikeskeisesti, 

jolloin luonnollisesti tapahtuva vuorovaikutus korvataan määrämuotoisella tekemisellä. 

(Jokela 2016.) Myös omat kollegat voivat aiheuttaa toistensa ohjaamista totuttuihin 

muotteihin. Tällaiset roolisiilot toimivat kehittymisen esteenä ja niistä eroon pääseminen 

vaatii sinnikkyyttä. (Mäki 2017, 235.) Huttusen (2020, 22-23) mukaan siiloissa on kyse 

periaatteista ja kriteereistä, joilla organisoitumista tapahtuu, mutta toisaalta myös arkeen 

liittyvästä yhteistyöstä ja kanssakäymisestä jossa luottamuksella on suuri merkitys. Jotta 

yhteistyön parantamiseen tähtäävissä toimenpiteissä kuten tilaratkaisuissa, osallistami-

sessa, tiedonjakamisessa tai vuorovaikutuksen lisäämisessä onnistuttaisiin ja saadaan 

kaikki osallistumaan, tarvitaan kaikinpuolista luottamusta. (Huttunen 2020, 22-23.) Luot-

tamuksen rakentaminen puolestaan vaatii aktiivista ja avointa kommunikaatiota. 

 

Vaikka siilot nähdään pääosin negatiivisena asiana, sillä ne rajoittavat kokeiluja ja ai-

heuttavat tehottomuutta, ne aiheuttivat kuitenkin yhteisöllisyyttä lähiyhteisön tuottaman 

turvallisuuden tunteen kautta (Mäki 2017, 235). Imeläinen (2019) summasi blogikirjoituk-

sessaan, kuinka tiimejä muodostaessa on luonnollista, että ne alkavat rakentamaan 

omaa sisäistä kulttuuriaan. Siitä syystä siilojen purkamisen sijaan tulisi lisätä niiden vä-

listä kommunikaatiota. Toisin sanoen, yhteyksien rakentaminen tiimien välille, tiedon lä-

pinäkyvyyden parantaminen ja kommunikaation nopeuttaminen on parasta, mitä siilou-

tumisesta eroon päästäkseen voisi tehdä. Koska siilojen purkaminen organisoitumisella 

johtaa vain jälleen uusiin siiloihin, tulisi estää tiimejä vain eristäytymästä. (Imeläinen 

2019.) 
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Mäki (2017) tutki väitöstyössään johtajuutta ja organisaatiokulttuuria ja havaitsi, että 

vaikka organisaatiossa oli kaikille selvää onnistuminen yhteistyön kautta, ohjasi kuitenkin 

organisaation rakenne ja käytännöt siilomaiseen työskentelyyn. Vaikka yhteistyötä teh-

tiin organisaation sisällä, sitä tapahtui käytännössä vain lähiyhteisön kanssa, eikä niin-

kään organisaatiotasolla. Tämä johtui siitä, että rakenteet ja puutteellinen näkemys ko-

konaisuuden jäsentymisestä aiheuttivat yhteistyöhön katkoksia. (Mäki 2017, 139-140.) 

Vaikka organisaatiossa olisi tahtotilana siilojen murtaminen, olisi siten mahdollista että 

organisaatiossa yksilöt ylläpitäisivät siiloutumista, mikäli niistä ei aktiivisesti taistella ulos 

päivittämällä organisaation rakenteita kommunikaation parantamiseksi. Vanhoista mal-

leista voi olla vaikeaa päästä eroon ilman ongelman tietoista tarkastelua. 

 

Siiloista irtautuminen edellyttää aktiivista huomiointia, ettei toiminta valu takaisin vanhoi-

hin malleihin. Kokonaiskuvan hahmottaminen vaatii mahdollisuuksia jäsentää ajatuksia 

yhteisten keskustelujen ja osallistamisen kautta. Samoin, siilojen yli voidaan hypätä par-

haiten hankkimalla omakohtaista kokemusta ja ratkomalla ongelmia yhteisesti. (Mäki 

2017, 235.) Toisaalta, Jarenko (2020) on maininnut suomalaisten työpaikkojen kompas-

tuskiveksi sen, että ne pyrkivät lisäämään ketteryyttä ja sisäistä liikkuvuutta menettä-

mättä hierarkkisen organisaation kontrollia.  

 

2.5 ITSEOHJAUTUVUUS JA ITSEORGANISOITUMINEN 
 

Itseohjautuvuus – eli yksilön kyky toimia ilman ulkoista ohjausta ja kontrollia - on tämän 

hetken trendikkäimpiä termejä työelämäkeskustelussa. Esimerkiksi Spotify, Facebook, 

Futurice ja Vincit perustuvat itseohjautuvuuden periaatteelle. (Savaspuro 2018.) Aihetta 

on tutkittu esimerkiksi Haaga-Helian koordinoimassa Mode-hankkeessa, josta pidettiin 

keväällä 2021 loppuun varattu webinaari (Mode 2021). Aihe siis herättää selvästi kiin-

nostusta ja se nähdään vastalääkkeenä suurena pahana pidetylle byrokratialle. Tässä 

opinnäytetyössä en ota kantaa siihen, miten itseohjautuvuuteen tulisi asennoitua orga-

nisaation rakenteessa. Kuitenkin itseohjautuvuuteen liittyvän käsitteistön täsmentämi-

nen on oleellista, jotta voidaan nähdä esihenkilönä toimivien yksilöiden verkostoitu-

mista siten, ettei sitä ohjata ylhäältä päin. 

 

Martela ja Jarenko (2017, 12) ovat täsmentäneet itseohjautuvuudella tarkoitettavan hen-

kilön kyvykkyyttä toimia ilman ulkopuolisen ohjauksen ja kontrollin tarvetta saavuttaak-

seen jokin päämäärä. Itseohjautuvuudella siis viitataan nimenomaan yksilön ominaisuu-

teen, sillä yksilöllä itsellään tulee olla motivaatio, eli halu pysyä liikkeessä ja tehdä asioita 

omaehtoisesti. Näiden lisäksi yksilöllä tulee olla riittävä osaaminen tämän päämäärän 

tavoitteluun, sillä mikäli nämä taidot puuttuvat, yksilö tarvitsee niin paljon tukea, että it-

seohjautuvuus ei toteudu. Toimiakseen itseohjautuvasti yksilön tulee siis hallita niitä teh-

täviä, joita työntekijät ovat perinteisesti ulkoistaneet esihenkilöilleen. Esimerkiksi käsillä 

olevan työtehtävän substanssiosaamisen lisäksi, yksilöllä on oltava kyky johtaa itseään, 
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eli kyettävä hallitsemaan ajankäyttöään, priorisoimaan tehtäviään ja resurssejaan. (Mar-

tela & Jarenko 2017, 12.) Itseohjautuvuus perustuukin siihen, että luotetaan yksilön ha-

luun tehdä asiat hyvin, jolloin kontrollia ei tarvita, vaan työntekijöitä ohjaa vahva autono-

misuus ja vapaus tehdä päätöksiä (Savaspuro 2019, 26). 

 

Itseorganisoitumisella puolestaan viitataan siihen, kun yksilöt yhteisymmärryksessä mui-

den organisaatiossa työskentelevien kanssa pyrkivät minimoimaan annettuja rakenteita 

ja hierarkioita toimiakseen tehokkaasti vuorovaikutuksessa keskenään. Tämän vasta-

kohdaksi nähdään ylhäältä organisoituminen, jossa organisaation johto luo selkeän hie-

rarkian ja rakenteen toiminnan ohjaamiseksi. Tällöin yksilötasolla on huomattavasti vä-

hemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan toimintaan ja organisoitumiseen vaikuttaviin 

tekijöihin, sillä muutokset edellyttäisivät ylemmän johdon hyväksyntää. (Martela & Ja-

renko 2017, 12-13.) Itseohjautuvuus voidaan siis nähdä vastavoimana vastaavasti hie-

rarkkiselle kulttuurille ja siiloutumiselle, jolloin yksilötasolla tehdään töitä vuorovaikutuk-

sen parantamiseksi.  

 

Kostamo (2017, 79) summaa, kuinka siinä missä itseohjautuvuudella tarkoitetaan yksilön 

kykyä toimia oma-aloitteisesti, ilman ulkoisen ohjauksen tarvetta, tarkoitetaan itseorgani-

soitumisella ryhmän tai organisaation tasolla tapahtuvaa tapojen ja rakenteiden muovau-

tumista tilanteiden mukaan. Tämän opinnäytetyön kontekstissa on käsitettävä itseohjau-

tuvuus kohteena olevien esihenkilöiden henkilökohtaisena ominaisuutena, johon liittyy 

motivaatio oman roolinsa ja työprosessinsa kehittäminen. Tämä ohjaa heidän halukkuut-

taan verkostoitua itseorganisoituen, ilman ulkopuolista ohjausta. 

 

Paju (2017, 44) huomauttaa, että itseorganisoituminen on ominaisuus monimutkaisessa 

järjestelmässä, jossa vaikuttaa sekä yksilöt että näiden välinen vuorovaikutus. Itseor-

ganisoituminen ei siis tarkoita kaoottisuutta. Siellä vaikuttaa kirjoitetut säännöt, esimer-

kiksi prosessit ja protokollat sekä kirjoittamattomat säännöt kuten organisaatiokulttuuri, 

sen arvot tai tiedostamattomat käyttäytymismallit. Koska itseorganisoituminen on järjes-

telmän ominaisuus, se ei ole ylhäältä alaspäin suunniteltu ja ohjattu prosessi, vaan sitä 

tapahtuu jatkuvasti ja automaattisesti. (Paju 2017, 44.) Myös Martela ja Jarenko (2017, 

13) ovat yhtä mieltä siitä, ettei itseorganisoituminen tarkoita anarkiaa, vaan itseorgani-

soidut tiimit voivat yhdistyä laajempiin byrokraattisiin rakenteisiin, sillä vapaus itseorgani-

soitumiseen voi vaihdella suurestikin yksilö- ja tiimitasolla. 

 

Salovaara (2017, 53) korostaa, ettei itseohjautuvat yksilöt automaattisesti muodosta te-

hokasta organisaatiota taikka hyvää yhteisöä. Jaottelu näiden kahden mallin välissä ei 

olekaan mustavalkoista, vaan organisaatioita voi löytyä näiden mallien ääripäistä tai 

joustavasti sen keskivaiheilta. Toisesta päästä löytyen jäykkä organisaatio, jossa kaikki 

on kontrolloitua ja yksilöt ovat tarvittaessa korvattavissa muilla käskyjen noudattajilla.  

Toisessa päässä toisaalta itse organisaation rakenteet mahdollistavat yksilötasolla val-
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taa ja mahdollisuuksia organisoida toimintaa parhaaksi katsotulla tavalla. Näiden ääri-

päiden keskeltä löytyy tiimit, joiden sisällä vahvasti itseorganisoidutaan vaikkakin sa-

malla itse tiimin toiminnalle on asetettu tulostavoitteet tai muut rajat joihin tiimillä ei ole 

mahdollisuutta vaikuttaa. (Martela & Jarenko 2017, 13.) 

 

Muodolliset ryhmät ovat tehtäväorientoituneita, pysyviä, luonteeltaan muodollisia ja ne 

pyrkivät aktiivisesti saavuttamaan ylhäältäpäin ohjattuja organisaation tavoitteita. Epä-

muodollinen ryhmä puolestaan muotoutuu spontaanissa vuorovaikutuksessa ja muodos-

taa keskinäisiä riippuvuussuhteita tyydyttääkseen ryhmään kuuluvien tarpeita, muokaten 

samalla tähän ryhmään kuuluvien käyttäytymistä. (Buchanan & Huczynski 2013, 339.) 

Muodollisissa organisaatioissa organisoituminen on suunniteltua, jolloin se miten toimin-

taan osallistutaan riippuu siitä, kenellä on valta ja mitkä ovat niin sanotusti pelin säännöt. 

Osallistumisen luonteen, auktoriteetin, sääntöjen, seurannan ja motivaation osalta itse-

ohjautuvalla ja suunnitellulla organisoitumisella on selkeät eroavaisuudet, vaikkakin itse-

ohjautuvalla organisoitumisella voidaan yhtälailla pyrkiä samaan toiminnallisuuteen kuin 

suunnitellussa organisoinnissa. (Järvi ym. 2017, 228-229.) 

 

Järvi ja kumppanit (2017, 226) kuvaavat, kuinka organisoituminen yleisesti ottaen on 

keino vähentää ennalta-arvaamattomuutta ja lisätä tehokkuutta ja se voi tapahtua joko 

ylhäältä päin ohjattuna, käytännössä johdon suunnittelemana tai itseohjautuen. Suunni-

tellussa organisoitumisessa yksilöiden osallistuminen perustuu siihen, että yksilöt on vi-

rallisesti hyväksytty ryhmään mukaan. Tällöin vain erikseen valitut yksilöt voivat osallis-

tua ja yksilöiden jäsenyys päättyy, kun sopimus, kuten projekti tai työsuhde päättyy. Auk-

toriteetti määräytyy organisaatiohierarkian mukaan, jolloin osallistujien odotetaan hyväk-

syvän itseään ylempien määräysvallan. Säännöt ovat näin erikseen hierarkiassa ylem-

pien määrittelemiä ja yleensä kirjalliseen muotoon tuotuja. Toiminnan seuranta perustuu 

ennalta sovittuihin tavoitteisiin tai mittaristoihin. Samoin motivaatio on ulkosyntyistä ja 

sen kannusteet perustuvat aineellisiin tai symbolisiin palkkioihin kuten rahaan tai sankti-

oihin. (Järvi ym. 2017, 229.)  

 

Itseohjautuvuus ei ole siis ole uusi liikkeenjohdon trendi, vaan yksilöille luonnollinen tapa 

järjestää yhteistyötä (Salovaara 2019, 100). Itseohjautuvuudella haetaan suuressa mit-

takaavassa tehokkuutta ja toimintakulttuuria, joka perustuu vertaissuhteisiin eikä niin-

kään hierarkiaan (Akola 2020, 49). Buchanan ja Huczynskia mukaillen, esihenkilöiden 

verkostoitumisen ja vastaavan toiminnan tukeminen vaikkei sitä työnantaja ohjaakaan, 

on ensiarvoisten tärkeää jotta vuorovaikutuksen laatu ja määrä voivat kehittyä koko lii-

ketoiminnan kehittämiseksi. Verkostoissa voi toimia aktiivisempia ja passiivisempia jä-

seniä. Näiden aktiivisten toimijoiden poistuminen talon ulkopuolelle voi parhaillaan antaa 

passiivisemmille jäsenille mahdollisuuden nousta verkoston aktiivisiksi jäseniksi. Huo-

noimmillaan se voi toki johtaa siihen, että verkoston toiminta loppuu piankin ja menettää 

kaiken sen mitä se on jo ehtinyt saavuttaa tai mihin sillä olisi ollut potentiaalia.  
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2.6 ITSEOHJAUTUVUUDEN MURROS 
 

Se, miksi yrityksissä ollaan itseohjautuvuuden vallankumouksen kynnyksellä johtuu Mar-

telan ja Jarenkon (2017, 18-19) näkemyksen mukaan siitä, että vahvasti globaalissa, 

nopean tiedonkulun maailmassa muutosnopeus on aivan eri luokkaa kuin vielä vuosi-

kymmeniä sitten. Tuolloin yrityksillä oli mahdollisuus hioa prosessejaan loppuun saakka 

ilman uusia innovaatioita ja johtaa tätä toimintaa vahvasti ylhäältä vielä silloin kun tahti 

maailman muuttumisessa ei ollut niin kova. (Martela & Jarenko 2017, 18-19.)  

 

Itseorganisoitumisen kantavana ajatuksena on vähentää kontrolloivia rakenteita luo-

malla vapautta päätöksentekoon ja toimintaan, jolloin erilaisiin ilmiöihin voidaan reagoida 

nopeammin paikallisella tasolla. Kun tietoa jaetaan avoimesti, se johtaa kollektiiviseen 

ymmärrykseen toimintaympäristöstä ja edelleen uusiin ideoihin. (Paju 2017, 46.) Itseoh-

jautuvuus itsessään ei kuitenkaan ole resepti menestyksekkäälle toiminnalle. Se vaatii 

yhtälailla organisoitumista ja johtajuuden ilmiön hyväksymistä, sillä mikäli yhteistyötä ei 

organisoi hyvin, voi itseohjautuvuuden ongelmien korjaaminen pahimmillaan syödä 

energiaa organisaatiosta. (Salovaara 2017, 70.) Itse työelämässä tapahtuva murros on 

suurin sitten teollisen vallankumouksen, kun automaatiolla korvataan ihmisten tekemää 

työtä. Koska kaikki rutiinityö pystytään tulevaisuudessa korvaamaan automatisaatiolla, 

on pystyttävää ymmärtämään tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa toimintalogiikkaa. 

Kehittyvällä informaatioteknologialla edesautetaan myös tätä itseohjautuvuuden vallan-

kumousta, sillä tehokas informaation kulku mahdollistaa isonkin ihmisjoukon keskinäisen 

koordinoinnin ilman tiedonkulusta vastuussa olevaa esihenkilöä. (Martela & Jarenko 

2017, 22-24.) 

 

Paju (2017, 46) huomauttaa organisaatiossa käytettävän kontrollin määrän vaikutuk-

sesta liiketoimintaan: jos ihmisiin suhtaudutaan korvattavissa olevina, sillä saadaan toki 

poistettua organisaation arvaamattomuutta, mutta samalla se hiljentää yksilöiden omis-

tajuutta työstä ja tahtoa kehittää sitä itsenäisesti tehden organisaatiossa vallalla olevista 

näkökulmista varsin yksipuolisia. Vaikka itseohjautuvuus sellaisenaan on haluttu piirre 

yksilöllä, on organisoituminen puolestaan yhteisöllinen tapahtuma, johon puhtaasti yksi-

lön motivaatio ei tarjoa ratkaisua (Salovaara 2017, 53). Paju (2017, 46) huomauttaa, 

kuinka itseorganisoitumisen prosessia ei voi kontrolloida, mutta sitä voi mahdollistaa luo-

malla organisaatiossa rakenteita, jotka lisäisivät sen todennäköisyyttä. Tällaiset raken-

teet voivat olla nimenomaan erilaisten verkostojen, viestintäkanavien mahdollistamista 

tai ylipäätään keskustelun lisääminen organisaatiossa, jotta aktiiviset yksilöt saavat yh-

dessä mahdollisuuden lähteä toteuttamaan uudenlaista toimintaa. 

 

Martela (2017, 144-147) määrittelee kolme tekijää, jotka määrittelevät sen, onko yhtei-

sössä tärkeää organisoitua itseohjautuvasti vai keskusjohtoisesti: toiminnan houkuttele-

vuus eli kuinka helppoa tehtävään on saada vapaaehtoisia, asiantuntijuuden määrä eli 
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voidaanko tehtävään liittyvät päätökset tehdä ennakoiden vai itsenäisesti tilanteen vaa-

tiessa. Viimeisenä tulee ottaa huomioon toimintaympäristön muutosnopeus eli onko pää-

tösten tekemisessä kiire vai voidaanko prosessi optimoida ajan kanssa odottaen päätök-

siä ylemmältä johdolta. (Martela 2017, 144-147). Vaikka Martela viittaa tässä koko orga-

nisaation toimintaan itseohjautuvasti, voi samaa soveltaa myös verkoston rakentumi-

seen. Kun kyseessä on itseohjautuvasti syntyvä verkosto, yhdessä tehtävät päätöksen 

koskevat ainoastaan verkoston toimintaa, eikä sellaisenaan omien prosessien toimintaa.  

Yhtälailla tulee verkostoon osallistumiseen ja sen pystyttämiseen saada innokkaita va-

paaehtoisia, joilla on mahdollisuus muokata verkostoon liittyviä asioita tilannekohtaisesti. 

Toisaalta, myös verkostoon tuotavan asiantuntijuuden tai kokemusten tulee olla sel-

laista, joka edistää verkoston tarkoitusta. 

 

Itseohjautuvuudessa on siis kyse yksilön ja tiimien päätösvallan ja toimintavapauden li-

säämisestä aktiivisuuden ja oma-aloitteisuuden kautta. Väljempien toimintaraamien 

kautta yksilö saa enemmän liikkumavaraa ja vapauksia, mutta toisaalta vähemmän oh-

jausta sekä vastuuta, sillä yksilön odotetaan itsenäisesti tarkastelevan omia tekemisiään 

niitä kehittäen ja rikastuttaen. (Huttunen 2020, 26.) Akola (2020, 77) painottaa, että mi-

käli koko organisaatiokulttuuri ei ole mukana tukemassa itseohjautuvuutta, sitä ei käy-

tännössä ole. Rakenteiden on siis oltava kunnossa, itseohjautuvuuden kukoistamisen 

mahdollistamiseksi. Itseohjautuvuus ei ole jotain, mihin pyritään, vaan sitä tapahtuu jat-

kuvasti ja siihen kuuluu yhtälailla jatkuva kaaoksen partaalla oleminen. (Akola 2020, 77.) 

 

Tiimitasolla itseohjautuvuudesta voi puhua yhdessä ohjautumisena, jolloin tiimi tai työ-

yhteisö saa tehdä itsenäisemmin omaa toimintaansa koskevia päätöksiä. Tämä kuiten-

kin vaatii ryhmältä vahvaa luottamusta toisiinsa ja vastuuta jokaiselta oman vastuun kan-

tamisesta sekä tuloksellisuudesta. (Huttunen 2020, 27.) Akolan (2020, 75) mukaan itse-

ohjautuvuuden tavoittelussa voidaan helposti kompastua siihen, ettei määritellä yhdessä 

pelisääntöjä riittävän tarkasti, jolloin tiimin jäsenillä ei ole samanlaista näkemystä itseoh-

jautuvuudesta tai vallan ja vastuun jakautuminen ei ole tasapuolista. Itseohjautuvuuden 

kulttuurin rakentamisen voi hajottaa alkumetreillä vapaamatkustajat, jotka ovat halutto-

mia ottamaan vastuuta itsestään ja tai omasta kehittymisestään., Määräysten vastaan-

ottaminen on helpompaa ja tuolloin myös syyn epäonnistumiseen voi siirtää sille joka 

tekee päätöksiä (Akola 2020, 75-76). Akola viittaa tiimissä suoritettavaan työhön, eikä 

niinkään vapaamuotoiseen verkostoitumiseen, mutta samaa voinee soveltaa tämän työn 

kontekstiin. Mikäli tiiviiksi määriteltävään verkostoon liittyy mukaan ns. vapaamatkusta-

jia, se voi heikentää verkoston tavoitteita. Jokaisen tulee siis pystyä kokea sekä anta-

vansa että saavansa yhteistyöstä jotain lisäarvoa omaan työhönsä.  

 

Huttunen (2020, 27-28) painottaa, että vaikka itseohjautuvuuden mukana johtajuuteen 

liittyvä toimintakulttuuri tulee väistämättä muuttumaan, johtajuutta tullaan silti tarvitse-

maan: johtajuuteen liittyvät painopisteet, johtajuuden roolit ja tekemiset vain muuttuvat. 

Olennaista itseohjautuvuudessa onkin se, kuinka sitä ohjataan (Akola 2020, 77). 
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3 VERKOSTOT 

3.1 VERKOSTOJEN OLEMUS 
 

Verkostot ovat monimutkaisia vuorovaikutuksen rakenteita, jotka on rakennettu sellais-

ten tavoitteiden ympärille, jotka samanaikaisesti varmistavat tarkoituksensa yhtenäi-

syyttä ja toimeenpanon joustavuutta suhteessa toimintaympäristöönsä. Verkostot ovat 

samanaikaisesti sekä ohjelmoitavissa että itsenäisesti konfiguroivia. Niiden rakenne ke-

hittyy jatkuvasti riippuen verkoston kyvykkyydestä määritellä itsensä jatkuvassa yrityk-

sessään toimia tehokkaasti. (Castells 2009, 20.) 

 

Verkostoa määrittelee se tavoite, joka toimintaa ajaa. Sekä sosiaalisissa että organisaa-

tioverkostoissa yksilöt määrittelevät vuorovaikutuksessa toistensa kanssa tuon tavoit-

teen, jota verkosto alkaa toteuttamaan silloin kun se luodaan. Kuitenkin käynnistyttyään 

verkostosta tulee kykenevä itsenäisesti säätelemään omaa toimintaansa määritellyn ta-

voitteen perusteella. (Castells 2009, 20.) Verkosto on siis usean toimijan, joko yksilön, 

ryhmän tai organisaation välillä oleva yhteistyösuhde, joka perustuu vastavuoroisuuteen 

ja keskinäiseen resurssien ja tiedon jakamiseen. Se on arvontuottamismalli, jossa pyri-

tään yhdistämään osaamista ja resursseja nimenomaan synergiaedun saavuttamiseksi. 

Verkostot itsessään voidaan tyypitellä niiden tarkoituksen, toiminnan luonteen tai raken-

teen perusteella. Kuitenkin niiden lähtökohtana on usein vastavuoroinen, tasavertainen, 

itseorganisoitu ja ennen kaikkea vapaaehtoinen yhteistyö, joka on katsottu toimivaksi 

tavaksi yhdistää verkoston jäsenten voimat. (Harmaja 2019, 13). 

 

Castells (2009, 19-20) kuvasi verkoston joukoksi toisiinsa kytkeytyneitä noodeja, solmu-

kohtia. Tällaisilla solmuilla on erilaisia merkityksiä verkostolle, ja verkostolle oleellisin 

solmukohta, sen keskusta, on sekin edelleen vain solmukohta verkoston sisällä. Kaikki 

verkoston osatekijät ovat näitä solmukohtia, ja niiden tehtävä ja merkitys riippuu verkos-

ton tehtävästä ja kaikesta vuorovaikutuksesta, joka tapahtuu tuon verkoston sisällä. 

Nämä solmut nostavat omaa merkitystään verkolle omaksumalla oleellista tietoa ja pro-

sessoimalla sitä tehokkaasti. Yksittäinen tekijä ei ole verkostolle oleellinen sen ominai-

suuksien takia, vaan siksi, että se pystyy tuottamaan verkostolle arvoa edistämällä sen 

mahdollisuuksia tavoitteidensa saavuttamisessa. Kuitenkin kaikki solmut ovat merkityk-

sellisiä verkoston toiminnalle. Mikäli yksittäinen solmu ei enää edistä verkoston tavoit-

teita, verkosto määrittelee itseään uudelleen ja hankkiutuu eroon tarpeettomista sol-

muista ja hankkii tilalle mahdollisesti uusia. Nämä solmut ovat siis vain verkoston osa-

alue, jolloin verkosto itsessään muodostaa yksikön, eikä niinkään solmut. (Castells 2009, 

19-20.) 
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Juutin (2015, 175) näkemyksen mukaan nykypäivän nopealiikkeisyys ja asiakaskoke-

muksen johtaminen asettaa organisaatiolle suuria haasteita, joita ei voida ratkaista puh-

taasti perinteisten organisoitumisen mallien keinoilla. Kun puolestaan eri toimintojen asi-

antuntijoita istutetaan saman pöydän ääreen, alkaa massiivinen tehtävä keskenään eri-

laisten maailmankuvien ja termistöjen yhteensovittaminen näistä keskustelemalla. Ei siis 

ihme että yksiköiden välinen yhteistyö on äärimmäisen hankalaa, kun jokainen osallistuja 

pyrkii tuomaan rehellisesti oman katsantokantansa esille käyttäen itselleen tuttua termis-

töä. (Stickdorn ym. 2018, 10.) 

 

Verkostojen toimintaan oman haasteensa tuo myös jokaisen yksilön mukanaan tuoma 

organisaatiokulttuuri tai se, millaiseen johtajuuteen ovat tottuneet. Jokaisen käsitys hie-

rarkiasta ja esihenkilön määräysvallasta määrittelee sen, mitä verkosto pystyy saavutta-

maan ja millä nopeudella. Vastaavasti se, millainen määrä valtaa jokaisella osallistujalla 

on, vaikuttaa verkoston toimivuuteen. (O’Leary 2015, 92.) Moniammatillinen yhteistyö 

voidaankin nähdä kielteisenä siksi, että sen nähdään aiheuttavan lisää työtä ja vievän 

vastaavasti aikaa muista tehtävistä. Eri alojen ammattilaisilla voi ymmärrettävästi olla 

kielteinen suhtautuminen moniammatilliseen yhteistyöhön osallistumiseen, mikäli orga-

nisaation työkäytännöt eivät mahdollista sille riittävästi aikaa. Tällöin osallistuminen mo-

niammatilliseen yhteistyöhön voidaan nähdä ylimääräisenä taakkana jo ennestään kii-

reisessä työssä. (Kekoni, Mönkkönen, Hujala, Laulainen & Hirvonen 2019, 21.) Vara-

mäki (2019, 119) esitti kuitenkin, että kiire on vain oire toisesta ongelmasta, mutta ihmiset 

eivät osaa juuri vaihtaa näkökulmaa puhuessaan kiireestä.  

 

3.2 ITSEOHJAUTUVASTI VERKOSTOIHIN 
 

Osallistumisen luonne itseohjautuvassa organisoitumisessa perustuu pitkälti yksilöiden 

kytköksiin ryhmän kanssa ja vapaaehtoisuuteen, jolloin käytännössä kuka tahansa voi 

osallistua. Samoin osallistumisesta voi itse vapaaehtoisesti vetäytyä. Auktoriteetti on 

ryhmässä kollektiivinen ja ryhmä voi vapaaehtoisesti hyväksyä ryhmän normit, määräys-

vallan ja käytänteet. Myös säännöt ovat kirjoittamattomia, sillä niitä muokataan sisäisesti 

vuorovaikutuksessa ja yksilö oppii sekä hyväksyy normit sosialisaation kautta. Seuranta 

on vastavuoroista ja edelleen epämuodollista ja motivaatio on yksilöillä sisäsyntyistä, 

sillä jokaisella on oma halu ja palo osallistua yhteiseen toimintaan. (Järvi ym. 2017, 229.) 

 

Verkostoissa voi syntyä konflikteja, kun verkostoon osallistuvilta yksilöiltä löytyy keske-

nään erilaisia intressejä joita jokainen haluaa toteuttaa. Mikäli yksilö ei koe saavutta-

vansa omia tavoitteitaan verkostossa, tämä poistuu siitä. Ja vaikka yksilöillä voi olla sekä 

eriäviä että samoja tavoitteita muiden kanssa, voivat nämä tavoitteet silti olla törmäys-

kurssilla verkoston tavoitteen kanssa. (O’Leary 2015, 91-92.) Akolan (2020, 76) mukaan 

parhaita tiimejä ovat sellaiset, jotka muodostuvat mahdollisimman erilaisista persoonista 

ja kokemustaustoista, mutta jonka yksilöillä on keskenään suurin piirtein samankaltainen 
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henkisen kypsyyden taso ja ymmärrys organisaatiokulttuurista. Soveltaen tätä nähden 

verkoston itseohjautuvasti syntyneenä tiiminä, voisi olettaa, että verkostossakin tärkeää 

on saman suunnan omaksuminen, eikä niinkään osallistuvien yksilöiden samankaltai-

suus.  

 

Puustinen totesi vuoden 2017 väitöstutkimuksessaan, että verkostoja samanaikaisesti 

sekä pystyy että ei pysty johtamaan. Johtaminen edellyttää toimijuutta, mutta verkos-

toissa toimijuus on keskittyneisyyden sijaan jakautunutta. Näin ollen verkostojen raken-

teita voidaan johtaa, muttei siinä tapahtuvaa yksilöiden yhteenkietoutuneisuutta. Saman-

aikaisesti siis verkostojen johtaminen sekä on, että ei ole läsnä sillä verkostoissa vallitsee 

samanaikaisesti kaksi näkökulmaa jotka poissulkevat toisensa. (Puustinen 2017, 153.) 

Typistetymmin, verkostojen mahdollisuuksien luomista on ulkoapäin mahdollista kontrol-

loida, muttei niinkään sitä mitä verkostossa itsessään tapahtuu tai kenen toimesta. 

 

Buchanan ja Huczynskin (2013, 340) mukaan vapaamuotoiset sosiaaliset verkostot or-

ganisaation sisällä nähdään usein johtajien toimesta havaitsemattomina ja hallitsemat-

tomina, ”näkymättöminä vihollisina” ja sen takia välteltävänä asiana. Mikäli tällaisia ver-

kostoja organisaatiossa arvostetaan, ymmärretään niiden jäsenten väliset suhteet usein 

väärin. On kuitenkin tutkittu, että johtajien on mahdollista ohjailla tällaisten verkostojen 

syntymistä ja kehitystä tehostaakseen sen toimintaa. Ensinnäkin, tällaiset verkostot tulisi 

pystyä tunnistamaan ja analysoimaan niissä vaikuttavat tekijät. Tämän jälkeen johtajien 

olisi mahdollista vaikuttaa koko ryhmään keskittymällä tiettyihin avainhenkilöihin kysei-

sessä verkostossa. Eli niihin jotka toimivat ryhmässä keskeisenä ihmisen yhdistäjänä, 

niihin jotka yhdistävät verkostossa käytävän keskustelun verkoston tai jopa organisaa-

tion ulkopuolella käytävään keskusteluun, erityisasiantuntijoihin sekä niihin jotka aktiivi-

sesti pitävät huolta tiedon kulkemisesta verkoston sisällä olevien ryhmien välillä. Tällai-

sen verkoston vaaliminen johtajien toimesta on tärkeää, sillä yhdenkin työntekijän me-

nettämisen merkitys yritykselle ei ole niin merkittävä, kuin sen verkoston kaatuminen, 

jossa henkilö on ollut mukana vaikuttamassa. (Buchanan & Huczynski 2013, 340.)  

 

Verkostojen monimutkainen luonne asettaa tiettyjä haasteita toiminnan edistämiseksi, 

mutta vastatakseen tulevaisuuden haasteisiin, näyttäisi siltä että yrityksissä tulisi entistä 

enemmän kannustaa verkojen muodostumiseen ja luoda niille mahdollisuuksia. Sekä 

rakentamalla aitoja tiloja ja antamalla aikaa tällaiselle verkostoitumiselle, mutta toisaalta 

herättämällä keskustelua ja tuoda tällaista avoimuutta mukaan organisaatiokulttuuriin. 

Yksi keino olisi edistää verkostoitumista talon sisällä ja sen ulkopuolella tekemällä ver-

kostoitumisesta selvästi osa toimenkuvaa, jotta verkostoituminen olisi mahdollista itse-

ohjautuvasti, mutta kannustaen. Kiinnostusta voi tällaiselle löytyä paljonkin, mutta kyn-

nyskysymykseksi on saatettu vielä nähdä haasteet verkostoitumisen ja oman työn yh-

teensovittamisessa. Taikka siinä, pystyykö yksilö tunnistamaan tilaisuuksia tällaiselle 

verkostoitumiselle. 
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3.3 VERKOSTOJEN LÄPINÄKYVYYS ORGANISAATIOISSA 
 

Vahvasti verkostoitumiseen perustuvista suomalaisista yrityskulttuureista ei verkossa 

nopean etsinnän perusteella kovin paljon kerrota avoimesti. Kuitenkin nykypäivän mah-

dollisuudet linkittyä ihmisten kanssa ammatillisesti ovat nousseet esimerkiksi LinkedInin 

myötä, jossa on mahdollisuuksia verkostoitua sekä oman alan että toisen toimialan am-

mattilaisten kanssa. Vastaavasti Facebookiin on noussut verkostoja esimerkiksi HR-am-

mattilaisille tai esihenkilöille. Kuitenkin Facebookista näitä näyttäisi olevan helpompi löy-

tää. Verkostoja löytyy toki erilaisten liittojen sivustoilta, esimerkiksi Tradenomiliitto ja 

Akava tarjoavat omille esihenkilöjäsenilleen mahdollisuuden verkostoitua järjestetyissä 

tapahtumissa. Esimerkiksi Dörren (dorren.fi) on rakentanut mallin verkostoitumiseen ul-

komaisten ammattilaisten kanssa matalalla kynnyksellä ja osallistujille helpolla tavalla. 

Verkostoitumisesta itsessään on tehty tällä tavoin palvelu, jonka kautta mahdollistetaan 

sekä ajatusten tuulettaminen oman talon ulkopuolisten kanssa että ulkomaisten ammat-

tilaisten mahdollisuuksia työllistyä verkostoitumisen ”tilanneen” organisaation koti-

maassa.  

 

Kuitenkin selvästi julkisella sektorilla ollaan ilahduttavan avoimia työstä verkostomaisen 

organisaatiokulttuurin rakentamisessa. Julkisella sektorilla verkostojen toiminta perustuu 

resurssien jakamiseen tai täydentämiseen (Harmaja 2019, 13). Esimerkiksi valtiohallin-

nossa (Valtiolla 2019, 45) toimii useita vapaaehtoisuuteen perustuvia ammatillisia ver-

kostoja, jotka tähtäävät työn kehittämiseen, parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja kolle-

goiden tukemiseen. Valtiohallinnolla verkostoja hyödynnetään ammatilliseen kehittymi-

seen, lakivalmisteluprosesseihin, innovaatio- ja kokeilualustoina sekä kulttuurin uudista-

jina. (Valtiolla 2019, 45.)  

 

Valtiovarainministeriö on profiloinut itseään vahvasti verkostoituneeseen työkulttuuriin 

tähtääväksi ja julkaisee verkkosivuillaan uutisia valtiolla työskentelystä, jossa myös ava-

taan verkostomaisen työn arkea. Timo Halonen kertoo yhdessä näistä uutisista (Valtio-

varainministeriö 2018), kuinka verkostotyöskentely on sekä voimavara että työskentely-

tapa, jolla voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin. Verkostojen eduksi mainitaan niin-

ikään se, kuinka ne kokoavat yhteen eri alojen osaajia, jolloin suurten kokonaisuuksien 

kokonaisvaltainen hahmottaminen on helpompaa, kun eri alojen ammattilaiset tuovat 

mukaan asiantuntemuksensa ja näkemyksensä. (Valtiovarainministeriö 2018.) 

 

Kuitenkin Halonen (Valtiovarainministeriö 2018) mainitsee, ettei verkostotyöskentely 

vielä pari vuotta sitten uutisen kirjoittamisen hetkellä ollut juurtunut potentiaalistaan huo-

limatta valtiohallinnon toimintatavaksi. Tämä näkyy Halosen mukaan siten että verkostot 

perustuvat paljolti vapaaehtoisuuteen eikä niitä resursoida tai niitä ei arvosteta riittävästi 

toiminnan johtamisessa. Juuri tällaisten vakiintuneiden toimintatapojen takia tavoitteelli-

nen yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö nähdään jopa ongelmalliseksi.  Näin ollen on 

tapauskohtaista, miten paljon ihmiset voivat käyttää verkostoissa toimimiseen, sillä sen 
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nähdään olevan edelleen pois omien töiden tekemisestä. Halosen mukaan aidosti uusilla 

tavoilla toimiminen ja siilojen murtaminen vaatii uskallusta tehdä kokeiluja, mutta muutos 

itsessään vie aikaa. (Valtiovarainministeriö 2018.) 

 

Valtion verkkosivuilla (Valtiolla.fi) julistetaan myös verkostojen tulemista organisaa-

tiokulttuuriin, sillä tunnistetaan, että organisoituminen vaatii uusia tapoja kun uudet ilmiöt 

eivät sovi vanhoihin lokeroihin. Valtio perustelee verkostomaista työtapaa sillä, että tar-

vitaan poikkihallinnollista osaamista yhä pirullisempien ongelmien ratkaisemiseksi, 

koska mitä isompi haaste on, sitä laajemmalle alalle se usein levittyy. Valtio kuvaa hal-

linnon aktiivisuuden tärkeyttä erilaisissa kehittämisverkostoissa toimiakseen ilmiölähtöi-

semmin ja ihmiskeskeisemmin, jotta kansalainen olisi kehittämisen keskiössä. Verkos-

toitumisen hyödyksi nähdään osaltaan se, että voidaan organisoitua kevyesti ja ketterästi 

ilman, että yksilöitä tarvitsee siirtää organisaatiosta toiseen. Tavoitteeksi tälle verkosto-

maiselle työlle mainitaan lisäksi se, että valtionhallinnossa työssä oleva henkilö voisi ko-

kea olevansa töissä valtiossa, ilman että olisi töissä tietyssä virastossa. Tässä huomioi-

daan toki myös se, että yksilöillä tulee olla aikaa yhteistyöhön oman organisaation ulko-

puolella olevien kollegoiden kanssa sekä toiminta verkostoissa ei voi olla yksipuolista 

vaan kaikkien osapuolten tulisi kokea hyötyvänsä tilanteesta. (Valtiolla.fi) 

 

Verkostot kuvataan valtiolla meta-modernin ajan organisoitumismuodoksi, johon työ-

elämä olisi vahvasti matkalla. Samalla kun digitalisaatio mahdollistaa monimuotoisen yh-

teistyön, se myös luo paineita yhä vahvempaan osallisuuteen ja yhteistyöhön. Verkosto-

mainen toimintapa nähdään hyväksi, kun toimintaympäristö on muuttunut ja sekä aikaa 

että resursseja on vähän innovatiivisten toimintatapojen etsimiseen. Toimintatapa ver-

kostoissa nähdään paremmaksi kuin hierarkkisessa rakenteessa, sillä toiminta perustuu 

luottamukseen ja joustavuuteen, samoin kun jokaisen verkostossa toimijan erilaisuus 

nähdään rikkautena. Valtiolla verkostoissa voidaan ottaa valmisteluvastuu sellaisista asi-

oista, jotka jäävät ns. harmaalle alueelle, eli virallisten rakenteiden väliin. Nähdään myös, 

ettei verkostojen rakenne ole pysyvä, vaan voi muuttaa muotoaan toimintaympäristön 

muuttuessa ja kehittyä luontaisesti haluttuun suuntaan. Koska tarkoituksena on pitää 

katse kokonaisuudessa, verkoston tapaan toimia ei kuulu resursseista tappeleminen. 

Valtiolla ymmärretään, että kulttuuria ja toimintaa ohjaavat rakenteet eivät ole vielä täysin 

sisäistäneet verkostomaista työotetta. Siksi jokaisen tulisi tunnistaa omat verkostonsa ja 

tiedostaa, että yhteistyö- ja verkostoitumistaidot ovat olennainen osa työelämää. (Valti-

olla.fi.) Verkostojen nähdään siis täydentävän julkishallinnon perinteisiä tapoja organi-

soitua, tarjoten samalla mahdollisuuksia ratkaista laaja-alaista yhteistyötä vaativia hal-

lintoaloja ylittäviä haasteita (Harmaja 2019, 12). 
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4 PALVELUMUOTOILULLA SIILOJA VASTAAN 

 

Palvelumuotoilu lainaa ajattelu- ja työtapoja muotoiluprosessista. Se yhdistää aktiivisen 

ja iteratiivisen lähestymistavan joustaviin ja suhteellisen kevyisiin työvälineisiin, joita on 

lainattu esimerkiksi brändäyksestä, käyttäjätutkimuksesta tai markkinoinnista. Nimen-

omaan palvelumuotoilun tilkkutäkkimäinen rakenne tekee siitä niin voimakkaan. Se kes-

kittyy oikean ongelman ratkaisemiseen, muotoilemalla ongelman tai mahdollisuuden oi-

kealla tavalla. (Stickdorn ym. 2018, 14.) 

 

Palvelumuotoilijalle olennainen ajattelutapa on muotoiluajattelu (design thinking), eli 

kyky tuntea empatiaa, huomata asioita joita muut eivät huomaa ja hyödyntää kaikkea 

tätä innovaationsa lähteenä. Muotoilijalle on ominaista optimistinen halu tarttua haastei-

siin sekä kyseenalaistaa ja tutkia rajoituksia. Muotoiluajattelun keskiössä on käyttäjätie-

don hyödyntäminen ja ihmiskeskeisyys. (Miettinen 2011, 27.) Palvelumuotoilusta puhu-

minen terminä jakaa kuitenkin mielipiteitä. Siinä missä osa etsii nimenomaan eroja pal-

velumuotoilun, kokemusmuotoilun, muotoiluajattelun tai käyttäjäkeskeisen muotoilun vä-

lillä, osa niputtaa niitä yhteen ja toteaa niillä olevan enemmän yhteistä kuin eroja. 

(Stickdorn ym. 2018, 20.) 

 

4.1 PALVELUMUOTOILU PROSESSINA 
 

Stickdorn ja kumppanit (2018, 27) kiteyttävät palvelumuotoilun periaatteiksi ihmiskeskei-

syyden, yhteistyöhön perustumisen, iteratiivisuuden, jaksottaisuuden, tosielämälähtöi-

syyden ja kokonaisvaltaisuuden. Iteratiivisuudella tarkoitetaan pieniä, helppoja kokeiluja 

ja yrityksiä joiden epäonnistuminen mahdollistetaan oppimisen ja prosessin kehittä-

miseksi. Palvelumuotoilua kuvataankin usein prosessina, joka pyrkii löytämään elegant-

teja ja innovatiivisia ratkaisuja iteratiivisten tutkimus- ja kehityssyklien kautta. Muotoilija 

käyttää apunaan nopeita testauksia ja prototyyppejä testatakseen mahdollisia ratkaisuja 

nopeasti ja edullisesti, keräten samalla näiden testausten kautta uutta tietoa ja oivalluk-

sia. Prototyypeistä kehittyy pilotteja ja toteutuskelpoisia ratkaisuja jatkuvan iteraation 

kautta, jotta voidaan saada mahdollisimman aikaisessa suunnittelun vaiheessa pa-

lautetta. Prosessin edetessä iterointi voi hidastua, mutta se ei missään vaiheessa varsi-

naisesti poistu vaan enemmänkin muuttaa muotoaan. (Stickdorn ym. 2018, 14-27.) 

 

Innovoinnin neljäksi periaatteeksi Design Council on kuvannut ihmisten laittamisen en-

sin, eli hankkimalla ymmärrystä siitä millaisia tarpeita heillä on. Yhtälailla tärkeitä peri-

aatteita ovat visuaalisesti ja avoimesti kommunikoiminen, yhteisesti kehittämällä ja jat-

kuvan iteraation kautta eteneminen riskien vähentämiseksi ja virheiden poistamiseksi. 
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(Design council.) Vaikka palvelumuotoilu on ihmiskeskeistä, itse muotoiluprosessi har-

vemmin alkaa suoraan ihmisistä, sillä ensimmäisenä tehtävänä muotoilijalla on ymmär-

tää yrityksen kulttuuria ja tavoitteita. Toisena tehtävänä on ratkaisujen löytämisen sijaan 

pystyä tunnistamaan oikea ongelma. Kolmantena tehtävänä muotoilijan on visualisoitava 

löydökset ja mahdollisimman hyvin kuvata myös aineettomien palveluiden rakenteet. 

(Stickdorn & Schneider 2021, 128-129).  

 

Mäkisen (2021) mukaan yksi sekä palvelumuotoilun, fasilitoinnin että muutosmuotoilun 

merkittävistä sivutuotteista on siilojen välisten siltojen rakentaminen, sillä niissä avain-

asemassa on moniulotteisen tiedon törmäyttäminen yhteiskehittämisen keinoilla. Koska 

yksikköjen sisällä vallitsee helposti samankaltaiset näkemykset, vahvistavat ne lähtökoh-

taisesti toisiaan, kun toisaalta erilaisten näkemysten ja kokemusten vertailu näkökulmaa 

laajentamalla edistää luovuutta. (Mäkinen 2021.) Omassa kuplassaan ajatusten pallot-

telu saattaa siis aiheuttaa vain uusien samanlaisten ajatusten syntymistä, mutta ei tuota 

juurikaan uusia ideoita. 

 

Palvelumuotoilu on kyselevä ja utelias, ja pyrkii pitkälti laadullisilla menetelmillä selvittä-

mään nimenomaan vastauksia kysymyksiin miten ja miksi. Aitojen tarpeiden ymmärtä-

minen tekee innovaatiot mahdolliseksi, sen sijaan että vain hypättäisiin suoraan ratkai-

suihin. (Stickdorn ym. 2018, 14.) Empatia on taito, joka tulee korostumaan tulevaisuuden 

työelämässä ja toisaalta juuri uteliaisuus luo hyvän lähtökohdan empatialle. Muotoilija 

saakin haastaa itseään kuvittelemalla jo olemassa olevan sijaan sitä, mitä voisi olla. (Va-

ramäki 2019, 115-121). 

 

Muotoilijan empatiakyky on nimenomaan se mikä erottaa muotoiluajattelun akateemi-

sesta tutkimuksesta. Muotoilussa ei pyritä luomaan uutta tietoa, testaamaan teorioita 

tai hypoteeseja, vaan tarkoituksena on tehdä matka havainnoista oivalluksiin ja edel-

leen palveluihin, jotka parantavat ihmisten elämää jollain tapaa. (Brown 2009, 49.) Pii-

levät asiakastarpeet pyritään tunnistamaan empaattisella muotoilulla. Piilevillä asiakas-

tarpeilla tarkoitetaan sellaisia vaatimuksia, joita tuotteeseen tai palveluun kohdistetaan, 

mutta asiakkaat ja käyttäjät eivät sitä vielä tiedosta. Ajattelumaailmaa pyritään laajenta-

maan olemassa olevien tuotteiden ulkopuolelle tällaisella empaattisella muotoilupro-

sessilla. (Miettinen 2011, 31.) Muotoilijan tärkein taito on siten empatiakyky, sillä muo-

toiluprosessin alussa hänen tulee pyrkiä ymmärtämään käyttäjien tarpeita mahdollisim-

man hyvin (Varamäki 2019, 114). 

 

Iteratiivisuus auttaa saamaan palautetta suunnittelun kohteena olevilta ihmisiltä ja var-

mistamaan, että ratkaisu kehittyy koko ajan. Jatkuvalla iteraatiolla ja työtä jalostamalla 

varmistetaan uusien ideoiden saaminen ja päästään kokeilemaan erilaisia lähestymista-

poja kohti onnistuneita ratkaisuja. (Ideo 2015, 25.) Iteraatio on suunnittelun ratkaisujen 

kehittämistä jatkuvan kokeilun ja tulosten arvioinnin kautta. Kun ratkaisuja jalostetaan 

koko ajan, voi nopeasti muodostaa näkemyksen siitä, onko palvelu toimiva. (Miettinen 
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2011, 23.) Vahvasti toistoon ja testaukseen perustuvat työmenetelmät varmistavat sen, 

että palvelumuotoilulla on koko ajan vahva linkki tosielämään, eikä se perustu mielipitei-

siin tai pian merkityksensä menettäville auktoriteeteille. Iteratiivinen ajattelumalli tekee 

siitä samalla matalan panoksen aktiviteetin, eli vaikka ratkaisu ei olisi valmis ensimmäi-

sellä testikerralla, on mahdollisuus kehittää sitä edelleen ja luottaa prosessin toimivuu-

teen. (Stickdorn ym. 2018, 14.)   

 

Palvelumuotoilu antaa keinot vastata ihmisten tarpeiden ja ongelmien muuttumiseen ta-

loudellisen ja teknologisen ympäristön muuttuessa. Tähän muutokseen se vastaa tuo-

malla laajemman näkökulman kehitettävänä olevaan suunnitteluongelmaan tarjoamalla 

uuden tavan toimia tai asiakaslähtöisemmän palveluotteen. (Miettinen 2011, 26.) Ajatte-

lutapana palvelumuotoilu on yhteiskehittämiseen suuntautuva ja käytännönläheinen. Se 

etsii tasapainoa teknologisten mahdollisuuksien, ihmisen tarpeiden ja liiketoiminnan hyö-

tyjen välille. (Stickdorn ym. 2018, 21.) Työelämässä turhan helposti oletetaan kysymisen 

sijaan. Kuitenkin aidon uteliaalla otteella ihmisiä kuunnellen ymmärretään paremmin ih-

misten aitoja tarpeita. Ajattelua saattaa turhan helposti ohjata esimerkiksi koulutuksen 

kautta tullut ajatusmaailma. (Varamäki 2019, 115.) 

 

Palvelumuotoilu on yhteinen kehikko palveluiden suunnittelemiseen, sillä se mahdollis-

taa samojen kehitystyökalujen käytön kaikille palveluun liittyville osapuolille. Palvelu-

muotoilu ei siis ole pelkästään muotoilijoiden työtä, vaan prosessiin osallistuu monien 

alojen ammattilaisia, jotka antavat siihen erilaista osaamista. (Tuulaniemi 2011, 69.) 

Palvelumuotoilijat edustavat näin vain yhtä ammattikuntaa niiden joukossa, jotka luovat 

ja muokkaavat palveluita. Yhtälailla esimerkiksi markkinoinnin, järjestelmäsuunnittelun 

ja brändäyksen parissa työskentelevät tekevät tällaista muotoilua. Kuitenkin koska 

maailmaa muuttuu ja asiakaskokemuksesta tulee entistä tärkeämpi kilpailuetu yrityk-

sille, on myös muotoilu – tai muotoiluajattelu – noussut tärkeäksi innovaatioiden ja joh-

tamisen metodologiaksi. Palvelumuotoilusta on tullut entistä näkyvämpää, sillä sitä voi-

daan käyttää potentiaalisesti niin moneen ihmisen aktiviteettien muotoiluun. (Stickdorn 

ym. 2018, 23.) 

 

Suunniteltavan palvelun käytettävyys varmistetaan pitämällä käyttäjien tarpeet ja odo-

tukset suunnitteluprosessin lähtökohtana (Miettinen 2011, 23). Muotoilu on aina sidok-

sissa kontekstiin, joten kontekstin muuttuessa, päivitetään myös sovellettavia työkaluja. 

(Tuulaniemi 2011, 63.) Myöskään itse palvelun estetiikka ei ole palvelumuotoilussa sen 

ensisijainen kiinnostuksen kohde, vaan se on vain yksi osa palvelun toimivuuden kysy-

myksistä. Palvelumuotoilussa keskitytään palvelun fyysisten ominaisuuksien sijaan 

enemmänkin siihen toimiiko palvelu, täyttääkö se siihen kohdistetut tarpeet ja luoko se 

arvoa. Palvelumuotoilussa ei keskitytä vain siihen miten palvelu koetaan, vaan pyritään 

myös menemään pintaa syvemmälle ja pohditaan sitä, onko kyseinen palvelu tarpeelli-

nen. Palvelumuotoilu ei myöskään pyri vain korjaamaan sitä mikä olisi mahdollisesti 

rikki, vaan luomaan aitoa arvoa, prosesseja ja liiketoimintamalleja. (Stickdorn ym. 

2018, 24.) 
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4.2 YHTEISKEHITTÄMINEN PALVELUMUOTOILUSSA 
 

Palvelumuotoilu on lähtökohtaisesti aina yhteiskehittämistä ja aiheuttaa muotoilijoissa 

ylpeyttä sen suhteen, että se onnistuu yhdistämään eri toimijoita yli siilorajojen samojen 

työkalujen ääreen. Palvelumuotoilun työkalut mahdollistavat sen, että vaikka eri alueiden 

asiantuntijat käsitteellistävät käytettävät työkalut eri tavoin, on käytetyt menetelmät kui-

tenkin niin yksinkertaisia, että niitä voidaan käyttää yhdessä samaa tavoitetta kohti ilman 

että ymmärtäisi syvällisesti toisten maailmaa. Menetelmät ovat tarpeeksi yksinkertaisia 

ollakseen ymmärrettäviä, mutta riittävän järeitä toimiakseen yhteistyön perustana. Pal-

velumuotoilu tarjoaa näin lähestyttäviä ja neutraaleja termistöjä ja aktiviteetteja rajoja 

ylittävää yhteistyötä varten. (Stickdorn ym. 2018, 22.) Parhaat ideat eivät synny saman-

mielisten kanssa, vaikkakin yhdessä tekeminen on mukavaa silloin kun ymmärtää niiden 

ihmisten ajatusmaailmaa joiden kanssa tekee töitä (Varamäki 2019, 130). 

 

Yhteissuunnittelulla (co-design) viitataan suunnitteluprosessiin, johon osallistuu ryhmä 

ihmisiä, yleensä erilaisilta taustoilta. Tällaisella termillä vahvistetaan palvelumuotoilun 

luonnetta yhteistyöhön perustuvana ja rajoja ylittävänä, eräänlaisena kielenä jolla saa-

daan murrettua siiloja. (Stickdorn ym. 2018, 25.) Yhteissuunnitteluun osallistujien määrä 

on yleensä pieni, noin kahdesta kymmeneen osallistujaa, ja juuri tämän määrän pienuu-

den takia ei ole lainkaan yhdentekevää, kuka kehittämiseen osallistuu vaan osallistujat 

tulee valita tarkasti. Suunnittelu on luonteeltaan laadullista ja sitä voidaan hyödyntää 

myös vain yhdessä tietyssä suunnittelun vaiheessa ja se voidaan käynnistää myös suo-

raan käyttäjien omasta aloitteesta. Suositeltavia kumppaneita yhteissuunnitteluun on 

palvelun tai tuotteen edistyneet käyttäjät, tyypillisimmän käyttäjäryhmän edustaja sekä 

toisaalta myös sellaisen käyttäjäryhmän edustajat, jotka käyttävät tuotetta tai palvelua 

varsin vähän. (Luotonen, Marttila, Hyyppä, Botero & Kommonen 2020, 66-68.) 

 

Yhteissuunnitteluun osallistuvat yleensä yksilöt, joilla on henkilökohtainen motiivi asiaan 

liittyen. Henkilökohtaisia osallistumisen motiiveja voi olla suoraan omaan työhön tai har-

rastukseen liittyvään kehittämiseen osallistuminen, kiinnostus verkostoitua, saada uusia 

näkökulmia, oppia uusia taitoja, halu tuoda tavanomainen tai erityislaatuinen osaaminen 

hyötykäyttöön tai kiinnostus uusien tuotteiden kehittämiseen. (Luotonen ym. 2020, 69). 

Kuitenkin, koska palvelumuotoilu yleisesti pohjaa yhteiskehittämiseen, on tärkeää selvit-

tää heti muotoiluprosessin alussa, miten paljon vapauksia muotoilija voi ottaa luovassa 

prosessissa. (Stickdorn & Schneider 2021, 128). Vastaavasti yhteissuunnittelun onnis-

tumisen kannalta suunnitteluprosessista tiedottaminen ja hyvä organisointi on erityisen 

tärkeää, sillä osallistujille täytyy olla selvää millaisia resursseja tämä heiltä vaatii ja mitä 

he puolestaan pystyvät odottamaan omasta panoksestaan vastalahjaksi (Luotonen ym. 

2020, 69). 
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4.3 TUPLATIMANTIN HYÖDYNTÄMINEN MUOTOILUPROSESSISSA 
 

Design Council kehitti tuplatimantin (kuva 6) kuvaamaan palvelumuotoilun suunnittelu-

prosessia siten, että ensimmäinen timantti auttaa ymmärtämään ongelmaa ja tämän jäl-

keen kerätyn tiedon perusteella määrittelemään ongelman. Kun ensimmäisen timantin 

jälkeen voidaan täsmentää, että ollaan ratkaisemassa oikeaa ongelmaa, siirrytään toi-

seen timanttiin kehittämään ratkaisuja ongelmaan. Näitä  ratkaisuja testataan hyläten ne, 

jotka eivät toimi ja kehittäen niitä ratkaisuja jotka toimivat. Nämä kaksi timanttia siten 

kuvastavat prosessia, jossa ensin tutkitaan asiaa laajemmin (divergenssi) ja tämän jäl-

keen siirrytään fokusoituihin toimenpiteisiin (konvergenssi). (Design council.) Tuplati-

mantti on yksi palvelumuotoilun peruskäsitteistä, eikä siihen voi olla törmäämättä.  

 

Kuva 6 Tuplatimantti (Stickdorn ym. 2018) 

Konvergentti ajattelutapa (kuva 7) on käytännönläheinen tapa päättää olemassa ole-

vien vaihtoehtojen välillä. Se mihin ajattelumalli ei kuitenkaan sovellu on tulevaisuuden 

luotaaminen ja uusien mahdollisuuksien luominen. Konvergenssi siis vie kohti ratkaisua 

olemassa olevien vaihtoehtojen perusteella, mutta divergentti ajattelu on se, jonka 

kautta kaikkia niitä mahdollisuuksia luodaan joista pääsee lopulta tekemään valintoja. 

(Brown 2009, 66-67.) 

 

Suunnitteluprosessilla on neljä vaihetta: asiakasymmärryksen kerääminen ja kontekstin 

kartoittaminen, käyttäjien profilointi, ratkaisujen ideointi sekä lopulta ratkaisujen arviointi. 

(Miettinen 2011, 23.) Vaikka suunnitteluprosessi on todellisuudessa epälineaarinen, on 

mahdollista hahmotella alustava rakenne suunnittelutyön etenemiselle, mutta on kuiten-

kin muistettava sen iteratiivinen lähestymistapa ongelmaan (Stickdorn & Schneider 
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2021, 125). Iteraation kautta on mahdollista tutkia ja erehtyä, sillä tiedetään että ratkaisu 

ei synny ensimmäisellä eikä toisellakaan yrittämällä. Sen sijaan, että suunnittelija piilou-

tuisi työpajaansa, tuote tai palvelu tuodaan mahdollisimman pian muiden nähtäville op-

pimisen varmistamiseksi. (Ideo 2015, 25.) 

 
Kuva 7 Divergenssistä konvergenssiin. (Brown 2009, 67) 

Tuplatimantin ensimmäinen osio lähtee liikkeelle siitä, että muotoilijan tulee pohtia ky-

symyksiä kuten mitä tulee oppia ja mitä tarvitaan sen selvittämiseksi. Kun tutkimusky-

symys on selvillä, on pohdittava missä ja miten kysymykseen voi saada vastauksia – ja 

keneltä. Välttääkseen ennakko-olettamia tai yksipuolista lähestymistapaa tulisi käyttää 

erilaisia tutkimusmetodeja. Tutkimusvaiheessa kannattaa edetä esimerkiksi hakea nä-

kemyksiä kokeilemalla palvelua itse, havainnoimalla sekä haastattelemalla mahdolli-

simman monia sidosryhmiä. Kirjallisuuskatsausta unohtamatta, sillä joku on voinut tut-

kia asiaa jo aiemmin. Kun kaikki kerätty data on tarkasteltavissa, on pyrittävä löytä-

mään kaavoja, joiden kautta pystyy määrittelemään sen, mitkä ovat käyttäjien aidot tar-

peet, käyttäjien toiveet ja ongelmat mutta toisaalta myös mahdollisuudet. Kaiken tämän 

tiedonkeruun jälkeen muotoilija voi muotoilla uudestaan alkuperäisen tutkimuskysymyk-

sensä määrittääkseen että on ratkaisemassa oikeaa ongelmaa ja käsittelemässä oi-

keita mahdollisuuksia. Sitten, kun oikea ongelma tai mahdollisuus on määritelty voi-

daan siirtyä tuplatimantissa seuraavaan osioon ja ryhtyä ideoimaan ratkaisuja. Tämän 

jälkeen on katsottava ideoita ja arvioitava, mitä niistä voi kehittää edelleen. Tämän jäl-

keen ideat on vietävä tosielämän testiin prototypoimalla ideat ja konseptit. Muotoilupro-

sessi pyrkii selvittämään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mikäli toimii ja mikä ei. 

Se tekee muotoiluprosessista sekä nopeamman että tehokkaamman. Prototyypit opet-

tavat tuomalla arvokkaita näkemyksiä ja helpottamalla parempien kysymysten kysy-

mistä. (Stickdorn ym. 2018, 330-335.) 
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Analyysi ja synteesi ovat divergentin ja konvergentin ajattelun täydentäjiä. Analyyttisia 

työkaluja käytetään monimutkaisten ongelmien erittelyyn jotta niitä voitaisiin ymmärtää 

paremmin. Luova prosessi kuitenkin luottaa pitkälti synteesiin, osien kollektiiviseen yh-

distämiseen uusien ideoiden synnyttämiseksi. Kun dataa on kerätty, on tärkeää seuloa 

kyseinen data läpi ja tunnistaa siitä merkitykselliset mallit. Analyysi ja synteesi siis ovat 

yhtä tärkeässä roolissa mahdollisuuksien luomisessa ja päätösten teossa. (Brown 

2009, 69.) Tuplatimantin mallia hyödyntäessä on oleellista näin myös tiedostaa se, mil-

laista ajattelutapaa kussakin pisteessä tulee hyödyntää.  

 

How might we-kysymystä (kuva 8) käytetään ideointivaiheessa apuna viemään ongel-

man ratkaisua oikeaan suuntaan, jotta voidaan esittää tarkennettua ehdotuksia. How, 

eli Miten antaa ymmärtää, että ratkaisuehdotuksia ongelmaan on useita. Might, eli Voi-

daan antaa luottoa siihen, että suunnittelutyötä tehdään turvallisessa tilassa, jossa rat-

kaisut mahdollisesti toimivat. Ja viimeiseksi We, eli Me, muistuttaa siitä, että ongelmaa 

ollaan ratkaisemassa yhdessä. (Lewrick, Link & Leifer 2020, 125.) 

 

Kuva 8 How might we-kysymyksen muodostaminen (Lewrick ym. 2020, 125) 

 

Etenen opinnäytetyössä kappale kerrallaan tuplatimanttia mukaillen siten, että kappa-

leessa 6 etenen tutkimusvaiheessa käyden läpi sitä, millaisia työvälineitä käytin pyrki-

myksessäni ymmärtämään ongelmaa. Kappaleessa 7 käsittelen tuplatimantin lähesty-

mistä oikean ongelman määrittelyyn. Kappaleessa 8 teen mukautetun ideointivaiheen 

ja kappaleessa 9 muodostan tuplatimantin viimeisen kärjen yhdistämällä kerätyn ym-

märryksen konseptin muotoon, jonka validoin käyttäjillä.  
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5 KEHITTÄMISKYSYMYKSET 

5.1 KEHITTÄMISKYSYMYKSET JA KOHDERYHMÄ 
 

Alkuperäinen kehittämiskysymys syntyi puhtaasti arjesta, kun henkilöstöpäällikkömme 

tiedusteli omasta yksiköstämme kiinnostusta sparrailla muiden asiakaspalveluyksiköi-

den tiimiesihenkilöiden kanssa. Idea tästä oli syntynyt keskusteluissa toisen asiakaspal-

veluyksikön tiimiesihenkilöiden kanssa. Tätä ajatusta oli myös omassa prosessissamme 

esihenkilökollegoidemme kanssa pohdittu jo jonkin aikaa, mutta tätä ei oltu aiemmin 

edistetty. Pääasiassa siksi, että tuolloin ei pystytty tunnistamaan, millaisilla toimenpiteillä 

kannattaisi edetä, kenen kanssa ja ennen kaikkea kenen toimesta. Verkostoituminen oli 

näin ollen jäänyt jatkuvasti ”oikeiden asioiden” alle, selittyen kiireellä tai sillä ajatuksella, 

että joku ottaisi aiheen työn alle. Tästä syystä se ei ollut edennyt aiemmin ajatuksentasoa 

pidemmälle. Tämä kysymys yksiköllemme aiheutti tuon alkunytkähdyksen, josta virkosi 

ajatus tämän verkoston muodostamisen mahdollisuudesta opinnäytetyöni merkeissä.  

 

Ensinnäkin, tunnistettiin että verkostoituminen voisi muiden asiakaspalveluyksiköiden tii-

miesihenkilöiden kanssa olla hedelmällistä. Mutta ketkä siihen tuolloin kuuluisivat mu-

kaan ja ketkä rajattaisiin sen ulkopuolelle. Mahtaisiko kollegoillamme olla ylipäätään ha-

lukkuutta tällaiseen? Vai onko se vain omakohtainen kokemus, että verkostoitumisesta 

voisi olla hyötyä. Millaisilla käytännön asioilla aihetta voisi lähestyä ja tarvitaanko tähän 

ns. lupaa meillä organisaatioissa lähteä verkostoitumista rakentamaan. Kehittämiskysy-

mys ja kohderyhmä ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa, joten niitä ei voida tässä kohtaa 

erottaa.  

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymykset muovautuivat seuraavasti: 

1. Ovatko asiakaspalveluyksiköiden tiimiesihenkilöt kiinnostuneita sparriverkoston 

luomisesta samantyylistä työtä tekevien esihenkilökollegoiden kanssa? Millaisia 

asioita tällaisella verkostoitumisella pyrittäisiin saavuttamaan? 

2. Millä perusteella voidaan määritellä verkostoon kutsuttavat henkilöt? 

On selvää, että kaikista selvimminkin määritelty tutkimusongelma ei ratkaise itse 

ongelmaa. Mutta mitä kirkkaamman tutkimusongelman saa alkuvaiheessa mää-

riteltyä, sitä paremman perustan se tarjoaa myöhäisemmille vaiheille. Joskus on 

myös järkevää muodostaa useita tutkimuskysymyksiä huomioiden useita käyttä-

järyhmiä. Vaikkakin ongelman oikea määrittely voi antaa jotain vihjeitä siitä, mi-

ten ongelma tullaan lopulta ratkaisemaan, on tärkeää muistaa, että suunnittelu-

prosessissa sekä ongelma että ratkaisu vaikuttavat toisiinsa ja toisaalta muutta-

vat toisiaan läpi suunnitteluprosessin. (Lewrick ym. 2020, 51.) 
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3. Millainen verkoston toiminnan luonne olisi? Millaisia käytännön toimenpiteitä ver-

koston toiminnan käynnistäminen vaatii? 

 

5.2 AINEISTON KERÄÄMINEN JA MENETELMÄT 
 

Kun halutaan selvittää, miksi ihmiset toimivat tai ajattelevat niinkuin tekevät, sitä on kai-

kista yksinkertaisinta kysyä suoraan kohteesta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 84). Tutkimus-

data on myös yksi palvelumuotoilun ydintyökaluista. Tällainen data koostuu faktoista, 

joita voidaan kerätä, josta tehdä synteesiä, jota tulkita ja analysoida vastatakseen tutki-

muskysymykseen. Kyseistä dataa voidaan käyttää myös tulosten keskusteluttamiseen 

toistensa kanssa ja mahdollisesti jopa ennustaa tulevaisuuden tuloksia. Tutkimusdata 

voidaan jakaa kahdenlaiseen dataan. Ensimmäinen näistä on raakadata, eli sellainen 

jota ei ole vielä reflektoitu tutkijan toimesta, eli data on sellaisenaan vielä täysin suodat-

tamatonta. Tulkittu data sisältää tutkijan yrityksiä selittää ja ymmärtää alkuperäistä raa-

kadataa. Tutkijan pyrkiessä ymmärtää datasta löytyviä malleja, siihen vaikuttaa itse tut-

kijan koulutus, uskomukset, kokemukset sekä mahdollinen kognitiivinen puolueellisuus. 

Näin ollen tulkittu data tulisi perustella riittävällä määrällä raakadataa, jotta voidaan mi-

nimoida tutkijan potentiaaliset kognitiiviset puolueellisuudet. (Stickdorn  ym. 2018, 38.) 

 

Tutkimusvaiheessa dataa kerättiin toimittamalla tutkimuksen kohteeksi tunnistetulle 20 

esihenkilön ryhmälle sähköpostiin linkki Microsoft Forms-kyselyyn. Viestissä informoitiin, 

että vastaanottajaa pyydettiin osallistumaan opinnäytetyöhön liittyvään kyselyyn liittyen 

asiakaspalveluyksiköiden tiimiesihenkilöiden verkostoitumista. Annoin kyselyyn kaksi 

viikkoa vastausaikaa. Kyselyn liitteenä toimitettiin tutkimuksen informointilomake ja pyy-

dettiin vastaamaan kyselyyn nimettömästi. Samoin tiedotin kyselyyn osallistumisen va-

paaehtoisuudesta ja ettei kyselyyn vastaaminen sitonut vastaajia millään tavalla. Samai-

sessa kyselyssä tiedustelin halukkuutta osallistua työpajaan kevään aikana, jossa ver-

koston toimintaa olisi mahdollista päästä kehittämään. Sain tähän kyselyyn ensin kolme 

vastausta, jonka jälkeen lähetin vielä muistutusviestin sähköpostitse ja jatkoin vastaus-

ten antoaikaa vielä kahdella viikolla.  

 

Sain lopulta neljä vastausta kyselyyn ja tarkasteltuani vastauksia, pystyin toteamaan, 

että vastaukset toistuivat vastaajasta riippumatta ja uusien vastausten saaminen ei olisi 

tuottanut juurikaan uutta tietoa. Aineiston riittävyyttä kuvataan saturaation käsitteellä, eli 

sitä milloin aineisto alkaa toistamaan itseään, eikä uusien tutkimuskohteiden tuominen 

tutkimukseen tuota enää uutta tietoa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 99). Kyselyni aineisto 

saavutti näin ollen varsin pian kyllääntymisen, joten uusien havaintojen mukaan tuomi-

nen ei ollut enää tarpeellista. Saatuani vastaukset kyselylomakkeeseen lähetin kutsun 

työpajaan osallistumisesta jokaiselle kyselyn vastaanottajalle. Tiedotin kalenterikut-

sussa, että kyseessä olisi työpaja, johon osallistuminen olisi vapaaehtoista. 
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Benchmarkia varten pyysin eri profiililla työskenteleviä päälliköitä ja asiantuntijoita haas-

tateltavaksi teemahaastatteluun. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 87-88) kuvaavat teemahaas-

tattelua puolistrukturoiduksi haastatteluksi, jossa edetään tiettyjen etukäteen määritelty-

jen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. Teemahaastattelun 

etuna on se, että haastattelijalla on mahdollisuus täsmentää kysymyksiä reagoidessaan 

haastateltavan vastauksiin. Teemahaastattelussa ei kuitenkaan kysytä mitä sattuu, vaan 

pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia ongelmanasettelun mukaisesti.  (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 87-88.)  

 

Benchmark-haastatteluun kutsutut henkilöt oli valikoituneet siten, että ensimmäisen 

haastateltavan tunnistin aktiivisena verkostoissa toimijana talon sisältä, joten lähestyin 

häntä aiheen tiimoilta. Seuraava haastateltavani oli asiakaspalveluyksikössä päällikkönä 

toimiva henkilö, jolta sain vinkin parista muusta henkilöstä joita kannattaisi haastatella. 

Kolmas haastateltavani perustui saamaani vinkkiin ja neljännen haastateltavan valitsin 

välittömän organisaationi ulkopuolelta, jonka tunnistin Workplacen kautta olevan aktiivi-

nen verkostoituja. Haastateltavieni valikointi tapahtui matkan varrella ja pystyin samalla 

joustavasti havainnoimaan, milloin haastatteluissa esiin tulleet aiheet alkaisivat toista-

maan itseään. Tunnistin, että neljän haastattelun pitäminen oli tarpeellinen määrä, sillä 

uusien haastateltavien tuominen mukaan ei olisi tuottanut enää merkittävästi uutta tietoa. 

Tuomi ja Sarajärvi (2018, 100) kuvasivat, ettei aineiston kyllääntymistä voi saavuttaa, 

ellei ole selvillä mitä aineistosta ollaan hakemassa. Vastauksissa aiheet nopeasti toistui-

vat, haastateltavien tuodessa lähinnä uusia nyansseja jo annettuun tietoon. Aineiston 

nopean kyllääntymisen takia näytti olevan selvää, että oltiin oikean asian äärellä ja ha-

kemassa aineistosta tutkimuksen kannalta oleellisia asioita.  

 

Pyynnöt haastatteluun toimitettiin sähköpostitse ja pyynnön liitteenä toimitettiin tutkimuk-

sen informointilomake ja teemahaastattelun runko. Haastattelut suoritettiin Teamsin vä-

lityksellä ja nauhoitettiin litterointia varten. Litteroinnin jälkeen haastattelun nauhoite tu-

hottiin. Litteroinneissa kaikki vastaajan henkilöllisyyteen tai rooliin liittyvät viittaukset oli 

poistettu ja aineisto saatiin näin anonymisoitua. Benchmarkia varten pyysin myös Lin-

kedInissä vastaamaan nimettömästi kyselyyni liittyen itseohjautuvaan verkostoitumiseen 

oman roolinsa tai prosessinsa kehittämiseksi. Tähän kyselyyn tuli lopulta vain yksi vas-

taus, jonka tulokset on viety mukaan benchmark-haastatteluiden tuloksiin. 

 

Tutkimusvaiheen aineistoa keräsin virtuaaliselle tutkimusseinälle Microsoftin Whiteboar-

diin (kuva 9). Keräsin siihen aineistot kyselylomakkeesta, benchmark-haastatteluista ja 

työpajasta ja pystyin samalla ryhmittelemään aiheita verkoston merkityksen tai käytän-

nön ratkaisujen aihealueisiin. Tuplatimantin edetessä keräsin aineistoa myös työpa-

jassa, johon osallistui alkuperäisestä 20 kutsutusta kuusi esihenkilöä. Kyseisen tilaisuu-

den aineisto kerättiin myös Whiteboardille, johon kaikki osallistujat pääsivät myös jälki-

käteen käsiksi. Validointivaiheessa haastattelin esihenkilöitä ja henkilöstöpäällik-

köämme työn lopputuloksesta. Kaikki haastattelutilaisuudet toteutettiin Teamsin välityk-

sellä.  
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Kuva 9 Research wall 

Tutkimusseinän virtuaalinen hyödyntäminen mahdollisti teemojen uudelleen lajittelun 
kerta kerran jälkeen ja edelleen ongelman määrittelyssä affinity mapin tekemisen. Kap-
paleen 7 luvuissa kuvatut ongelman määrittelyyn käytetyt työvälineet kuten persoona, 
journey map ja swot-analyysi on yhdistetty kuvaan 10.  
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Kuva 10 Ongelman täsmentämisen työkalut 

Opinnäytetyö on ollut tuplatimantin vaiheita mukaileva laadullinen tutkimus, mutta sa-

malla se on ollut osaltaan toimintatutkimus, jossa tutkijalla itsellään on merkittävä rooli 

asioiden edistämisessä. Kokeilujen käytäntöön viennissä tekijä on itse vastannut ryh-

mien koollekutsusta, teams-chatin avaamisesta, kommunikoinnin ylläpidosta ja viestin-

nän läpinäkyvyydestä. Samalla kun tutkijan roolissa olen pyrkinyt hakemaan ymmärrystä 

ongelmaan ja viemään asiaa lopullista ratkaisua kohden, olen saanut osaltani vaikuttaa 

verkostoitumisesta käytävään keskusteluun talon sisällä ja viemään verkostoitumista 

edistäviä toimintatapoja käytäntöön. Itse verkostoon osallistujana olen kuitenkin tasaver-

tainen jäsen muiden osallistujien osalla. 
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5.3 ANALYSOINTI JA EETTISET KYSYMYKSET 
 

Laadullisessa tutkimuksessa ei ole yksittäistä ohjeistusta luotettavuuden arviointiin, 

mutta tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena, joten eri tarkastelukulmien tulee olla tasa-

painossa suhteessa toisiinsa. Huomioon tulee tarkastelussa ottaa tutkimuksen kohde ja 

tarkoitus, omat sitoumukset tutkijana, aineistonkeruumenetelmät, tutkimuksen tiedonan-

tajat ja tutkijan oma suhde näihin tiedonantajiin sekä aineiston analysointi ja tulosten 

raportointi. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 163-164.) Stickdorn ja kumppanit (2018, 38) myös 

muistuttavat, että vaikka tutkijoiden tulisi olla jollain tapaa agnostikkoja tutkimusta koh-

taan, on mahdotonta kerätä täysin puolueetonta dataa, sillä kaikki pisteet tutkimuksen 

metodien valinnasta lähtien ovat jollain tapaa tutkijan tiedostettuja tai tiedostamattomia 

valintoja, jotka lopulta vaikuttavat itse tutkimuksen tuloksiin. Sekä haastatteluiden vuo-

rovaikutteinen luonne, että haasteltavan joukon muodostuminen matkan aikana, herät-

tää toki oman eettisen kysymyksensä siitä, mikä benchmark-haastatteluiden kulkua on 

ajanut eteenpäin. Kuitenkin palvelumuotoilun ympäristöön kuuluu tämä ihmiskeskeisyys, 

joka ajoi ilmiötä tutkiessa oikeiden ihmisten pariin ja haastatteluissa kysyttävien asioiden 

muokkaantumisen teemahaastattelun periaatteiden mukaisesti. 

 

Omat sitoumukseni muotoilijana ja tutkijana ohjaavat työtä siten, että toimiessani tutki-

muksessa muotoilijan roolissa, toimin samalla myös muotoilun kohteena, sillä kuulun itse 

kyseisen verkoston kohderyhmään. Työn on tällä tavoin toimintatutkimuksellinen, sillä 

vaikutan itse aktiivisesti siihen ympäristöön, jossa tutkimusta teen. Koska tavoitteena on 

saada myös omaa työtäni helpottavan verkoston rakentaminen, on itselleni edullista 

saada verkostosta sellainen, johon kaikkien osallistujien on helppo sitoutua. Kuitenkin 

muotoilijan itse on tärkeää pysyä samaan aikaan puolueettomana, eikä puskea liikaa 

omia ajatuksiaan eteenpäin. Samalla tutkijan roolissa minun tulee pysyä kykeneväisenä 

tuomaan omia näkemyksiä riittävästi esiin reflektointia varten, jotta muotoilutyö ja ver-

koston rakentuminen etenevät. Suhteeni verkoston muihin jäseniin on tasavertainen, 

enkä näin ollen ole verkoston ns. vetäjä, vaan toimin tämän opinnäytetyön puitteissa 

toiminnan käynnistäjänä ja mahdollistajana. 

 

Tutkimuksen tiedonantajina toimii omassa organisaatiossa toimivat asiantuntijat ja kolle-

gat muista yksiköistä. Tästä syystä tutkijan asemassa on ollut oleellista pystyä kysymään 

asioita riittävällä tarkkuudella, säilyttääkseen tutkijan objektiivisuuden. Muotoilijana ja tut-

kijana on ollut varsin merkittävää pystyä todentamaan johtopäätöksensä aineistosta saa-

tuihin todisteisiin. Työn edetessä olen jatkuvasti peilannut saamaani tutkimusdataan ja 

validoinut sitä matkan varrella keskusteluttamalla ongelman määrittelyssä luotua esihen-

kilö persoonaa ja journey mapia verkoston kohderyhmän edustajilla. 

 

Triangulaatio on yksi tapa tutkimuksen validiteetin arvioinnissa. Sillä tarkoitetaan erilais-

ten metodien, teorioiden, tutkijoiden ja tietolähteiden yhdistämistä tutkimuksessa. Sen 

avulla tutkija kykenee ylittämään omien ennakkoluulonsa, sillä hän ei voi sitoutua vain 
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yhteen näkökulmaan. (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 166-167.) Aineiston keruussa on käy-

tetty erilaisia menetelmiä haastattelusta kyselylomakkeeseen sekä työpajaan ja Teams-

keskusteluihin. Suurin osa tutkimuksen tiedosta on kerätty suoraan muotoilun kohteena 

olevalta esihenkilöverkostolta erilaisilla keinoilla, mutta tätä aineistoa on tuettu 

benchmark-haastatteluilla sekä kirjallisuuskatsauksilla.  

 

Tutkimuksessa käytettävät menetelmät eivät ole neutraaleja ja tuota aina samoja tulok-

sia riippumatta siitä ajattelusta, tutkijasta tai tietolähteistä jotka metodeja ohjaavat. Näin 

ollen voimassa voi olla samanaikaisesti jopa keskenään ristiriitaisia tutkimustuloksia. Tri-

angulaation käyttötarkoitus tutkimuksen luotettavuuden tarkastelussa voi keskittyä joko 

itse tutkimuksen totuuden ongelmaan tai tarkasteltavan ilmiön hahmottamiseen kokonai-

suutena. Triangulaatiossa luotettavuuden tarkastelu kohdistuu neljään kohteeseen. En-

simmäiseksi, tutkimusaineisto tulee kerätä monelta eri tiedonantajaryhmältä ja useista 

eri aineistolähteistä. Toiseksi, tarkastellaan itse tutkijaan liittyviä tekijöitä, eli luotettavuu-

den vaateena on useiden eri tutkijoiden käyttäminen havaintojen kerääjänä tai aineiston 

analysoijana. Kolmanneksi, teoriaan liittyvä triangulaatio tarkoittaa sitä, että tutkimuk-

sessa tulee ottaa huomioon useita teoreettisia näkökulmia, jotta tutkimuksen näkökulma 

on riittävän laaja. Neljänneksi, metodologinen triangulaatio tarkastelee sitä, miten moni-

puolisesti erilaisia tiedonkeruun menetelmiä on käytetty ja onko esimerkiksi samaa asiaa 

kysytty erilaisin menetelmin, kuten haastattelulla, kyselyllä tai havainnoinnilla. (Tuomi ja 

Sarajärvi 2018, 167-168.)   

 

Tämän opinnäytetyön osalta triangulaatiota voi tarkastella näistä kaikista neljästä näkö-

kulmasta. Ensimmäiseksi, aineistoa on kerätty sekä itse kohderyhmältä, eli asiakaspal-

veluyksiköiden tiimiesihenkilöiltä, että benchmark-kohteilta, jotka työskentelevät sa-

massa yrityksessä, mutta keskenään eri organisaatioissa. Tällä tavoin ongelmasta on 

saatu laajasti näkökulmia läheltä ja hieman kauempaa tarkastellen. Kuitenkin saman yri-

tyksen sisältä, jotta data kokonaisuutena käsittää saman toimintaympäristön. Toiseksi, 

vaikka opinnäytetyön tekijänä olen toiminut yksin tutkijana, on aineistoa ja siitä vedettyjä 

johtopäätöksiä validoitu läpi työn etenemisen kohderyhmällä. Näin toimimalla myös ver-

kostoon osallistujilta on saatu panostus aineiston analysointiin ja sen ns. paikkansapitä-

vyyden tarkasteluun reaaliaikaisesti. Tällä tavoin myös palvelumuotoilun iteratiivinen ja 

yhteiskehittävä ote on sidottu tutkimustyöhön. Kolmanneksi, tässä tutkimuksessa on pe-

rehdytty laajasti sekä siiloutumisen, verkostoitumisen ja itseohjautuvuuden teoriaan ja 

nivottu niitä yhteen teoriaosuudessa. Vastaavasti tuloksia tarkastellessa on voinut tun-

nistaa esimerkiksi siiloutumisen teoriassa esiin nousseiden ilmiöiden todentumista ai-

doista tutkimustuloksista. Neljänneksi, metodologisen triangulaation näkökulmasta tässä 

tutkimuksessa on käytetty tiedonkeruumenetelminä monipuolisesti sekä teoreettista vii-

tekehystä, benchmark-haastatteluita, työpajaa, kyselylomaketta ja validointikeskuste-

luja. Tiedon keruun menetelmät ovat näin ollen mahdollistaneet sen, että aineistosta 

nostettujen aiheiden ja oivallusten esille tuonti ei ole pelkästään tutkijan omaa tulkintaa, 

vaan kaikelle on löytynyt selvä linkki aitoon tutkimusaineistoon. 
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6 TUTKI 

6.1 KOHDERYHMÄN SELVITTÄMINEN 
 

Alkuperäisessä keskustelussa henkilöstöpäällikön kanssa tunnistettiin puhtaasti organi-

saatiokaaviosta poimittuna yksiköiden tiimiesihenkilöitä, joista koostuisi tutkimuksen 

kohteena oleva esihenkilöjoukko. Kyseisen verkoston kohderyhmäksi määriteltävä esi-

henkilöryhmän tulisi edustaa mahdollisimman samantyylistä työprosessia ja lähijohtami-

sen tarpeita. Alkuperäinen heräte tälle verkostolle syntyi asiakaspalvelua tekevän yksi-

kön esihenkilöltä suoraan henkilöstöpäälliköllemme. Hän edelleen lähetti kesällä 2020 

kyselyn allekirjoittaneelle, olisiko itselläni ja kollegallani kiinnostusta yhteiseen sparrai-

luun toisen asiakaspalveluyksikön tiimieshenkilöiden kanssa. Sain kyselyn, sillä edustin 

myös itse asiakaspalveluyksikön tiimiesihenkilön roolia. Verkoston ideana olisi saman-

tyylisen työn kollegoiden kanssa päästä tekemään sparrausta oman roolin ja prosessin 

kehittämiseksi. Myös verkoston jäsenten tulisi toimia tietynlaisessa ympäristössä sopi-

akseen siihen profiiliin, joka ohjaisi verkostossa käsiteltäviä aiheita.  

 

Sopivaan profiiliin, eli asiakaspalveluyksikön tiimiesihenkilönä toimivia henkilöitä tunnis-

tettiin ensin olevan 17. Tämän organisaatiokaavion perusteella valikoidun esihenkilöjou-

kon paikkansapitävyyttä testasin vielä kolmen kyseiseen joukkoon kuuluvan esihenkilön 

kanssa. Kyseiset esihenkilöt työskentelivät keskenään eri prosesseissa. Kävin heidän 

kanssaan läpi ehdotetun osallistujajoukon ja pyysin heitä antamaan kommentteja siitä, 

onko valikoituun ryhmään heidän näkemyksen mukaan tarpeen tehdä muutoksia ja jos 

oli, niin minkälaisia. Tässä testauksessa kävi ilmi, että joukko oli pääosin varsin hyvä ja 

siihen tuli vielä pari lisäystä, jolloin kokonaismääräksi saatiin 20 esihenkilön ryhmä. Saa-

tuani tämän kohderyhmän selvennettyä yhteistyössä henkilöstöpäällikön ja esihenkilöi-

den kanssa, sain määriteltyä sen ryhmän, jolle tulisin kohdentamaan seuraavissa työvai-

heissa tiedonkeruun. 

 

6.2 KYSELYN TULOKSET 
 

Määritellylle 20 hengen esihenkilöryhmälle lähetettiin sähköpostitse linkki Microsoft 

Forms-kyselyyn (kuva 11), johon pyydettiin vastaamaan nimettömästi. Kyselyllä haettiin 

selvyyttä siihen, olisiko asiakaspalveluyksiköiden tiimiesihenkilöillä kiinnostusta omien 

kollegoiden kanssa verkostoitumiseen oman lähijohtajan työnsä tukemiseksi tai proses-

sinsa kehittämiseksi ja mitä tällaisella verkostoitumisella toivottaisiin saavutettavan. Pyy-

dettiin myös avaamaan sitä, miten esihenkilöt toivoivat tällaiseen verkostoon organisoi-

tumisen tapahtuvan käytännössä.  
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Kuva 11 Microsoft Forms-aloituskysely verkostoon kutsuttaville 
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Kyselyssä pyydettiin myös kuvaamaan asioita, jotka vastaajien mielestä estävät tai edis-

tävät verkostoitumista yli yksikkörajojen. Kyselyssä pyydettiin kuvaamaan numeroarvo-

sanalla yhdestä viiteen nykyisten toimintamallien toimivuutta esihenkilöiden verkostoitu-

misen edistämisessä tai tukemisessa. Lisäksi pyydettiin avoimia kommentteja yleisesti 

asiaan liittyen sekä ilmaisemaan omaa mielenkiintoaan osallistumaan testityöpajaan 

maaliskuussa, jossa tätä verkostoa voisi yhdessä suunnitella. 

 

Kyselyyn vastasi lopulta 4 henkilöä, joiden vastauksista kävi ilmi, että tällaiselle verkos-

tolle koettiin olevan tarvetta oman roolin ja prosessin kehittämiseksi. Verkostolla haluttiin 

saavuttaa yhteisöllisyyttä ison talon sisällä ja päästä sparrailemaan eri aiheita toisten 

yksiköiden esihenkilöiden kanssa esimerkiksi asiakaspalvelutyön autonomian tunteen 

johtamisesta. Sparrikavereita kaivattiin arjen työhön ja tiimin toiminnan kehittämiseen, ja 

koettiin että omalle tekemiselle voi ”sokeutua” katsoessaan sitä vain yhdestä näkökul-

masta. Esihenkilöt kertoivat, että toivoivat vahvasti itsenäistä organisoitumista kollegoi-

den kesken, ilman että tätä verkostoitumista organisaatiossa ylhäältä päin organisoitai-

siin. Tunnistettiin kuitenkin, että voisi olla tarpeellista olla jokin koordinoiva henkilö, joka 

hoitaisi käytännön järjestelyjä.  

 

Esteiksi tällaiselle verkostoimiselle kuvattiin aika ja työkulttuurin mitoittaminen vahvasti 

siten, ettei ns. ”ylimääräisille” asioille ole aikaa, sillä kaikista tällaisista itsellekin tärkeiksi 

koetuista aiheista tulee helposti tingittyä ajanpuutteen takia. Toisaalta epätietoisuus täl-

laisen verkoston toimivuudesta ja käsiteltävien aiheiden tärkeydestä oman työn kannalta 

koettiin esteeksi verkostoitumiselle. Virtuaalisen osallistumisen haasteiksi mainittiin, että 

näistä tilaisuuksista on helppo jäädä pois tai koettiin, että tällaisissa tilaisuuksissa osal-

listujien määrä voi nousta niin suureksi, ettei kaikki osallistujat rohkene avata suutaan 

keskustelussa.  

 

Verkostoitumista edistäviksi toimintamalleiksi kuvattiin käytössä olevat sosiaalisen me-

dian kanavat, jotka mahdollistivat nopeasti ja helposti yhteyden ottamisen pienelläkin 

kynnyksellä. Vuosittain järjestettävät esimiespäivät kuvattiin selväksi mahdollisuudeksi 

verkostoitumisen edistämisessä. Samoin yhdessä yksikössä oli jo olemassa yksikön joh-

don ylläpitämä verkosto, jonka koettiin edistävän toimintaa. Arvioidessaan organisaation 

nykyisten toimintamallien toimivuutta esihenkilöverkostojen edistämisessä ja tukemi-

sessa numeerisella arvosanalla, saatiin keskiarvoksi kolme, kun suurin arvo oli viisi. Toi-

mintamalleissa näyttäisi siis esihenkilöiden vastausten perusteella olevan vielä paranta-

misen varaa, vaikka yleisesti ottaen niissä ei näyttäisi olevan varsinaista ongelmaa. Ver-

kostoitumista ylipäätään kannatettiin, ja koettiin että sitä tarvitaan. Esihenkilöiden vas-

tauksissa kerrottiin, että yksiköiden koettiin olevan vahvasti siiloutuneita ja tämä siiloutu-

neisuus oli tässä yhteydessä kommunikoinnin osalta estävä tekijä. Koettiin, että verkos-

tojen kautta olisi mahdollista yhtenäistää koko yrityksen johtamiskäytänteitä ja toiminta-

malleja muiden yksiköiden ohella myös nimenomaan asiakaspalveluiden tiimiesihenki-
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löiden toiminnassa. Testityöpajasta kiinnostuneet osoittivat huolensa aikataulujen riittä-

vyyydestä, mutta olivat innostuneet osallistumaan ja kokeilemaan tällaisen verkoston 

synnyttämistä. 

 

6.3 BENCHMARK-HAASTATTELUT 
 

Kutsuin Benchmark-haastatteluun asiantuntijoita eri organisaatioista ja käytin heillä yh-

tenäistä teemahaastattelurunkoa (liite 1), mutta teemahaastattelu antoi mahdollisuuden 

keskustella vapaasti verkostoitumisaiheen ympärillä. Kutsuin haastatteluun viisi henki-

löä, joista sain haastatteluun mukaan neljä henkeä. Yksi  haastateltavista hylkäsi kutsun 

aikatauluhaasteiden takia. Benchmark-haastatteluissa vastaajilla oli keskenään hyvin 

erilaisia kokemuksia ammatillisiin verkostoihin osallistumisesta sekä oman yrityksen si-

säisissä verkostoissa että talon ulkopuolisissa verkostoissa. Vastaajat joko itse vetivät 

verkostoa oman roolinsa kautta tai olivat osallisina tällaisissa verkostoissa oman työroo-

linsa kautta.  

 

Haastatteluissa tuotiin esille verkostoitumisen merkitys muuttuvassa työelämässä, sillä 

nähtiin että verkostomaisesta mallista sai ehdottomasti mahdollisuuksia onnistua 

omassa työssään paremmin, kun pääsi rikastamaan omaa osaamistaan muiden seu-

rassa. Verkostot koettiin paikoiksi, joissa ideoita voidaan jakaa yli rajojen, inspiroitua 

muiden tekemisistä sekä lisätä luottamusta yksilöiden välillä ja rikkoa organisaation ra-

jamuureja. Verkostoja pidettiin hyvänä paikkana testata keskeneräisiä ideoita sekä 

saada nopeasti tukea sellaisiin asioihin, joiden selvittämiseen kuluisi itsellä sekä aikaa 

että mahdollisesti muita resursseja. Koettiin myös, että mitä enemmän yksilöitä opitaan 

tuntemaan verkostojen kautta, sitä helpompaa on lähteä selvittämään yhdessä myös 

mahdollisia työhön liittyviä tapauksia. Verkostomaiseen toimintaan veti nimenomaan 

mahdollisuus kasvattaa omaa ammattitaitojaan muiden kanssa oppimalla ja sitä kautta 

onnistua omassa työssään paremmin. Riippuen siitä, millaisia verkostoitumisen koke-

muksia haastateltavalla oli, kertoi tämä verkostojen määrästä ja saatavuudesta eri ta-

voin. Toisaalta kuvattiin sitä, millaisiin verkostoihin itse oli päätynyt muiden kautta, mutta 

kommenteissa kerrottiin myös että tarjontaa on S-ryhmän sisällä varsin paljon. Kuitenkin 

haastatteluissa toistui, ettei näitä verkostoja juuri löydy, tai niiden olemassaolosta ei saa 

tietoa. Uusien jäsenten nähtiin löytävän verkostoihin jo olemassa olevien jäsenten 

kautta. Tämä kuitenkin edellytti nimenomaan sitä, että oli itse jo jäsenenä jollain tietylle 

kapeahkolle alueelle suunnatulla tiedotuskanavalla, joiden kautta verkostoista sai tietoa. 

 

Yrityksen sisäisiin verkostoihin päädyttiin melko lailla puhtaasti organisaatiokaavion tuo-

man oman roolin kautta ja tämän tavan pystyttiin tunnistamaan olevan hyvä tapa määri-

tellä osallistujat. Kuitenkin nousi esiin hieman kritiikkiä nimikeorientoituneesta työkulttuu-

rista, jonka perusteella tällaiset verkostot muodostuivat, jolloin verkostoihin ei löytänyt 
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sellaiset henkilöt joita aihealue saattaisi kiinnostaa, jos ei ollut jo valmiiksi mukana ryh-

mässä jonka kohdistettu viestintä tavoittaisi. Osallistujien maksimimääräksi määriteltiin 

noin 20 hengen ryhmä, sillä tätä suuremmassa ryhmässä koettiin kommunikaation suju-

vuuden sekä luottamuksen ilmapiirin kärsivän merkittävästi.  

 

Verkostoitumisen esteeksi katsottiin siiloutunut organisaatiokulttuuri ja se, kuinka esi-

merkiksi lähijohtamistyötä tekevät helposti ajattelevat olevansa yksin uniikkien ongel-

miensa kanssa, sillä näistä ei ole kommunikoinut muiden kanssa. Verkostoitumisen lä-

pinäkyvyyden puutteen koettiin tuovan oman haasteensa, sillä joidenkin vastaajien oli 

haasteellista tunnistaa, että muualla talon sisällä verkostoiduttaisiin jonkin aihealueen 

ympärillä, sillä niistä ei juuri viestitty ulospäin. Koetiin, että aina kun apua työhön liitty-

vään asiaan tarvitsee, saa tuota apua helposti, mutta ilman varsinaista tilannetta olisi 

haasteellista lähteä verkostoitumaan ns. puhtaalta pöydältä. Verkostoitumisen käynnis-

tyminen siis vaati tilanteita, kuten livetapahtumat, joissa muihin osallistujiin saisi jonkin-

laisen kosketuspinnan. Tällaiset vuorovaikutteiset tapahtumat loisivat puitteita edelleen 

myös itseohjautuvalle verkostoitumiselle. Tällä hetkellä käytössä olevat Teamsin ja 

Workplacen kaltaiset työvälineet koettiin toimiviksi verkostoitumisen edistämiseen, mutta 

niitä tulisi osata hyödyntää tehokkaammin. 

 

Verkostoissa koettiin olevan äärimmäisen tärkeää luottamus siihen, että verkostossa yk-

silö pystyy tuomaan omat ajatuksensa esiin ilman pelkoa tuomituksi tulemisesta tai siitä, 

että antaisi itsestään huonon kuvan, mikäli oli ymmärtänyt jotain väärin. Yksi haastatel-

tavista lisäksi kertoi, miten verkostoa luotaessa oli määritelty se, mitä kyseisessä kon-

tekstissa verkostoitumisella tarkoitetaan. Tämän kuvaaminen heti alkuvaiheessa kerrot-

tiin olevan oleellista siksi, että jokainen osallistuja tietää mitä verkostolta voi odottaa ja 

mihin itse on ryhtymässä liittyessään tuohon verkostoon. Oleellista verkostoitumisen on-

nistumisessa oli myös tapaamisten aikatauluttaminen etukäteen kalentereihin, jopa 

vuotta aikaisemmin. Samoin verkoston ylläpitäjän näkökulmasta tärkeää olisi jatkuvan 

palautteen kerääminen toiminnan kehittämiseksi. Verkoston vetäjällä tulisi kokemusten 

perusteella olla vahvat työkalut fasilitoida tilaisuuksia ja toisaalta pystyä sietämään kes-

keneräisyyttä, jonka verkoston muovautuminen ainakin sen alkumetreillä tuo mukanaan. 

Verkostoitumisesta yleisesti ottaen haastateltavat mainitsivat, että verkostoissa mukana 

oleminen olisi tärkeää myös yrityksen ulkopuolella, jotta pysyisi mukana siinä, mitä ta-

pahtuu yli yritys- ja toimiala-rajojen. Vaikka kaikki verkostoituminen jo oman työryhmän 

sisällä on hyödyllistä, koettiin että ns. ristiinpölyttäminen oman ryhmän ulkopuolisten 

kanssa olisi entistäkin hedelmällisempää. 
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6.4 VERKOSTOT TALON SISÄLLÄ 
 

S-ryhmä muokkasi viestintäkanaviaan pari vuotta sitten ja otti käyttöönsä Facebook-poh-

jaisen Workplace-alustan nopeaan viestintään. Tästä kanavasta on tullut nopeasti ensi-

sijainen tiedon lähde, joten päätin etsiä Workplacesta ja muista ryhmän kaikille työnteki-

jöille saatavilla olevasta materiaalista tietoa verkostoista. Tämä ei kuitenkaan tuottanut 

juuri tulosta, joten pystyin todentamaan benchmark-haastatteluissa nousseen kommen-

tin siitä, ettei verkostoista löydy tietoa, ellei kuulu jo valmiiksi sopiviin tiedotusryhmiin. 

Sain kuitenkin vinkin yhdeltä haastateltavaltani, että Workplacesta löytyisi tietoa toimi-

aloille luoduista verkostoista, kunhan huomaisi hakea tietoa kyseisen verkoston oikealla 

nimellä. Saatuni verkoston oikean nimen, löysinkin tietoa osaamisen lisäämiseen liike-

toiminnan alueella tähtäävästä verkostosta. Kyseiset verkostot toimivat puhtaammin 

osaamisen laajentamiseen järjestämällä erinäisiä koulutuksia, joten kyseisen verkoston 

tarkastelua vertailumielessä tähän työhön liittyen en kokenut tarkoituksenmukaiseksi.  

 

Koska kuuluin itse HR-ammattilaisten viestintäkanavaan, kuuluin samalla HR-ammatti-

laisille suunnattuun verkostoon, jonka tavoite on pääasiallisesti HR-masterjärjestelmään 

liittyvä viestintä ja ohjeistus sekä S-ryhmätasoisten henkilöstöhallinnon prosessien ke-

hittäminen. Kyseiselle verkostolle on luotu Teams-kanava, jossa on useita keskustelu-

alueita riippuen aihealueesta. Teamsissa on jaettu sekä tietoa että käyty keskusteluja 

ajankohtaisista aiheista. Kyseisen verkoston etuna on selvästi laajan joukon tavoittami-

nen ja viestinnän rajausten selkeys osa-alueittain. Kyseinen verkosto koskee vahvasti 

niitä, jotka ovat oman työnsä kautta tekemisissä näiden prosessien kanssa ja osallistujat 

verkostoon määrittyvätkin pitkälti työnimikkeen kautta. 

 

Kyseinen HR-verkosto on luotu ylhäältä päin ohjatusti vastaamaan aitoon tarpeeseen 

koskien HR-järjestelmien ja toimintatapojen käyttöä. Tähän verkostoon kutsutaan henki-

löitä organisaatiokaavion perusteella S-ryhmän kaikista yrityksistä, joten osallistuja-

määrä on hyvin suuri. Kyseisellä verkostolla on vahva Teamsiin rakennettu infra tiedon 

jakamiseen ja keskusteluiden käymiseen, joten toiminta on varsin läpinäkyvää ja mu-

kaan on mahdollista päätyä muiden jo verkostossa toimivien kautta, lähinnä ottamalla 

yhteyttä kyseinen verkoston osa-alueen vetäjälle. Verkoston eri aihealueilla on omat ve-

täjänsä ja henkilöt jotka valmistelevat jaettavan sisällön tai kokoontumiset. 
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7 ONGELMAN MÄÄRITTELY 

 

Ongelman täsmentämiseen käytin erilaisia lähestymistapoja, joita kuvaan seuraavissa 

alaluvuissa. Toteutin työpajan esihenkilöiden kanssa, ja kyseinen työpaja oli sekä on-

gelman määrittelyyn, että suureksi osaksi ideointivaiheeseen soveltuva väline. Muotoili-

jalle tyypillistä empatiakykyä harjoitan analysoidessani aiempaa materiaalia ja muodos-

taessani sen pohjalta esihenkilön persoonan kuvauksen että esihenkilön oman työyh-

teisön tai omaan ammatillisuuteen liittyvän ongelman ratkaisun polun vaihe vaiheelta. 

Sidosryhmäkartan ja SWOT-analyysin kautta tutkin tarkemmin itse aihepiiriä omassa 

kontekstissaan. Siinä missä esihenkilön persoona ja polku kuvaavat enemmän esihen-

kilön kokemuksia arjestaan, kuvaa sidosryhmäkartta ja SWOT-analyysia laajemmalta 

katselukannalta.  

 

7.1 TYÖPAJA 
 

 

Kutsuin esihenkilöryhmän mukaan yhteiseen työpajaan verkoston määrittelemistä var-

ten. Kun alkuperäisestä ongelmasta oli lähdetty eteenpäin laajentamaan ongelman tut-

kimista haastatteluiden ja kyselyn muodossa, päästiin yhteisen pöydän ääreen määritte-

lemään sitä, mikä tutkimuksen ongelmana aidosti on. Maaliskuisena perjantaiaamuna 

kokoonnuimme kuuden esihenkilön voimin Teams-työpajaan, jossa keskustelimme siitä, 

millaisia ajatuksia esihenkilöillä oli nykytilasta ja siitä, mihin verkostoitumisella toivottiin 

päästävän. Alun perin kutsu oli toimitettu 20 henkilölle, mutta osaltaan myös talviloma-

kauden osuessa tämän työpajan ajankohdan päälle karsi osallistujamäärää.  

 

Yhteiskehittäminen kuuluu palvelumuotoilun ydinfilosofiaan. Yhteiskehittämistä 

voidaan käyttää muiden suunnittelun työkalujen ohessa, mutta se ei tarkoita au-

tomaattisesti sitä, että tuolloin myös kaikki päätöksen suunnittelutyöstä tehtäisiin 

kollektiivisesti. Tarkoituksena on nostaa ne teemat suunnittelun pohjaksi, jotka 

nousevat selkeimmin esille työpajoissa. Yhteiskehittämisen tilaisuudet tähtäävät 

siihen, että saadaan mahdollisia suuntia suunnitteluprosessille keräämällä mah-

dollisimman paljon näkökulmia. Lisäksi yhteissuunnittelu mahdollistaa tulevai-

suuden yhteistyön, sillä se tuo ryhmät yhteen ja näin luo tunteen luotavan kon-

septin jaetusta omistajuudesta. (Stickdorn & Schneider 2021, 198-199.) 
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Työpajassa osallistujille jaettiin linkki Microsoftin Whiteboardiin, johon jokainen pääsisi 

kirjaamaan keskustelun kuluessa omia ajatuksiaan ylös. Työpajan sovittiin nauhoitetta-

vaksi myöhempää Whiteboardiin litterointia varten. Työpajassa keskusteltiin tunnin ajan 

verkostoitumisesta kolmesta näkökulmasta, nykytilasta, toiveista ja käytännön toteutuk-

sista. Työpajan päätyttyä samainen Whiteboard (kuvat 12-14) jaettiin kaikille kutsutuille, 

jotta myös ne jotka eivät päässeet mukaan näkisivät mistä on keskusteltu. Whiteboardin 

tuotoksia on työpajan jälkeen teemoiteltu seuraavien kuvien mukaisesti.  

 

Kuva 12 Työpajan antia osa - Nykytila 

Nykytilaa (kuva 12) kuvattiin siten, että esihenkilöiden ensisijainen tuen ja sparrailun 

lähde oli oma esihenkilö tai lähikollega samassa prosessissa. Samoin saatettiin koko 

yksikköä koskevissa asioissa keskustella muidenkin kuin oman prosessin esihenkilöiden 

kanssa. Sellaisissa suuremman mittaluokan asioissa, joissa ei menty yksityiskohtiin, 

saatettiin pyytää sparriapua myös vanhoilta esihenkilökollegoilta, jos esihenkilö itse oli 

toiminut aiemmin toisessa yksikössä. Yksi osallistujista kertoi esimerkiksi verkostoitu-

vansa vapaamuotoisesti kuukausittain muiden esihenkilöiden kanssa, joita oli tavannut 

esimiesvalmennuksessa. SOK:n yhteisiä tilaisuuksia kuvattiin siten, että osallistujia oli 

usein niin paljon, ettei niissä ollut mahdollisuutta juuri keskustella. Samoin erilaiset kou-

lutukset järjestetään niin suurelle joukolle, että niissä on kynnys lähteä jakamaan omia 

kokemuksiaan. Toisaalta, isoissa yhteisissä tilaisuuksissa asioita käsiteltiin myös siten, 

että niiden aiheet ja arjen ratkaisut on koostettu koskemaan puhtaampaa asiantuntija-

työtä, jota valtaosa SOK:lla pitkälti onkin. Työpajan osallistujat puolestaan kokivat, että 

niissä on unohdettu heidän oman tiiminsä profiili, joka on suorittavampaa työtä, eikä nii-

hin välttämättä päde kaikki samat lainalaisuudet kuin asiantuntijatyöhön. 
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Kuva 13 Työpajan antia osa - Toiveet 

Itse verkostoitumisen hyödyiksi ja tulevaisuuden toiveiksi (kuva 13) keskusteluissa nos-

tettiin mahdollisuus päästä tutustumaan muiden esihenkilöiden kanssa ja madaltaa kyn-

nystä ottaa yhteyttä sparrailun merkeissä käytännön asioissa. Vaikka esihenkilöiden 

mielestä oli hyvä, että on olemassa oma perusverkosto, jonka kanssa asioita yleensä 

pohtii, olisi kuitenkin hyvä päästä kuulemaan eri yksiköistä uusia näkökulmia, sillä arjen 

haastavista tilanteista keskusteleminen auttaisi itseään eteenpäin. Todettiin, että kaikille 

tällainen verkostoituva tyyli ei sovi. Kuitenkin kaikkien esihenkilöiden tulisi muistaa, että 

taustalla on iso organisaatio, eikä kukaan ole koskaan yksin. Eräs esihenkilö kuitenkin 

toivoi, että olisi ollut jokin verkosto jo hänen siirtyessä esihenkilöuralle, jotta ei olisi tar-

vinnut kaikkea oppia kantapään kautta. Todettiin myös, että huolet ja ilot ovat kaikissa 

yksiköissä aikalailla samantyylisiä, vaikkakin toisaalla pienet asiat saattavat olla toisessa 

yksikössä hyvinkin suuria. Tästä syystä olisi tärkeää päästä kuulemaan mitä muualla 

tapahtuu, saadakseen itselleen perspektiiviä. Tunnistettiin, että nykyinen vahva etätyö 

on tuonut haasteita ja on entistä enemmän pohtinut, onko esihenkilö yksin omien ajatus-

tensa kanssa, vaikka varmasti muitakin on jotka käyvät samoja asioita läpi. 
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Kuva 14 Työpajan antia - Käytänteet 

Keskustelussa käytiin läpi sitä, millaisella rajauksella verkostoa muodostetaan (kuva 14) 

ja todettiin, kuinka nykyinen rajaus asiakaspalveluyksiköiden tiimiesihenkilöihin on hyvä. 

Katsottiin myös, että uudet jäsenet ovat tervetulleita verkostoon, kunhan kyseinen hen-

kilö tulee tiimistä, jolla on taustalla samanlainen profiili kuin muilla osallistujilla. Todettiin, 

että tarvittavat yksiköt oli kutsuttu mukaan, mutta tunnistettiin vielä pari esihenkilöä, jotka 

kannattaisi kutsua mukaan seuraavalle kerralle. Käytiin myös läpi, että rajaus SOK:n 

asiakaspalveluyksiköihin oli pätevä, sillä SOK:n ulkopuolelta ei kannattanut tähän ver-

kostoon ottaa osallistujia asiakaspalvelun yksiköistä, koska näissä vaikuttaa todennäköi-

sesti erilainen organisaatiokulttuuri. 

 

Päädyttiin siihen, että sopiva määrä keskustelijoita verkoston tapaamisessa on noin 5-

10, jolloin olisi sopivaa, että nyt tunnistettu verkosto, johon kuuluu potentiaalisesti 20 

henkeä, voisi kokoontua mahdollisesti myös kahdella eri kokoonpanolla. Haluttiin pitää 

huolta siitä, että verkostoon on mahdollista päästä osallistumaan oman työtilanteen sal-

liessa. Tämän takia  voisi kokeilla kahden eri ryhmän koollekutsumista, joko samalle tai 

peräkkäisille viikoille siten, että toinen ajankohta ajoitetaan aamupäivään ja toinen ilta-

päivään. Näihin tilaisuuksiin saisi tuolloin osallistua halutessaan jompaankumpaan, 
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mutta ryhmien välillä saisi myös vapaasti liikkua. Tällä tavoin pienemmässä ryhmässä 

pystyisi helpommin tutustua toisiinsa ja lähteä rakentamaan luottamusta. Tärkeää olisi 

osallistujien mukaan, ettei tilaisuuksia olisi liian usein ja ne olisi aikataulutettu valmiiksi 

kalenteriin. Näiden pienempien kokoontumisten ja yhdessä isolla porukalla kokoontumi-

nen voisi vuorotella siten, että isommalla kokoontuessa olisi mahdollista valita etukäteen 

jokin ajankohtainen teema, kuten työtyytyväisyystulosten tai asiakastyytyväisyystulosten 

läpikäynti. Oleellista näissä tapaamisissa olisi kuitenkin se, että vapaalle keskustelulle 

jäisi tilaa eikä tilaisuuksissa olisi jäykkää agendaa tai pakotetta pitää muistiota. Kuitenkin 

jonkinlaista aihesana listaa olisi hyvä jollain tapaa pitää yllä sellaisia varten, jotka eivät 

päässeet paikalle. Verkostossa painotettiin olevan tärkeää nimenomaan avoimen ja luot-

tamuksellisen ilmapiirin aikaansaaminen.  

 

7.2 PERSOONA 
 

 

Kerätyn datan perusteella muodostin esihenkilöpersoonan asiakaspalveluyksikön tii-

miesihenkilöstä (kuva 15). Käyttäjäpersoona on profiili, joka ei ole niinkään stereotyyppi, 

vaan aitoon tutkimusdataan perustuva arkkityyppi itse käyttäjästä (Stickdorn ym. 2018, 

41). Osa esihenkilöpersoonaan poimituista asioista on todennettavissa myös organisaa-

tiokaaviostamme. Esihenkilö asiakaspalveluyksikön tiimissä on varsin usein naispuoli-

nen henkilö, jolla on alaisia tusinan molemmin puolin. Tiimi voi olla esihenkilöllä myös 

melko suuri ja esihenkilö useimmiten toimii esihenkilökollegan kanssa omassa yksikös-

sään. Tällaisella esihenkilöllä on vahva halu ja tarve kehittää omaa osaamistaan tiimin 

johtamisessa sekä omaa prosessiaan vahvistaen. Esihenkilö tunnistaa tarpeen pysyä 

kehityksessä mukana ja haluaa päästä sparraamaan omaa työtään muiden samantyy-

listä työtä tekevien kanssa.  

 

Persoonat ovat fiktiivisiä profiileja, joilla yleensä esitetään tiettyä ryhmää perus-

tuen heidän yhteisiin intresseihinsä. Persoonat kuvastavat kärjistettyä kuvaa 

käyttäjästä, johon suunnittelijat voivat sitoutua. Yleisin tapa luoda persoona on 

ryhmitellä havaintoja ja luoda hahmo jossa kohtaa käyttäjien yhteiset edut. Per-

soonien luonti mahdollistaa suunnittelun fokusoinnin oikeisiin kohderyhmiin, 

vaikka itse persoona on fiktiivinen tuotos. (Stickdorn & Schneider 2021, 178.) 
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Kuva 15 Esihenkilöpersoona 

Esihenkilöt ovat tuoneet esille, että tällaiselle sparrailulle ei ollut sellaisia tilaisuuksia, 

joissa pääsisi vapaamuotoisesti muiden yksiköiden edustajien kanssa aitoon keskuste-

luun omista haasteita ja onnistumisista. Koska tällaisia tilaisuuksia ei koettu olevan riit-

tävästi, koki esihenkilö helposti, että hänen ongelmansa olivat uniikkeja ja käsitteli asioita 

lopulta omassa pienessä kuplassaan. Samoin läpinäkyvyys sille, miten muissa organi-

saatiossa toimitaan, puuttuu. Koska tilaisuuksia tällaiselle vapaamuotoiselle sparrailulle 

ei ole, kokee esihenkilö oman organisaationsa siiloutuneeksi. Siiloutuneisuuden tun-

teesta kertoo myös esihenkilöiden näkemys siitä, että koko yrityksen yhteisissä tilaisuuk-

sissa käsiteltävät asiat eivät tunnu koskevan omaa työprosessia. Yhteisesti käsiteltävät 

asiat koskevat usein asiantuntijaorganisaatiota, jonka ohjeistuksia ei pysty sellaisenaan 

soveltamaan asiakaspalveluympäristöön sillä ympäristö on hyvin erilainen. Tunne siilou-

tuneisuudesta voi näin johtaa myös siihen, ettei aktiivisten sparrailutilanteiden luomiseen 

itsenäisesti pyritä.  

 

Stickdornia ja Schneideria (2021, 178) mukaillen, käyttäjäpersoonan kuvailussa tulee 

käydä ilmi käyttäjäryhmän intressit. Toisin sanoen, se, mikä käyttäjän toimintaa motivoi 

toimintaan. Esihenkilöiden kommenteista sekä työpajassa että kyselyssä kävi ilmi vah-

vasti ajankäyttöön liittyvät haasteet. Kokemus ajan puutteesta on näin ollen esihenkilön 

oman ammatillisuutta ja prosessinsa kehittämistä estävä tekijä. Kaikenlainen oman am-

matillisuuden ja prosessin toimintaan liittyvän kehittämistyön tekemisen esihenkilö kokee 
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olevan sellaista, josta joutuu ensimmäisenä tinkimään. Kokemus ajanpuutteesta johtaa 

siten helposti esihenkilöiden ns. multitaskaamiseen, eli useiden asioiden edistämiseen 

samanaikaisesti, joka osaltaan rasittaa esihenkilön resursseja. Työkulttuuri on esihenki-

lön mielestä niin tiukasti aikataulutettu, että kehittämistyölle jää varsin vähän aikaa, sillä 

kaikki työpäivän muut tekemiset menevät tämän edelle.  

 

Vaikka oman roolin ja prosessin kehittäminen on esihenkilölle erityisen tärkeää, turhau-

tuu esihenkilö silloin kun ei pääse siihen aiheeseen tarttumaan oman arkityön ohessa. 

Esihenkilöpersoona kaipaa siten ennen kaikkea tehokkuutta ongelmien selvittelyyn. Mi-

käli valmiita ja etukäteen aikataulutettuja tilaisuuksia ei ole mahdollistettu, jää tällaiset 

sparrausmahdollisuudet sekä käyttämättä että itse edistämättä. Kokemus aikaresurssien 

rajallisuudesta on esihenkilöillä niin vahva, että se yhdessä siiloutumisen tunteen kanssa 

selittävät toistensa vahvaa vaikutusta. Kun koetaan, ettei aikaa ole, ei pyritä etsitä aktii-

visesti tilanteita rajoja ylittävään kommunikointiin. Toisaalta, kun tunne siiloutumisesta 

on vahva, ei aktiivisesti pyritä löytämään aikaa keskusteluyhteyksien avaamiselle.  

 

Koska ajankäyttö kaikkeen tällaiseen oman työroolin ohella tapahtuvaan ja ylimää-

räiseksi koettuun on esihenkilön mukaan vähissä, tulisi kaiken tällaisen olla mahdollisim-

man tehokkaasti toteutettua. Sama koskee itse verkostossa toimimista. Verkostossa tu-

lee olla luottamuksellinen ilmapiiri, mutta toiminnan tulee olla selkeää ja toisaalta perus-

teltua, jotta verkostoon osallistumisen pystyy tarvittaessa selittämään jälleen omalle esi-

henkilölleen. Myös esihenkilön oma intressi verkostoitumiseen voi liittyä niihin kysymyk-

siin, miten hän voi kehittää omaa osaamistaan tai prosessinsa toimintaa siten, että jom-

pikumpi näistä mahdollistaa edelleen toisen aiheen kehittämistyön. Eli, jos esihenkilö 

pystyy verkostoitumisen kautta tehostamaan omaa työtään jakamalla kokemuksiaan 

muiden kanssa, saa hän aikaa ja resursseja edelleen kehittää oman tiiminsä toimintaa. 

Tällä tavoin esihenkilö pystyisi kehittämään vetoketjumenetelmällä pikkuhiljaa erilaisia 

työnsä osa-alueita. Esihenkilö näin ollen kaipaa yhteisiä ohjattuja tilaisuuksia sparrai-

lulle, mutta kuitenkin siten että sparrailun luonne ja aiheet saavat olla vapaamuotoista 

eikä ylhäältä ohjattua. 

 

Huomioitavaa on, ettei tiettyjä palvelutarpeita ja tavoitteita omaavat yksilöt edusta kaikkia 

perinteisiä segmenttejä (Stickdorn ym. 2018, 41). Kyseinen luotu esihenkilö persoona 

edustaa näin vain tutkimuksen kohteena ollutta, noin 20 henkilön lähijohtamistyötä teke-

vien ryhmää asiakaspalveluyksiköiden ympäristössä. Tiivistys persoonasta ei ole näin 

ollen yleistettävissä kaikkiin organisaatiossa toimiviin esihenkilöihin.  
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7.3 JOURNEY MAP – ESIHENKILÖN POLKU 
 

 

Seuraavaksi kuvasin esihenkilön polun (kuva 16), jonka perusteella esihenkilöiden ko-

kemuksia sparrailusta arjessa pystyy visualisoimaan. Kerätystä datasta nousi esille, 

kuinka työhön liittyvien akuuttien tilanteiden selvittäminen yli organisaatiorajojen oli help-

poa, sillä koettiin, että apua saa aina sitä kysyessään. Kuitenkin, jos erityistä työhön liit-

tyvää haastetta ei ollut ratkaistavana, kuvattiin jonkinlaista kynnystä lähteä vapaasti 

sparrailemaan muiden yksiköiden edustajien kanssa. Tätä ajatuskulkua voi kuvata alla 

olevalla esihenkilön polulla jossa käy ilmi, kuinka esihenkilön saatua ajatuksia joko oman 

roolinsa kehittämisestä tai prosessin eteenpäinviemisestä hän toimii saman tyylisesti 

pyrkien selvittää asiaa itsenäisesti. Journey map myötäilee niitä kokemuksia, joita esi-

henkilöt ovat tuoneet esille työpajassa tai kyselylomakkeella. Vastaavasti osa esihenki-

lön polun asioista on täsmennettävissä myös benchmark-haastatteluista, joissa asiaa on 

lähestytty myös arjen tasolla.  

 

Esihenkilön polku lähtee siitä pisteestä, jossa esihenkilö saa joko oman prosessinsa 

kehittämiseen liittyvän kehitysidean, jota hän haluaisi päästä tutkimaan useammasta 

eri näkökulmasta tai oman ammatillisen kehittymisen eteenpäin viemiseksi. Kyseessä 

on siis omaan arkityöhön vaikuttava haaste tai kysymys jonka esihenkilö haluaisi 

päästä ratkaisemaan. Esihenkilö tutkii asiaa kirjallisuudesta, saatavilla olevasta materi-

aalista oman yrityksen sisällä, sparrailee asiaa oman esihenkilönsä tai lähikollegansa 

kanssa. Yhteinen keskustelu omien vertaistensa kanssa muissa yksiköissä jää kuiten-

kin molemmissa tapauksissa puuttumaan, sillä esihenkilöllä ei ole keinoa tai tilaisuutta 

kääntyä oman lähityöympäristönsä ulkopuolelle testaamaan omia ajatuksiaan. Käyttä-

jäpolku kuvaa nimenomaan ihmistasolla tarpeita ja se auttaa tunnistamaan ”kurjuuden 

hetkiä”, jotka vaikuttavat negatiivisesti kokemukseen (Lewrick ym. 2020, 103). Nämä 

tilanteet, joissa esihenkilö ei voi kokea saaneensa haastettaan täysi ratkaistuksi, on 

Lewrickin ja kumppaneiden kuvaamia kurjuuden hetkiä, sillä ne haastavat esihenkilön 

arkityötä. Kun arkityön ohella sparrailua ei pysty toteuttamaan ja viemään omia kehitys-

ideoitaan eteenpäin keskusteluun, esihenkilö jää paitsi siitä onnistumisen tunteesta, 

joka edelleen synnyttää lisää kipinää uuden kehittämiseen. 

Palvelupolku tai Journey map visualisoi eloisalla mutta jäsennellyllä tavalla pal-

velun käyttäjän kokemusta. Tällaisella tarinalla on tarkoitus esittää yksityiskohtai-

sesti vuorovaikutustilanteita ja toiminnassa mukana olevia tunteita helposti lähes-

tyttävällä tavalla. Käyttäjältä saatujen oivallusten kautta rakennettu polku mah-

dollistaa sekä muodollisten että epämuodollisten tilanteiden kartoittamisen. Pal-

velupolun visualisointi identifioi ongelma-alueita sekä mahdollisuuksia innovoin-

nille samalla kun se mahdollistaa yksittäisten palvelun vaiheiden analysoinnin. 

(Stickdorn & Schneider 2021, 158-159.) 
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Kuva 16 Esihenkilön polku 
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Vastaavasti tietoa voidaan etsiä sosiaalisen median tarjoamista keskustelukanavaista, 

joita esihenkilöille on tällä hetkellä koottu, tai hakemalla ystäväpiiristä tukea 

ajankohtaisiin pohdintoihinsa. Kuitenkin jotain sparrailusta jää puuttumaan, silloin kun 

keskustelun toisena osapuolena on keskustelupalsta tai henkilöt, joilla ei ole 

kokemusta samanlaisesta ympäristöstä. Esihenkilö jää siis kaipaamaan lisää itse 

kontekstiin liittyvää ymmärrystä omaan haasteeseensa.  

 

Esihenkilö voi siis aktiivisestikin etsiä tietoa siitä, missä olisi mahdollista päästä matalalla 

kynnyksellä sparrailemaan omia ajatuksiaan muiden kanssa. Tämän tiedon puuttuessa 

hän päätyy toimimaan kuten aiemminkin ja ratkoo asiaa tehokkaasti arjessa omassa 

kuplassaan oman esihenkilönsä tai lähikollegoiden kanssa. Esihenkilön polku kuvastaa 

osaltaan läpinäkyvyyden puutetta siitä, mitä muualla tapahtuu. Koska esihenkilö ei tiedä 

näistä mahdollisuuksista, ei hän osaa niitä myöskään etsiä. Vastaavasti aiemmin 

persoonan esittelyn kohdalla esiin tulleen ajanpuutteen kokemuksen takia, tällaisten 

sparrailumahdollisuuksien etsintä jää puolitiehen. Mahdollisesti siksi, että ratkaisun 

kohteena oleva asia halutaan saada eteenpäin jotta seuraavaan työtehtävään voi siirtyä. 

Haasteiden lisäksi käyttäjäpolun visualisointi mahdollistaa myös toisenlaisen 

tarkastelun. Käyttäjäpolku antaa mahdollisuuden tunnistaa myös potentiaalisia ratkai-

suja haasteisiin (Stickdorn ym. 2018, 44). Erityisesti tässä kohtaa esihenkilön polulla olisi 

selkeä mahdollisuuden paikka: avoimuus siitä, mistä sparrailupaikkoja olisi mahdollista 

lähteä etsimään, helpottaisi esihenkilön arkea.  

 

Journey mapia validoin matkan varrella kahden esihenkilön kautta keskustelemalla. Sa-

massa yhteydessä esittelin esihenkilöpersoonan. Näytin heille kyseiset tuotokset ja ky-

syin, kuvaako se sitä tilannetta, joka tällä hetkellä heidän näkemyksensä mukaan vallit-

see? Sain vastaukseksi, että tilanne tosiaan on karrikoidusti tämä, vaikka esihenkilö ei 

koe olevansa arjessa täysin yksin koko ajan sillä lähiympäristössä on kuitenkin kolle-

goita. Sain keskustelusta vahvistusta siihen että esihenkilö kaipaa vahvasti tilaisuuksia 

päästä tuulettamaan omia ajatuksiaan muiden samanlaista työtä tekevien kanssa. Tällä 

hetkellä erityisesti tilaisuudet päästä oman kuplansa ulkopuolisten kanssa keskustele-

maan sparratakseen ovat vähäiset. Esimerkiksi yhteisissä koulutustilaisuuksissa joissa 

pääsee muiden esihenkilöiden kanssa tekemisiin, on varsin vähän mahdollisuuksia 

päästä aitoon vuorovaikutukseen muiden kanssa, kysyäkseen sparriapua ajankohtaisiin 

asioihin. Toinen mahdollisuuksien kohta esihenkilön polulta löytyy erityisesti tästä. Kun 

yhteisiä tilaisuuksia järjestetään, tulisi mahdollistua riittävän pitkien keskusteluiden ai-

kaansaanti itselleen tärkeiden aiheiden ympärillä. Ajankäyttö vahvistaa luottamuksen 

syntymistä ja mielenkiintoisen keskustelun syventämistä. Toisaalta, tilaisuuksien tulee 

olla sen verran ohjattuja, jotta keskustelu lähtee käyntiin oikeassa seurassa, esimerkiksi 

esihenkilöiden omien kiinnostuksen aiheiden perusteella. 

 

Asiakaspalveluprosessien henkilöstön sukupuolijakauma on vahvasti naispainotteista, ja 

sama sukupuolijakauma näkyy myös esihenkilöissä. Tästä syystä myös esihenkilön po-

lussa on kuvattu kahden esihenkilön stereotyypiksi naispuolinen esihenkilö, ”Kati” ja 



S i v u  | 58 

 

 

 

 

”Tuija”. Lopputulemaksi tähdentyi se, kuinka apua saa aina tarvitessaan työhön liittyviin 

tilanteisiin, mutta usein esihenkilö jää kaipaamaan lisää mahdollisuuksia päästä 

sparrailemaan omaan rooliinsa tai prosessinsa kehittämiseen liittyviä asioita. Juuri 

tällaisille tilaisuuksille jäi kaipuu molemmissa skenaarioissa. Kolmas tunnistettu 

mahdollisuuksien paikka on nimenomaan tässä esihenkilön polun lopussa. Mikäli 

esihenkilöille on järjestetty aika ja paikka yhteiseen sparrailuun, jonka toimintaperiaatteet 

ovat kaikille tuttuja, helpottuu esihenkilön arki kun hän tietää mihin voi omia ajatuksiaan 

viedä yhteistä keskustelua varten. 

 

7.4 SIDOSRYHMÄKARTTA 
 

 

Sidosryhmäkartan jäsentyminen riippuu sen käyttötarkoituksesta. Varsin yksinkertainen 

tapa kuvata sidosryhmiä on se, että kartassa ensimmäinen taso kuvaa käyttäjää, seu-

raava taso kuvaa sisäisiä sidosryhmiä ja kolmas taso ulkoisia sidosryhmiä. Vaihtoehtoi-

sesti nämä tasot voivat kuvata sitä, miten oleellinen sidosryhmä on. Tuolloin tasot kulki-

sivat välttämättömistä sidosryhmistä tärkeisiin ja edelleen muihin ryhmiin. (Stickdorn ym. 

2018, 59.) Lewrick ja kumppanit (2020, 83) lisäävät, että sidosryhmäkartta mahdollistaa 

myös niiden pisteiden tunnistamisen, joissa informaatio ei kulje riittävän hyvin eri tekijöi-

den välillä. Vastaavasti sidosryhmäkartan kautta erilaisten valtasuhteiden tunnistaminen 

helpottaa potentiaalisten konfliktitilanteiden tunnistamisen (Lewrick ym. 2020, 83). Oma 

sidosryhmäkarttani (kuva 17) kuvaa verkostoituvan esihenkilön vaikuttavuutta omaan 

ympäristöönsä. Kuvaan neljän tason kautta sitä millaisten pisteiden kautta esihenkilön 

verkostoituminen voi vaikuttaa organisaatiotasolla erilaisiin tekijöihin.  

 

Ensimmäisellä tasolla sidosryhmäkartassa on itse verkostoitumiseen osallistuva esihen-

kilö, joka tavoittelee verkostoitumisella entistä parempaa onnistumista työssään. Vaikka 

Sidosryhmäkartta (stakeholder map) kuvastaa kaikkia niitä sidosryhmiä, jotka liit-

tyvät suunniteltavaan kokonaisuuteen. Tällaista karttaa voidaan käyttää selittä-

mään sitä, ketkä ovat  toiminnassa mukana tai kuinka ihmiset ja organisaatiot 

ovat yhteydessä toisiinsa. Se pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, ketkä ovat 

tärkeimpiä tekijöitä tässä kokemuksessa. (Stickdorn ym. 2018, 58-59.) Sidosryh-

mäkartta on hyvä tapa korostaa niitä asioita, jotka koskevat kutakin sidosryhmää. 

Ryhmiä voi jaotella yhteisten kiinnostuksen kohteiden tai vaikuttavuuden perus-

teella ja näin ollen kuvastaa selvästi niitä monimutkaisia rakenteita, jotka suunni-

teltavaa palvelua ympäröi. Sidosryhmien kattava mutta saavutettava kuvaus on 

olennainen osa niitä pyrkimyksiä joilla pyritään parantamaan sitoutumista. 

(Stickdorn & Schneider 2021, 150-151). 
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muotoilun kohteena on yksilötasolla asiakaspalveluyksikön esihenkilöverkostoon mu-

kaan tuleva esihenkilö, on tällä pitkällekin kantautuvia vaikutuksia sekä organisaatiossa 

alas, ylös ja sivulle. Yksittäisen esihenkilön toiminnalla voi olla sekä omassa arjessaan 

että tällaisessa verkostossa toimiessaan merkittävää vaikutusta omaan ympäristöönsä. 

Se, millaisia asioita esihenkilö viestii lähiympäristössään vaikuttaa sekä häneen itseensä 

että hänen ympärillään oleviin. Esihenkilö pyrkii kehittämään osaamistaan ensisijaisesti 

yksilötasolla ennen pyrkimystään vaikuttaa muihin. Esihenkilön osallistuminen verkoston 

toimintaan kehittää tämän omaa toimintaansa ammattilaisena omassa arjessaan ja edis-

tää onnistumista yhteisten johtamislupausten toteuttamisessa.  

 

Kuva 17 Sidosryhmäkartta 

Kartan toisella tasolla esihenkilö vaikuttaa sekä aktiivisesti että huomaamattaan omaan 

lähiympäristöönsä. Suoraan hän pyrkii kehittämään omaa prosessiaan ja vaikuttamaan 

positiivisesti oman prosessinsa asiakasyhteyshenkilöihin. Vastaavasti hän pyrkii viesti-

mään omalle esihenkilölleen aktiivisesti ja viemään uusia ajatuksia kohti omaa tiimiään. 

Oman tiiminsä jäseniin verkostoitumisella on merkitystä silloin, kun esihenkilö vertailee 

omia kokemuksiaan ja toimintatapojaan muiden samantyylistä työtä johtavien esihenki-

löiden kanssa. Toisella tasolla verkostoituva esihenkilö vaikuttaa suoraan muihin verkos-

toituviin esihenkilöihin kysyessään heiltä ajankohtaisista asioista tai antaessaan itse 

apua muille kollegoilleen. Toisaalta verkostoituminen voi kehittää tiimiesihenkilön yhteis-

työtä oman esihenkilönsä suuntaan ja antaa tälle verkostossa kuulemiensa uusien ilmi-
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öiden kautta ajateltavaa myös organisaatiossa ylöspäin.  Keskusteluissa voidaan toissi-

jaisesti vaikuttaa lopulta myös esihenkilökollegoiden tiimien jäseniin tai naapuriprosessin 

asiakkaiden toimintaan. Sekä yksikkö- että tiimitasolla voi olla vakiintuneita käytäntöjä, 

joista eroon pääseminen toisi hyötyä erinäisille tukitoiminnoille tehokkuuden parantami-

sen muodossa. Esimerkiksi esihenkilöt voivat käyttää olemassa olevia henkilöstöhallin-

nollisia malleja tai järjestelmiä eri tavoin. Tällaisten asioiden sparrailu tuo tehokkuutta 

sekä esihenkilöiden omaan työhön että niiden työhön, joita kyseiset toimenpiteet koske-

vat ja tietoa käsittelevät. Verkostossa voidaan jakaa sellaista osaamista ja ymmärrystä 

vaikkapa oman prosessinsa toiminnasta, joissa muut verkoston jäsenet ovat osaltaan 

asiakkaana. Tällöin ymmärryksen jakaminen vaikuttaa sekä esihenkilön arkityöhön että 

välillisesti esihenkilöiden käytössä olevien toimintamallien kehittymiseen. 

 

Kartan kolmannella tasolla, kun esihenkilö nostaa näkemyksiään esille keskusteluissa 

verkostossa hän herättää keskustelua, jota on voitu aiemmin käydä joka puolella erik-

seen eri yksiköissä, muttei koskaan yhdessä yli rajojen. Tällainen keskustelu voi liittyä 

toimintatapoihin tai järjestelmiin, ja joihinkin esihenkilöllä voi olla myös itsellään valtaa 

vaikuttaa. Vaikkei esihenkilöillä olisi mahdollisuutta vaikuttaa kaikkiin yksittäisiin asioihin, 

voi keskustelu herättää laajempaa keskustelua. Tämä voi herättää muutokseen esimer-

kiksi yrityksen sisällä käytettävien järjestelmien toimivuudesta tai ilmoitusmenettelyistä. 

Verkoston oletustilana ei ole muutoksen aikaansaaminen ympärillä, vaan esihenkilöiden 

omassa toiminnassa, mahdollistaen onnistumisen omassa työssään paremmin. Kuiten-

kin jokaisessa yhdessä käydyssä keskustelussa voi piillä siemen asioiden kehittämiseen 

yhdessä. Verkostossa voi toisaalta syntyä ajatuksia, jotka vaikuttavat toimintatapoihin, 

jotka edellyttävät HR:ltä, järjestelmien ylläpitäjiltä tai naapuriprosessien tekijöiltä toimen-

piteitä. Riippuen verkoston jäsenten aktiivisuudesta tuoda esille omaa toimintaansa, yk-

sittäisellä verkostolla voi olla varsinkin pitkäkantoiset seuraamukset jopa yrityksen vies-

tintäkulttuuriin. 

 

Neljännellä tasolla on viimeisenä yrityksen kulttuuri, johon liittyy toimintakulttuurin ja vies-

tintäkulttuurin tekijät. Se, miten yhteistyötä tehdään yksiköiden ja tiimien välillä on vah-

vasti sellainen, jota yksilöt ja tiimin peilaavan muiden toiminnasta. Kun omasta yhteis-

työstä rajojen yli tehdään läpinäkyvää, se näyttää esimerkkiä muillekin siitä, miten yh-

teistyön malleja voidaan kehittää. Jokainen yksittäinen verkostoon osallistuja vaikuttaa 

omalla tavallaan suoraan ja epäsuorasti muiden verkostossa mukana olevien esihenki-

löiden toimintaan omassa työssään. Tällainen kanssakäyminen edistää siilojen välisen 

keskusteluyhteyksien muodostamista esihenkilötasolla ja voi lopulta johtaa myös siihen, 

että tarpeelliset asiantuntijat esihenkilöiden tiimeistä ryhtyvät läheisempään yhteistyöhön 

muiden yksiköiden asiantuntijoiden kanssa. Verkostoitumisesta viestiminen omassa yk-

sikössä voi näin edistää itseohjautuvuutta yksiköiden välisessä kanssakäymisessä. Lop-

pukädessä asiakkaan tulisi olla tilanteessa voittaja, kun lähijohtaminen ja sitä myötä tii-

miläisten työssä onnistumisen mahdollistaminen on paremmin toteutettua. Tällainen aja-

tusten ”ristiinpölyttäminen” antaa esihenkilöille mahdollisuuden nähdä laajemmin muiden 

yksiköiden toimintaa ja ymmärtää omaa toimintaansa osana kokonaisuutta. Kun esihen-
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kilö itse saa paremman kuvan kokonaisuudesta, on hänen helpompi viestiä oman pro-

sessinsa sisällä sekä nähdä omia kehitysideoitaan osana suurempaa kokonaisuutta. 

Vaikutukset voivat näkyä siinä, miten yksilöt näkevät oman lähiorganisaation ulkopuoli-

set tahot osana yrityksen kokonaisuutta. Mikäli muiden yksiköiden kanssa lähennytään 

arkityön ohessa, rikotaan siilojen välisiä rajoja ja mahdollistetaan luottamuksen syntymi-

nen. Kaikki yhteistyö voi näin lopulta vaikuttaa positiivisesti loppuasiakkaisiin ympäri or-

ganisaation.  

 

Kokonaisuutena yhden ryhmän verkostoituminen vaikuttaa organisaatiokulttuuriin näyt-

tämällä mallia myös muille ryhmille siitä, että verkostoitumiseen on mahdollista itseoh-

jautuvasti luoda edellytyksiä. Kaikkea ei siis ole tarpeen odottaa tulevaksi ylhäältä päin, 

vaan impulssi voi lähteä ruohonjuuritasolta. Avoimuus oman verkoston toiminnasta osal-

listujien omassa lähiympäristössä luo avointa viestintäkulttuuria kehittyvistä yhteistyön 

tavoista. Siinä missä siiloutumisen ongelmaksi nähtiin sisäänpäin kääntyneisyys, katso-

taan verkostoissa ulospäin. Hakien sieltä sekä inspiraatiota että lähettäen samalla omaa 

viestiään ulospäin inklusiivisuudesta ja avoimuudesta eksklusiivisuuden sijaan jolla sii-

loja rakennetaan. 

 

7.5 AFFINITY MAP 
 

 

Muodostin seuraavaksi affinity mapin (kuva 18 ja 19), eli samankaltaisuuskaavion tutki-

musvaiheessa kerätyn ja työpajasta saadun datan perusteella. Kerätyn tiedon ja ideat 

oli nyt mahdollista yhdistää yhteen karttaan, sillä esihenkilöt olivat selvästi ilmaisseet 

oman kantansa siitä, miten verkoston toiminta kannattaa aloittaa. Samat teemat olivat 

toistuneet jatkuvasti sekä benchmarkeista että verkostoon kutsutuilta saaduissa kom-

menteissa. Affinity mapin perusteella oli mahdollista tarkentaa, mikä oli verkostoon osal-

listumisessa oleellista käytännön asioiden kannalta ja minkälaisten asioiden huomioon 

ottamisessa tulisi onnistua. 

 

Ryhmittelyn affinity mapiin tein sen perusteella, mitkä syyt ajaisivat verkostoitumiseen, 

mitä verkostoituminen edellyttää ihmisiltä, millaiset käytännöt ovat osoittautuneet hyö-

dyllisiksi verkostoitumisessa tai millaisia käytänteitä toivotaan. Tämän lisäksi ajankäyt-

töön ja organisaatiokulttuuriin vaikuttavat asia oli oleellista nostaa ryhmittelyyn omina 

aihealueinaan. Syyt verkostoitumiseen olivat niitä syitä, joiden takia verkostoituminen 

Affinity map, tai samankaltaisuuskaavio on tapa teemoitella toisiinsa sitoutuneita 

elementtejä ja visualisoida kaavoja joita aineistossa esiintyy (Lewrick ym. 2020, 

120). 
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ylipäätään olisi  kiinnostavaa ja mikä kyseiseen toimintaa yksilöitä ajaa. Toisaalta käy-

tänteet olivat verkostoitumista mahdollistavia käytännön tekemisiä. Ihmiset odotuksi-

neen ovat niitä tekijöitä, joita tulee ottaa joka pisteessä huomioon verkostoitumisessa 

yleisesti ottaen, jotta mielenkiinto verkostoitumiseen sitoutumissa pysyy yllä. Viimeiseksi 

kulttuuri ja ajankäyttö ovat sellaisia tekijöitä, jotka ovat selvästi toiminnan riskejä tai sen 

esteitä. Syitä verkostoitumiseen oli halukkuus kehittää omaa rooliaan (kuva 18), jotta 

pystyy onnistumaan työssään paremmin. Omien kollegoiden omakohtaisten kokemusten 

kuuleminen ja ajatusten ns. ristiinpölyttäminen koettiin tärkeäksi. Verkostot koettiin pai-

kaksi, jossa yhteistä luottamusta voidaan rakentaa ja päästä luomaan yhteisöllisyyttä 

ison talon toimintaan.  

 

Kuva 18 Affinity map - Veturit ja mahdollistajat 

Toimintaan ajava tekijä oli kieltämättä organisaatiosiilojen muurien murtaminen ja muihin 

ihmisiin tutustumisen tuoma kynnyksen madaltaminen. Toisaalta muiden kokemuksista 

ja kokeiluista inspiroituminen oli verkostoitumiseen vahvasti ajava tekijä, samoin kuin 

hyväksi koettujen toimintatapojen monistaminen omaan organisaatioon. Verkostot ovat 

myös parhaimmillaan niitä paikkoja, joissa on mahdollisuus testata omia keskeneräisiä 
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ideoitaan ja tutustuu ihmisiin siten, että heihin on tulevaisuudessa helpompi ottaa yh-

teyttä johonkin työasiaan liittyen. Verkostosta saadun opin kautta voi lopulta tehostaa 

omaa työtään, sillä itsenäiseen asioiden selvittelyyn voi kulua paljonkin aikaa sen sijaan, 

että verkostosta voi saada valmiiksi vastauksen asiaansa. Nykyiset toimintatavat tukivat 

verkostoitumista vain osittain, ja työvälineitä kuten Workplace ja Teams oli jo olemassa, 

mutta näitä välineitä tulisi osata käyttää tehokkaammin. Kunhan varaukset kalenteriin 

tehdään riittävän hyvissä ajoin, olisi tapaamiin osallistuminen helpompaa. Vastaavasti 

verkoston koon tulisi olla melko tiivis, jotta luottamuksellista ja vuorovaikutuksellista kes-

kustelua saadaan aikaiseksi. Itse tapahtumista haluttiin joustavasti sekä vapaamuotoista 

tutustumista että kaikille yhteisten asioiden sparrailua. Osallistumisen tulisi ehdottomasti 

olla vapaaehtoista ja verkostossa mukana oleminen ei saisi olla liian raskasta.  

 

Joka pisteessä huomioon otettavat (kuva 19) ihmisten tarpeet oli painotus siitä, että ver-

kostossa on tärkeää pystyä avoimesti ja luottamuksella keskustella asioista tulematta 

tuomituksi. Vastaavasti verkoston tavoite on kuvattava selvästi, sillä erilaisilla yksilöillä 

voi olla erilaisia tavoitteita verkostoitumiselle. Verkoston kohderyhmä, eli siihen osallis-

tuvien yksilöiden tausta on oleellinen asia, sillä verkostossa keskusteltavien aiheiden on 

tuotava jotain osallistujien arkityöhön. Osallistujien rajaus asiakaspalvelutiimien esihen-

kilöihin on tärkeää, jotta verkostossa on mahdollista keskustella aidosti omaan työhön 

vaikuttavista tekijöistä ja saada niihin omilta kollegoilta tukea.  

 

 

Kuva 19 Affinity map – Huomioitavat asiat ja esteet 
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Toiminnan tunnistettuja riskejä olivat tehokas työkulttuuri, jossa vallalla oli tunne ettei ns. 

ylimääräiseen ole aikaa. Verkostot tai muu kehittämistyö oli se johon osallistumisesta 

tingitään ensimmäisenä kun oman työn aikataulut tulevat vastaan. Organisaatio koettiin 

siiloutuneeksi ja tästä syystä toimintaa verkostoissa oli vaikeaa tunnistaa, eli ketkä, 

missä, miten ja minkä aiheen ympärillä verkostoituisivat, mikäli tällaista toimintaa oli ole-

massa. Organisaation nimikeorientoituneisuus voi tuottaa turhaa auktoriteettipelkoa kes-

kustelun avoimuuteen, joten tässä kohtaa on jälleen tärkeää tunnistaa mukana olevien 

yksilöiden valikointi siten, että kaikki osallistujat ovat samanarvoisia. Tällöin jokainen 

mielipide on yhtä merkittävä, jokaisen kokemukset ovat yhtä tärkeitä ja kukaan ei ole 

valta-asemassa suhteessa muuhun verkostoon. Ei myöskään tämän opinnäytetyön te-

kijän roolissa itse tutkija. Erityisesti tästä syystä verkoston toiminnassa tulee itseohjau-

tuvuuden olla avainasemassa, jotta jokaisella osallistujalla on yhtäläinen vastuu verkos-

ton toiminnan kehittämisestä ja sen vaikuttavuudesta osallistujien arkeen. 

 

7.6 VERKOSTON MAHDOLLISUUDET JA KOMPASTUSKIVET 
 

 

Aiemmin esihenkilöpersoonan ja esihenkilön polun kautta olen päässyt lähemmäs on-

gelmaa siten, että verkostoituminen on mahdollinen tapa saada esihenkilöille lisää mah-

dollisuuksia päästä sparraamaan omia ajatuksiaan kollegoidensa kanssa. Sidosryhmä-

kartan ja affinity mapin kautta on tarkentunut verkostoitumisen monitahoisuus katsoessa 

sekä verkostoitumisen vaikutusta esihenkilöön että hänen ympäristössään toimiviin yk-

silöihin ja toimintatapoihin. Seuraavaksi katson itse verkostoitumisen vahvuuksia, heik-

kouksia, mahdollisuuksia ja uhkia viemällä ne SWOT-nelikenttään (kuva 20). SWOT-

analyysin kautta syvennän näin ymmärrystä ongelmasta ja esihenkilön toiminnasta ar-

jesta suhteessa verkostoitumiseen. 

 

Swot analyysi on johdanne sanoista streghts, weaknesses, opportunities ja 

threats. Eli vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Sen kautta voi tar-

kastelukohdetta arvioida neljän eri ulottuvuuden kautta. Vahvuudet ovat niitä, 

joissa tarkastelukohde on erityisen hyvä ja minkä ulkopuolisetkin tarkastelijat 

voisivat pitää hyvänä ominaisuutena. Heikkoudet ovat niitä, joissa tulisi kehittyä 

tai minkä ulkopuolisetkin tarkastelijat todennäköisesti pitäisivät heikkoudena. 

Mahdollisuudet ovat niitä tilanteita, joissa kohteen vahvuuksia pystyisi hyödyntä-

mään mahdollisuuksina. Uhat ovat puolestaan niitä, jotka todennäköisesti vahin-

goittaisivat tarkastelukohdetta jollain tapaa. Niitä, joille altistutaan nimenomaan 

omien heikkouksien kautta. (Mindtools.) 
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Selväksi verkoston vahvuudeksi oli helppo nostaa esihenkilöiden kuvauksista paistanut 

innokkuus kehittää rooliaan ja prosessiaan. Tässä asiakaspalvelun tiimiesihenkilöiden-

verkostossa osallistujat oli myös mahdollista määritellä helposti organisaatiokaavion 

kautta, sillä yhdessä tunnistettiin, kuinka näissä valikoiduissa prosesseissa tiimin profiili 

oli keskenään varsin samanlainen ja tästä syystä esihenkilöillä olisi keskenään annetta-

vaa. Lähijohtamisen kohteena olevan tiimin samankaltaisuus profiloi vahvasti esihenki-

löiden työn luonnetta. Samaisen ryhmän verkostoitumisen kautta on mahdollista vahvis-

taa esihenkilöiden omaa ammatillista identiteettiä yksilöinä, että osana suurempaa ko-

konaisuutta, asiakaspalveluyksiköiden yhteistä rintamaa. Vahva halukkuus päästä jaka-

maan omia kokemuksiaan arjesta muiden kanssa kielii mielenkiinnosta kehittää omaa 

prosessin toimintatapoja tai tehokkuutta esimerkiksi toimintatapojen yhtenäistämisen 

kautta.   

 

Kuva 20 Esihenkilöverkoston SWOT-analyysi 

Heikkoudeksi nousi ylipäätään ajatusmallit, joiden kautta omia asioita voidaan pitää niin 

pieninä tai uniikkeina, ettei niitä kannata nostaa yhteiseen keskusteluun. Kuten esihen-

kilöpersoonassa ja esihenkilön polussa esiin noussut usko siitä, että jokaisella esihenki-

löllä on erityisiä haasteita, jollaisia muilla ei olisi. Tämänlaista verkostoitumista ei ole tällä 

kyseisellä kokoonpanolla ollut, joten uuden äärellä oleminen tulee nostaa heikkoudeksi, 

koska muutoksen vieminen on aina haastava. Erityisesti jos lähtökohtaisesti tuodaan 

esille se, ettei koeta ettei tällaiseen toimintaan ole aikaa. Merkittävä heikkous on tunnis-

tettavissa siinä, ettei tällaista verkostoitumista ole tunnistettu aiemmin joko hyödylliseksi 
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tai että sitä ei ole jostain syystä aiemmin käynnistetty tai yritettykään käynnistää. Se, että 

aineistossa kuitenkin nousi esiin tunne siitä, että vaikka koettiin että osataan itseorgani-

soitua tällaisessa verkostoa, vaatii se kuitenkin jonkin tekijän käynnistämään toimintaa.  

 

Mahdollisuudeksi tunnistin verkostoitumisen mukanaan tuoman tuttuuden kollegoiden 

kanssa, joka tulisi tulevaisuudessa helpottamaan myös työhön liittyvien aiheiden käsit-

telyä. Samoin mahdollisuuksien mukaan tulevaisuudessa järjestettävät fyysisesti lähi-

toteutuksena tapahtuvat vapaamuotoiset tapaamiset mahdollistavat verkostossa synty-

vien yhteyksien syventämisen. Virtuaalisen verkostoitumisen lisäksi mahdollisuus va-

paamuotoinen ajanvietto esimerkiksi after work-toimintana tai esimiespäivillä tapaami-

sina vahvistaa vuorovaikutusta. Kun paluu normaalitilaan konttorilla toimimiseen tapah-

tuu, mahdollistuu tuolloin uuden yhteistyön menetelmien käyttäminen.  

 

Uhkana toiminnalle on etäajan haasteet päästä ns. aitoon vuorovaikutukseen toisten 

kanssa, kun aidon keskustelun esteenä voi olla tapaamiset, jossa tilaisuuksien lämmin-

henkisyys ei samalla tavoin välity kuin fyysisessä tapaamisessa. Verkostolla olisi merkit-

täviä sisäisiä vahvuuksia, mutta niiden hyödyntäminen jää helposti joko ajankäytön jal-

koihin, tai ajankäytöllisissä asioilla on helppo selittää kaikki mille ei löydy selkeää estettä. 

Mikäli selkeitä toimintatapoja ei toiminnalle luoda, on tapaamisiin osallistuminen turhan 

helppoa jättää väliin. Edelleen, aiemmin mainittu tunne siiloutuneisuudesta vaatii aktiivi-

silta yksilöiltä rohkeaa toimintaa viestiä aktiivisesti ryhmien välillä ja pitää verkosto 

koossa omalla toiminnallaan.  

 

7.7 ONGELMAN TÄSMENTÄMINEN 
 

 

Sain siis yksiselitteisen vastauksen ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni ja voin todeta, 

että asiakaspalveluyksilöiden tiimiesihenkilöillä on vahva halu verkostoitua muiden 

kanssa. Esihenkilöt haluaisivat päästä datan mukaan keskustelemaan omista arkisista 

haasteistaan tai kehityskohteista muiden samaa työtä tekevien kanssa. Käsitellyn datan 

perusteella pääsin siihen lopputulokseen, että olen ratkaisemassa oikeaa ongelmaa, eli 

sitä, millä toimenpiteillä voidaan edistää arjessa asiakaspalveluyksiköiden tiimiesihenki-

löiden verkostoitumista. 

 

Ei ole olemassa yhtä oikeaa How might we-kysymystä, mutta varsin nopeasti 

käy selville se, onko kyseiseen vastaukseen keksittävissä ratkaisuja vai ei. 

Mikäli ratkaisuehdotuksia ei kysymykselle synny, ei kysymys todennäköisesti 

ole sopiva. (Lewrick ym. 2020, 127.) 
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Esihenkilöiltä ja bechmarkista saadut tulokset tukevat ajatusta siitä, että verkostoitumi-

nen on tärkeää ja sitä tulisi pystyä edistämään luomalla siihen tilaisuuksia. Samoin täl-

laisesta verkostoitumisesta tulisi pystyä tekemään jollain tapaa avoimempaa ja läpinäky-

vää, jotta se kannustaisi myös muita esihenkilöitä tai asiantuntijoita verkostoitumaan it-

seohjautuen oman roolinsa tai prosessinsa kehittämiseksi. Kun ongelma oli saatu mää-

riteltyä ja täsmennettyä, ryhdyin seuraavaksi kokeilemaan sitä, millaisilla keinoilla ver-

kostoitumista tämän esihenkilöjoukon kanssa voidaan lähteä edistämään. Huomasin kui-

tenkin tässä kohtaa, että en pystyisi enää etenemään puhtaasti tuplatimanttia myötäillen, 

sillä se osaltaan sitoisi minut siirtymään seuraavaksi ideointivaiheeseen. Olin saanut työ-

pajassa niin paljon konkreettisia testauskohteita, jonka takia ideoinnin työvaiheet eivät 

olisi olleet tässä kohtaa perusteltuja. Muokkasin näin ollen tuplatimantin ideointivaihetta 

siten, että hyödynsin työpajassa nousseita konkreettisia ehdotuksia peilaten benchmark-

haastatteluista keräämiini käytännön kokemuksiin. 

 

Datan perusteelta olin saanut määriteltyä nyt oikean kohderyhmä suunnittelutyölle sekä 

vastauksen siihen, että aiheesta ollaan aidosti kiinnostuneita. Tämän jälkeen minun tuli 

suunnitella esihenkilöiden kommentteja hyödyntäen puitteet sille, miten verkostoitumista 

lähdetään käytännössä tekemään.  

 

Tässä kohtaa How Might We- kysymykseni ovat täsmentyneet muotoon:  

1. Millä toimenpiteillä voidaan edistää asiakaspalveluyksiköiden tiimiesihenkilöiden 

verkostoitumista?  

2. Millä tavalla verkoston luonnetta ja toimintaa arjessa voi esittää selkeällä visuaa-

lisella tavalla? 
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8 IDEOINTIVAIHEEN SOVELLUS 

 

Koska esihenkilöt innostuivat kertomaan omia ajatuksiaan käytännön toteutuksista jo 

työpajan aikana, jouduin tässä kohtaa muokkaamaan tuplatimantin ideointiosiota. Käyn 

tässä luvussa läpi sitä, millaisia käytännön ideoita työpajasta nostin käytäntöön ja mil-

laisten syiden pohdinnan kautta pääsisin lopulta muodostamaan konseptia, jonka myö-

hemmin validoisin verkoston esihenkilöillä. Tarkastelen seuraavaksi sitä, miten esihen-

kilöt kuvasivat verkoston luonnetta, miten rakennettavaa verkostoa voi peilata olemassa 

olevaan HR-verkoston malliin ja miten käytännön ideat heräsivät henkiin.  

 

8.1 ESIHENKILÖIDEN KUVAUS SPARRIVERKOSTON LUONTEESTA 
 

Esihenkilöt kuvasivat sparriverkoston luonnetta sellaiseksi, johon saa osallistua vapaa-

ehtoisesti omien aikataulujensa puitteissa. Keskustelussa painotettiin sitä, kuinka ver-

kostoon osallistumisen tulee olla matalalla kynnyksellä ja helposti tapahtuvaa. Verkosto 

olisi sellainen paikka, johon pääsisi keskustelemaan ajankohtaisista, arjen haastavista 

tilanteista, jotta niiden kanssa pääsisi itse eteenpäin. Verkoston tulisi olla myös paikka, 

jossa pääsisi jakamaan hyväksi koettuja keinoja esimerkiksi työtyytyväisyyskyselyn tu-

losten purkamisesta tai kehityskeskusteluiden vetämisestä. Verkostossa olisi tarkoitus 

nimenomaan päästä tuulettamaan omia ajatuksiaan oman lähiorganisaationsa ulkopuo-

lelle siten, että vertaistukea saa sellaisilta henkilöiltä, joilla on samantyylinen työympä-

ristö. Verkoston mukanaan tuoman tuttuuden perusteella olisi myös tarkoitus madaltaa 

kynnystä ottaa yhteyttä kollegoihin henkilökohtaisen sparrin saamiseksi. Verkostossa 

oleellisinta on avoimuus ja luottamus, jotta jokainen pystyy onnistumaan työssään pa-

remmin. Sparraus olisi nimenomaan tuollaista, oman ”kuplan” ulkopuolelle vietävää 

omien ajatusten ”ristiinpölyttämistä”, kuten eräs benchmark-haastateltavista tätä ilmiötä 

osuvasti kuvasi.  

 

Kuitenkin, vaikka pidettiin tärkeänä sitä että pääsee sparrailemaan kollegoidensa 

kanssa, on verkoston toimivuuden kannalta oleellista että verkoston jäsenillä on johdet-

tavinaan samantyyliseen profiiliin sopivat tiimit. Eli jäsenten tulee toimia asiakaspalvelua 

tuottavan prosessin tiimiesihenkilönä. 
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8.2 ESIHENKILÖVERKOSTON PEILAAMINEN BENCHMARKIIN 

 

Benchmark-haastatteluissani tuli esiin haasteet, joita suurissa kokoonpanoissa voi tulla, 

kun läsnä virtuaalitapaamisissa on hyvin paljon osallistujia. Isossa kokoonpanossa kes-

kustelut saattoivat tapahtua vain innokkaimpien osallistujien kesken, jolloin ne jotka jäi-

vät vielä kaipaamaan vastauksia kysymykseensä, eivät sitä välttämättä saaneet. Sopi-

vaksi verkostoon osallistujien määräksi haastatteluissa määriteltiin maksimissaan 20 

henkeä. Verkostoon mukaan kutsuttavien määrä vaikuttaisi olevan benchmarkiin verra-

ten varsin sopiva, sillä lopulliseksi kutsuttavien määräksi määrittyi 23 henkeä. Samoin 

työpajassa tunnistettiin, että osallistujamäärä yhdessä kokoontumisessa, johon toivo-

taan vahvaa vuorovaikutusta, ei saisi ylittää kymmentä henkilöä. Samoilla linjoilla olivat 

myös verkostoon kutsutut esihenkilöt, joten tämä tulisi ottaa huomioon myöhemmin ai-

kataulutusta ja varauksia tehdessä. Toki, voi aina olla mahdollista, että vaikka 23 henki-

löä kutsutaan paikalle, ei tuolloin yleisesti ottaen joka ikinen pääse omien työaikataulu-

jensa puitteissa paikalla, kun kyseessä on vapaaehtoisuuteen perustuva verkosto. 

 

Vertailukohteena olevalla HR-verkostolla on vahva Teamsiin rakennettu infra tiedon ja-

kamiseen ja keskusteluiden käymiseen. Työpajassa puolestaan tunnistettiin ettei tällai-

selle olisi tarvetta tällä kokoonpanolla, joten kevyen rakenteen luominen tulisi olemaan 

erittäin tärkeää esihenkilöverkostossa. Kuitenkin olisi hyvä olla todennettavissa jälkikä-

teen mistä asioista on puhuttu, jos joku ei ole päässyt paikalle. Kolmas merkittävä eroa-

vaisuus näillä verkostoilla on itseohjautuvuuden aste. Siinä, missä HR-verkoston eri osa-

alueilla on omat vetäjänsä ja henkilöt jotka valmistelevat jaettavan sisällön tai kokoontu-

miset, esihenkilöverkostossa tärkeää olisi yhteisesti ja itseohjautuvasti sekä päätösten 

tekeminen ja sisällön tuottaminen kaikkiin tapaamisiin. Esihenkilöt painottivat itse, että 

organisoituminen itsenäisesti olisi sekä mahdollista että suotavaa. Selvää kuitenkin on, 

että molemmissa tapauksissa vaaditaan yhteisen toiminnan käynnistävä taho. Esihenki-

löverkostossa käynnistäjänä toimii itse opinnäytetyöntekijä, mutta myöhemmin verkos-

ton tulisi pystyä toimimaan itseohjautuvasti.  

 

Kysymys siitä, miten huono tai hyvä vertailukohde HR-verkoston toimintamalli on esi-

henkilöverkostolle on haastava, sillä lähtökohdat ovat näissä varsin erilaiset. Se, mitä 

verkostoon kuuluvat henkilöt hakevat verkostosta voi vaihdella, mutta työpajassa vaikutti 

olevan kaikilla pitkälti sama näkemys siitä, mitä verkostosta haetaan. Kuitenkin tämä 

benchmark-katsaus mahdollistaa sen, että esihenkilöverkoston haasteet ja huomionar-

voiset seikat tulee arvioitua vertailun kautta.  
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8.3 TYÖPAJASTA POIMITUT KÄYTÄNNÖN IDEAT 
 

Testityöpajan jälkeen tarkastelin käytännön toteutusta saadun datan perusteella. Koska 

esihenkilöt olivat jo avoimesti kertoneet omia toiveitaan etenemisestä, poimin tästä käy-

täntöön otettavia kokeiluja. Koska työpajassa käytiin läpi, että esihenkilöt kokivat nykyi-

sellään olevan jo paljon erilaisia Teams-työtiloja, haluttiin jokin kevyempi kanava nopeaa 

kommunikointia varten.  

 

Kuva 21 Teams-chatin luonti 

Avasin Teamsiin chat-ryhmän (kuva 21), johon kutsuin kaikki verkostoon kutsutut mu-

kaan sekä kolme nimeä, jotka tulivat esiin työpajassa. Chat-ryhmään kirjoitin myös en-

simmäisen postauksen, jossa toivotin mukaan kutsutut henkilöt tervetulleeksi ja kerroin 

miksi kyseinen chat-ryhmä oli avattu. Tähän reagoi nopeasti sekä ne jotka olivat olleet 

mukana työpajassa, että joitakin, jotka eivät olleet päässeet osallistumaan. 

 

Kuva 22 Whiteboard-tapaamisten aihesanoja varten 
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Tapaamisissa keskusteltavista aiheista ei haluttu byrokraattista ja raskasta asialistaa tai 

määrämuotoisia muistioita, joten muistiinpanoja tuli pystyä tekemään selkeästi mutta 

matalalla kynnyksellä ja nopeasti. Chat-ryhmään avasin myös aihesanoja varten oman 

Whiteboard-tiedoston (kuva 22), johon olisi tarkoitus verkostotapaamisissa tuoda hyvin 

kevyitä muistiinpanoja kenen tahansa osallistujan toimesta. Whiteboardiin jätin pienen 

ohjeistuksen pohjan käyttötarkoituksesta ja kirjasin samalla ensimmäisen muistiinpanon 

testityöpajasta. 

 

8.4 AIKATAULUN SELVITTÄMINEN 
 

Selvittääkseni edelleen sitä, millaisella aikataululla ja sisällöllä esihenkilöt haluaisivat 

vuositasolla verkostoitua, tein Mirolla aikajanan, jonka jaoin keskustelua varten Teamsin 

Chatiin (Kuva 23). Tein Miron taululle myös pikaohjeistuksen kommenttien kirjaamisesta 

aikajanalle. 

 

Kuva 23 Aikatauluselvitys Mirossa 

Sain nopeasti palautetta siitä, että Miron käyttäminen aikataulujen selvittämiseen ei ollut 

toimiva ratkaisu, sillä kyseinen linkki osoittautui liian raskaaksi vastata nopeasti, koska 

Miro vaati käyttäjäksi rekisteröitymisen. Vaihdoin tämän kyselyn Microsoftin Whiteboar-

diin (kuva 24), jonka pystyin suoraan jakamaan käyttäjille, eikä se vaatinut erillisiä toi-

menpiteitä siihen käsiksi pääsemistä varten. Pyrin tällä ratkaisulla helpottamaan esihen-

kilöiden vastaamista, että huolehtimaan siitä, etteivät esihenkilöt pian kyllästy verkoston 

käynnistämiseen. 
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Kuva 24 Whiteboard-aikatauluselvitys 

Huomasin tässä yhteydessä, että kaikki esihenkilöiltä toimintaa odottavien pisteiden tu-

lisi olla mahdollisimman nopeita ja selkeitä toteuttaa, sillä esihenkilöt olivat toistuvasti 

tuoneet esille ajan riittämättömyyden. Näin ollen tässä kohtaa tulisi käyttää sellaisia kei-

noja, jotka ovat vastaajille mahdollisimman nopeita reagoida, mikäli tilannetta halusin 

edistää.  

 

8.5 KONSEPTIN IDEOINTI 
 

Koska havaitsin, että Whiteboardiin oli myös vaikea saada vastauksia, hahmottelin mal-

likonsepteja verkostosta (kuva 25). Muodostin neljä eri variaatiota ajatellen sitä, että esi-

henkilöillä voisi olla vielä tässäkin kohtaa eriäviä näkemyksiä verkoston etenemisestä. 

Tein mallikonseptin neljästä eri vaihtoehdosta, joissa eroavaisuutena oli pääasiallisesti 

aikataulu. Muodostin konseptit siten, että kaikista kevyin versio olisi XS-verkosto, jossa 

olisi mahdollisimman vähän tapaamisia ja tapaamiset olisivat varsin lyhyitä. Tässä koh-

taa otin myös mukaan mahdollisuuden pitää verkoston tapaamisen 3 kuukauden välein.  

 

Muotoilin konseptin S ja M mukaillen vahvemmin niitä kommentteja, joita työpajassa ja 

aiemmassa datan keruussa oli tullut vastaan. S-versiossa tapaamisia olisi 2 kuukauden 

välein, mutta tapaamiset tehtäisiin vain puolen tunnin varauksiin. Tällöin verkoston 

luonne olisi enemmänkin kuulumisten vaihtoon perustuvaa, jossa erikseen tilanteen mu-

kaan olisi  mahdollista sopia pidempiä tapaamisia. M-vaihtoehdon erona edelliseen oli 

se, että joka toinen tapaaminen olisi 30 minuutin varaus ja joka toinen olisi tunnin varaus. 

Tällöin mukana olisi sekä mahdollisuuksia vapaamuotoisempaan kuulumisten vaihtoon 

että siihen, että aikaa olisi varattuna myös ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn jo val-

miiksi. Jos aikaa on valmiiksi varattu tunniksi, olisi mahdollisesti helpompi ajautua kaikkia 
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koskettavien ajankohtaisen aiheiden vietäväksi sovittuna aikana, kuin että ajankohta va-

rattaisiin lyhyellä varoituksella erikseen. L-konseptista ideoin vapaammin aiemmin kerä-

tyn datan mukaan intensiiviseksi. Tuolloin tapaamisia olisi varattuna tiuhempaan. Sa-

moin kulloinkin käsiteltävät aiheen määriteltäisiin etukäteen tiukemmin. 

 

Olin poiminut vaihtoehtoihin keskenään jokseenkin poissulkevia vaihtoehtoja, mutta joita 

oli tullut esiin työpajassa jollain tapaa. Pitäydyin ideoinnissa tuon 2 kuukauden aikavälin 

puitteissa, mutta otin vapauden suunnitella mukaan myös XS-version, jossa tapaamisia 

olisi vain 3 kuukauden välein. Toisaalta ääripääksi määrittelin L-version, jossa tapaami-

sia olisi varsin intensiivisesti. Nämä kaksi ääripäätä jäivät testauksen ulkopuolelle, sillä 

vaihtoehdot olivat joko liian aikaa vaativia tai tuon määritellyn 2 kuukauden ulkopuolelle.  

 

Kuva 25 Mallikonsepti 

Kun poimin testattavaksi kaksi keskimmäistä vaihtoehtoa, päätin antaa kuitenkin vielä 

mahdollisuuden kommentoida, olisiko näiden lisäksi joku kolmas vaihtoehto mieleisempi. 

Valitsin testaukseen kaksi keskimmäistä vaihtoehtoa myös siksi, että tätä ”keskiarvoa” 

testaamalla saisin esiin sen, mihin suuntaan verkostoa toivottiin vietävän. Mikäli saisin 

palautetta siitä, että S-konsepti on verkostoon osallistujien mielestä liian raskas, olisi 

tässä vielä vaihtoehtona esittää XS-versiota. Toisaalta, mikäli M-versio kuvattaisiin liian 

kevyeksi, pystyisin vielä ehdottamaan intensiivisempää L-versiota sen vastapainoksi. 
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Pystyisin näin saamaan kiinni siitä suunnasta, johon verkosto nähtäisiin tarpeelliseksi 

viedä.  

 

Kuva 26 Konseptiäänestys Teamsissa 

Vein kolme eri skenaariota aikatauluista Teamsiin chatiin ja pyysin verkoston jäseniä 

äänestämään halutuista vaihtoehdoista. Kuvasin vaihtoehdot yllä olevan mukaisesti auki 

(kuva 26). Mallikonsepteihin sekä pikaesitykseen en kirjannut erikseen mainintoja 

Teams chatista tai Whiteboardin käytöstä, sillä tähän ei ollut syntynyt työpajassa eriävää 

näkemystä, eikä toisaalta työn tekijällä itselläkään tullut parempaa ehdotusta materiaalin 

kirjaamispaikasta. Koin näin, ettei ollut tarpeellista sitä ideoida uudestaan mallikonsep-

teihin. 
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Tämä kuvaus aikatauluista toimi konseptin testauksena, jolloin esitin verkostolle kaksi 

etukäteen määriteltyä esimerkkiä siitä, millaisena verkosto tulisi aloittamaan toimin-

taansa. Määrittelin testiin sitä, miten usein tapaamisia olisi, miten pitkiä tapaamiset olisi-

vat sekä otin osittain kantaa niiden sisältöön. Kuvasin myös, milloin tapaamiset olisivat 

vuoden aikana kuukauden ja viikon tarkkuudella. Pyrin tällä herättämään keskustelua 

siitä milloin verkoston jäsenet kokevat olevan kiireisimmillään, sillä oman kokemuksen 

mukaan riippuen prosessista, on tietty aika vuodesta tai kuukaudesta selvästi kiireisin 

ajankohta, johon ei yleisesti kaivata mitään ”ylimääräisiä” aikataulusyöppöjä.  

 

Tähän sain nopeasti kaksi kommenttia, molemmat kuitenkin kahdelle eri vaihtoehdolle. 

Muistutin heti seuraavalla viikolla vielä vastaamisesta, jonka jälkeen sain vielä 4 vas-

tausta lisää. Tämän jälkeen tilanne oli se, että vaihtoehto 1, eli S-konsepti oli saanut 1 

äänen ja vaihtoehto 2, eli M-konsepti oli saanut 5 ääntä. Näiden kahden vaihtoehdon 

lisäksi en saanut ehdotuksia variaatioista, joita konseptiin haluttaisiin lisättävän. Tämän 

äänestyksen perusteella etenin tekemään lopullista konseptiehdotelmaa, josta keräisin 

vielä sanallista palautetta. Käytin lopullisessa konseptin kuvauksessa hyväkseni 

benchmarkeista saamiani kommentteja liittyen siihen, millaisia asioista verkoston mää-

rittelyssä oli otettu huomioon. Tämän lisäksi hyödynsin esihenkilöiden jo toteamiaan asi-

oita, joita he haluaisivat lähteä kokeilemaan.  
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9 LOPPUTULOS JA VALIDOINTI 

 

Kerätyn aineiston kautta olin saanut luotua konseptista neljä erilaista vaihtoehtoa, joista 

olin poiminut kommenttien perusteella testattavaksi kaksi keskimmäistä. Kahden kes-

kimmäisen konseptin valintaan ohjasi ajatus siitä, että valittuani kaksi keskimäärin sopi-

vaa vaihtoehtoa testattavaksi, saisin tietoa siitä, onko niiden suunta oikea. Esittämääni 

kahteen konseptiin saamani palautteen perusteella pystyin määrittelemään viimeistellyn 

kuvauksen siitä, millainen kuva esihenkilöillä oli muodostunut verkoston luonteesta. 

Tästä kuvauksesta muodostui esihenkilöverkoston konsepti (kuva 26). Konseptin tarkoi-

tuksen on yksinkertaisella tavalla havainnollistaa myöhempää validointia varten verkos-

ton idea. Konseptin validoinnin tarkoituksena on täsmentää, että olen muotoillut ongel-

maan sopivan ratkaisun. 

 

Toisaalta tavoitteena oli myös kuvata nopeasti silmäiltävällä tavalla esimerkiksi uudelle 

esihenkilölle, mitä tällä verkostolla haetaan. Tällä tavoin uusi asiakaspalvelun esihenkilö 

pystyi saamaan helposti kuvan siitä, mitä etua verkostossa mukana oleminen voisi hä-

nelle tuoda. Perehtymisessä esihenkilötyöhön voisi näin saada vertaistukea heti esihen-

kilöuran alkuhetkiltä lähtien. Verkoston konseptia kuvaamalla pystyy osaltaan jakamaan 

tietoa sellaiselle, joka pohtii itseohjautuvan verkoston käynnistämistä itse. Tällöin ver-

koston kuvauksesta saisi selville niitä asioita, joita tässä yhteydessä on otettu huomioon 

ja peilata niitä omaan tilanteeseen. Konseptin rinnalle kuvasin storyboardin, eli yksityis-

kohtaisen kuvauksen esihenkilöverkoston arjesta, jonka tulen kuvaamaan kappaleessa 

9.2. 

 

9.1 KONSEPTIN SISÄLTÖ 
 

Esihenkilöverkoston konseptilla (kuva 27) vastataan siihen haasteeseen, että esihenkilöt 

kokivat tarpeelliseksi päästä keskustelemaan muiden asiakaspalveluyksiköiden tiimiesi-

henkilöiden kanssa oman roolinsa ja työprosessinsa kehittämiseksi. Yhteisen esihenki-

löverkoston kautta on mahdollista päästä sparrailemaan omia ajatuksiaan ja päästä op-

pimaan muilta jakamalla omia arkisia kokemuksiaan. Osaltaan tällä verkostolla on mah-

dollisuuksia myös parantaa esihenkilöiden onnistumista omassa lähijohtamisen työs-

sään ja vastata S-ryhmän yhteisten johtamislupausten – uskallan, arvostan, toteutan – 

toteuttamisesta omassa arjessaan.  
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Kuva 27 Konseptin visualisointi 

Kerätessä ymmärrystä esihenkilöiden arjesta, kävi ilmeiseksi kiireellinen työarki. 

Omassa arjessa kaikesta ylimääräiseksi koetusta oli helppo karsia ensimmäisenä pala-

verit, jotka eivät juuri sillä hetkellä edistäneet oman työn etenemistä. Tämä ymmärrys 

johti siihen, että verkoston konseptin tulee olla helposti lähestyttävä, matalalla kynnyk-

sellä osallistuttava ja vapaaehtoisuuteen perustuva. Siitä syystä verkoston tapaamisten 

tulee olla etukäteen aikataulutettuna pitkälle tulevaisuuteen, jotta niihin osallistuminen 

mahdollistuisi omaa aikataulua muokaten etukäteen. Vastaavasti, osallistumisen tuli olla 

omaehtoista ja vapaamuotoista, jotta verkoston toimintaan osallistuminen ei veisi resurs-

seja omasta työstä. Näin esihenkilön ei myöskään tarvitse stressaantua, mikäli ei johon-

kin tapaamisista pääsisi mukaan. Verkoston tapaamiset ovat myös itseohjautuvasti ta-

pahtuvia ja verkoston jäsenten kollektiiviseen aktiivisuuteen perustuvaa. Sekä keskuste-

lun aiheista ja tavoista päättäminen sekä verkoston rakenteisiin liittyvät asiat ovat kaik-

kien verkoston jäsenten yhteisen päätäntävallan alla. Kyseessä on täysin itseohjautuva 

verkosto, eikä sillä ole ulkopuolista vetäjää, joka veisi verkoston toimintaa ylhäältä päin 

ohjatusti eteenpäin.  

 

Tapaamisia varten tehtävät varaukset tehdään kalenteriin tästä syystä vuorotellen aa-

mupäivälle ja iltapäivälle, jotta mahdollisimman moni pääsisi aikatauluttamaan osallistu-

mista oman aikataulun mukaan. Samoin tapaamisten kestoa vuoroteltaisiin siten, että 
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joka toinen tapaaminen kestäisi 30 minuuttia ja joka toinen tapaaminen kestäisi yhden 

tunnin. Tapaamisten väliksi määrittyi kaksi kuukautta, jotta tapaamisia ei ole liian usein 

ja osallistuminen ei tunnu liian raskaalta. Yhden tunnin tapaamiset aikataulutetaan sel-

laisille kuukausille, joissa on ajankohtaisia aiheita, jotka keskusteluttavat vuosittain esi-

henkilöitä. Tällaisiksi aiheiksi tunnistettiin esimerkiksi työtyytyväisyyskyselyn tulosten 

saapuminen ja kehityskeskustelut jotka tapahtuvat aina tiettyyn aikaan vuodesta.  

 

Tutkimuksen aikana keskustelua käytiin myös siitä, miten tieto verkostossa kulkee. Tie-

don kulkua varten ei ollut tahtotilana rakentaa jäykkää ja massiivista rakennetta muisti-

oiden tai agendojen muodossa. Verkostolle määrittyi verkoston jäsenten toiveiden pe-

rusteella viestintäkanavaksi Teams chat ja verkostotapaamisissa käsiteltyjen aiheiden 

ylös kirjaamista varten Whiteboard-tiedosto. Whiteboardin tavoitteena oli pitää myös sel-

laiset mukana keskustelussa, jotka eivät olleet päässeet aikataulutettuun tapaamiseen 

mukaan. Tällä tavoin keskustelu voidaan pitää avoimena ja matalalla kynnyksellä lähes-

tyttävänä, kun kaikki tieto on saatavilla kaikille koko ajan ja tiiviissä muodossa. Itse ver-

kostoon osallistuminen on määritelty kuuluvaksi SOK-yhtymän asiakaspalveluyksiköi-

den tiimiesihenkilöille. Kyseinen ryhmä tunnistettiin profiililtaan yhtenäiseksi, sillä se on 

tietyllä tavalla muusta SOK:n asiantuntijaorganisaatiosta eroava arkityössään. Verkosto 

ei kuitenkaan ole eksklusiivinen, vaan siihen toivotetaan tervetulleeksi uusia jäseniä. Ot-

taen kuitenkin huomioon sen, että uuden verkoston jäsenen tulisi sopia siihen profiiliin 

jota muut asiakaspalveluyksiköiden tiimiesihenkilöt edustavat. Tämä siitä syystä, että 

verkoston yksilöitä yhdistävänä kantavana tekijänä on nimenomaan asiakaspalvelutyön 

lähijohtaminen ja asiakaspalvelutyön ympäristö. 

 

9.2 STORYBOARD 
 

 

Storyboard on sarja kuvia tai piirrustuksia, joilla voidaan visualisoida tiettyä ta-

pahtumaa. Kyseinen tapahtuma voi olla varsin tavallinen tilanne, jossa palvelua 

käytetään tai hypoteettinen tilanne, jossa uuden palvelun prototyyppiä testa-

taan. Storyboard voidaan rakentaa eri tavoin, mutta yleisin tapa taitaa olla sarja-

kuvamainen rakenne, jossa kuvataan tilannetta jossa palvelua voidaan tarkas-

tella. Storyboardin tarkoituksena on saada aikaan oivalluksia käyttäjän koke-

muksista. Laittamalla tilanteen sen oikeaan kontekstiin, vaikkakin vielä proto-

tyyppivaiheessa, storyboard voi tarjota tarkoituksenmukaista analysointia tia vil-

kasta keskustelua mahdollisista ongelma-alueista tai mahdollisuuksista. Sto-

ryboardin kuvauksen tekeminen pakottaa suunnittelijan siirtymään aitojen käyt-

täjien asemaan ja näin saavuttaa uutta perspektiiviä tutkimusprosessiin. 

(Stickdorn & Schneider 2021, 186-187.) 
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Storyboardilla (kuva 28) kuvasin auki sen, miten verkosto tulisi olemaan käytännön ta-

solla mukana esihenkilön arjessa. Rakensin oman storyboardini käyttäen tässä kuvia 

Lego-hahmoista visualisoimaan esihenkilöiden toimintaa verkoston lähtiessä käytän-

töön normaalissa arjessa. Kuvassa 27 on esitetty storyboard sen viimeisenä versiona, 

validoinnista tulleen yhden täsmennyksen jälkeen. 

 

Storyboardin ensimmäinen piste alkaa esihenkilön arjessa siitä tilanteesta, josta jour-

ney mapissakin alkoi esihenkilön polku. Eli haasteesta tai kehitysideasta, johon esihen-

kilö kaipaisi yhteisen sparrauksen kautta tukea. Kun esihenkilö itse on pureskellut ai-

hettaan tovin, hän tarkistaa milloin seuraava verkoston tapaaminen olisi aikataulutet-

tuna kalenteriinsa. Mikäli tilaisuus on tulossa piakkoin, hän kirjaa mahdollisesti miettei-

tään ylös seuraavaa verkostotapaamista varten ja orientoi tällä tavoin keskustelukump-

paneitaan asiaan etukäteen. Tuolloin myös verkoston jäsenillä on mahdollista chatista 

poimia aiheita jo etukäteen pohditaan ja esimerkiksi työstää ajatuksia ennen tilaisuutta. 

Mahdollisesti käykin ilmi, että joku esihenkilöistä on pohtinut juurikin samaa aihetta tai 

on käynyt samankaltaiseen tilanteen läpi puoli vuotta aiemmin. Samalla tällainen etukä-

teen pohdinta tuo läpinäkyvyyttä siitä, mitä seuraavalla kerralla on tapahtumassa, sillä 

tiukkaa agendaa verkoston seuraaville tilaisuuksille ei tehdä. Aiheiden etukäteen tun-

nistaminen auttaa myös verkoston osallistujia pohtimaan ennakkoon omia mahdolli-

suuksiaan osallistua. Jos aihe herättää nopeasti paljonkin mielenkiintoa, pystytään esi-

merkiksi etukäteen jo sopimaan pidemmästä varauksesta tai tarvittaessa muokkaa-

maan varauksen ajankohtaa jos usea on aiheesta erityisen kiinnostunut. 

 

Etukäteen aikataulutettu tilaisuus mahdollistaa omien aikataulujen sopeuttamisen ja 

sen, että verkoston tapaamiseen pääsisi osallistumaan. Itse tapaaminen voi tapahtua 

täysin virtuaalisesti, live-tapahtumana tai sekamuotoisena tapahtumana, ottaen huomi-

oon että osa verkoston jäsenistä toimii eri paikkakunnalla. Tilaisuudessa verkoston jä-

senet tuovat esille omia ajatuksiaan ja näkemyksiään muille ja hakevat matalalla kyn-

nyksellä tukea muilta esihenkilöiltä. Verkostossa on vahva luottamuksen ilmapiiri, joten 

jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus osallistua keskusteluun. Verkoston toiminta on 

itseohjautuvaa, ja jokainen verkoston jäsen on toiminnan ylläpitämisestä vastuussa. 

Vastaavasti toiminta on myös vapaaehtoista, joten etukäteen varatuista tilaisuuksista 

on mahdollista jäädä pois mikäli se ei sovi omiin aikatauluihin tai intresseihin. 

 

Sparrailtuaan muiden kanssa, esihenkilö on jälleen saanut uusia voimavaroja ja osaa-

mista omaan työhönsä. Esihenkilöt jatkavat keskustelua omassa organisaatiossaan, 

oman tiiminsä tai esihenkilönsä kanssa ja vievät edelleen uusia ajatuksiaan läpi organi-

saation. Samalla verkoston yhteishenki on vahvistunut ja jokaisen on yksilönä helpompi 

ottaa yhteyttä myös henkilökohtaista sparria varten johonkuhun verkoston jäseneen, 

jolla arvelee olevan ajankohtaiseen asiaan annettavaa. Esihenkilö kokee, että hänen 

edellytyksensä onnistua omassa työssään entistä paremmin ovat jälleen kehittyneet. 
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Kuva 28 Storyboard- Verkoston toiminta arjessa 
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9.3 VALIDOINTI JA PALAUTE 
 

Käytin viimeisteltyä konseptia ja storyboardia validoitavan verkoston jäsenillä sekä lo-

pulta henkilöstöpäälliköllämme palautetta varten. Verkoston jäsenillä käytin aineiston, 

jotta pystyisin todentamaan, olinko heidän näkemyksensä mukaan taltioinut verkoston 

oikean luonteen. Kysyin, mikä konseptissa ja storyboardissa oli onnistunutta, olisiko 

siinä joitain aiheita joita tulisi täsmentää tai muuttaa. Esitin, olisiko kyseinen materiaali 

sellainen, jolla pystyisi antamaan esimerkiksi uudelle verkoston jäsenelle kuvauksen 

siitä mistä verkostossa on kyse. Toisaalta, pystyikö tämän konseptin perusteella esi-

merkiksi esihenkilö toisessa yksikössä ottaa mallia omiin verkostoitumispohdintoihinsa. 

Vaikka kyseessä ei ollut toimeksiantona tehty opinnäytetyö, esitin aineiston validointia 

varten henkilöstöpäälliköllämme, mikäli hän tunnistaisi uusia aspekteja esitettyyn työ-

hön. 

 

Konseptin kuvattiin olevan juuri naulan kantaan, visuaalinen ja kiinteä kuvaus verkos-

ton toivotusta toiminnasta. Saamani palautteen mukaan olin siis saanut konseptin ku-

vattua verkoston luonteen kiteytettyyn muotoon. Yksi validoinnin kohteena ollut esihen-

kilöistä oli itse ollut se, joka oli äänestänyt konseptiäänestyksessä ensimmäistä vaihto-

ehtoa, kevyempää kahviverkostoa. Ajatuksena tuossa oli toive rennommasta ja mata-

lammalla kynnyksellä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. Kakkosvaihtoehtoa kuvailtiin 

hyväksi vaihtoehdoksi muutoin, mutta haastateltava ajatteli asiaa siten, että lähteekö 

kukaan mukaan toimintaan olettaen, että näissä yhden tunnin tapaamisissa tulisi olla 

joku tilaisuuden vetäjä. Eli tulisiko tuolloin kaikki vain mukaan kuuntelemaan, odottaen 

että joku muu vetäisi tilaisuuden vai onnistuisiko kiertävällä vuorolla tilaisuuksien ”veto-

vastuut”. Tässä heräsi siis huoli siitä, että muutosta halutaan, mutta haluaako kukaan 

aidosti osallistua muutoksen läpivientiin. Tästä syystä nähtiin, että vaihtoehdolla 1 liik-

keelle lähteminen olisi ollut parempi tapa. Kuitenkin verkoston kuvauksessa hyvää oli 

se, että kyseessä on vapaaehtoinen verkosto, joka ei olisi erityisen raskas. Samoin ver-

koston tulisi olla sellainen, että sen tarpeellisuuden pystyy myös omalle esihenkilölleen 

perustelemaan, mikäli omien aikataulujen kanssa tämä tulisi perustella. 

 

Storyboardiin sain palautetta hyvästä visuaalisesta ilmeestä ja siitä, että ideaalitilan-

teessa arkityössä verkosto tukisi omaa roolia juuri tällä tavalla. Saamani palautteen pe-

rusteella lisäsin vielä konseptin kuvaukseen verkostossa käsiteltävistä aiheista hieman, 

että kyseessä olisi myös ajankohtaisen aiheiden käsittelyä näissä pidemmissä tapaa-

misissa. Samoin muokkasin vielä (kuva 29) storyboardin kohdan 7 selitettä hieman sii-

hen muotoon, ettei esihenkilön ole tarkoitus poimia suoraan ehdotuksia verkostosta 

sellaisenaan hyödynnettäväksi omaan organisaatioon. Esihenkilö enemmänkin saisi in-

spiraatiota verkostosta, ja saamastaan ajatuksen kipinästä, hän muovaa omaan organi-

saatioon sopivia malleja hyödynnettäväksi. 
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Kuva 29 Storyboardin päivitys kommenttien pohjalta 

Keskustelussa henkilöstöpäällikön kanssa sain hyvää palautetta työn visuaalisuudesta 

ja napakkuudesta. Aihe kirvoitti keskusteluun siitä, että kyseessä näyttäisi tosiaan ol-

leen aito tarve, joka oli noussut aidoista esihenkilöiden kokemuksista. Organisaatio on 

tosiaan suuri ja yksikötkin voivat olla niin suuria, ettei pelkästään niiden sisälläkään 

välttämättä tunnisteta tällaista verkostoitumista. Aihe ja sen lopputulos oli ajankohtai-

nen ja tarpeellinen keskustelun aihe vietäväksi myös Workplaceen esiteltäväksi muiden 

esihenkilöiden inspiroitumista varten.  

 

Validoinnin perusteella pystyin toteamaan, että konsepti voidaan ottaa viedä käytäntöön. 

Jaoin konseptin ja storyboardin vielä koko verkostolle Teamsiin. Tein sovitun mukaisesti 

varauksen kahden kuukauden päähän (kuva 30), toukokuulle siten, että varasin verkos-

ton käynnistystä varten helatorstaiviikolle ja sitä seuraavalle viikolle puolen tunnin ajan-

kohdan virtuaalikahvitilaisuudelle. Helatorstaiviikolle varasin aamupäivälle ajankohdan 

ja seuraavalle viikolle varasin iltapäivän ajankohdan. Kalenterikutsussa kerroin vielä, että 

tilaisuuteen osallistuminen vapaaehtoista ja omien aikataulujen puitteissa saa valita itse, 

kumpaan osallistuminen on mahdollista. Tämän virtuaalikahvin tarkoituksena olisi vah-

vistaa verkostoon osallistuvien ryhmäytymistä ja kuulla tuossa kohtaa mahdollisesti lisää 

palautetta siitä, mihin suuntaan verkoston kanssa edetään. 

 

Kuva 30 Toukokuun kalenterivaraus 
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Tämän jälkeen tein kalenterivaraukset aiemmin validoidun perusteella heinäkuulle, 

syyskuulle ja marraskuulle valmiiksi. Validoidun kuvauksen verkoston luonteesta vein 

Teamsin Chatiin yhdessä storyboardin kanssa, jotta aineisto olisi kaikkien nähtävillä 

myöhemminkin. Kyseinen materiaali toimisi tulevaisuudessa myös mahdollisuutena tar-

kastella omaa toimintaa ajoittain siitä näkökulmasta, onko verkoston tarpeen muokata 

omaa toimintamalliaan tai tavoitteitaan. 
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10  YHTEENVETO 

10.1 TUTKIMUSKYSYMYKSEEN VASTAAMINEN 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää onko SOK:n asiakaspalveluyksiköiden 

tiimiesihenkilöillä mielenkiintoa verkostoitua muiden vastaavassa roolissa toimivien 

kanssa ja millaisia asioita tällaisella verkostoitumisella pyrittäisiin saavuttamaan. Tutki-

muksessa kävi ilmi, että kiinnostus verkostoitumiseen oli vahvaa ja verkostoitumisella 

pyrittäisiin vahvistamaan omassa lähijohtamistyössä onnistumista. Verkostoitumisesta 

odotettiin saatavan hyötyä sekä omaan ammatillisen roolin tukemiseen että oman työ-

prosessin kehittämiseen pääsemällä jakamaan omia kokemuksiaan ja viemään omia 

ajatuksiaan yli organisaatiorajojen. Verkostoituminen ylipäätään nähtiin hyvänä mallina, 

jonka kautta voimassa olevia yhteistyön malleja kuten yhteisiä esihenkilötilaisuuksia 

voitaisiin tukea. Se, millä perusteella mukaan tutkimukseen ja itse verkostoon kutsutta-

vat henkilöt määriteltiin, muodostui ensisijaisesti organisaatiokaaviosta tunnistettujen 

asiakaspalveluyksiköiden kautta. Osallistujat käytiin alustavasti läpi henkilöstöpäällikön 

toimesta, jonka jälkeen tutkija itse validoi osallistujamäärää kolmella esihenkilöllä. Tut-

kimuskysymykseen siitä, millä perusteella verkostoon kutsuttavat voidaan määritellä, 

pystyi vastaamaan alustavasti organisaatiokaavion kautta. Osallistujaluetteloa jalostet-

tiin vielä saadun palautteen kautta, kun kyseisissä organisaatioissa työskentelevät esi-

henkilöt tunnistivat profiiliin sopivia kollegoitaan mukaan kutsuttavaksi.  

 

Kolmantena kysymyksenä oli vastata siihen, miten tämän verkoston toimintaa pystyy 

kuvaamaan yksikertaisella tavalla, jotta siitä käy ilmi verkoston toiminta arjessa. Tätä 

varten kuvasin konseptin ja storyboardin. Konseptissa kuvasin verkoston toiminnan ta-

voitteet ja käytännön asiat ja storyboardissa kuvasin sen, miten verkoston toiminta esi-

henkilön arjessa näkyy. Verkoston toiminnan luonne ja käynnistämiseen liittyvien toi-

menpiteiden määritteleminen syntyi tutkimusdatan perusteella. Verkoston luonnetta 

pystyy kuvaamaan matalalla kynnyksellä tapahtuvaksi, itseohjautuvasti muovautuvaksi 

paikaksi, jossa esihenkilöillä on mahdollista jakaa omia arkikokemuksiaan ja hakea tu-

kea ajankohtaisiin asioihin. Toiminta on luonteeltaan kevyttä ja avointa. Käytännön toi-

menpiteiksi määrittyi konseptissa kuvatut toimet, kuten Teams chatin käyttöönotto, etu-

käteen aikataulutetut tapaamiset ja tapaamisissa keskusteltujen asioiden aihesanojen 

kirjaaminen ylös muita varten, jotka eivät päässeet osallistumaan. 

 

Opinnäytetyön tuloksena sain vastauksen esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja tein sa-

malla toimenpiteitä verkoston käynnistämiseksi toukokuussa 2021. Tutkimuskysymyk-

set pystyivät ottamaan kantaa vain siihen aiheeseen, mitä itse verkoston käynnistämi-

seen käytännössä liittyy. Verkoston toiminnan käynnissä pysyminen riippuu vahvasti 

siitä, miten yksilöt verkostossa itseohjautuen pitävät toiminnan liikkeessä.  
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10.2 PROSESSIN ETENEMINEN KITEYTETTYNÄ 
 

 

Kuva 31 Prosessin eteneminen 

Alkuperäinen ajatus asiakaspalveluyksiköiden tiimiesihenkilöiden sparriverkoston käyn-

nistämisestä syntyi jo kesällä 2020. Kun sain tälle aiheelle vihreää valoa työnantajaltani, 

etenin tuplatimantin mukaisesti tutkimusvaiheeseen ja kirjallisuuskatsaukseen (kuva 31), 

jossa perehdyin siiloutumiseen, verkostoitumiseen sekä itseohjautuvuuteen. Vaikka 

nämä kaikki vaikuttivat varsin suurilta kokonaisuuksilta, päästiin pintaa syvemmälle, kun 

aiheet alkoivat nivoutua yhteen. Etenin määrittelemään kohderyhmän validoiden sitä 

alustavien ajatusten jälkeen kolmella esihenkilöllä. Kohderyhmän tarkentuessa, teetin 

kohderyhmälle kyselyn, johon toimitin sähköpostitse linkin. Tein katsauksen talon sisällä 

ja sen ulkopuolella toimiviin ammatillisiin verkostoihin ja haastattelin neljää S-ryhmässä 

työskentelevää eri yksiköiden asiantuntijaa verkostoitumisesta.  

 

Ongelman määrittelyä kohti etenin kutsumalla kyselyyn kutsutut henkilöt työpajaan. Työ-

pajassa sain samalla sekä määriteltyä ongelmaa tarkemmin, että konkreettisia ehdotuk-

sia siitä, miten verkostoitumista voitaisiin lähteä kokeilemaan. Osallistuneet esihenkilöt 

olivat varsin innostuneita tekemään verkostoitumisesta oman näköistä ja kiireiseen ar-
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keen sopivaa. Työpajan ja aiemmin keräämäni aineiston perusteella minun oli mahdol-

lista määritellä esihenkilön polku tilanteesta, jossa verkostoa ei ole vielä olemassa. Sa-

moin pystyin muovaamaan esihenkilöpersoonan, tiivistetyn kuvauksen kiireisen esihen-

kilön arjesta. Tarkastelin myös esihenkilöiden verkostoitumista SWOT-analyysin kautta. 

Tuota analyysia tehdessä kävi ilmeiseksi, että sekä verkostoon osallistumisen, että sen 

muotoilun tulee tapahtua esihenkilöiden ajankäyttöä vanhasti kunnioittaen, jotta verkos-

ton toimintaan saadaan esihenkilöitä sitoutettua nyt ja tulevaisuudessa. Tässä ensim-

mäinen timantin jälkipuoliskolla reflektoin esihenkilöpersoonaa ja esihenkilön polkua yk-

sittäisten verkoston jäsenten kanssa ja sain näin vahvistusta kerätyn datan perusteella 

tehtyyn analyysiin. 

 

Siirtyessäni ensimmäisen tuplatimantin ja seuraavan timantin väliin, oli saatu selville vas-

taukset kahteen tutkimuskysymykseen. Siihen, onko asiakaspalveluyksiköiden esihen-

kilöillä kiinnostusta verkostoitumiseen, sain jo vastauksen varhaisessa vaiheessa. Vas-

taus oli selvä kyllä. Määriteltyäni vielä oikean joukon tälle verkostolle, olin saanut täs-

mennettyä How might we-kysymykseni muotoon: millä toimenpiteillä voidaan edistää ar-

jessa asiakaspalveluyksiköiden tiimiesihenkilöiden verkostoitumista? Lisäksi, millä ta-

valla verkoston luonnetta ja toimintaa arjessa voi esittää selkeällä visuaalisella tavalla? 

 

Tämän jälkeen oli aika siirtyä seuraavaan tuplatimanttiin, kehitysvaiheeseen. Kuitenkin 

esihenkilöiden kanssa pidetyn työpajan jälkeen tunnistin, että esihenkilöiltä tuli niin pal-

jon käytännön esimerkkejä ja täsmällisiä toiveita kehitystyötä varten, että koin tarpeel-

liseksi päivittää lähestymistapaani. Luovuin tämä kohdan osalta tuplatimantin orjallisesta 

seuraamisesta. Erillinen ideointivaihe olisi ollut tarpeetonta toistoa, koska esihenkilöiden 

innostuivat avoimeen ideointiin heti alkumetreillä. Päätin kunnioittaa esihenkilöiden yh-

dessä antamia ideoita ja heidän aikaansa, joten vein käytäntöön heidän ehdottamiaan 

asioita. Ideointivaiheessa tein pieniä testauksia tiedon saamiseksi ja keskustelun vie-

miseksi siihen suuntaan, että yhteinen näkemys verkoston toiminnasta tulee esiin. Edes-

autoin viestinnän edellytyksiä tekemällä chat-ryhmän Teamsiin ja kevyen muistioväli-

neen verkostotapaamisten aihesanoille. Työ eteni iteroivasti ja yhteiskehittäen esihenki-

löiden kanssa. Ideointivaiheessa muodostin neljä testikonseptia, joista kahteen pyysin 

kommentteja. Näiden kahden konseptin testaamisella pystyin määrittelemään, kuvaa-

vatko muodostetut konseptit tahtotilaa, vai tuleeko konseptia viedä toiseen suuntaan. 

Vastausten perusteella pystyin muodostamaan validoitavaksi vietävän konseptin.  

 

Tuplatimantin loppua kohden, tuota-vaiheeseen päästessä muodostin esihenkilöverkos-

tosta konseptin ja storyboardin. Tämä konsepti ja storyboard vastasi kysymykseen siitä, 

miten verkoston toiminta voidaan esittää selkeällä visuaalisella tavalla. Kun verkoston 

toiminnan esittäminen omalle ryhmälle on selkeää, on se helppo esittää tarvittaessa 

myös ulkopuolisille. Tuloksia validoitiin prosessin aikana esihenkilöiden kanssa ja lopul-

linen konsepti käytettiin vielä palautetta varten verkoston esihenkilöillä sekä henkilöstö-

päälliköllä. Lopuksi koko materiaali jaettiin vielä kaikille verkoston chatin kautta. 
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10.3 POHDINTA 
 

Opinnäytetyönä tehty verkoston käynnistäminen näytti herättäneen varsin paljon kiin-

nostusta sekä verkoston sisällä, että sen ulkopuolella. Tutkimuksen tuloksista kävi sel-

västi ilmi, että tällaiselle verkostoitumiselle koettiin tarvetta ja sellaisen käynnistäminen 

nimenomaan tutkimuksen aiheena olevalle joukolle olisi toivottavaa. Tämän opinnäyte-

työn tuloksena muotoiltiin malli verkostoitumisen puitteille, jotta verkostoitumiselle ei 

jäisi esteitä enää toimintamallien puutteen takia. Palvelumuotoilun keinoilla voidaan si-

ten edistää siilojen välistä kommunikaatiota, kuten tämän työn tuloksissa näkyy. Opin-

näytetyönä tuotettu konsepti ei ole mullistava, mutta pieneen arkiseen muutokseen on 

helpompi sitoutua ja muutoksessa mukana pysyminen on helpompaa, kun se tuodaan 

osaksi arkityötä.  

 

Työssä edistettyjen toimintatapojen ja välineiden tulisi olla sellaisia, joihin esihenkilöi-

den tulisi pystyä tukeutumaan myös kokemassaan kiireessä. Erityisesti verkoston va-

paaehtoisuuden tulisi olla se, joka vetää sekä puoleensa että mahdollistaa sen, ettei 

verkostossa mukana olemista koeta raskaaksi oman työn ohessa. Isossa kuvassa 

tämä työ luo mahdollisuuksia myös viestiä tällaisen verkostoitumisen mahdollisuudesta 

muillekin esihenkilöille tai asiantuntijoille organisaatiossa. Kuitenkin se, miten tämä ver-

kosto jää elämään arkityöhön riippuu vahvasti siitä, miten ensimmäisten verkostotapaa-

misten jälkeen ryhmä pystyy itseohjautuvasti sopimaan pelisäännöistä ja aikataulujen 

muovaamisesta. Samoin verkoston vaikuttavuudesta omiin sidosryhmiinsä vastaa ver-

kosto itse sillä, miten avoimeen keskusteluun verkostossa päästään ja miten avoimesti 

omasta toiminnasta viestitään verkoston ulkopuolelle muiden inspiroimiseksi. Tällainen 

avoimuus verkostoitumisesta voi johtaa siihen, että muutkin organisaatiossa ryhtyvät 

avoimemmin pohtimaan omia mahdollisuuksiaan ja tarpeitaan verkostoitumiseen. Ver-

kostoitumista ei toki tule tehdä vain sen trendikkyyden takia, vaan siihen tulisi löytyä 

aito tarve, mutta toisaalta tarpeen tunnistamisen takia tulisi myös sen mahdollistajaksi 

löytyä jo hyväksi todettuja malleja ja toiminnan käynnistäjiä.  

 

Tutkimusaineistosta nousi  toistuvasti esiin ajanpuute tai se, miten helppoa verkostoitu-

miseen käytettävästä ajasta on luopua, kun eteen tulee muita arkityön esteitä. Sama 

ilmiö näkyi haasteissa saada esihenkilöiltä kommentteja verkoston aikataulutukseen. 

Mukaan kutsutut esihenkilöt olivat varsin innoissaan verkoston käynnistämisestä, mutta 

työpajaan osallistui noin kolmannes kutsutuista henkilöistä. Myös aikataulutuksen selvit-

täminen vaati erilaisia variaatioita, jotta vastaaminen olisi mahdollisimman nopeaa ja te-

hokasta. Validointikeskustelussa henkilöstöpäällikön kanssa pohdittiin sitä, mistä johtui, 

ettei useampia esihenkilöitä saatu vastaamaan aloituskyselyyn tai osallistumaan työpa-

jaan. Kysymykseksi nousi se, kokivatko esihenkilöt, ettei vastaamiseen olisi ollut aikaa, 

vai eivätkö he kokeneet että heillä olisi kyseiseen keskusteluun annettavaa. Kysymys oli 

varsin oleellinen, sillä itselläkin työtä aloittaessa ei ollut varsin selkeää kuvaa siitä, ketkä 

kaikki mukaan kuuluisi ottaa, joten vielä tuolloin ei osannut ajatella kokonaisuutta. Tätä 

tilannetta selvitettiin tutkimusprosessin aikana yhteistyössä useiden tahojen kanssa. 
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Tässä työssä käsittelin siiloutumista, itseohjautuvuutta ja verkostoitumista käsitteinä. 

Kyseiset termit pitävät sisällään laajoja kokonaisuuksia, joihin liittyviä ilmiöitä työn tutki-

musvaiheessa nousi esiin sekä verkoston jäsenten kommenteista että benchmark-

haastatteluista. Kyseisten ilmiöiden tunnistaminen yksilötasolla ja suhteessa itseohjau-

tuvan verkoston syntymiseen oli hyvin ilmeistä. Verkoston jäsenet kuvailivat toimin-

taympäristöä siiloutuneeksi, mutta varsin vähän tuotiin spontaanisti esiin niitä toimenpi-

teitä, joilla tätä vastaan yksitasolla on tehty toimenpiteitä. Jotkut esihenkilöt nostivat 

keskusteluissa esiin, että he verkostoituvat itsenäisesti muiden yksiköiden edustajien 

kanssa. Tällaista itseohjautuvaa verkostoitumista voi tapahtua vapaamuotoisesti enem-

män, kuin sitä tuodaan esille. Avoimuus tällaisesta itseohjautuvasta verkostoitumisesta 

näyttäisi vielä puuttuvan. Onko toimintaympäristö niin siiloutunut, ettei mahdollisuuksia 

nähdä vai eikö niitä huomata tuoda vain esille ja raottaa verhon taakse niitä toimenpi-

teitä, joita useampikin mahdollisesti yksilönä tekevät siilojen välisen kommunikaation 

parantamiseksi.  

 

Omassa tutkimuksessani kävi kuitenkin selväksi, että apua aina saa sitä tarvitessaan 

yli organisaatiorajojen, mutta kyseessä on vielä se yhteisöllisempi sparrailu, jonka koe-

taan jäävän puuttumaan. Eli se, mikä toisi vielä lisää arvoa omaan työhön ja ammatilli-

seen identiteettiin. Uskon, että tällainen toiminta lähtee vielä entistä paremmin käyntiin, 

kun yksilötasolla saadaan lisää rohkeutta lähteä itseohjautuvasti kysymään kysymyksiä 

ja rakentamaan omaa verkostoa valtavasta määrästä ammattilaisia. Mikään ei estä yk-

silöitä verkostoitumasta, paitsi ehkä uskomus, joka esihenkilöpersoonalla oli, että olisi 

aiheensa kanssa yksin. Siinä vaiheessa kun uusista muutoksista ei vielä puhuta koko 

organisaatiotasolla, vaan uudet ilmiöt näyttäytyvät vasta mainintoina LinkedInissä tai 

muualla verkossa, voi talon sisällä olla siitä paljonkin puhetta. Pitäisi vain onnistua löy-

tämään oikeat keskustelupaikat myös talon sisältä. 

 

Tällainen itseohjautuva organisoituminen on sekä konseptin riski että vahvuus. Esihen-

kilöiden tahtotila verkostoitumiseen oli vahva ja nimenomaan itsenäistä organisoitu-

mista kaivattiin ja motivaatio oman työn kehittämiseen itsenäisesti vahvistaisi merkittä-

västi esihenkilöiden ammatillista identiteettiä. Koska työn kiireessä näiden kehitysasioi-

den kuvattiin helposti olevan niitä joista ensimmäisenä tingitään, voi verkostoituminen 

kuitenkin kärsiä kiireeseen vedoten. Hieman ristiriitaisesti tällaisen verkoston tulisi tuol-

loin saada tukea ylhäältä päin onnistuakseen, jotta edellytykset verkostoitumiseen ovat 

olemassa. Tuolloin kuitenkin jäänee kyseenalaiseksi, millainen organisaation tuen tulee 

olla itseohjautuvalle verkostolle. Missä kulkee tuolloin raja itseohjautuvalle ja ylhäältä 

päin ohjatulle verkostoitumiselle.   

 

Onko syynä tuo mainittu siiloutuneisuus vai aiemmin puuttunut rohkeus lähteä itseoh-

jautuvasti herättelemään tällaista verkostoitumista. Ajatuksia herättää se, mikseivät 
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kaikki mukaan kutsutut joko päässeet tai päättäneet osallistua mukaan toimintaan tä-

män opinnäytetyön tarjoamien tilaisuuksien puitteissa. Halukkuutta näytti mukaan tul-

leilla esihenkilöillä olevan, mutta vaatiiko kaikkien muiden mukaan saaminen vielä hie-

man lisää rohkaisua esimerkin kautta? Mikäli kyseessä on vahva näkemys siiloutumi-

sesta, voi tunne omasta mahdollisuudesta lähteä aktiivisesti tällaiseen toimintaan olla 

rajallinen. Tämä vaatii nimenomaan uskoa ja luottamusta siihen, että omien näkemys-

ten keskusteluttaminen muiden kanssa on sekä hyödyllistä että sallittua oman työajan 

käytön kannalta. Toisaalta, onko tästä prosessista pois jäämisen syynä esihenkilöiden 

henkilökohtaiset ominaisuudet, esimerkiksi omat henkiset voimavarat lähteä omien töi-

den lisäksi mukaan toimintaan. Jos esimerkiksi lähijohtamisessa vastaantulevat vuoro-

vaikutustilanteet arkityössä koetaan riittävän kuormittavina, voi introvertilla yksilöllä olla 

haastavaa löytää perusteluita lähteä lisäksi mukaan ns. ylimääräiseen keskusteluun, 

vaikka oman roolin kehittäminen kiinnostaisikin.  

 

Validointikeskustelussa henkilöstöpäällikön kanssa nousi esille ajatus siitä, että tämän 

opinnäytetyön tuloksia voisi johonkin tuoda esille muillekin kuin siihen osallistuneille. 

Tästä ajatuksesta syntyi lopulta blogi-kirjoitus S-ryhmän työelämäblogiin, jossa työnteki-

jät kuvaavat omaa työarkeaan. Blogikirjoitus kirjoitettiin siitä näkökulmasta, että töiden 

ohella opiskelua voi työnantaja tukea erilaisilla keinoilla ja että työelämälähtöiset opin-

näytetyöt voivat tuoda uusia näkemyksiä työarkeen. Blogi-kirjoitus julkaistiin touko-

kuussa 2021 ja siinä avattiin myös tämän opinnäytetyön tuloksena syntynyttä verkostoa. 

Halukkuus ja innostus viedä tällainen opinnäytetyön kuvaus työelämäblogiin kertoi ai-

heen ajankohtaisuudesta ja tärkeydestä organisaatiokulttuurin muovaajana. Julkaisua 

kohdannut kiinnostus talon sisällä täsmensi opinnäytetyöni aiheen ajankohtaisuutta ja 

tärkeyttä suuressa kuvassa.  

 

10.4 JATKOKEHITYSEHDOTUKSET 
 

Opinnäytetyössä esille tulleiden kommenttien perusteella tulisi herättää enemmän kes-

kustelua verkostoitumisen pelisäännöistä tai siitä, mitä itse kultakin odotetaan verkos-

toitumisen suhteen. Millä tavoin mahdollistetaan verkostoitumista ajankäytöllisesti oman 

arkityön ohella, jotta verkostoihin osallistuminen olisi mahdollista? Vastaavasti, odot-

taako työnantaja työntekijöiden verkostoituvan itseohjautuvasti vahvemmin, vai tulisiko 

näitä verkostoja käynnistää vahvemmin johtamistyön kautta? Bencmark-haastatteluista 

niinikään nousi kommentti siitä, nähdäänkö verkostoituminen osaksi omaa työnkuvaa vai 

onko kyseessä ylimääräinen, oman ammatillisen kehittymisen kautta nähtävä vapaaeh-

toinen tehtävä omien töiden lisäksi.  

 

Verkostoitumista edistäväksi toimintamalliksi mainittiin vuosittain pidetyt erilaiset tapah-

tumat tai koulutukset. Kuitenkin tuotiin esiin, kuinka vahvasti asiakaspalvelutyötä tekevät 

esihenkilöt kokivat, että näissä tilaisuuksissa keskitytään sellaisiin asioihin, jotka pätevät 
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paremmin niin sanottuun puhtaaseen asiantuntijatyöhön. Toki suurin osa SOK:n henki-

löstöstä on asiantuntijatehtävissä, mutta on myös hyvin paljon ns. suorittavampaa työtä 

tekeviä asiakaspalvelijoita, joihin ei voida hyödyntää samoja ohjeistuksia kuin muihin, 

sillä työn luonne on varsin erilainen. Tällaisen eron ymmärrys nostettiin oleelliseksi teki-

jäksi koulutusten tai muiden tapahtumien suunnittelun näkökulmasta. Vaikkakin kaikille 

yhteiset tilaisuudet ovat sekä tehokkaita, että lisäävät avoimuutta, olisi järkevää järjes-

tää tilaisuuksia myös tiimin työprofiilin perusteella yli yksikkörajojen, jolloin nämä 

mahdollistaisivat verkostoitumisen vapaamuotoisesti oman toimialan ammattilaisten 

kanssa. 

 

Verkostoissa toimimisesta tulisi tutkimuksessa ilmi tulleiden kommenttien perusteella 

tehdä entistä läpinäkyvämpää. Sekä benchmark-haastatteluissa että työpajassa tuotiin 

esille, kuinka tällainen verkostoihin liittyminen tulisi tuoda osaksi jo perehtymistä, jolloin 

henkilö pääsisi nopeammin sisään työkulttuuriin ja siihen, mitkä ovat nopeimmat tavat 

saada apuja tehtäviinsä. Yhtenä esimerkkinä nostettiin listaus verkostoista kaikkien 

nähtäville, jotta jokainen voisi itse nähdä millaisia verkostoja olisi tarjolla ja itse pohtia 

olisiko kyseisestä verkostosta hänelle hyötyä. Hyviä työvälineitä tällaiselle mainittiin ole-

van, joten niiden tehokkaampi hyödyntäminen näyttäisi vaativan lisää huomiota. Tällai-

nen verkostojen näkyvyyden kehittäminen olisi oma muotoiluprosessinsa.  

 

Varamäki (2019, 140) nosti esiin office nomad-käsitteen, jonka taustalla on yrittäjä Janne 

Saarikko. Hän ryhtyi toteuttamaan työtapaa, jossa siirtyi tekemään omia työtehtäviään 

kuukausittain uuteen työpaikkaan ja työyhteisöön. Raha ei tuolloin vaihtanut omistajaa, 

vaan työyhteisön ulkopuolelta tuli näin uusi henkilö vaihtamaan ajatuksia ja oppimaan 

uutta. Varamäki painottikin, kuinka tällainen maisemanvaihdos pakottaa ajattelua siirty-

mään uusille urille ja altistaa uudenlaiselle ajattelulle. (Varamäki 2019, 140.) Tällaisen 

office nomad-mallin mahdollistajaksi olisi tarjoutunut toimistotilojen järjestely, jonka 

myötä koko SOK:n pääkonttorin tilat muutettiin yhteiskäyttöiseksi konttoriksi. Mallissa 

kellään ei ollut enää omaa työpistettä, mutta yksikölle on merkitty ns. oma kotipesä alue, 

jossa olisi omalle yksikölle korvamerkittyjä paikkoja. Valitettavasti juuri muokattujen tilo-

jen esteeksi, ainakin toistaiseksi tällaisen toiminnan edistäjänä ajautui opinnäytetyön kir-

joitushetkellä ajankohtainen korona-aihe. Aika tulee näyttämään milloin tällaiseen yksi-

köiden yli menevään työntekoon päästään todenteolla.  

 

Esihenkilöverkoston kannalta tämä tarkoittaisi mahdollisesti sitä, että riippuen työnteon 

sijaintipaikkakunnasta, olisi mahdollista mennä työskentelemään vaihdellen verkos-

ton jäsenen kanssa tämän ”kotipesä”-tiloihin. Tämä mahdollistaisi kollegan työn ha-

vainnoinnin ja uusien asioiden oppimisen täysin uudella tavalla. Kun toisella fyysisellä 

alueella on jo tuttu verkoston jäsen, se madaltaa kynnystä siirtyä ajoittain toisiin tiloihin 

työskentelemään ja pääsemään mukaan niihin keskusteluihin, joita toisissa yksiköissä 

käydään. Toisaalta tähän tulee myös vaikuttamaan se, millaiseksi työn tekemisen käy-

tännöt tulevat tulevaisuudessa muokkautumaan, kun päästään palaamaan ”normaaliin” 

tilanteeseen ja muiden kanssa fyysisesti kanssakäymiseen. Toivottavaa on, ettei korona-
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ajan siivittämän kasvaneen etätyön tai ihmisten eristäytymisen konttorialueella vaikutus 

aiheuta taantumaa sille vaikutukselle, joka olisi ollut odotettava uuden tilakonseptin lop-

putulos. 

 

Esihenkilön mahdollisuus päästä jakamaan omia ajatuksiaan kenen tahansa kollegan 

kanssa, joka toimii eri organisaatiossa, on varmasti hedelmällistä henkilön omalle am-

matillisen roolin kehittymiselle. Entistä hedelmällisempää keskustelusta tekee varmasti 

se, että omia kokemuksiaan pääsee peilaamaan muihin, jotka toimivat samantyylisessä 

ympäristössä. Osaamisen kehittyminen voi tarkoittaa konkreettisen tiedon levittämistä 

kollegoille, oman ammatillisen identiteetin vahvistamista saamalla vahvistusta tai tunnis-

tusta kollegoiltaan tai ylipäätään verkoston kautta esiin tulevien työhön liittyvien vinkkien 

kautta. Verkostossa käyty keskustelu voi auttaa saamaan niitä uusia näkökulmia, jotka 

antavat voimavaroja omaan työhön, kun kuulee miten kollega on samantyylisten asioi-

den kanssa toiminut. Sama oppi voi kulkea molempiin suuntiin, sekä pitkään esihenkilö-

työtä tehneiltä esihenkilöuraltaan nuoremmille että toisinpäin. Avainasemassa on ylipää-

tään keskusteluyhteyden avaus ja sen ylläpitäminen uusien keskusteluiden inspi-

roimiseksi.  

 

Tämän opinnäytetyön näkökulmasta jatkokehitysehdoksena olisi tärkeää saada lisättyä 

verkostojen läpinäkyvyyttä ja yleistä keskustelua siitä, miksi verkostoituminen 

kannattaisi oman organisaation ulkopuolisten kanssa. Kerätyn aineiston perusteella 

kannustaisin jokaista yksikköä pohtimaan esimerkiksi osallistavilla työpajoilla sitä, millai-

sia hyötyjä oma organisaatio voisi saada verkostoitumisesta muiden kanssa. Tällaiseen 

keskusteluun tulisi ottaa mukaan rohkeasti yksilöitä koko organisaation korkeudelta, jotta 

näkökulmat tulisi huomioita laajalti. Se, että keskustelua ylipäätään käytäisiin, ei auto-

maattisesti tarkoita sitä että jokaisen organisaation tulisi kontrolloimattomasti ryhtyä täyt-

tämään kaikkien kalenterit verkostotoiminnalla. Tämä kuitenkin herättäisi vaatimaan vas-

tauksia sille, kuka, missä, milloin ja ennen kaikkea miksi verkostoitua muiden tekijöiden 

kanssa. Kun vastaus kysymykseen miksi löytyisi, voi lähteä pohtimaan sitä miten käy-

tännössä kannattaisi edetä. Esimerkiksi käyttämällä hyödykseen tässä opinnäytetyössä 

pohdittuja seikkoja. Syynä voi olla oman prosessin kehittäminen tai pelkästään asiantun-

tijoiden ja lähijohtamistyötä tekevien oman työn voimavarojen tunnistaminen ja tukemi-

nen yhteisten keskusteluiden kautta. 

 

10.5 RETROSPEKTIIVI – EXPLORATION MAP PROSESSIN ANALYSOINNISSA 
 

Lewrick ja kumppanit (2020, 195-196) esittelevät muotoiluprosessin tutkintaan työväli-

nettä nimeltä exploration map. Sen avulla voi visualisoita niitä kokeiluja, joita on tehty 

muotoiluprosessin aikana. Sen avulla voi myös peilata kokeiluihin saatua palautetta ja 

tarkastella, vastaako käyttäjältä odotettu käytös tosielämää. Vastaavasti exploration 
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map voi kuvastaa sitä, mitä voidaan seuraavaksi kokeilla. Kartta toimii kahdella akse-

lilla, kuvaten sekä vaaditunlaista käytöstä ja ajattelutapaa, että sitä millaista teknolo-

giaa muotoiluprosessi vaatii. Käytösakseli kulkee täysin odotetunlaisesta käytöksestä 

vaatimukseen uudenlaisesta käytöksestä. Vastaavasti muutos käytössä olevista käy-

tänteistä ja teknologioista kulkee tutuista toiminnoista innovatiivisiin ratkaisuihin. Kartan 

avulla voi näin osoittaa suunnitteluprosessin päätteeksi sen polun, joka on kuljettu rat-

kaisun saavuttamiseksi. (Lewrick ym. 2020, 195-196.) Väline on ohjattu käytettäväksi 

kesken muotoiluprosessin seuraavien askelten määrittelemiseksi. Eli kertomaan, missä 

ollaan nyt ja mihin ollaan matkalla. Mielestäni kyseinen väline toimii myös tässä kohtaa 

koko prosessin tarkastelemiseksi retrospektiivisesti. 

 

Kuva 32 Exploration map 

Muokkasin omaa exploration mapiani (kuva 32) kuvaamaan muotoiluprosessia tarkas-

tellen molempia akseleita sekä itse muotoilijan että kohderyhmänä olevan esihenkilö-

ryhmän kannalta. Tarkastelin toisaalta sitä, millaista uutta käytöstä oma toimintani vaati 

itseltäni tutkijana ja muotoilijana, että millaisia välineitä käytin prosessin aikana. Kuvi-

oon toin myös mukaan sen, millaista käytöstä prosessi vaati tutkimuksen kohteena ole-

vilta yksilöiltä ja millaisia uusia toimintamalleja heidän tuli omaksua. Tutkimuksen mu-

kavuusalueelle kuului esiselvityksen aikana tapahtunut kirjallisuuskatsaus, kyselylo-

makkeen prosessi, haastattelut ja kohderyhmän määrittely. Tämä ei vaatinut juuri uu-

denlaista käytöstä tai toimintatapaa, sillä ensimmäisen timantin aikainen työstö on ollut 

varsin tavanomaisilla menetelmillä toteutettu, eli haastatteluin ja keskusteluin asioiden 
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selvittämistä. Hieman jo venymisalueelle kuului kuitenkin ongelman määrittelyssä käy-

tetyt työvälineet, kuten kappaleessa 7 kuvatut persoona, sidosryhmäkartta ja esihenki-

lön polku, jotka vaativat itseltäni tutkijana uudenlaisiin menetelmiin tutustumista tai van-

han metodin ajattelemista uudella tavalla. Vastaavasti tarve uudenlaiselle käytökselle 

kohdistui itse tutkijaan, että kohderyhmään, sillä muotoilijan ominaisuudessa tuli osata 

testauttaa keskeneräistä työtä oivallusten kiteyttämisestä verkoston jäsenillä.  

 

Venymisalueelle kuului vastaavasti konseptointi ja validointikeskustelut, sillä ne vaati-

vat muotoilijan ominaisuudessa omien toimintatapojen ja käytöksen puskemista vah-

vasti pois omalta mukavuusalueelta. Työpaja vaati sekä muotoilijalta, että kohderyh-

mältä uudenlaista käytöstä, sillä tällaisella kokoonpanolla ei oltu aiemmin yhden pöy-

dän ääressä. Vaikka välineet itsessään olivat tuttuja, kun työpaja toteutettiin Teamsin 

välityksellä, oli kuitenkin Whiteboardin käyttäminen mukana keskustelussa reaaliaikai-

sesti vähäistä, sillä siihen ei oltu nähtävästi vielä harjaannuttu. Verkoston työvälineiden, 

kuten Teams chatin ja Whiteboardin käyttöönottaminen ei vaatinut niinkään uusien tek-

nologioiden käyttöönottoa, vaan uudenlaisen käytöksen omaksumista, jotta tulevaisuu-

dessa välineet otettaisiin aktiiviseen käyttöön. Siitä syystä verkoston työvälineet on 

asetettu kuviossa riskialueen ja venymisalueen väliin. Kokonaisuudessaan verkoston 

käynnistäminen on riskialueella, sillä verkoston käynnistäminen on uuden ja tuntemat-

toman äärellä sekä yksilöiden käytöksen, että toimintatapojen suhteen. Vastaavasti 

verkoston tulevaisuus on asetettu harmaalle, tuntemattomalle alueelle, sillä tulevaisuus 

on tuntematon. Verkoston käynnistymisen jälkeen, noin puolen vuoden ajanjakso mää-

rittelee sen, miten tehokkaasti verkoston jäsenet ovat omaksuneet uudenlaista käytöstä 

verkoston toiminnan ylläpitämiseksi. Toimintatapa on täysin uusi tässä ympäristössä, 

samoin itseohjautuvasti verkostoitumisen toimintatapa. Siitä syystä itse opinnäytetyö 

on onnistunut tuottamaan jotain uutta tähän ympäristöön ja näille käyttäjille. 

 

10.6 MITÄ OPIN PROSESSISTA 
 

Prosessi mahdollisti sekä palvelumuotoilun työkalujen ymmärryksen kerryttämisen, että 

omiin esihenkilökollegoihini tutustumisen. Ymmärrys siitä, etten ollut minäkään esihen-

kilön roolissa yksin niiden haasteiden kanssa, joiden kanssa on ajoittain kuvitellut ole-

vansa omassa yksikössäni oli oivalluttavaa. Samoin esihenkilöiden kuvaukset siitä, mi-

ten ajankäyttöön liittyvät asiat haastavat jatkuvasti sekä oman ammatillisen osaamisen 

että prosessin työtapojen kehittämistä.  Esihenkilöiden avoimuus oli ilahduttavaa, mutta 

toki harmillista etten saanut tämän opinnäytetyön tiimoilla kaikkiin mukaan kutsuttuihin 

henkilöihin kosketuspintaa. Opinnäytetyön ehdoton suola oli avoin ja auttavainen asenne 

jokaisen osalta joita työtä varten haastattelin tai tiedustelin muuta siihen liittyvää. Oman 

työyhteisömme rikkaus on tämä aito halu jakaa omaa asiantuntijuuttaan muiden työssä 

onnistumisen varmistamiseksi. Tällaisten vapaamuotoisten verkostojen nouseminen 

työn tekemisen rinnalle ja sitä tukemaan on oman näkemykseni mukaan sekä suotavaa 

että tehtävissä – kunhan sitä mahdollistamaan luodaan rakenteita. Yhtälailla tärkeää on 
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nostaa työyhteisötasolla keskusteluun jokaisen ammattilaisen myös vastuu edistää täl-

laisten innostavien työtapojen kehittämistä, joilla vastataan tulevaisuuden tarpeisiin.  

 

Palvelumuotoilijalta vaadittavaa empatiakykyä sain harjoittaa selvittäessäni esihenkilöi-

den näkemyksiä verkostoitumisesta. Vastaus kysymykseen miksi tällaista verkostoitu-

mista ei oltu aiemmin käynnistetty oli helposti tunnistettavissa, kun esihenkilöt nostivat 

esille jatkuvasti kiireen tunnun ja omat kokemuksensa siiloutuneesta toiminnasta. Kui-

tenkin epäilen, että näillä samoilla syillä on selitetty jo jonkun aikaa uudenlaisten toimin-

tamallien kehittämisen esteitä, joten siitä on voinut myös muodostua jonkinlainen 

mantra. Jotain, mitä vastaan kukaan ei kehtaa lähteä väittämään tai yrittämään sitä 

muuttamaan. Kuten Varamäki (2019, 119) totesi kiireen voivan olla oire toisesta ongel-

masta. Se, mikä toinen ongelma olisi, ei tullut kuitenkaan tämän opinnäytetyön aikana 

selville.  

 

Tämä työ oli tapaustutkimus, jossa keskityin hyvin rajatun alueen tutkimiseen. Työn ai-

kana kerätyn aineiston tulokset eivät ole yleistettävissä, mutta varmasti sovellettavissa 

myös muihin ympäristöihin. Matkan varrella innostavaa oli tunne siitä, että tämän opin-

näytetyön tulokset voisi poistaa kokonaan kontekstistaan ja tuloksia voisi soveltaa var-

masti useaan ympäristöön. Kuitenkin työllä on vahva sidos aidon tarpeen kautta siihen 

johtamislupaukseen, jota verkostossa toimivien esihenkilöiden tulisi omalla toiminnallaan 

toteuttaa. Kun esihenkilöille on luotu toimintamalli kollegoidensa kanssa sparrailuun, 

pystyvät he arkityössään kehittämään edelleen omaa rooliaan ja prosessiaan työkulttuu-

rin entistä paremmaksi muovaten. Kuitenkin koen, että olen mahdollisesti saanut ai-

kaiseksi jonkinlaisen lähtöalustan muutokselle, tai ainakin nostanut sen keskusteluun. 

Parhaimmillaan tällaiset työelämälähtöiset opinnäytetyöt oivalluttavat sekä itse tekijää 

että sen kohdetta. Ainakin tekijä itse on ollut erityisen innostunut aiheesta kokonaisuu-

dessa ja sen herättämästä mielenkiinnosta pitkin matkaa kaikissa haastateltavissani. Ex-

ploration mapin käyttäminen prosessin loppuvaiheessa on mahdollistanut oman oppimi-

sen tunnistamisen. Sen kautta pystyin todentamaan itselleni, että olen jatkuvasti pyrkinyt 

pois omalta mukavuusalueeltani oppiakseni uutta ja jättääkseni jälkeni opinnäytetyön 

jälkeen omaan työympäristööni.  
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Liite 1: Bencmark-haastattelun teemat 

 

Kokemukset verkostoihin osallistumisesta / järjestämisestä 

Miten osallistujat määritellään 

Miten organisoidutaan 

Millaista hyötyä verkostosta haetaan 

Millaisia asioita verkostoitumisella halutaan saavuttaa 

Millaisia onnistumisia tai mahdollisuuksia verkostosta on syntynyt 

Millainen itseohjautuvuuden aste verkostoissa on 

Millaisia haasteita verkostoituminen on kohdannut 

 

Mitä muuta haluaisit mainita aiheeseen liittyen? 

 

 


