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1 JOHDANTO 

 

Muutos on tullut jäädäkseen myös julkisen sektorin työpaikoille. Organisaatiot muuttuvat, 

työn tekemisen tavat ja välineet muuttuvat ja myös käsitys johtamisesta muuttuu. Pro gra-

du -tutkimuksessani selvitän Oulun kaupungin intranetin Akkunan roolia ja merkitystä 

johtamisessa ja esimiestyössä. Tutkimusaineistona ovat keväällä 2015 toteutetun Akkunan 

käyttäjäkyselyn vastaukset. Vuoden 2013 lopussa uudistunut Akkuna rakentaa omalta osal-

taan uudenlaista organisaatiokulttuuria, jossa on entistä enemmän tilaa vuorovaikutukselle 

ja avoimuudelle. Akkuna mahdollistaa uusia työn tekemisen tapoja ja myös uusia johtami-

sen tapoja. 

Kyseessä on subjektitieteellisen psykologian metodein etenevä tutkimus, jossa tutkimusai-

neistoa peilataan tietojohtamisen, organisaation oppimisen, organisaatiokulttuurin ja muu-

toksen viitekehyksiin. Tutkimus antaa eväitä Akkunan kehittämiseen – siihen, miten in-

tranetiä ja sen käyttöä voidaan kehittää sellaiseen suuntaan, että se tukisi entistä paremmin 

johtamista ja esimiestyötä. Subjektitieteellisen tutkimuksen menetelmää, jossa aineistoa 

jäsennetään perustelumallien avulla, on hyödynnetty tutkimuksessa paitsi metodina myös 

arkityön kehittämisen välineenä. 

Tutkimuksessa pohditaan myös Oulun kaupungin johtamiskulttuurin tilaa ja peilataan sitä 

pinnalla oleviin johtamiskäsityksiin ja valittuihin, ajankohtaisiin organisaatioteorioihin. 

Tutkimus antaa kaupungin esimiehille ja johtajille eväitä siihen, miten he voivat kasvaa ja 

kehittyä johtajina: hyödyntää modernia teknologiaa johtamis- ja esimiestyössään ja edistää 

nykyaikaista organisaatiokulttuuria, joka tukee tiedonjakamista, organisaation oppimista ja 

uuden tiedon luomista. Ajatukset organisaation oppimisesta ja toisaalta kasvusta johtajana 

tai esimiehenä tekevät tutkimuksesta kasvatuspsykologisen. 

Työskentelen Oulun kaupungin viestinnässä verkkotiedottajana ja Akkunan päätoimittaja-

na. Vastuualueenani on myös kaupungin työyhteisöviestinnän koordinointi. Olen hoitanut 

nykyistä tehtävää vuodesta 2011 saakka, ja Oulun kaupungin viestinnän tehtävissä olen 

työskennellyt vuodesta 2007. Arkityöstäni on ollut tutkimusprosessin kannalta apua, koska 

se on tuonut työn tekemiseen syvyyttä, mielekkyyttä ja määrätietoisuutta. Toisaalta tutki-
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muksen teko on rikastuttanut myös työarkeani ja tuonut siihen aivan uusia katsantokantoja. 

Tutkimus asettuukin kiinteäksi osaksi oman työni kehittämistä. 

 

1.1 Oulun kaupunki ja intranet Akkuna 

 

Oulun kaupungin palveluksessa on n. 12 000 työntekijää, ja kyseessä on ns. monialaor-

ganisaatio, jossa työntekijät työskentelevät useilla eri ammattialoilla (Oulun kaupunki, 

2015a). 

Akkuna on Oulun kaupungin intranet eli sisäinen verkkosivusto, johon pääsevät kaupungin 

työntekijät ja luottamushenkilöt. Ensimmäinen Akkuna avattiin vuonna 2005, joten kau-

pungin työntekijöillä on jo kohtalaisen pitkä kokemus intranetin hyödyntämisestä työyhtei-

söviestinnässä.  

Akkuna uudistui täysin joulukuussa 2013. Taustajärjestelmänä on Microsoftin Sharepoint 

2013, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia mm. tiedostojen jakoon, keskusteluun ja kom-

mentointiin sekä asioiden seuraamiseen. Uudessa Akkunassa on aiempaan verrattuna pa-

remmin toimiva haku sekä selkeämpi rakenne, ja myös käytettävyystestauksen mukaan se 

on hyvin helppokäyttöinen (Fixui, 2014). Akkunaan on kytketty myös työryhmien ja tiimi-

en sisäiseen viestintään ja yhteistyöhön tarkoitetut työtilasivustot. Uudistuneen Akkunan 

visioon kirjattiin, että Akkuna on kaupungin työyhteisöviestinnän tärkein kanava (ks. Liite 

1,  Akkunan visio).  

Lähtökohtaisesti kaikille kaupungin työntekijöille tarjotaan kaupungin käyttäjätunnukset ja 

siten pääsy keskeisiin tietojärjestelmiin, kuten henkilöstöhallinnon järjestelmään ja intranet 

Akkunaan. Akkunaan pääsi kyselyn tekoaikaan kirjautumaan myös kotikoneelta. Käytän-

nössä läheskään kaikki työntekijät eivät kuitenkaan käytä Akkunaa aktiivisesti vaan vierai-

levat siellä satunnaisesti tai eivät juuri lainkaan. Kaikilla työntekijöillä ei ole myöskään 

henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia, vaan osa vierailee Akkunassa ns. yhteistunnuksilla. 

Akkuna kehittyy koko ajan, ja sitä pyritään jatkuvasti parantamaan käyttäjien tarpeiden 

mukaisesti (ks. Liite 1, Akkunan visio). Esimerkiksi mahdollisuus kommentoida uutisia 

otettiin käyttöön keväällä 2015, ja tulevaisuudessa kehitetään mm. Akkunan käyttömahdol-
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lisuuksia mobiililaitteilla ja harkitaan koko palvelun siirtämistä pilvipalveluun, jolloin sitä 

voisi käyttää ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. 

Akkunan kehittämiseen liittyy vahvasti myös organisaation oppimisen edistäminen: py-

rimme opettamaan työntekijöitä hyödyntämään Akkunan mahdollisuuksia, opettelemaan 

uusia työn tekemisen tapoja ja omaksumaan uudenlaista, keskustelevampaa, vuorovaikut-

teisempaa ja yhteisöllisempää organisaatiokulttuuria. Tutkimuksen teon aikana on selvin-

nyt, että nämä tavoitteet ovat pitkälti samoja, joita organisaation onnistuminen nykyaikai-

sen tietojohtamisen tavoitteissa edellyttää. 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

Tutkimukseni on empiirinen kasvatuspsykologian tutkimus, jossa sovellan psykologisen 

tutkimuksen menetelmiä ja jossa hyödynnän myös muiden tieteenalojen, erityisesti johta-

misen teorioita. Tässä luvussa esittelen tutkimuksessa hyödynnetyt tärkeimmät teoriat ja 

lähteet. Tutkimuksen perustana on ollut subjektitieteellinen orientaatio, jolle tyypillistä on 

tieteidenvälisyys. Organisaatioita olen tutkimuksessa tarkastellut kolmen metaforan kautta: 

organisaatiota aivoina, kulttuureina sekä muutostilassa. Tutkimuksen toinen keskeinen 

viitekehys on tietojohtaminen ja erityisesti sen uudemmat virtaukset. Näkökulmaa ovat 

antaneet myös nykyaikaista intranetia, organisaatiota ja johtamista kuvaavat teoriat ja läh-

teet. 

 

2.1 Perustana subjektitieteellinen lähestymistapa 

 

Saksalaisen kriittisen psykologian perustajan Klaus Holzkampin (1927–1995) mukaan ih-

misen ”yhteiskunnallinen luonto” erottaa hänet muista olennoista. Se antaa hänelle kyvyn 

osallistua oman elämänsä olosuhteiden luomiseen ja toimia näin subjektina (Osterkamp & 

Schraube, 2013, s. 3). Subjektiivisuuteen sisältyy myös ajatus toimijuudesta (agency): ni-

menomaan toimijuus mahdollistaa subjektin osallistumisen maailman luomiseen ja sen 

muuttamiseen (Schraube, 2013, s. 24). 

Schrauben (2013) mukaan kaikki psykologiset prosessit ja ilmiöt, kuten kokemukset, tun-

teet ja ajatukset, ovat aina jonkun subjektin prosesseja ja ovat siksi saavutettavissa ainoas-

taan ensimmäisestä perspektiivistä. Jotta ne olisivat olemassa, ne täytyy kokea (Schraube, 

2013, s. 21). 

Teoreettiselta lähestymistavaltaan tutkimukseni on subjektitieteellinen. Lähestymistavan 

keskeinen ero muihin psykologisen tutkimuksen orientaatioihin on tapa hahmottaa tutki-

muskohde: tutkimuksen kohteena ei ole yksilö (subjekti) vaan maailma sellaisena, jollai-

sena yksilö sen kokee (Suorsa, 2014, s. 54). Koska tutkimuskohteena on yksilön sijaan sub-
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jektin kokema maailma, ihmiset, joiden elämäntilanteeseen tutkimus kuuluu, asettuvat tut-

kimusasetelmaa tutkijapuolelle kanssatutkijoiksi (Suorsa, 2014, s. 101). Tutkimuksen koh-

teena ovat Oulun kaupungin henkilöstön, johtajien ja esimiesten kokemukset intranet Ak-

kunasta johtamisessa ja esimiestyössä, ja kanssatutkijoiksi asettuvat Oulun kaupungin hen-

kilöstö, johtajat ja esimiehet. Kanssatutkijat on otettu tutkimuksessa huomioon siinä mää-

rin, kuin se on mahdollista. Koska aineisto perustuu käyttäjäkyselyn satoihin, anonyymei-

hin vastauksiin, jatkuva vuoropuhelu kanssatutkijoiden kanssa on mahdotonta. Kanssatut-

kijuuden rajoituksia pohditaan myös luvussa 6. 

Suorsan (2014) mukaan subjektitieteellinen lähestymistapa voidaan hahmottaa kulttuuri-

historiallisen psykologian yhtenä kehitysjuonteena. Subjektitieteellisissä empiirisissä tut-

kimuksissa painottuu usein suhde yhteiskuntateoreettisiin tarkasteluihin ja sitä voidaan 

pitää yhtenä tieteidenvälisyyttä tavoittelevista perinteistä (Suorsa, 2014, ss. 20, 53). Oma 

taustani on historiatieteissä ja kulttuuritieteissä ja olen kiinnostunut myös johtamisesta il-

miönä, joten tieteidenvälinen tarkastelutapa on minulle mielekäs. Käytän tutkimuksessa 

lähestymistapaa, jossa linkitän yksilön kokemuksen ympäröivään historialliseen ja yhteis-

kunnalliseen todellisuuteen sekä vallitsevaan (organisaatio)kulttuuriin ja jossa peilaan sitä 

eri johtamis- ja organisaatioteorioihin. 

Subjektitieteellisen psykologisen tutkimuksen etenemistä ja siihen liittyviä keskeisiä käsit-

teitä valotan tarkemmin luvussa 3. 

 

2.1.1 Yksilön ja teknologian suhde 

Ernst Schraube (2013) on artikkelissaan First-person perspective and sociomaterial 

decentering: Studying technology from the standpoint of subject pohtinut tapoja tutkia tek-

nologiaa subjektin näkökulmasta. Schrauben mukaan ei riitä, että tutkimme pelkästään 

yksilöiden kokemuksia ja ajatuksia teknologiasta, vaan huomioon täytyy ottaa myös se, 

mitä teknologia merkitsee yksilöille ja heidän mahdollisuuksilleen toimia (Schraube, 2013, 

s. 27).  

Schrauben näkemys pohjautuu saksalaisen filosofin Günther Andersin ajatuksiin ja tekno-

logiakritiikkiin, joka kumpusi tämän traumaattisista kokemuksista toisen maailmansodan 

ajoilta (Schraube, 2005, s. 77). Anders piti ihmisen ja teknologian suhdetta ongelmallisena: 
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ihminen kyllä kykeni luomaan uutta teknologiaa (kuten atomipommin) mutta ei kyennyt 

kuvittelemaan, mitä teknologialla pystyisi tekemään (kuten tuhoamaan koko ihmislajin). 

Anders kutsui tätä ilmiötä Prometeaaniseksi epäsuhdaksi (Promethean discrepancy) ja 

halusi kiinnittää huomiota siihen, mitä asiat ja teknologia tekevät ihmiselle (Schraube, 

2005, ss. 79-81). 

Ihmiset kehittävät teknologiaa ja käyttävät sitä jokapäiväisessä elämässään, mutta teknolo-

gia myös muovaa ihmisiä, heidän kokemuksiaan, ajatuksiaan ja toimintaansa (Schraube, 

2013, s. 12). Hyvä esimerkki tästä on sosiaalinen media: tullessaan osaksi arkielämäämme 

Facebook, Twitter ja muut sosiaalisen median kanavat ovat muuttaneet perustavanlaatui-

sesti tapaa, jolla pidämme yhteyttä ystäviimme ja verkostoihimme ja jolla vietämme vapaa-

aikaamme. 

Schraube esittääkin, että ihmisen ja teknologian suhdetta tutkittaessa täytyy tutkia ja analy-

soida paitsi yksilöiden kokemuksia, myös teknologiaa itseään, jotta voimme saada selville, 

mitä teknologia merkitsee yksilölle (Schraube, 2013, ss. 28-29). Pyrinkin tutkimuksessani 

pohtimaan Akkunan merkitystä kaupungin esimiehille ja johtajille sen valossa, mitä uutta 

uudistuvan Akkunan ajateltiin tarjoavan johtamistyöhön. 

 

2.2 Organisaatio metaforina 

 

Gareth Morgan esittelee teoksessaan Images of Organization (2006) kahdeksan erilaista 

näkökulmaa, joilla organisaatioita voidaan tarkastella. Morganin mukaan kaikki organisaa-

tio- ja johtamisteoriat perustuvat kuviin tai metaforiin, joilla organisaatioita tarkastellaan. 

Metafora ei ole pelkkä kielen koriste, vaan se kertoo jotakin olennaista tavasta, miten nä-

emme maailman ja hahmotamme sitä. Metafora korostaa aina tiettyjä tulkintoja ja toisaalta 

työntää muita tulkintoja taka-alalle (Morgan, 2006, s. 4). 

Morganin mukaan metaforaan sisältyy aina vääristymiä: verratessa miestä leijonaan emme 

ajattele hänellä olevan turkkia ja neljää jalkaa. Siksi metaforaan perustuvat organisaatio-

teoriat voivat olla jopa harhaanjohtajia ja yhteen metaforaan takertuminen saattaa aiheuttaa 

sokeita pisteitä. Morgan huomauttaa, että hyvät johtajat pysyvät avoimina ja joustavina, 
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kun taas vähemmän hyvät johtajat näyttävät tulkitsevan kaiken tietystä näkökulmasta ja 

kohtaavat siksi esteitä ja vaikuttavat jäykiltä ja joustamattomilta (Morgan, 2006, ss. 3-5). 

Näistä metaforista olen valinnut omaan tutkimukseeni näkökulmat, joissa käsitellään orga-

nisaatiota aivoina eli oppimisen näkökulmasta, organisaatiota kulttuureina eli organisaa-

tiokulttuurin näkökulmasta sekä organisaatioita muutostilassa eli muutoksen näkökulmas-

ta. Nämä metaforat ovat ajankohtaisia ja sopivat erityisen hyvin tutkimuksen muuhun teo-

reettiseen viitekehykseen sekä teemoihin, joita Akkunaa uudistettaessa haluttiin edistää. 

 

2.2.1 Organisaatio aivoina eli oppiva organisaatio 

Gareth Morganin (2006) mukaan yksi tyypillinen metafora, jolla organisaatioita kuvail-

laan, on organisaation vertaaminen aivoihin. Usein puhutaankin ns. oppivasta organisaati-

osta (Morgan, 2006, ss. 88-90). Kuten jo johdannossa totesin, Akkuna liittyy organisaation 

oppimiseen: työntekijöitä opetetaan hyödyntämään Akkunan mahdollisuuksia, kokeile-

maan uusia työn tekemisen tapoja ja omaksumaan uudenlaista, keskustelevampaa, vuoro-

vaikutteisempaa ja yhteisöllisempää organisaatiokulttuuria. 

Aivot ovat Morganin (2006) mukaan holografinen systeemi, joka pystyy järjestäytymään 

uudelleen ja uusintamaan itseään jatkuvasti. Organisaation visio, arvot ja merkitys muo-

dostavat organisaation DNA:n joka auttaa sen jäseniä toimimaan toivotulla tavalla. ”Ver-

kostoäly”  (networked intelligence) voidaan rakentaa tietojärjestelmistä, jotka takaavat 

jäsenille pääsyn organisaation muistiin ja tietoon, ”mieleen” (Morgan, 2006, ss. 97, 99-

101). 

Ajatus yksilöiden ja organisaatioiden oppimiskyvykkyyden kasvattamisesta on ajankohtai-

nen alati muuttuvassa maailmassa (Morgan, 2006, s. 84), ja se kytkeytyy myös tietojohta-

misen teorioihin (ks. luku 2.3). Morganin (2006) mukaan organisaatioissa on pätevöidytty 

tarkastelemaan ympäristöä, asettamaan tavoitteita ja seuraamaan tavoitteiden toteutumista 

ja sillä tavalla edistämään yksikehäistä oppimista, jolla viitataan kykyyn havaita virheitä ja 

oppia niistä suhteessa vallitseviin normeihin. Sen sijaan kaksikehäinen oppiminen, jolla 

tarkoitetaan kykyä katsoa tilannetta ”kahdesti” ja kyseenalaistaa vallitsevat normit, on 

haasteellisempaa (Morgan, 2006, ss. 84-86). 
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Morganin mukaan oppiva organisaatio suhtautuu muutokseen pysyvänä asiana. Se lukee 

ympäristön hiljaisia signaaleja ja etsii uusia, erilaisia tapoja nähdä asioita ja visioi ja luo 

uusia mahdollisuuksia. Oppiva organisaatio rohkaisee jäseniään kyseenalaistamaan ja poh-

timaan uusia ajattelu- ja toimintatapoja (Morgan, 2006, ss. 88-90). 

Tullakseen todella oppivaksi organisaatioksi organisaation pitäisi tiedostaa erityisesti kak-

sikehäisen oppimisen haasteet: kehittää kyseenalaistamisen ja haastamisen kykyjä ja vält-

tää yksikehäisen oppimisen sudenkuoppia, joita perinteiset johtamisen kontrollimekanismit 

ja organisaation jäsenten puolustusmekanismit voivat aiheuttaa (Morgan, 2006, s. 87). Jotta 

organisaatiossa syntyisi onnistunutta kaksikehäistä oppimista, organisaation on kehitettävä 

kulttuuria, joka kannustaa muutokseen ja riskinottoon, hyväksyy virheet ja epäonnistumiset 

ja suhtautuu niihin mahdollisuuksina oppia uutta. Todellinen oppiva organisaatio edistää 

avointa keskustelua ja ristiriitojen ilmaisemista sekä tukee kokeiluja ja yrittämistä ja teke-

mällä oppimista (Morgan, 2006, s. 91). 

Morgan odotti teoksessaan vuonna 2006, kymmenen vuotta sitten, että aivometafora ja 

oppivan organisaation ajatukset tulevat koko ajan yhä vallitsevammiksi (Morgan, 2006, s. 

112). Näin näyttää todellakin olevan: monet oppivan organisaation perusperiaatteista ovat 

tällä hetkellä ”ilmassa” myös Oulun kaupungin organisaatiossa. Kokeilukulttuurista on 

puhuttu mm. esimiesten Tsemppi-tilaisuudessa. Johtajien puheissa korostetaan usein lupaa 

yrittää ja epäonnistua. 

Morganin (2006) mielestä aivometaforan yksi etu on se, että se tunnistaa oppivan organi-

saation vaatimukset kokonaisvaltaisesti ja kuvaa, miten eri elementit liittyvät toisiinsa. 

Metafora myös tarjoaa aivan uudenlaisen teoreettisen näkökulman johtamiseen. Lisäksi 

metafora tarjoaa paljon ajatuksia informaatioteknologian hyödyntämiseen organisaation 

oppimisessa. Morgan näkeekin informaatioteknologian keskitetyn kontrollointivälineen 

sijaan verkostoitumisen ja vuorovaikutuksen työkaluna, ”yhteisinä aivoina” (Morgan, 2006, 

ss. 112-113). Tänä sosiaalisen median aikakautena ajatus keskustelevasta, uuteen tarttuvas-

ta oppivasta organisaatiosta tuntuu hyvin luontevalta. Tunnistan myös Akkunan mahdolli-

suudet verkostoitumisen ja vuorovaikutuksen välineenä, vaikka vielä ajatus ”sosiaalisesta 

intranetistä” ei ole Oulun kaupunkiorganisaatioon kovin syvälle juurtunutkaan. 

Morganin (2006) mukaan aivometaforan heikkoudet piilevät yhtäältä sen moniulotteisuu-

dessa – on hankala löytää yhteistä määritelmää, mitä kukin metaforalla tarkoittaa – ja toi-

saalta vallan ja kontrollin realiteeteissa. Useimmille järjestyksen vaihtoehtona näyttäytyy 
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edelleen anarkia, ja monelle johtajalle irti päästäminen on hyvin haastavaa. Todellinen 

oppiva organisaatio merkitsee vallan siirtoa ja ajattelutavan muutosta (Morgan, 2006, ss. 

113-114). Morgan pohtii, olemmeko valmiita siihen, eikä aiheetta. 

 

2.2.2 Organisaatio kulttuurina 

Akkuna-uudistuksen ajateltiin tarjoavan mahdollisuuksia myös uudenlaiselle, avoimem-

malle ja vuorovaikutteisemmalle organisaatiokulttuurille. Oikeanlainen organisaatiokult-

tuuri näyttää olevan edellytys tietojohtamisen ja organisaation oppimisen onnistumiselle. 

(ks. luku 2.3). Siksi on järkevää tarkastella Akkunan roolia johtamisessa ja esimiestyössä 

myös kulttuurin näkökulmasta. 

Gareth Morganin (2006) mukaan organisaatio on itsessään kulttuurinen ilmiö, joka vaihte-

lee yhteiskunnan kehityksen mukaan. Kulttuuria voidaan kuvata yhteisinä arvoina, usko-

muksina ja merkityksinä, yhteisenä ymmärryksenä ja ”järkeenkäypyytenä”. Kun puhumme 

kulttuurista, puhumme todellisuuden rakentamisen prosessista ja siitä, mikä saa ihmiset 

näkemään ja ymmärtämään tietyt tapahtumat, toiminnan, asiat, ilmaisut ja tilanteet tietyllä 

tavalla. Tämä ymmärrys auttaa meitä selviämään päivittäisissä tilanteissa ja tarjoaa perus-

teet järkevältä ja merkitykselliseltä tuntuvalle käyttäytymiselle (Morgan, 2006, ss. 116, 

134). 

Morgan kuvailee organisaatioita pienoisyhteiskunniksi, joilla on omat, erottuvat kulttuurin-

sa ja alakulttuurinsa. Se, millaisia nämä normien ja rituaalien tukemat uskomukset ja jaetut 

merkitykset ovat, voi vaikuttaa merkitsevästi siihen, miten organisaatio pystyy vastaamaan 

kohtaamiinsa haasteisiin (Morgan, 2006, s. 125). 

Kun tarkastellaan organisaatiokulttuuria, usein päädytään Morganin mukaan tarkastele-

maan johtamistyyliä, sillä se kiteyttää usein sen, miksi organisaatio toimii siten kuin se 

toimii. Morganin mielestä pitäisi kuitenkin tarkastella muitakin tekijöitä. Organisaation 

”kulttuurimosaiikkiin” voivat vaikuttaa ratkaisevasti monet tekijät: sukupuoli, etninen taus-

ta, kieli sekä uskonnolliset, sosio-ekonomiset, ystävyys- ja ammatilliset ryhmät. Esimer-

kiksi eri ammattiryhmillä voi olla hyvin erilainen näkemys maailmasta ja organisaation 

luonteesta (Morgan, 2006, ss. 131-132). Oulun kaupunki on monialaorganisaatio, jonka 
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palveluksessa on paljon erilaisia ryhmiä, kuten ikä- ja ammattiryhmiä. Olen ottanut tämän 

huomioon tarkastelussa. 

Morgan muistuttaa myös, että vaikka voimakkaat johtajat symboloivatkin organisaationsa 

monia puolia, heillä ei ole yksinoikeutta luoda jaettuja merkityksiä. Myös muut voivat vai-

kuttaa merkitysten muodostumisen prosessiin toimimalla epämuodollisina mielipidejohta-

jina tai vain toimimalla omana itsenään. Kulttuuria ei voi määrätä, se kehittyy sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa (Morgan, 2006, s. 132). 

Morganin mukaan organisaatiopsykologi Karl Weick on kuvaillut prosessia, jolla muo-

vaamme ja rakennamme todellisuuttamme sanalla ”enactment”, ”toimeenpaneminen”. Hän 

korostaa yksilön aktiivista roolia maailmansa rakentamisessa (Morgan, 2006, s. 136). 

”Toimeenpanemisen” käsite on hyvin lähellä subjektitieteellisen lähestymistavan ajatusta 

yksilön toimintamahdollisuuksista: yhteiskunnalliset olosuhteet eivät määritä yksilön toi-

mintaa vaan näyttäytyvät yksilön kannalta toimintamahdollisuuksina, joita hän voi toteut-

taa tai jättää toteuttamatta (Suorsa 2014, 81). Kiinnityn itse tutkijana näihin ajatuksiin: yk-

silö on aktiivinen toimija, joka rakentaa itse todellisuuttaan ja valitsee toimintansa niistä 

vaihtoehdoista, jotka hän hahmottaa olevan tarjolla. 

Morganin (2006) mukaan meidän pitäisi ymmärtää kulttuuri jatkuvaksi, aktiiviseksi proses-

siksi, jossa luodaan todellisuutta. Näin kulttuuria ei voida nähdä pelkästään muuttujaksi, 

joka organisaatiolla on tai jonka johtaja tuo organisaatioonsa. Se pitää ymmärtää aktiivise-

na, elävänä ilmiönä, jonka kautta ihmiset yhteistuumin luovat ja uudelleenluovat maail-

maansa, jossa he elävät (Morgan, 2006, ss. 136-137). 

Morganin mukaan kulttuurimetaforalla on ollut merkittävä vaikutus organisaation toimin-

taan. 1980-luvulta alkaen on alettu vähitellen ymmärtää, että johtajien perustehtävä on luo-

da sopivat jaetut merkityssysteemit, joilla saadaan mobilisoitua ihmiset tavoittelemaan 

haluttuja päämääriä. Visioiden ja arvojen avulla organisaatiot ovat pyrkineet rakentamaan 

uudenlaista organisaatiokulttuuria, joka voisi vastata paremmin uudenlaisen todellisuuden 

haasteisiin (Morgan, 2006, ss. 142-143). 

Kulttuurimetafora tarjoaa Morganin mukaan tuoreen tavan ajatella organisaatiota. Se näyt-

tää, että uudenlaisen organisaation ja johtamisen luomisen haasteena on kulttuurinmuutos. 

Toisin sanoen tietynlaisen yrityskulttuurin luominen ei ole pelkkää sloganien keksimistä tai 
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uuden johtajan palkkaamista vaan sen keksimistä, mikä summaa uuden elämäntavan 

(Morgan, 2006, s. 138). 

Morgan kuvaa organisaatiokulttuuria monimutkaiseksi ilmiöksi, jota ei noin vain voi suun-

nitella tai tehdä. Se on elävä, kehittyvä ja itseään rakentava todellisuus, jota voi muovata, 

mutta ei kokonaisvaltaisesti. Organisaatiokulttuurin muuttaminen on aina vaikeaa: se sisäl-

tää uudenlaisten jaettujen merkityssysteemien rakentamisen, niiden hyväksymisen, sisäis-

tämisen ja niiden mukaan toimimisen jokaisella organisaation tasolla. Kulttuuri – kuten 

aivotkin, niin kuin totesimme kappaleessa 2.2.1. – on holografinen ilmiö: kokonaisuuden 

piirteet pitää toistaa jokaisessa osassa (Morgan, 2006, ss. 138, 143). Siksi kulttuurimetafora 

ei tarjoa helppoja ratkaisuja käytännön johtamisongelmiin (Morgan, 2006, s. 147). 

 

2.2.3 Organisaatio muutostilassa 

Uudistusprojektin aikana Akkunan ajateltiin tukevan uusia työn tekemisen ja johtamisen 

tapoja ja mahdollistavan omalta osaltaan uudenlaisen, vuorovaikutteisemman organisaa-

tiokulttuurin rakentamista kaupunkiorganisaatiossa. Akkunan uudistus nähtiin enemmän 

muutosprojektina kuin teknologisen alustan rakentamisena. Tämän vuoksi on perusteltua 

tarkastella tutkimusaineistoa myös muutoksen näkökulmasta: Miten Akkunan muutospro-

jekti on onnistunut johtamis- ja esimiestyön näkökulmasta? Tunnistavatko johtajat ja esi-

miehet Akkunan tarjoavan uusia mahdollisuuksia johtamistyölleen? 

Gareth Morganin (2006) mukaan perinteinen tapa tarkastella muutosta organisaatioteori-

oissa on ollut nähdä sen lähtevän liikkeelle ympäristöstä: ympäristön muutokset nähdään 

haasteina, joihin organisaation täytyy vastata. Morgan kuitenkin lähtee etsimään vaihtoeh-

toisia tapoja nähdä muutos (Morgan, 2006, s. 243). Hän toteaa, että organisaation ja sen 

ympäristön erillisyys toisistaan voidaan jo itsessään kyseenalaistaa. Esimerkiksi systeemi-

sen teorian mukaan systeemin (kuten organisaation tai vaikkapa aivojen) vuorovaikutus 

ympäristönsä kanssa on reflektiota ja siten osa sen omaa organisaatiota. Olemalla vuoro-

vaikutuksessa ympäristönsä kanssa systeemi uusintaa itseään: ympäristö on siis osa itse 

systeemiä (Morgan, 2006, ss. 243-245). 

Morganin mukaan monet organisaatiot kohtaavat suuria ongelmia toimiessaan ympäristön 

kanssa, koska ne eivät itse tunnista olevansa osa tuota ympäristöä. Ne asettavat itsensä 
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vastatusten ympäristön kanssa, jolloin asiat alkavat näyttäytyä uhkina ja mahdollisuuksina. 

Morgan kutsuu tällaista egosentrisen organisaation toiminnaksi. Egosentriselle organisaa-

tiolle on tyypillistä, että sillä on hyvin vakiintunut näkemys siitä, mikä se on ja mikä se voi 

olla. Tällainen organisaatio on valmis tekemään paljonkin säilyttääkseen identiteettinsä, 

vaikka siitä olisi tullut epärealistinen. Morgan huomauttaakin, että pitkällä tähtäimellä sel-

viytymisen on oltava selviytymistä ympäristössä ja sen kanssa, ei sitä vastaan (Morgan, 

2006, ss. 248-250). 

Chileläiset radikaalia konstruktivismia edustavat tiedemiehet Humberto Maturana ja Fran-

cisco Varela ovat viitanneet organisaatioiden kykyyn uusintaa itseään käsitteellä autopoi-

eettinen (Morgan, 2006, s. 243). Morganin (2006) mukaan tarkasteltaessa organisaatioita 

autopoieettisen teorian kautta voidaan ajatella, että organisaatioiden tavoitteena on saavut-

taa tilanne, jossa niiden suhde ympäristöön on jollakin tapaa ratkaistu. Tämän seurauksena 

ongelmat, joita organisaatiot kohtaavat suhteessa ympäristöönsä, liittyvät yleensä aina nii-

den omaan identiteettiin, jota halutaan ylläpitää. Näin ollen selitettäessä muutosta ja orga-

nisaatioiden kehittymistä, pitää kiinnittää huomiota niihin tekijöihin, jotka muovaavat sekä 

ympäristöön että organisaatioon liittyviä rakenteita (patterns) (Morgan, 2006, s. 246). 

Morganin (2006) mielestä ajatus autopoieesista, itsensä uusintamisesta, on hyvin linjassa 

edellä esitellyn organisaatiopsykologi Karl Weickin ajatusten kanssa. Siinä missä Weick 

korostaa, että ihmisellä on aktiivinen rooli maailman ja todellisuuden rakentamisessa, 

myös organisaation ”toimeenpano” (enactment) on itsensä uusintamisen prosessi. ”Toi-

meenpano” (enactment) voidaankin nähdä yrityksenä saavuttaa ratkaisu organisaation ja 

sen ympäristön suhteessa. Se on ydinprosessi, joka heijastaa, määrittää ja tuottaa tiettyä 

olemisen tapaa (Morgan, 2006, ss. 246-247). 

Kaaos- ja kompleksisuusteoriat ovat Morganin mukaan tuoneet mukanaan ajatuksen, jonka 

mukaan johtajien keskeinen rooli on muovata ja luoda konteksteja, joissa voi tapahtua 

muodoltaan sopivaa uusiutumista. Johtaja ei voi kontrolloida muutosta, mutta hän voi aut-

taa luomaan olosuhteita, joissa syntyy uutta (Morgan, 2006, ss. 257, 259). 

Yksi hyödyllinen tapa tarkastella muutosta on kiinnittää huomiota vastakohtiin (Morgan, 

2006, 273). Morgan kysyy, voisiko muutos olla vastakohtaisten taipumusten (tendenssien) 

ilmentymä – niiden kautta ilmiö muuttaa itseään. Marxin metodi, dialektinen analyysi, voi 

olla hyödyllinen työkalu tässä tarkastelussa, sillä se keskittyy siihen, kuinka vastakohtien 

vuorovaikutus ruokkii yhteiskunnollista muutosta ja kuinka kaikilla yhteiskunnilla on tai-
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pumus ”tuhota” itsensä, koska lopulta sisäiset ristiriidat käyvät aina liian suuriksi (Morgan, 

2006, ss. 273, 275). Jokainen ratkaisu johtaa siis uuteen ongelmaan. Tämän johtajat kyllä 

tunnistavat, mutta he harvoin ymmärtävät, millainen sosiaalinen dynamiikka tuottaa näitä 

ongelmia (Morgan, 2006, s. 279). 

Morganin mukaan innovaatiot ja kehitys ovat aina ”luovan tuhon” prosesseja. Johtajalle 

voi olla hyötyä muutoksen dialektisen luonteen ymmärtämisestä. ”Töyssyt tiessä” (ristirii-

taiset näkemykset, kritiikki) syntyvät usein avainasemassa olevien paradoksien tai ristirii-

tojen ympärille, ja nämä avainristiriidat ovat juuri niitä, jotka tukkivat tietä kohti uutta tu-

levaisuutta. Menestyksekäs muutosjohtaja osaa työskennellä ristiriitaisten jännitteiden 

kanssa ja neuvotella niistä (Morgan, 2006, s. 281).  Kuten aiemmin (ks. luku 2.2.1.) tote-

sin, että myös oppiva organisaatio rohkaisee jäseniään kyseenalaistamaan ja pohtimaan 

uusia ajattelu- ja toimintatapoja (Morgan, 2006, ss. 88-90). Tietojohtamisen pyrkimyksiä 

samaan avaan luvussa 2.3. 

 

2.3 Tietojohtamisen näkökulma tutkimukseen 

 

Tutkimukseni toinen keskeinen viitekehys on tietojohtaminen. Tutkimus kiinnittyy tieto-

johtamisen uudempiin virtauksiin, joissa tietojohtaminen kytketään tiedonjakamiseen ja 

organisaation oppimiseen, uuden tiedon luomiseen ja organisaation uusiutumiseen. Akku-

naa voidaan pitää yhtenä keskeisenä Oulun kaupungin tietojohtamisen järjestelmänä. 

Tietojohtamista, innovaatioita ja aineetonta pääomaa tutkineen Pirjo Ståhlen (2015) mu-

kaan organisatorinen tiedon hallinta on yrityksen (tai organisaation) tärkein kestävän kil-

pailuedun lähde. Yritys, joka osaa yhdistää ja jalostaa erilaista tietoa, menestyy parhaiten 

(Ståhle, 2015, s. 41).  

Tietojohtamisen merkitykseen Oulun kaupungissa on havahduttu: Kehittämispäällikkö 

Maria Ala-Siurun (2016) mukaan vuonna 2013 toteutuneen monikuntaliitoksen valmiste-

lun yhteydessä tietojohtaminen ja tietohallinto erotettiin omiksi kehittämisalueikseen ja 

Oulun kaupungin organisaatioon konsernipalveluihin (nyk. konsernihallinto) nimettiin 

erikseen tietojohtamisesta, tutkimuksesta ja palvelukehityksestä vastaava ryhmä. Ryhmän 

vetäjänä on toiminut sen perustamisesta saakka Maria Ala-Siuru, jota haastattelin tutki-
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muksen teon loppuvaiheessa selvittääkseni tietojohtamisen tilaa Oulun kaupungissa (Ala-

Siuru, 2016). 

Kevin C. Desouza ja Scott Paquette ovat teoksessaan Knowledge Management, An Intro-

duction (2011) kuvanneet monipuolisesti tietojohtamisen teorioita ja näkökulmia. Koska 

tietojohtamisen tutkimuskenttä on monitieteinen ja laaja, yksiselitteistä määritelmää käsit-

teelle ei ole olemassa. Yleisimpiä määritelmiä on kaksi: Ensinnäkin tietojohtamisella pyri-

tään ymmärtämään ja johtamaan systemaattista, täsmällistä ja harkittua tiedon rakentamis-

ta, uusintamista ja soveltamista – toisin sanoen tehokkaita tietoprosesseja. Toisen määri-

telmän mukaan ”tietojohtamisella saadaan oikea tieto oikeille ihmisille oikeaan aikaan”. 

Yleisesti voidaan sanoa, että tietojohtamisen tarkoituksena on lisätä organisaation tehok-

kuutta hyödyntämällä sen tietovarantoja ja tiedollisia voimavaroja (Desouza, 2011, ss. 4-

5). 

Tietojohtamista voidaan lähestyä eri tavoin. Huysmanin ja de Witin (2010) mukaan kolme 

tyypillisintä näkökulmaa ovat tekninen näkökulma, prosessinäkökulma ja älyllisen pää-

oman (intellectual capital) näkökulma (Huysman & de Wit, 2010, s. 20). Hong ja Ståhle 

(2005) puolestaan ovat tunnistaneet neljä eri näkökulmaa tietojohtamiseen: 

1. Filosofinen ja psykologinen näkökulma kysyy mm. mitä tieto on, mistä se tulee ja 

millä mekanismeilla sitä prosessoidaan. Kiinnostuksenkohteina ovat mm. tiedon 

epistemologinen luonne, tiedon eri tyypit ja kognitiiviset prosessit. 

2. Organisaatio- ja sosiologinen näkökulma pohtii tapoja, joilla tietoa voidaan luoda 

ja hallita yhdessä. Kiinnostuksenkohteina ovat mm. organisaatiorakenteet, organi-

saation oppiminen, verkostot ja yhteisöt sekä yhteiskunnallisten olosuhteiden mer-

kitys tietojohtamiselle. 

3. Talouden ja liiketoiminnan näkökulma pohtii tiedon avulla lisäarvoa organisaatiol-

le. Kiinnostuksenkohteina ovat mm. tiedon ja taitojen mittaaminen sekä tiedon ja 

innovaatioiden merkitys kilpailukyvylle. 

4. Teknologinen näkökulma on kiinnostunut mm. tiedon varastoinnista ja louhimisesta 

sekä tietotyökaluista (Hong & Ståhle, 2005, ss. 130-131). 

Oulun kaupungissa tietojohtamisella tarkoitetaan prosesseja ja käytäntöjä, joiden avulla 

tietoa kerätään, jalostetaan ja voidaan hyödyntää organisaation sisällä ja organisaatioiden 

välisessä kommunikaatiossa. Kaupungissa puhutaan tiedolla johtamisesta, jolla viitataan 

tiedon hyödyntämiseen johtamisen, päätöksenteon, suunnittelun ja toiminnan perustana 
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(Oulun kaupunki, 2016c). Ala-Siurun (2016) mukaan kaupungissa on kartoitettu tietoa, 

tietovirtoja ja kokonaisarkkitehtuuria ja tehty mm. tietojohtamisen vuosikelloja ja aikatau-

luja. Kaupunkistrategian tavoitteet ovat ohjanneet tietojohtamisessa ja tiedolla johtamises-

sa määrämuotoiseen näkökulmaan (Ala-Siuru, 2016). Vaikuttaisi siltä, että Oulun kaupun-

gissa tietojohtamista on tarkasteltu erityisesti teknisestä ja prosessinäkökulmasta (Huysma-

nin ja de Witin jaottelu) sekä talouden ja liiketoiminnan sekä teknologisesta näkökulmasta 

(Hongin ja Ståhlen jaottelu). 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen tietojohtamista edellä mainittuja näkökulmia yhdistelevien 

näkemysten valossa. Tutkimus kiinnittyy vahvasti toisen ja kolmannen sukupolven käsi-

tyksiin tietojohtamisesta, joissa korostuvat ajatukset tiedonjakamisesta, uuden tiedon luo-

misesta ja organisaation oppimisesta. Siten tutkimus voi tuoda uuden, entisiä täydentävän 

näkökulman tietojohtamisen kehittämiseen Oulun kaupungissa. 

 

2.3.1 Tietojohtamisen evoluutio 

Jianzhong Hong ja Pirjo Ståhle ovat kuvanneet artikkelissaan The coevolution of knowled-

ge and competence management (2005) tietojohtamisen evoluutiota eli tietojohtamisen 

kehittymistä sen lyhyehkön historian aikana (Hong & Ståhle, 2005). Ensimmäisen suku-

polven tietojohtaminen (ennen vuotta 1995) keskittyi tiedon jäsentämiseen ja tallentami-

seen mm. uuden teknologian avulla. Toisen sukupolven tietojohtamisessa keskitytään mm. 

hiljaisen tiedon näkyväksi tekemiseen, verkostoitumiseen ja kollektiivisiin käytänteisiin. 

Kolmannen sukupolven tietojohtamisessa tiedon ajatellaan virtaavan ja keskiössä on uuden 

tiedon luominen keskellä muuttuvaa, epävarmaa maailmaa (Hong & Ståhle, 2005, ss. 131-

132). Vaikuttaisi siltä, että tällä hetkellä Suomessa vallalla ovat rinnakkain kaikkien kol-

men sukupolven tietojohtamisen näkemykset. Nähdäkseni etenkin toisen ja kolmannen 

sukupolven näkemyksillä tietojohtamisesta on annettavaa Oulun kaupunkiorganisaatiolle. 

Hong ja Ståhle ovat todenneet sekä tietojohtamisen että osaamisen johtamisen kehityksen 

kulkeneen rinnakkain kohti integroitua, systeemistä näkemystä, jonka tavoitteena on itse-

ään uusintava organisaatio (Hong & Ståhle, 2005). He puhuisivatkin mielellään tiedon ja 

osaamisen johtamisesta (Knowledge and Competence Management, KCM). Se yhdistää 

sekä tietojohtamisen että osaamisen johtamisen pyrkimykset kehittää yksi systeemi, jossa 
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tieto, osaaminen ja uusiutuminen ovat yhtä perustavanlaatuisia tekijöitä organisaation kes-

tävän kilpailuedun saavuttamisessa (Hong & Ståhle, 2005, ss. 142-143).  

Hongin ja Ståhlen mukaan moderni tiedon ja osaamisen johtaminen on uuden luomista, 

dynaamisuutta, tulevaisuussuuntautunutta, tulkitsevaa ja kerronnallista, systeemistä, moni-

tieteistä ja perustuu ajatukseen sosiaalisesta oppimisesta (Hong & Ståhle, 2005, s. 140). 

Hong ja Ståhle edustavat itse tietojohtamisen kolmatta sukupolvea. 

 

2.3.2 Tietojohtaminen tiedonjakamisena ja organisaation oppimisena 

Tietojohtamisen toista aaltoa edustavat tutkijat Marleen Huysman ja Dirk de Wit pohtivat 

teoksessaan Knowledge Sharing in Practice (2010) sitä, kuinka työntekijät organisaatioissa 

jakavat tietoa oppiakseen toisiltaan ja toistensa kanssa (Huysman & de Wit, 2010, s. IX). 

Huysman ja de Wit (2010) eivät halua puhua niinkään tietojohtamisesta (knowledge mana-

gement), koska he eivät usko tiedon johtamisen, ohjaamisen tai kontrolloinnin olevan 

mahdollista tai järkevää. Siksi he käyttävät mieluummin käsitettä tiedonjakaminen 

(Huysman & de Wit, 2010, s. 5). 

Huysman ja de Wit linkittävät keskenään tietojohtamisen ja organisaation oppimisen. Tie-

tojohtaminen on johtamisen työkalu, jota voi käyttää tukemaan organisaatiotason oppimis-

ta tavalla, joka tukee organisaation tavoitteiden saavuttamista (Huysman & de Wit, 2010, s. 

27). Näin tietojohtaminenkin kytkeytyy organisaation oppimisen metaforaan. 

Huysman ja de Wit ovat luoneet organisaation oppimisen (organizational learning) mal-

lin. Tiedonjakaminen muodostaa pohjan organisaation oppimiselle: organisaatio oppii ja-

kamalla tietoa. Tietojohtaminen ei ole mitään muuta kuin tiedonjakamisen – tai oikeastaan 

oppimisprosessien – johtamista. Se ohjaa huomion oikeanlaisen oppimisympäristön luomi-

seen, jotta tiedon tuottavuutta voidaan ylläpitää optimaalisella tasolla (Huysman & de Wit, 

2010, s. 23). He käyttävät oppimisesta laajaa määritelmää, joka korostaa organisaation 

tiedon rakentumista: organisaation oppiminen on prosessi, jonka kautta organisaatio raken-

taa tietoa ja rekonstruoi olemassa olevaa tietoa (Huysman & de Wit, 2010, s. 30). 

Huysman ja de Wit (2010) edustavat tiedon rakentumisen sosiaalis-konstruktivistista käsi-

tystä, jossa organisaatiotason oppimisen malliin liittyy kolmenlaisia tavoitteita tiedonjaka-
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misen käytännöille: tiedon hankkiminen (acquisition), tiedon uudelleenkäyttö (resuse) ja 

tiedon kehittäminen (development) (Huysman & de Wit, 2010, s. 25).  

Huysman ja de Wit erittelevät kolme tiedonjakamisen tyyppiä: 

1. Tiedon hankkiminen sisäistämisen (internalization) tai organisaatiolta oppimisen 

tuloksena. Prosessi liittyy yksilön oppimiseen. 

2. Tiedon vaihtaminen ulkoistamisen (exteralization) tai yksilöiltä oppimisen tulokse-

na, kun tarkoituksena on käyttää tietoa uudelleen. Tämä prosessi myös liittyy yksi-

lön oppimiseen. 

3. Tiedon kehittäminen ulkoistamisen tuloksena tai yksilöiltä oppimisen tuloksena, 

kun tarkoitus on kehittää (uutta) tietoa. Tämä prosessi liittyy ryhmäoppimiseen 

(Huysman & de Wit, 2010, s. 40). 

 

Huysmanin ja de Witin (2010) mukaan organisaation oppiminen on institutionalisoitumis-

prosessi, jonka kautta yksilön tiedosta tulee organisaation tietoa. Pelkkä tiedon jakaminen 

tai vaihtaminen ei vielä tarkoita sen hyväksymistä. Jaettu tieto muuttuu organisaation tie-

doksi vasta sitten, kun se on hyväksytty organisaation jäsenten keskuudessa (objectificati-

on). Organisaation oppiminen tapahtuu vasta sitten, kun yhteisö kohtelee tietoa organisaa-

tiotietona – eli silloin kuin se on kollektiivisesti hyväksytty ja käytetty. Siksi tiedon kollek-

tiivisella hyväksynnällä on strateginen merkitys (Huysman & de Wit, 2010, ss. 30, 37, 41). 

 

2.3.3 Akkuna tietojohtamisen järjestelmänä 

Desouzan (2011) mukaan tieto voidaan organisaatioissa koota tietosäilöihin, jotka mahdol-

listavat tietoon käsiksi pääsemisen. Tällaisia tietojohtamisen järjestelmiä ovat esimerkiksi 

dokumenttisäilöt ja intranetit, jotka edistävät tiedon jakamista. Myös uusi teknologia, kuten 

blogit ja wikit, parantavat tietojohtamisjärjestelmien tehokkuutta (Desouza, 2011, s. 15). 

Akkuna onkin Oulun kaupunkiorganisaatiossa yksi keskeinen tietojohtamisen järjestelmä, 

sillä sen kautta organisaation jäsenet pääsevät käsiksi yhteiseen organisaatiotietoon. 

Tietojohtamisen teknologioihin käytetään Desouzan mukaan organisaatioissa yhä enem-

män rahaa, ja monet tuntuvatkin ajattelevan, että teknologia ratkaisee tietojohtamisen on-

gelmat. Näin ei tietenkään ole, sillä pelkkä teknologia ei opeta ihmisiä jakamaan tietoa. 
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Teknologian rooli sen sijaan on mahdollistaa tiedon jakaminen. Desouza huomauttaakin, 

että tietojohtaminen alkaa ihmisistä ja päättyy ihmisiin, sillä tiedon lähteinä ja kuluttajina 

ovat aina ihmiset (Desouza, 2011, ss. 15, 18-19). Myös Huysman ja de Wit (2010) kehot-

tavat keskittymään ihmisiin, ei tiedon tallentamiseen. Kiinnostavaa on tieto tiedon takana, 

ihmiset. Kulttuuri ja hyöty ovat tärkeitä näkökohtia tiedonjakamisessa (Huysman & de 

Wit, 2010, s. 178). 

Uuden Akkunan suunnitteluvaiheessa halusimme Akkunan toimivan paitsi yksisuuntaisena 

tiedon jakamisen välineenä myös tiedon tuottamisen ja vuorovaikutuksen alustana. Pidän 

itse tärkeänä työntekijöiden mahdollisuutta osallistua yhteisen tiedon tuottamiseen ja kes-

kusteluun organisaation toiminnasta. Akkunassa onkin otettu käyttöön joitakin web 2.0  

-ilmiöstä kumpuavia sosiaalisen intranetin ominaisuuksia, kuten blogit, uutisten tykkäämi-

nen ja kommentointi sekä paikalliset uutisvirrat Akkunan sivulla tai tiimin työtilassa. Käyt-

tö on kuitenkin tähän asti ollut enemmän kokeiluluonteista ja satunnaista kuin systemaat-

tista. 

Moria Levy (2009) on selvittänyt web 2.0 -ilmiön ja tietojohtamisen yhteyksiä ja tullut 

siihen tulokseen, että web 2.0:n periaatteet ovat hyvin lähellä tietojohtamisen periaatteita 

(Levy, 2009). Web 2.0:n periaatteisiin kuuluvat 1) internetin näkeminen alustana ja appli-

kaatiot kanavina, 2) palveluiden kehittäminen ja liittäminen ne toisiinsa sekä 3) käyttäjien 

aktiivinen osallistuminen. Myös organisaatioissa on alettu rakentaa kevyistä moduleista 

koostuvaa infrastruktuuria, ottaa käyttöön web 2.0 -applikaatioita (kuten wikejä ja blogeja) 

sekä kiinnostumaan käyttäjistä. Web 2.0:aa ja tietojohtamista yhdistävät samat kulttuuriset 

haasteet: luottamuksen, kiinnostuksen heräämisen ja kumppanuuden vaade (Levy, 2009, 

ss. 122, 125, 132). 

Vanessa Bachmaier (2015) on puolestaan tutkinut web 2.0-työkaluja sisältävän ns. sosiaa-

lisen intranetin hyödyntämistä tietojohtamisen prosesseissa ja erityisesti hiljaisen tiedon 

näkyväksi tekemisessä (Bachmaier, 2015). Sosiaalinen intranet, jossa on tyypillisesti wiki-

en, blogien ja uutisvirtojen tai -syötteiden (activity stream) kaltaisia ominaisuuksia, voi 

tukea hiljaisen tiedon näkeväksi tekemistä tarjoamalla työntekijöille jaettuja ”tiloja”, joissa 

nämä voivat olla vuorovaikutuksessa, viestiä epämuodollisesti, muodostaa yhteyksiä tois-

tensa kanssa ja rakentaa keskinäistä luottamusta (Bachmaier, 2015, ss. 896, 900). 

Tarkastelen seuraavaksi lyhyesti Akkunan visiota ja sitä, miten se suhteutuu tietojohtami-

sen teoreettisiin lähtökohtiin. 
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Akkunan visioon on kirjattu, että Akkunasta käyttäjä löytää organisaation tiedon helposti 

ja kattavasti (Liite 1: Akkunan visio). Tämä näkemys Akkunasta edustaa tietojohtamisen 

ns. teknistä näkökulmaa, joka keskittyy tiedon varastoimiseen ja sen saavutettavuuden ko-

rostamiseen (Huysman & de Wit, 2010, s. 20). Huysmanin ja de Witin mukaan monet in-

tranetit perustuvat juuri tähän lähestymistapaan (Huysman & de Wit, 2010, s. 20). 

Vision mukaan Akkuna auttaa työntekijöitä ymmärtämään organisaation toimintaa ja toi-

mimaan yhteisten pelisääntöjen mukaan (Liite 1: Akkunan visio). Baloh, Desouza ja Pa-

quette (2011) käyttävät käsitettä organisaation muisti kuvaamaan näkyviä ja näkymättömiä 

sääntöjä, prosesseja ja käytäntöjä, joiden mukaan organisaatio toimii (Baloh, Desouza & 

Paquette, 2011, ss. 44-47). Akkunan voidaan ajatella olevan tämän muistin yksi, pinnalli-

nen ilmentymä: kokoelma kaupungin pelisääntöjä ja toimintatapoja, joiden perusteella Ak-

kunan lukijan on helpompi ymmärtää organisaation toimintaa.  

Sen sijaan kaupunkiorganisaatiossa vallitsevista näkymättömistä pelisäännöistä Akkunan 

lukija ei välttämättä pääse perille muuten kuin lukemalla vaikkapa uutisia ja muuta sisältöä 

rivien välistä. Huysman ja de Wit (2010) muistuttavatkin, että kielellä ilmaistavissa oleva 

tieto on vain jäävuoren huippu. Melkein kaikella tiedolla on näkyvän lisäksi myös hiljainen 

ulottuvuus. Monet organisaatiot pitävät tietojohtamisen yhtenä keskeisenä päämääränä 

hiljaisen tiedon kääntämisen näkyväksi tiedoksi (Huysman & de Wit, 2010, ss. 36, 67-68). 

Tämä ajatus ei ole ehkä tietoisesti ollut mielessä Akkunaa uudistettaessa, mutta ajatuksen 

voi katsoa sisältyvän visioon kohdassa, jossa puhutaan toiminnan ymmärtämisestä. 

Akkunan vision mukaan käyttäjä voi itse osallistua aktiivisesti tiedon tuottamiseen ja välit-

tämiseen (Liite 1: Akkunan visio). Huysmanin ja de Witin (2010) mukaan IT:n rooli on 

tukea tietotyöläisiä työssä niin, että osa ihmisten päässä olevasta tiedosta sulautetaan järjes-

telmiin (Huysman & de Wit, 2010, s. 25). Akkunan vision kohta tiedon tuottamiseen osal-

listumisesta kuvastaa tätä ajatusta. Tiedonjakamisen näkökulmasta on positiivista, että sa-

nanvalinta ”voi itse osallistua” viittaa vapaaehtoisuuteen. Näin Akkunan visio pikemmin-

kin kannustaa kuin pakottaa tiedonjakamiseen, mikä on edellytys tiedonjakamisen ja op-

pimisen onnistumiselle (ks. esim. Huysman & de Wit, 2010, 146). 

Visiossa todetaan, että Akkuna vahvistaa organisaation yhteisöllisyyttä viestinnän keinoin 

(Liite 1: Akkunan visio). Käsite yhteisöllisyys on pulpahtanut yhteiskunnallisessa keskuste-

lussa pinnalle vasta viime vuosina ja se viitannee niihin hyviin asioihin, joita yhteisöt il-

mentävät ihmisten elämässä – kuten rikastavaan vuorovaikutukseen, yhteenkuulumiseen, 
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välittämiseen ja vastuunottoon toisista ihmisistä. Huysman ja de Wit (2010) toteavat, että 

viestintäteknologialla voidaan tukea tiedon vaihtamista ja IT:n rooli on olla tiedonjakami-

sen tukija (Huysman & de Wit, 2010, ss. 166, 172). He myös pohtivat epämuodollisten, 

alhaalta ylös muodostuvien yhteisöjen merkitystä tiedonjakamisessa. He toteavat, että yh-

teisöt ovat sopivin organisaation oppimista tukeva rakenne, koska niissä yhteistyö ja oppi-

minen tapahtuu samanaikaisesti (Huysman & de Wit, 2010, ss. 96-97, 122).  

Vision mukaan Akkuna avaa mahdollisuuksia yhteiseen keskusteluun (Liite 1: Akkunan 

visio).  Huysman ja de Wit tuumaavat, että IT voi olla erinomainen apuväline vuorovaiku-

tuksen ja tiimityön tukemisessa, mutta samanaikaisesti myös henkilökohtaiset tapaamiset 

ovat tärkeitä (Huysman & de Wit, 2010, ss. 120-121). Vaikka vauhdilla arkeemme ilmes-

tynyt sosiaalinen media on muuttanutkin tapojamme keskustella ja olla vuorovaikutukses-

sa, sama ilmiö näkyy myös siellä muodostuneiden yhteisöjen toiminnassa: virtuaaliyhteisö-

jen jäsenet saattavat järjestää säännöllisesti ”miittejä”, joissa he kohtaavat toisensa kasvo-

tusten. 

Koska Akkunaa voidaan pitää keskeisenä Oulun kaupungin tietojohtamisen järjestelmänä, 

sen uudistusprojektia voidaan pitää yhtenä organisaation tietojohtamisen aloitteista, vaikka 

Akkuna-uudistuksessa ei käytetty käsitettä tietojohtaminen. 

 

2.3.4 Onnistuneen tietojohtamisen edellytyksiä 

Tietojohtamisen onnistuminen ei ole mikään itsestäänselvyys, vaan siihen voivat vaikuttaa 

monenlaiset asiat. Tarkasteltaessa onnistuneen tietojohtamisen edellytyksiä on helppo 

huomata, että ne kietoutuvat yhteen luvussa 2.2 esiteltyihin metaforiin organisaation oppi-

misesta, organisaatiokulttuurista ja organisaatiosta muutoksessa. 

Organisaation valmiutta tietojohtamisen periaatteiden mukaiseen toimintaan on mahdollis-

ta mitata. Voidaankin ajatella, että organisaation on saavutettava tietty kypsyystaso, jotta 

tietojohtaminen voisi onnistua ja tuottaa haluttuja tuloksia. Esimerkiksi Lin, Wu ja Yen 

(2012) ovat tutkineet tiedon virtaamisen esteitä organisaatioissa ja verranneet niitä organi-

saation tietojohtamisen kypsyystasoon, jota voidaan mitata erilaisilla kypsyystasomalleilla. 

Vaikuttaisi siltä, että tiedon virtaamisen esteet ovat erilaisia eri tietojohtamisen kypsyys-

tasoilla ja että myös muutokset näissä esteissä liittyvät tietojohtamisen kypsyystasoon (Lin, 
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Wu & Yen, 2012). Ajatus organisaation kypsyydestä tietojohtamisen periaatteiden mukai-

seen toimintaan kulkee mukana myös tässä tutkimuksessa. 

Huysman ja de Wit (2010) kuvaavat tietojohtamisen näkökulmasta ihanteelliseksi tilan-

teeksi sellaista, jossa tieto virtaa vapaasti. Tällöin tiedon vaihtaminen henkilökohtaisien 

kontaktien avulla korostuu (Huysman & de Wit, 2010, ss. 20, 128). Lin, Wu ja Yen (2012) 

määrittelevät ”tietovirran” kokemukseksi ja tiedoksi, jota luodaan ja vaihdetaan vuorovai-

kutuksessa toisten (organisaatioiden tai ihmisten) kanssa tarkoituksena tiedon levittäminen, 

kartuttaminen ja jakaminen (Lin, Wu & Yen, 2012, s. 11). Ajatus tiedon virtaamisesta on-

kin tyypillinen kolmannen sukupolven tietojohtamisessa (Hong & Ståhle, 2005, s. 131). 

Desouza (2011) huomauttaa, että paitsi tiedon johtamiseen ja tiedonlähteiden johtamiseen 

organisaatioissa pitäisi kiinnittää huomiota ympäristöön, jossa tietoa jaetaan. Jotta tietojoh-

taminen onnistuisi, organisaatiokulttuurin pitää tukea tiedon luomista, jakamista ja käyttöä 

(Desouza, 2011, s. 6). Paquetten ja Desouzan (2011) mukaan uuden tiedon luominen edel-

lyttää luovuutta, jonka organisaatiokulttuuri voi joko tukahduttaa tai ottaa avosylin vastaan. 

Kulttuuri luo myös kontekstin vuorovaikutukselle (Paquette & Desouza, 2011, ss. 127, 

131). 

Vuorovaikutuksella on merkitystä tietojohtamisen onnistumisessa. Ståhlen (2015) mukaan 

organisaation menestymisessä keskeistä on vuorovaikutuksen laatu: se, millaiseen vuoro-

vaikutukseen organisaatiossa kyetään, määrittää organisaation mahdollisuudet uudistumi-

seen, radikaaliin muutokseen ja innovaatioon, koska vuorovaikutus organisoi ihmiset ta-

voitteiden ympärille, kumuloi osaamista ja synnyttää uusia ideoita ja uudenlaista toimintaa 

(Ståhle, 2015, s. 42).  

Tiedonjakamista ja uuden tiedon luomista syntyy parhaiten verkostoissa ja yhteisöissä. 

Huysman ja de Wit (2010) pitävät yhteisöjä sopivimpana rakenteena, joka voi tukea oppi-

mista organisaatiossa. Yhteisöille on tyypillistä mm. ennakoimattomuus, syntyminen al-

haalta ylöspäin, vapaaehtoisuus ja jaettu osaaminen tai kiinnostuksenkohde, jonka tiimoilta 

vuorovaikutus syntyy (Huysman & de Wit, 2010, ss. 97-98, 122). Myös Morgan (2006) 

korostaa verkostoitumisen merkitystä ja kuvaa sitä eri organisaatiometaforien kautta: In-

formaatioteknologia voidaan nähdä verkostoitumisen ja vuorovaikutuksen työkaluna, ”yh-

teisinä aivoina”, nykyaikainen organisaatiokulttuuri korostaa verkostoitumista ja yhteisölli-

syyden rakentamista, ja modernin epävarmuuden ja turbulenssin keskellä syntyy vähem-

män hierarkkisia verkosto-organisaatioita (Morgan, 2006, ss. 112-113, 131). Verkostoihin 



 
 

 

22 

kiinnittyy paljon sosiaalista pääomaa, johon organisaatioiden kannattaa panostaa 

(Huysman & de Wit, 2010, ss. 166, 176). 

Myös Ståhle (2015) korostaa verkostojen merkitystä tiedon rikastamisessa ja kuuluttaa 

erityisesti monien eri alojen osaajista koostuvia verkostoja sekä kiinteää vuorovaikutusta, 

joiden avulla yksilöiden osaamisrajat ylitetään. Kun eri tavalla ajattelevat ihmiset laitetaan 

yhteen ja haastamaan omia totuttuja ajattelutapojaan, syntyy ristiriitoja ja luovaa tuhoa, 

joka on innovaatiotoiminnan perusta (Ståhle, 2015, s. 42).  

Huysmanin ja de Witin (2010) mukaan tiedonjakamisen johtaminen pitäisi nähdä ”moni-

tieteisenä” asiana ja tiedonjakamiseen kannustaminen edellyttää eri toimintojen osallistu-

mista (Huysman & de Wit, 2010, s. 156). Hongin ja Ståhlen (2005) mukaan ajatus monitie-

teisestä tiedon luomisesta on omaksuttu kolmannen sukupolven tietojohtamisessa sekä 

innovaatiotoiminnassa (Hong & Ståhle, 2005, s. 134). Paquette ja Desouza (2011) toteavat 

että uutta tietoa syntyy heterogeenisissä ryhmissä: tuomalla yhteen erilaisia ihmisiä, joilla 

jokaisella on ainutlaatuiset tiedot ja kokemukset (Paquette & Desouza, 2011, s. 106). 

 

2.4 Nykyaikainen intranet 

 

Antonella Martinia, Mariano Corso ja Luisa Pellegrini ovat artikkelissaan An empirical 

roadmap for intranet evolution (2009) kuvanneet intranetin evoluutiota kohti virtuaalista 

työskentely-ympäristöä (Virtual Workspace) ja onnistuneen intranetin käyttöönoton edelly-

tyksiä (Martinia, Corso & Pellegrini, 2009). He määrittelevät intranetin tavaksi ajatella ja 

organisoida ihmisiä, työtä ja vuorovaikutusta (Martinia, Corso & Pellegrini, 2009, s. 295). 

Määritelmä on varsin kaukana ”perinteisestä” viestinnällisestä intranetistä, jossa keskeises-

sä roolissa on ollut tiedon tallentaminen ja jakaminen sekä yksisuuntainen viestintä ylhääl-

tä alas. Määritelmä sopii hyvin omiin ajatuksiini Oulun kaupungin intranetin päätoimitta-

jana. Olen alkanut ajatella Akkunaa digitaalisena työympäristönä, joka mahdollistaa mo-

nenlaisia asioita: tehokasta viestintää, monensuuntaista vuorovaikutusta, osaamisen hallin-

taa sekä uusia tapoja tehdä ja organisoida niin omaa kuin tiimityötä. 

Nykyaikaisen intranetin strateginen tavoite on toimia täysimääräisenä, virtuaalisena (tai 

digitaalisena) työskentely-ympäristönä, joka tukee työntekijöiden päivittäistä työtä, tieto-
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johtamista, yhteistyötä ja viestinnän ja vuorovaikutuksen prosesseja (Martinia, Corso & 

Pellegrini, 2009, s. 296). Tällainen työskentely-ympäristö voi olla tehokas työväline orga-

nisaation uudelleenmuovaamisessa: se voi tehdä organisaatiosta joustavamman, dynaami-

semman ja paremmin säätyvän ja kiihdyttää näin innovaatioita ja muutosta (Martinia, 

Corso & Pellegrini, 2009, s. 297). 

Martinia, Corso ja Pellegrini kuvaavat intranetin kehityksen muuttuneen projektista pi-

dempiaikaiseksi evoluutioprosessiksi, jossa intranet saa yhä keskeisemmän roolin muutok-

sen tukijana ja ylläpitäjänä. Ero menestyksekkään ja epäonnistuneen intranetin käyttöön-

oton välillä näyttäisikin riippuvan siitä, miten intranetin käyttöönotto nähdään organisaati-

ossa: menestyminen edellyttää intranetaloitteen hahmottamista muutosprosessina 

(Martinia, Corso & Pellegrini, 2009, ss. 295-296). Kun Akkunaa uudistettiin, projekti py-

rittiin näkemään nimenomaan muutosprosessina ja selvää oli, että ensimmäisessä vaiheessa 

rakennetaan vasta ”elefantin jalat”. 

Martinia, Corso ja Pellegrini muistuttavat, että tällaisen työskentely-ympäristön rakentami-

sen taloudelliset kustannushyödyt voivat olla hankalasti osoitettavissa, mikä edellyttää joh-

dolta vahvaa visiota (Martinia, Corso & Pellegrini, 2009, s. 297). Juuri nyt Oulun kaupun-

gissa harkitaan nykyisen työskentely-ympäristön siirtämistä Office365-pilvipalveluun, 

mikä mahdollistaisi entistä paremmin edellä kuvatun kaltaisen toiminnan. Pilvipalveluissa 

yhteistyöhön tarkoitetut työkalut kehittyvät jatkuvasti ja niiden käyttö ajasta, paikasta ja 

laitteesta riippumatta mahdollistuu. Ajatukseen siitä, että syksyllä alkava pilvipalveluiden 

pilotointi toisi selkeitä näyttöjä uudenlaisten toimintatapojen kustannushyödyistä, on syytä 

suhtautua varauksella. Kysymys on kulttuurinmuutoksesta, joka ei tapahdu hetkessä eikä 

ylhäältä määräten. Silti Akkunan kehittämisestä vastaavilla asiantuntijoilla on selkeä visio 

siitä, että suunniteltu muutos kannattaa – pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti. 

Useissa artikkeleissa ja tutkimuksissa viitataan siihen, että intranetin pitäisi käyttöönotto-

vaiheessa sopia organisaatiossa vallitseviin sosiaalisiin ja organisaatiorakenteisiin sekä 

organisaatiokulttuuriin. Sitten, kun intranet on alkuvaiheen jälkeen vakiintunut, sen vaiku-

tus sosiaalisiin rakenteisiin on kokonaisvaltainen (ks. esim. Löfström, 2011, s. 15; Ruppel 

& Harrington,2001, s. 49; Janes, Patrick & Dotsika, 2014, s. 40). 
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2.4.1 Kohti sosiaalista intranetia 

Uudesta Akkunasta haluttiin rakentaa sosiaalinen intranet, joka mahdollistaa vuorovaiku-

tuksen työntekijöiden välillä. Sosiaalinen intranet hyödyntää web 2.0 -työkaluja, kuten 

wikejä, blogeja ja uutisvirtoja tai -syötteitä (activity stream) ja rakentaa mahdollisuuksia 

vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen (Bachmaier, 2015, ss. 896, 900). Akkuna-

uudistuksessa sosiaalisen intranetin ymmärrettiin kyllä tarjoavan mahdollisuuksia vuoro-

vaikutukseen, mutta sen merkitystä verkostoitumisen välineenä ei välttämättä ymmärretty. 

Nykyisessä Akkunassa verkostoitumisen välineitä on vielä melko huonosti: työtilat antavat 

mahdollisuuksia tiimityöskentelyyn, mutta niiden luonne on toistaiseksi ”virallista” tiimi- 

ja työryhmätyöskentelyä tukeva eikä niinkään vapaamuotoiseen verkostoitumiseen ja yh-

teisöjen muodostamiseen kannustava. Uuden Akkunan rakentamisvaiheessa olisi ollut 

mahdollista ottaa käyttöön myös mikroblogipalvelu Yammer, joka tukee paremmin verkos-

toitumista, mutta useista eri syistä mahdollisuus päätettiin toistaiseksi jättää käyttämättä. 

Sosiaalisen intranetin ja tietojohtamisen yhteyksiä tutkinut Moria Levy (2009) korostaa, 

että web 2.0 -konseptien käyttöönotossa pitäisi huomioida organisaation kypsyystaso ja 

arvioida voidaanko ne omaksua osaksi organisaation tiedonjakamisen käytäntöjä (Levy, 

2009, s. 120). Baxterin ja Connollyn (2014) mukaan yleisimmät esteet web 2.0 -työkalujen 

jalkauttamisessa ovat kulttuurisia ja yhteiskunnallisia (Baxter & Connolly, 2014, s. 22). 

Voikin ajatella, että päätös jättää Yammerin käyttöönotto tuonnemmaksi heijasteli kehit-

tämisessä mukana olevien asiantuntijoiden arviota Oulun kaupungin riittämättömästä kyp-

syydestä mikroblogin kaltaisen työkalun käyttöönottoon. Yammerin käytön hyötyjä ei 

myöskään osattu konkretisoida riittävällä tasolla, mikä omalta osaltaan kertoo ajattelun 

kypsymättömyydestä. 

Janes, Patrick ja Dotsika (2014) korostavat, että sosiaalisen intranetin käyttöönotossa ei 

riitä pelkkien työkalujen käyttöönotto, vaan onnistuminen edellyttää, että myös kulttuuriset 

sekä johtamiseen  ja organisaatioon liittyvät tekijät tukevat vapaaehtoista tiedonjakamista 

(Janes, Patrick & Dotsika, 2014, s. 42). Janesin, Patrickin ja Dotsikan mukaan sosiaalisen 

intranetin käyttöönotossa iso merkitys on vahvalla johtamisella. Sitä tukee tiedonjakami-

sen kulttuuri, jossa keskeisiä tekijöitä ovat halu jakaa tietoa ja luottamus kollegoihin. Li-

säksi käyttöönottoon tarvitaan konkreettisia soveltamiskohteita organisaation ydintoimin-

nasta. Esteinä sosiaalisen intranetin käyttöönotolle voivat olla itse teknologia, joka ei osoit-
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taudukaan niin joustavaksi kuin käyttäjät ovat odottaneet, ajanpuute, selkeiden hyötyjen 

puuttuminen sekä koulutuksen puute (Janes, Patrick & Dotsika, 2014, ss. 40-41). 

Baxter ja Connolly (2014) ovat tutkineet eri malleja, joilla web 2.0 -työkaluja on jalkautet-

tu organisaatioihin, ja kehitelleet eri teorioiden pohjalta jalkauttamisen ”parhaisiin käytän-

töihin” perustuvan yleisen nelivaiheisen mallin (Baxter & Connolly, 2014). Baxterin ja 

Connollyn mallissa suunnitteluvaiheeseen kuuluvat organisaatiokulttuurin ja tietojohtami-

sen infrastruktuurin kypsyyden arviointi, keskeisten työkalujen käyttöönoton syiden poh-

timinen sekä tarjolla olevien työkalujen arviointi organisaation vaatimusten, liiketoiminnan 

tavoitteiden ja organisaatiokulttuuriin yhteensopivuuden näkökulmasta. Tukivaiheessa 

varmistetaan, että sekä henkilöstö että johto ovat sitoutuneita käyttöönottoon ja osana muu-

toksenhallintaa varmistetaan ylimmän johdon (senior management) tuki. Tässä vaiheessa 

myös työntekijöille kerrotaan työkalujen tuomasta lisäarvosta ja eduista mahdollisesti 

”työkalujen puolustajien”, eräänlaisten muutosagenttien, avulla. Kehittämisvaiheessa vali-

taan työkalualusta, luodaan käytännöt ja linjaukset ja pilotoidaan työkalujen käyttöä. Jal-

kauttamisvaiheessa käyttö standardisoidaan ja sitä edistetään kertomalla työkalujen tuo-

mista eduista. Jalkauttamisen edistymistä myös seurataan ja tarvittaessa nostetaan esille 

menestystarinoita. Tuloksia mitataan organisaation suoritusten, tiedonjakamisen ja oppimi-

sen näkökulmasta. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että johdolla ja työntekijöillä on yhteinen 

näkemys siitä, miten ja miksi web 2.0 -teknologiaa kannattaisi organisaatiossa käyttää 

(Baxter & Connolly, 2014, ss. 20-21). 

Sosiaalinen intranet voi hyödyttää organisaation tietojohtamisen tavoitteita: web 2.0  

-työkalut tukevat hiljaisen tiedon näkyväksi tekemistä, tiedonjakamista, verkostoitumista ja 

uuden tiedon luomista (ks. Bachmaier, 2015; Janes, Patrick & Dotsika, 2014; Levy, 2009; 

Ruppel & Harrington, 2001). 

 

2.4.2 Intranetin käyttö osana johtamisstrategiaa 

Tässä tutkimuksessa selvitän, miten Akkunaa hyödynnetään ja miten sitä voitaisiin hyö-

dyntää johtamisessa ja esimiestyössä. Yksi tapa, jolla intranetiä voi käyttää johtamisessa, 

on sen hyödyntäminen strategian toimeenpanossa ja siten osana johtamisstrategiaa. 
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Ruotsalainen Anette Löfström on lisensiaatin- ja väitöstutkimuksessaan (2011 ja 2014) 

valottanut intranetin käyttöä osana johtamisstrategiaa. Tukholman kaupungissa intranetia 

käytettiin strategisena työkaluna toimintaa ohjaavan Vision 2030 -dokumentin toimeenpa-

nossa työntekijä- ja työyhteisötasolla (Löfström, 2011; Löfström, 2014). Käytännössä 

työntekijöille tarjottiin intranetissä moduleita, joissa hyödynnettiin lyhyitä videoita, kuvi-

tusta ja kuvia, vuorovaikutteisia kysymyksiä ja kyselyitä. Lisäksi visioon liittyviä teemoja 

piti käsitellä yhdessä johtajien ja kollegoiden kanssa kasvotusten tapahtuneissa tapaamisis-

sa (Löfström, 2011, ss. 57, 75). 

Löfström suosittelee organisaatioita, jotka aikovat hyödyntää intranetiä strategisena työka-

luna, pohtimaan erityisesti käytettävyyttä ja monimuotoisuutta: intranetin kehittäjien tulisi 

selvittää kirjavat olosuhteet, jotka vaikuttavat intranetin käyttöön työpaikoilla, sekä pohtia 

työtehtävien vaikutusta työntekijöiden kulttuuriseen identifikaatioon, jotta me-he-ajattelua 

organisaation sisällä voitaisiin välttää. Kaikkein eniten kannattaisi pohtia sitä, mitä tapah-

tuu, kun strategian sisältö kohtaa käytännön arjen (Löfström, 2014, s. IV). 

Löfströmin tutkimus antaa kiinnostavan vertailukohdan toisen suuren kaupungin intranetin 

käyttöön johtamisessa. Tukholman kaupunki on samalla tavalla monialaorganisaatio kuin 

Oulun kaupunkikin, joten tutkimuksessa esiin tulleet haasteet ovat hyvin vertailukelpoisia 

Oulun tilanteeseen. 

 

2.5 Moderni organisaatio edellyttää nykyaikaista johtamista 

 

Modernin organisaation ja johtamisen haasteita on kuvattu edellä organisaatiometaforien, 

tietojohtamisen ja intranetin kehityksen viitekehysten avulla. Lisäksi tutkimuksessa on 

hyödynnetty muutamia keskeisiä artikkeleita ja teoksia, jotka valottavat laajemmin teemo-

ja, jotka nykypäivän haasteita kohtaavissa organisaatioissa ja niiden johtamisessa nousevat 

esille. 

Pirjo Ståhle on kuvannut artikkelissaan Tietoperusteinen kasvu – vakava osaamishaaste 

(2015) tietoperusteista kasvua ilmiönä ja sitä, millaista toimintaa ja johtamista se edellyttää 

organisaatioilta (Ståhle, 2015). Suomen kansallisen strategian ytimessä on innovaatiopoli-

tiikkaankin kirjattu tietoperusteinen kasvu, mutta Ståhlen mukaan Suomella on merkittäviä 
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vaikeuksia strategian toteuttamisessa. Yritysten strategiat eivät tue uudistumista, kasvua tai 

innovatiivisuutta, vaan yrityksissä keskitytään enimmäkseen jo olemassa olevan toiminnan 

tehostamiseen (Ståhle, 2015, ss. 45-46). Vaikka Ståhle puhuu ensisijaisesti yrityksistä, sa-

maa uudistumista kaivataan myös julkisella sektorilla ja kunnissa: merkittävät hallinnolli-

set uudistukset, kuten sote- ja itsehallintouudistus, kuntien roolin muutos ja samanaikaises-

ti koko ajan niukkenevat resurssit edellyttävät myös kunnilta uudistumista, jossa onnistu-

neella tietojohtamisella voi olla keskeinen merkitys. 

Oulun kaupungin tavoitteena on olla nykyaikainen, uudistuva organisaatio. Kaupunkistra-

tegia Oulu 2020:ssa (2013) Oulun kaupunki on linjannut olevansa rohkeasti uudistuva 

Skandinavian pohjoinen pääkaupunki: 

Rohkealla uudistumisella tarkoitetaan halua ja kykyä muuttua entistä nope-

ammin muuttuvassa toimintaympäristössä. Ennakkoluuloton asenne tekemi-

seen, epäonnistumisten hyväksyminen ja riskinottokyky on tapamme toimia. 

Työelämän ja opiskelun painopisteet muuttuvat nopeammin vastamaan toi-

mintaympäristöstä nousevia odotuksia. Meillä on valmiudet jatkuvaan uudis-

tumiseen ja murrosvaiheissa olemme päätöksentekokykyisiä (Oulun 

kaupunki, 2013). 

Pirjo Ståhle ja Leif Åberg ovat artikkelissaan Organizations in a Non-Linear, Unpredictab-

le World (2015) pohtineet lääkkeitä nykymaailman monimutkaisiin ilmiöihin (Ståhle & 

Åberg, 2015). Ståhlen ja Åbergin mukaan globalisaatio, uusi informaatioteknologia, maa-

ilmanlaajuinen verkostoituminen, ilmiöiden ei-lineaarisuus ja ympäristön turbulenssi muut-

tavat johtamisen ja menestymisen strategioita. Siksi organisaatioissa pitäisi olla puskureita, 

ylimääräisiä resursseja, joihin ne voivat turvautua kun jotakin odottamatonta tapahtuu, ja 

niiden pitäisi olla virittyneitä muutokselle ja hyödyntää välineitä, jotka edistävät avointa, 

luottamusta rakentavaa viestintää ja vuorovaikutusta (Ståhle & Åberg, 2015, s. 6). 

Ståhle ja Åberg (2015) ehdottavat siirtymistä jäykästä linjaorganisaatiosta kohti dynaamis-

ta balanssia, jossa kaaos sidotaan organisaation toimintaan ja jossa organisaatio on valmis 

ottamaan riskejä ja tekemään ”tiikerinloikkia”, kun siihen tarjoutuu mahdollisuus. Moderni 

organisaatio on kykenevä itseorganisoitumiseen, jonka edellytyksiä ovat vapaa tiedonkul-

ku, riittävä ja laadukas vuorovaikutus, sensitiivinen ja jatkuva palauteprosessi sekä valmius 

tarttua tilaisuuksiin ja tehdä nopeitakin muutoksia. He ehdottavat, että organisaatio pitäisi 
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nähdä vanhan kontrolliin perustuvan rakennelman sijaan dynaamisena järjestelmänä, jon-

ka viestintä ja vuorovaikutus (communication) luo (Ståhle & Åberg, 2015). 

Nykyaikaista johtamista valottamaan olen valinnut kaksi lähdettä, jotka mielestäni soveltu-

vat hyvin tämän tutkimuksen kontekstiin. Jukka Saksi on juuri ilmestyneessä kirjassaan 

Johtaja on Media! (2016) kuvannut sitä, kuinka tämän päivän johtajia seurataan ja kuinka 

heidän roolinsa on muuttunut vahvasti vuorovaikutukselliseksi. Saksi kuvaa johtajuusvies-

tintää omien kokemustensa, esimerkkien, havaintojen ja yli 70 johtajahaastattelun kautta 

(Saksi, 2016). Vaikka Saksin kirja ei ole luokiteltavissa tieteelliseksi lähteeksi, se kuvaa 

mielestäni hyvin vaatimuksia, joita tämän päivän johtajiin ja heidän johtamisviestintäänsä 

kohdistuu. Saksi on tehnyt johtamistyötä 15 vuotta, väitellyt finanssialan johtamisen mur-

roksesta v. 2013 ja käynyt kouluttamassa myös Oulun kaupungin johtajia sosiaalisen medi-

an käyttöön. Hän ottaa aktiivisesti osaa johtajuutta koskevaan monikanavaiseen keskuste-

luun. 

Vaikka johtajia on aina seurattu, Saksin (2016) mukaan he eivät ole koskaan aiemmin ol-

leet sellaisessa läpivalaistuksessa kuin nyt. Johtajuuden keskeiseksi alueeksi onkin muo-

dostunut kommunikointi. Johtaminen on dialogia, joka edellyttää tänä päivänä ymmärrystä 

myös digitaalisista viestintätavoista. Ylimmän johdon kannattaa käyttää aikaansa viestin-

tään, koska se edistää organisaation strategiaa. Suomalaiset johtajat eivät ole tunnettuja 

vaikuttavasta viestinnästään. Saksi haluaakin muistuttaa, että viestinnällinen johtajuus on 

otettava, tai muuten se menee muualle, kilpailijoille. Tämän päivän johtamista ei enää teh-

dä kulmahuoneista vaan olemalla läsnä ja tukemalla työntekijöitä sekä fyysisesti että digi-

taalisesti. Valta ei enää perustu asemaan vaan siihen, että johtajaa halutaan seurata vapaa-

ehtoisesti (Saksi, 2016, ss. 12-15). 

Toinen uutta johtajuutta kuvaava lähde on Haverin, Paanasen ja Airaksisen raportti Uuden 

sukupolven kuntajohtajat. Kuntajohtaminen, sen nykytila ja tulevaisuus nuorten kuntajoh-

tajien näkökulmasta (2015), jossa avataan nuoren sukupolven kuntajohtajien johtamistyötä, 

kuntajohtamisen nykytilaa ja tulevaisuutta  (Haveri, Airaksinen & Paananen, 2015). Tam-

pereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa tehty tutkimus valottaa nuorten, v. 1975 jälkeen 

syntyneiden kuntajohtajien kokemuksia ja näkemyksiä johtamistyöstä. Tutkimuksen keski-

össä ovat olleet yksilöiden kokemukset ja käsitykset kuntajohtamisen olennaisista ilmiöistä 

(Haveri, Airaksinen & Paananen, 2015, s. 7). 
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Haverin, Airaksisen ja Paanasen (2015) tutkimuksen mukaan erilaisilla rajapinnoilla tapah-

tuva vuorovaikutus suhteessa kumppaneihin ja sidosryhmiin on nuorten kuntajohtajien 

keskeinen työkalu. He myös soveltavat johtamistapaansa aina kulloisenkin toimintaympä-

ristön mukaan ja kokevat paikallisen ja päätöksentekokulttuurin vaikuttavan johtamiseen-

sa. Luottamuksen – luotettavuuden ja kyvyn luottaa – merkitys korostuu. Nuori kuntajohta-

ja operoi tiedolla: tuottaa, etsii, käsittelee ja välittää sitä ja ottaa huomioon myös hiljaisen 

tiedon. Hän korostaa valmiuttaan oppia ja kehittyä ja on joustava ja avoin ympäristön 

syötteille ja hiljaisille signaaleille (Haveri, Airaksinen & Paananen, 2015, ss. 7-8). 

Vuonna 1980 syntyneenä edustan samaa ikäluokkaa kuin tutkimuksessa haastatellut kunta-

johtajat ja yhdyn moniin heidän näkemyksistään. Siksi onkin syytä pohtia, onko se yksi 

syy, miksi tutkimuksessa esitetyt näkemykset kuntajohtamisesta käyvät niin hyvin yksiin 

tässä tutkimuksessa kuvattujen ilmiöiden kanssa. Jätän tämän pohdinnan lukuun 6. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Tutkimuksen empiirisessä osassa selvitän Akkunan roolia ja merkitystä johtamisessa ja 

esimiestyössä. Tässä luvussa kuvaan tutkimustehtävän sekä tutkimusprosessin etenemisen 

aineistonkeruusta analyysiin saakka. Tutkimus on subjektitieteellinen psykologinen tutki-

mus, jossa tutkimuskohteena on maailma sellaisena, jollaisena yksilö sen kokee (Suorsa, 

2014, s. 54). Aineisto on kerätty keväällä 2015 Akkunan käyttäjäkyselyn yhteydessä. Olen 

analysoinut aineistoa laadullisin keinoin ja jäsentänyt sitä perustelumallien avulla. Peruste-

lumallit on sen jälkeen kytketty teoreettiseen viitekehykseen. Viimeisessä vaiheessa olen 

muodostanut aineistosta nousseiden ongelmien ja tutkimuksessa käytettyjen, nykyaikaista 

organisaatiota ja johtamista kuvaavien teorioiden valossa hypoteettisia perustelumalleja, 

jotka tähtäävät tavoitteen, johtamista ja esimiestyötä tukevan Akkunan, saavuttamiseen. 

Olen muodostanut hypoteettiset perustelumallit erikseen hypoteettisen subjektin, työnteki-

jän, esimiehen ja johtajan, näkökulmasta. Jatkossa ne toimivat oman arkityöni kehittämisen 

välineinä. 

 

3.1 Tutkimustehtävä 

 

Keskeinen tutkimuskysymys on, miten Oulun kaupungin henkilöstö ja erityisesti johtajat ja 

esimiehet kokevat intranet Akkunan roolin tai merkityksen johtamisessaan ja esimiestyös-

sään. Tutkimusaineistoni ovat uudistuneen Akkunan ensimmäisen käyttäjäkyselyn vasta-

ukset. 

Ensiksi selvitän Akkunan roolia Oulun kaupungin johtamisessa henkilöstön näkökulmasta: 

millaisena Oulun kaupungin henkilöstö kokee Akkunan roolin johtamisessa ja esimiestyös-

sä nyt ja tulevaisuudessa? 

Toiseksi selvitän, millaisia merkityksiä Akkunalla on johtajille ja esimiehille heidän joh-

tamis- ja esimiestyössään tällä hetkellä: Käyttävätkö he Akkunaa apuna päivittäisessä joh-

tamis- ja esimiestyössään ja jos käyttävät, niin miten? Millaisena he kokevat Akkunan roo-
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lin johtamistyössä nyt ja tulevaisuudessa? Millaisena he kokevat Akkunan merkityksen 

lähiesimiestyössä nyt ja tulevaisuudessa?  

Tutkimuksessa keskityn paitsi koko henkilöstön sekä johtajien ja esimiesten kokemusten 

myös ihmisen ja teknologian välisen suhteen analysointiin ja pohdintaan. Millainen on 

johtajien ja esimiesten suhde Akkunaan? Mikä on Akkunan merkitys kaupungin esimiehil-

le ja johtajille sen valossa, mitä uutta Akkunan ajateltiin tarjoavan johtamistyöhön? 

Lisäksi peilaan aineiston analyysin tuloksia tietojohtamisen teoriaan ja valittuihin organi-

saatiometaforiin ja pohdin, mitä annettavaa niillä voisi olla kaupungin johtamiselle ja esi-

miestyölle sekä Akkunan ja sen käytön kehittämiselle erityisesti johtamisen ja esimiestyön 

kannalta. 

Käytännöllisenä tavoitteena on pyrkiä kehittämään tulevaisuudessa Akkunaa sellaiseen 

suuntaan, että se pystyisi tukemaan entistä paremmin johtamista ja esimiestyötä niin henki-

löstön kuin johtajien ja esimiesten näkökulmasta. Kyse ei ole pelkästään intranetin kehit-

tämisestä vaan myös kulttuurinmuutoksesta: uudenlaisen vuorovaikutteisemman ja avoi-

memman organisaatiokulttuurin ja organisaation oppimisen mahdollistamisesta. Miten 

tämän kulttuurinmuutoksen tiellä olevia esteitä voidaan purkaa? 

 

3.2 Aineiston keruu 

 

Akkunan käyttäjäkysely toteutettiin zef-arviointikoneella 30.4.–18.5.2015. Vastausaikaa 

oli reilu kaksi viikkoa, ja linkki kyselyyn julkaistiin Akkunassa. Kyselyn tarkoituksena oli 

kartoittaa uudistuneen Akkunan käyttöä yleisellä tasolla sekä erityisesti sitä, miten Akku-

nan uudet toiminnallisuudet on otettu työntekijöiden keskuudessa käyttöön. Kysely oli 

saamieni tietojeni mukaan Akkunan koko historian ensimmäinen käyttäjäkysely. Aineiston 

keruuaikana huhti-toukokuussa 2015 Akkunassa oli arkipäivisin n. 7500–8900 istuntoa, ja 

Akkunan käyttäjäkyselystä kertovaa uutista katseltiin kyselyn aukioloaikana yhteensä 1232 

kertaa1 (Google, 2014-2015).  

                                                
1 Yhdellä istunnolla tarkoitetaan Google Analytics -tilastoinnissa yhtä Akkuna-sivuston selailukertaa. 
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Tutkimusaiheeni oli otettu huomioon jo kyselyä laadittaessa, ja kyselyyn oli lisätty kaikille 

työntekijöille suunnattujen kysymysten lisäksi erityisesti esimiehille ja johtajille suunnattu-

ja kysymyksiä. Akkunan roolista johtamisessa ja esimiestyössä kysyttiin kaikilta työnteki-

jöiltä. 

Kyselyyn vastasi loppuun saakka 683 henkilöä ja osaan kysymyksistä 878 henkilöä. Vas-

taajien määrä on mittaluokaltaan samansuuntainen Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulun-

salon ja Yli-Iin kuntaliitoksen aikaan tehdyssä henkilöstöviestinnän kyselyssä, joka toteu-

tettiin kahtena peräkkäisenä vuonna (2011 ja 2012) ennen varsinaista kuntaliitosta vuonna 

20132 (Oulun kaupungin viestintä 2011; 2012). Pidän vastaajien määrää varsin hyvänä, 

sillä odotin ennen kyselyä saavani muutamia satoja vastauksia. 

 

3.3 Tutkimuksen eteneminen 

 

Olen analysoinut tutkimusaineistoa pääosin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Suurin 

osa aineistosta koostuu avoimista vastauksista, joiden analyysiprosessin kuvaan seuraavak-

si. Aineiston määrää ei ole ollut tarpeen rajata, sillä avoimia vastauksia tuli kohtuullinen 

määrä. Huomiota tulee kiinnittää pikemminkin vastausten edustavuuteen kuin määrään. 

Teemu Suorsan (2014) mukaan subjektitieteellisen psykologisen tutkimuksen kulku voi-

daan jakaa karkeasti kolmeen vaiheeseen: 

1. tutkimuksen lähtökohtana olevan tilanteen (ongelman/tavoitteen) kartoittaminen ja 

jäsentäminen elämisen näyttämöinä, 

2. tutkimuksen lähtökohtana olevaan tilanteeseen kuuluvan perustelumallin artikuloi-

minen ja 

3. ongelman ratkaisemiseen/tavoitteen saavuttamiseen tähtäävän hypoteettisen perus-

telumallin rekonstruoiminen (Suorsa, 2014, s. 111). 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa olen tarkastellut aineistoa siitä näkökulmasta, miten 

henkilöstö sekä kyselyyn vastanneet johtajat ja esimiehet hahmottavat nykyisen tilanteen. 
                                                
2 Ensimmäiseen kyselyyn vastasi 761 henkilöä ja toiseen kyselyyn 821 henkilöä, mutta kaupungin työnteki-

jämäärä oli n. 1000 henkilöä suurempi. 
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Suorsa (2014) puhuu elämisen näyttämöistä, jotka liittyvät subjektitieteellisen lähestymis-

tavan ajatukseen osallisuudesta. Kun ihminen on elämisen näyttämöllä, jossakin konkreet-

tisessa paikassa (kuten kotinsa keittiössä tai työpaikan kahvihuoneessa), hänellä on siellä 

aina jokin asema (kuten esimiehenä työpaikan kahvihuoneessa). Osallisuuden ajatukseen 

liittyy myös yksilön oma kanta siihen, miten asiat tapahtuvat kulloisellakin näyttämöllä 

(Suorsa, 2014, s. 63).   

Käytännössä olen ensimmäisessä vaiheessa lukenut aineiston läpi ja etsinyt vastauksista 

toistuvia teemoja tai luokkia (esim. ”apuväline”, ”tietopankki”, ”ei roolia lähiesimiestyös-

sä”), jotka olen kirjannut taulukko-ohjelmaan kunkin vastauksen kohdalle. Yhteen vasta-

ukseen on voinut sisältyä useampia teemoja tai luokkia. Sen jälkeen olen suodattanut vas-

taukset teeman/luokan mukaan ja käynyt ne uudestaan läpi luokka kerrallaan. Tässä vai-

heessa olen saattanut tarkentaa tai yhdistää tiettyjä teemoja/luokkia toisiinsa. 

Seuraavassa vaiheessa olen kirjoittanut kuvaukset luokista ja teemoista sekä muodostanut 

niiden pohjalta perustelumalleja, jotka ovat subjektitieteellisessä lähestymistavassa teoreet-

tisia jäsennyksiä yksilön kokemien olosuhteiden ja hänen subjektiivisten toimintaperus-

teidensa välisestä suhteesta eli yksilön omasta kannasta (Suorsa, 2014, s. 65). Perustelu-

mallit liittyvät psykologisen tutkimuksen perusteludiskurssiin, jossa keskeistä on ajatus, 

etteivät yhteiskunnalliset olosuhteet määrää yksilön toimintaa vaan ne näyttäytyvät yksilön 

kannalta toimintamahdollisuuksina. Perustelumalli voidaankin nähdä teoriana toiminnan 

subjektiivisesta funktionaalisuudesta tai mielekkyydestä tietyissä olosuhteissa (Suorsa, 

2014, ss. 81, 104).  

Käytännössä luvuissa 4.1 ja 4.2 esiteltävät perustelumallit ovat kiteytyksiä osallisten ko-

kemuksista. Avaan perustelumalleja konkreettisten esimerkkivastausten kautta, jotta lukija 

voisi saada hyvän käsityksen aineistosta. Perustelumallit hahmottuvat 1) henkilöstön osalta 

kuvauksina johtamisesta sekä sen mahdollisuuksista ja rajoituksista Akkunan näkökulmas-

ta ja 2) esimiesten ja johtajien osalta kuvauksina johtamis- ja esimiestyöstä sekä sen mah-

dollisuuksista ja rajoituksista Akkunan hyödyntämisen näkökulmasta. 

Suorsan (2014) mukaan subjektitieteellisen tutkimuksen tavoitteena on myös hahmottaa 

yleisempiä, kulloiseenkin historialliseen tilanteeseen kuuluvia mahdollisuusrakenteita, 

jotka pyritään saamaan esiin yksilölle tarjoutuvina toimintamahdollisuuksina ja  

-rajoituksina (Suorsa, 2014, s. 111). Mahdollisuusrakenteiden tarkasteluvaiheessa aineiston 

pohjalta löytyneet perustelumallit on linkitetty tietojohtamisen teoreettiseen viitekehyk-
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seen, organisaatiometaforiin, intranettutkimuksiin sekä ajankohtaisiin käsityksiin johtami-

sesta. Tässä tutkimuksen vaiheessa olen pyrkinyt myös pohtimaan analyysissä saatuja tu-

loksia yksilön ja teknologian välisen suhteen näkökulmasta. Mahdollisuusrakenteita kuva-

taan analyysin lomassa luvussa 4. 

Suorsan (2014) mukaan subjektitieteellisessä tutkimuksessa teoriat pyrkivät kuvaamaan 

toiminnan lähtökohtana toimivien olosuhteiden suhdetta subjektiivisiin toimintaperustei-

siin. Aineiston tarkoituksena ei ole todistaa teorioita oikeaksi vaan havainnollistaa ja konk-

retisoida niitä (Suorsa, 2014, s. 111). Itse näen teorioiden toimivan myös selittävässä roo-

lissa: joskus kanssatutkijan – eli tutkimuksessa tutkijapuolelle asettuvan vastaajan – il-

maisemat toimintaperusteet näyttäytyvät järkevässä valossa vasta sitten, kun niitä on seli-

tetty teoreettisen viitekehyksen kautta. 

Kolmannessa vaiheessa olen pyrkinyt rekonstruoimaan hypoteettisia perustelumalleja, 

jotka tähtäävät ongelman ratkaisemiseen tai tavoitteen saavuttamiseen (Suorsa, 2014, s. 

111). Tavoite, johtamista ja esimiestyötä tukeva Akkuna, on hahmottunut ja tarkentunut 

tutkimuksen ja aineiston analyysin edetessä samoin kuin tapa, jolla hypoteettisia peruste-

lumalleja tutkimuksessa hyödynnetään. Hypoteettiset perustelumallit on muodostettu pei-

laamalla aineistosta nousseita teemoja ja ongelmia teoreettiseen viitekehykseen ja erityi-

sesti ajankohtaisiin johtamis- ja organisaatioteorioihin. 

Hypoteettisten perustelumallien konstruoimisessa ovat auttaneet nykytilanteen ja siihen 

liittyvien perustelumallien hahmottaminen, ne kyselyn vastaukset, joissa henkilöstö, esi-

miehet ja johtajat esittävät ajatuksia ja visioita tulevaisuudesta, sekä teoreettinen viiteke-

hys, joka antaa selkeän suunnan käytännön kehittämistyölle. Perustelumallit on muodostet-

tu erikseen kolmen hypoteettisen subjektin, työntekijän, esimiehen tai johtajan näkökul-

masta. Ne näyttäytyvät erityisesti Akkunaan ja johtamiseen liittyvinä toimintamahdolli-

suuksina ja niissä konkretisoituvat toiveet ja teorioissa esitetyt ajatukset nykyaikaisesta 

organisaatiosta ja johtamisesta. Hypoteettiset perustelumallit esitellään luvussa 4.3. ja esit-

telyn lomassa pohditaan, mitä pitäisi tehdä, jotta hypoteettisen perustelumallin kuvaamaan 

ajattelutapaan tai toimintaan voitaisiin Oulun kaupungissa päästä. 

Suorsan (2014) mukaan tutkimusprosessissa rekonstruoituja hypoteettisia perustelumalleja 

olisi hyvä kokeilla ja testata myös käytännössä ja sen jälkeen kerätä niistä palautetta 

(Suorsa, 2014, s. 111). Tämä testausvaihe jää tämän tutkimuksen jälkeiseen aikaan osaksi 

omaa arkityötäni Akkunan päätoimittajana. Tutkimuksessa saadut tulokset on tarkoitus 
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hyödyntää Akkunan jatkokehittämisessä ja käytännön työssä ja jakaa myös eteenpäin kau-

punkiorganisaatiossa. Tuloksista kertominen on tärkeä osa jatkotyötä: tiedonjakaminen on 

edellytys organisaation oppimiselle ja uuden tiedon syntymiselle. 
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4 AKKUNA JOHTAMISESSA JA ESIMIESTYÖSSÄ 

 

Tässä luvussa esitän tutkimuksen keskeiset tulokset. Luvuissa 4.1 ja 4.2 kuvaan aineiston 

analyysin pohjalta muodostettujen perustelumallien kautta, miten Oulun kaupungin henki-

löstö, esimiehet ja johtajat kokevat Akkunan roolin ja merkityksen johtamisessa ja esimies-

työssä nyt ja tulevaisuudessa. Luvussa 4.1 kuvaan henkilöstön kokemuksia ja luvussa 4.2 

esimiesten ja johtajien kokemuksia. Peilaan perustelumalleja tutkimuksen teoreettiseen 

viitekehykseen sekä pohdin olosuhteita, jotka ovat vaikuttaneet kanssatutkijoiden koke-

musten muodostumiseen (kanssatutkijuudesta lisää luvussa 2.1). 

Luvussa 4.3 muodostan hypoteettisia perustelumalleja, jotka tähtäävät tavoitteen, johtamis-

ta ja esimiestyötä tukevan Akkunan, saavuttamiseen. Hypoteettiset perustelumallit on muo-

dostettu peilaamalla luvuissa 4.1 ja 4.2 esiin nostettuja ongelmia ja teemoja teoreettiseen 

viitekehykseen, ja niissä konkretisoituvat toiveet ja ajatukset nykyaikaisesta johtamisesta. 

Hypoteettiset perustelumallit on muodostettu erikseen kolmen hypoteettisen subjektin, 

työntekijän, esimiehen ja johtajan, näkökulmasta. Hypoteettiset perustelumallit tarjoavat 

selkeän suunnan asioiden kehittämiselle ja toimivat samalla arkityön kehittämisen välinei-

nä. 

 

4.1 Akkuna johtamisessa ja esimiestyössä henkilöstön kokemana 

 

Kaikilta Akkunan käyttäjäkyselyyn vastanneilta kysyttiin Akkunan roolista johtamisessa ja 

esimiestyössä nyt ja tulevaisuudessa. Johtamiseen liittyvät kysymykset olivat kyselyn lo-

pussa, joten kaikki kyselyn aloittaneet työntekijät eivät vastanneet kysymyksiin. Kysymyk-

siin vastaaminen ei myöskään ollut pakollista, vaan tarjolla oli ei osaa sanoa -vaihtoehto tai 

kysymykseen saattoi jättää vastaamatta kokonaan. Seuraavassa analyysissä ei ole eroteltu 

toisistaan eri työntekijäryhmien vastauksia, vaan kuvaan vastauksilla Oulun kaupungin 

koko henkilöstön kokemuksia Akkunan roolista ja merkityksestä johtamisessa ja esimies-

työssä. 
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Olen kiteyttänyt kokemukset perustelumalleiksi, joita avaan konkreettisten esimerkkivas-

tausten kautta, jotta lukija voisi saada hyvän käsityksen aineistosta. Perustelumallit hah-

mottuvat henkilöstön osalta kuvauksina johtamisesta sekä sen mahdollisuuksista ja rajoi-

tuksista Akkunan näkökulmasta.  

Luvussa pohditaan, onko Akkuna henkilöstön kokemuksen mukaan johtamisen väline vai 

ei ja mikä on Akkunan merkitys ja rooli johtamisessa ja esimiestyössä nyt ja tulevaisuu-

dessa. Se, pitääkö vastaaja Akkunaa johtamisen välineenä, perustuu hänen käsitykseensä 

johtamisesta ja siitä, mitä (hyvä) johtaminen on tai ei ole. Osa vastaajista ei koe Akkunalla 

olevan merkitystä johtamisessa nyt eikä tulevaisuudessa, kun taas osan mielestä Akkuna 

voi kehittyä ja tukea avoimempaa ja uudistuvaa johtamiskulttuuria. Huomio kiinnittyy 

myös Akkunan käytön osaamisen puutteisiin niin henkilöstöllä kuin johtajilla sekä Akku-

naan pääsyn ja käytön esteisiin. 

 

4.1.1 Akkuna johtamisen välineenä 

Ensimmäiseksi vastaajilta kysyttiin, onko Akkuna heidän mielestään johtamisen väline. En 

osaa sanoa -vaihtoehtoon ei vastannut kukaan, eli kaikilla kyselyyn vastanneilla oli mieli-

pide asiasta. Hieman yli puolet vastaajista vastasi kysymykseen ”ei” (katso Kuvio 1). Toi-

sin sanoen suurempi osa kaupungin henkilöstöstä näyttää olevan sitä mieltä, ettei Akkuna 

ole heidän mielestään johtamisen väline. Vastaukset kuitenkin jakaantuvat melko paljon: 

kaksi viidestä vastanneesta oli sitä mieltä, että Akkuna on johtamisen väline. 

Jatkokysymyksenä vastaajia pyydettiin perustelemaan edellinen vastaus. Perusteluja saatiin 

363 kappaletta ja ei osaa sanoa -vastauksia 108. Perusteluja analysoimalla selviää, että se, 

pitääkö vastaaja Akkunaa johtamisen välineenä vai ei, perustuu hänen käsitykseensä joh-

tamisesta ja siitä, mitä (hyvä) johtaminen on ja mitä se ei ole. 
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Kuvio 1.  Onko Akkuna mielestäsi johtamisen väline? (Vastauksia 682) (EOS: 0) 

 

Kyselyä tehdessäni olin tietoisesti käyttänyt kysymyksessä käsitettä ”johtamisen väline”. 

Schraube (2013) toteaakin, että teknologia nähdään edelleen niin jokapäiväisessä ajattelus-

sa kuin akateemisessa keskustelussakin välineenä, jolla on tarkoitus saavuttaa jokin pää-

määrä (Schraube, 2013, s. 27). Myös Oulun kaupungin viestinnässä puhumme usein vies-

tintäkanavista, viestintävälineistä tai viestinnän työkaluista ja koulutamme ihmisiä välinei-

den käyttöön. Analyysin lomassa on kuitenkin syytä pohtia, mitä Akkunan välinerooli oi-

keastaan tarkoittaa: onko intranet lopulta johtamisen väline vai jotakin ihan muuta? 

 

Akkuna on johtamisen väline – perusteluita 

 

Niistä vastaajista, jotka olivat vastanneet ”kyllä” kysymykseen ”Onko Akkuna johtamisen 

väline?”, moni perusteli vastaustaan sillä, että Akkunan kautta jaetaan tietoa. Vastaajien 

mielestä tiedon jakaminen ja viestintä näyttävät siis olevan yksi tärkeä johtamiseen kuulu-

va osa-alue. 

Akkuna on tiedottamisväline ja tiedottaminen on tärkeä osa hyvästä johtami-

sesta. 

Tiedon tarjoaminen ja viestintä ovat olennainen osa johtamista. 

Tiedon jakamiseen liittyvissä perusteluissa nostettiin esille Akkunan kautta työntekijöille 

jaettava ajankohtaistieto, ohjeet ja säännöt sekä päätökset. Myös organisaation linjausten, 

suunnan ja arvojen mainittiin välittyvän työntekijöille Akkunan kautta. 
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Siinä tuodaan selvästi esille linjaukset mitä noudatetaan ja mihin suuntaan 

halutaan asioissa mennä. Sen avulla esimiehet voivat omassa yksikössään 

tuoda muutosta esille. […] Eli selvät näkyvät pelisäännöt ja linjaukset joita 

noudatetaan. 

Muutamat vastaajat totesivat, että Akkuna oli erityisesti ylimmän johdon tiedotuskanava, 

jolla johto pystyi kertomaan tavoitteistaan ja tahtotilastaan. Kaupunginjohtajan keväinen 

videotervehdys mainittiin tästä konkreettisena esimerkkinä. 

Marleen Huysman ja Dirk de Wit (2010) toteavat, että kun organisaatiot tekevät aloitteen 

tietojohtamisesta, johdolla on usein prosessissa dominoiva rooli. Sen vuoksi tietojohtami-

sen aloitteet harvoin kohtaavat yksilöiden ja ryhmien tarpeita jakaa tietoa. Huysman ja de 

Wit kutsuvat tätä johtamisansaksi (Huysman & de Wit, 2010, s. 127). Ei ole yllättävää että 

henkilöstön näkökulmasta Akkuna näyttäytyy monille lähinnä yksisuuntaisen tiedon jaka-

misen ja viestinnän välineenä ja näin erityisesti johdon tai pienen joukon työvälineenä. 

Uudistuvan Akkunan suunnitteluvaiheessa korostettiin Akkunan roolia konserniohjauksen 

välineenä. Tällä perusteltiin mm. Akkunan etusivun sisältövalintoja. Esimerkiksi Akkunan 

etusivulla näytetään vain koko kaupungille yhteisiä uutisia eikä toimialojen omia uutisia, 

jotka näytetään toimialojen omilla sivuilla. 

Huysman ja de Wit (2010) varoittavat, että intranet on tyypillinen esimerkki lähestymista-

vasta, jossa johdon näkökulma on dominoiva, tiedon yksisuuntaisen jakamisen tarve koros-

tuu ja tavallisen työntekijän näkökulma unohtuu. Huysman ja de Wit kehottavatkin kysy-

mään, vastaako tietojohtamisen aloite sekä organisaation että yksilön tarpeisiin (Huysman 

& de Wit, 2010, ss. 131-132, 135). Tämä sama kysymys voidaan esittää Akkunalle tieto-

johtamisen järjestelmänä, ja vastauskin on selvä: Akkunan osalta on pudottu ainakin osit-

tain tähän johtamisansaan. Täytyy kuitenkin huomata, etteivät kaikki työntekijät välttämät-

tä näe tätä ongelmallisena: he ovat tottuneet näkemään intranetin tässä roolissa eivätkä 

välttämättä edes osaa kaivata muuta. 

Kyselyn vastauksissa tiedon jakamiseen liitettiin usein sellaisia määreitä kuin nopeus, 

ajantasaisuus, samanaikaisuus ja tasapuolisuus. Huysman ja de Wit (2010) näkevät, että 

intranet voi olla tukena tiedonjakamisessa, kunhan tieto siellä on ajantasaista, hyödyllistä 

eikä sitä ole liikaa (Huysman & de Wit, 2010, s. 158). 
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Vastauksissa tietoon liitettiin myös ajatus, että tiedon avulla voi vaikuttaa organisaation ja 

työntekijöiden toimintaan. Yksi vastaaja totesi tiedon olevan valtaa. Huysman ja de Wit 

(2010) varoittavat tällaisesta: tieto ei saisi onnistuneen tietojohtamisen näkökulmasta olla 

valtaa, sillä vallan luovuttaminen on yksi tärkeä edellytys tiedonjakamiselle. On ongelmal-

lista, jos ihmiset kokevat tiedonjakamisen vähentävän heidän valtaansa tai lisäävän heidän 

haavoittuvaisuuttaan (Huysman & de Wit, 2010, s. 133). Paquette ja Desouza (2011) totea-

vat, että sanomattomat säännöt siitä, miten tietoa jaetaan ja kenelle tieto organisaatiossa 

kuuluu, sisältyvät organisaatiokulttuuriin (Paquette & Desouza, 2011, s. 131). 

Eräs Haverin, Airaksisen ja Paanasen (2015) haastattelemista nuorista kuntajohtajista ki-

teyttää hyvin oman näkemyksensä asiaan: ”Ennen sanottiin aina että tieto on valtaa ja 

koettiin, että sitä pitää pantata. Mä olen ihan eri mieltä. Tieto on valtaa silloin, kun sitä 

jakaa” (Haveri, Airaksinen & Paananen, 2015, s. 99). Nykyaikaiseen johtamiseen ei kuulu 

tiedon panttaaminen. Sen jakaminen on paljon tehokkaampi vallankäytön muoto. 

Akkunaa pidettiin johtamisen välineenä myös sen vuoksi, että se tarjoaa tietoa, ohjeita ja 

apuvälineitä johtajille ja esimiehille. Akkuna voi myös toimia esimiestyön tukena siten, 

että esimies voi jakaa alaisilleen linkkejä Akkunassa olevaan tietoon ja ohjeisiin tai hyö-

dyntää tiimityöskentelyssä työtiloja.  

Huysman ja de Wit (2010) muistuttavat, ettei teknologialla voida parantaa toimintaa vaan 

sillä, miten ihmiset sitä käyttävät. Jos tiedonjakaminen käynnistetään teknologianäkökulma 

edellä ja unohdetaan kiinnittää riittävästi huomiota tiedonjakamisen ja oppimisen prosessi-

en tukemiseen, ollaan vaarassa pudota IT-ansaan (Huysman & de Wit, 2010, ss. 151, 153). 

Akkunan välineroolia on hyvä pohtia. Schraube (2013) huomauttaa, että kun puhutaan tek-

nologiasta välineenä, annetaan ymmärtää, että teknologia itsessään on neutraali objekti ja 

merkitystä on pikemminkin välineeseen liittyvällä sosiaalisella ja yhteiskunnallisella kon-

tekstilla ja sillä, miten sitä käytetään. Teknologia voidaan kuitenkin nähdä myös merkityk-

sinä, jotka yksilölle näyttäytyvät mahdollisuuksina toimia. Keskeinen kysymys onkin, mitä 

teknologia merkitsee ihmisille ja heidän mahdollisuuksilleen ja tarpeilleen toimia 

(Schraube, 2013, ss. 27-28). Akkunaa ei pitäisikään nähdä pelkkänä välineenä tehdä asioita 

vaan pohtia, millaisia mahdollisuuksia toimia se tarjoaa. 

Keskeiset perustelumallit niillä, jotka pitivät Akkunaa johtamisen välineenä: 
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• Akkuna on johtamisen väline, koska Akkunan kautta jaetaan tietoa organisaation 

pelisäännöistä ja suunnasta ajantasaisesti ja tasapuolisesti ja vaikutetaan organisaa-

tion toimintaan. 

• Akkuna on johtajan ja esimiehen apuväline johtamistyössä. 

 

Akkuna ei ole johtamisen väline – perusteluita 

 

Niistä vastaajista, jotka olivat vastanneet ”ei” kysymykseen ”Onko Akkuna johtamisen 

väline?”, suurin osa perusteli vastaustaan sillä, että johtaminen on jotakin muuta kuin sitä, 

mitä Akkuna pystyy tarjoamaan. 

Moni perusteli ei-vastaustaan sillä, että Akkuna on tiedonjakoväline. Toisin sanoen nämä 

vastaajat ajattelivat, että johtaminen ei ole (pelkkää) tiedonjakamista. Johtaminen on 

enemmän kuin päätetyistä asioista kertomista. 

Osassa vastauksista korostui ajatus, että johtaminen on jotakin muuta kuin välineiden käyt-

töä: johtaminen tapahtuu muilla foorumeilla kuin Akkunassa. 

Näissä vastauksissa on havaittavissa välinekritiikkiä myös Oulun kaupungin henkilöstön 

suunnalta. Työntekijätasollakin on varmasti kokemusta siitä, kuinka työhön tuodaan jatku-

vasti uusia ”välineitä”, joista saavutettava hyöty voi jäädä työntekijän näkökulmasta hy-

vinkin vaikeasti hahmotettavaksi. Asiantuntija- ja johtotasolla sorrutaan helposti kuvitte-

lemaan, että väline ratkaisee asiat tai ongelmat, vaikka näin ei tietenkään ole (ks. esim. 

ajatus IT-ansasta Huysmanilta ja de Witiltä 2010, 151-153). Siksi suhtautuminen ”välinei-

siin” voi olla hyvinkin negatiivista työntekijätasolla, varsinkin jos niinkin keskeisen toi-

minnon kuin johtamisen avuksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön välineitä. 

Muitakin syitä joidenkin vastaajien väline- tai teknologiakriittisyyteen voi olla. Löfström 

(2011) huomasi Tukholman kaupungin intranetin avulla työyhteisöihin vietyä johtamisstra-

tegiaa tutkiessaan, että niille työntekijöille, joiden työssä keskiössä olivat ihmiset (kuten 

esimerkiksi hoivakodin asukkaat), ”tietokonetyö” saattoi näyttäytyä hankalana ja jopa ”jär-

jettömänä”. Tietokoneella tehty työ ei ollut oikeaa työtä eivätkä nämä työntekijät välittä-

neet teknologiasta ja saattoivat jopa vastustaa työajan käyttämistä strategiaan liittyvien 

tehtävien tekemiseen intranetissä (Löfström, 2011, s. 81). Myös Oulun kaupungin henki-

löstöstä osalla suhde teknologiaan voi lähtökohtaisesti olla kielteinen. 
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Keskeinen johtamiseen kuuluva elementti ei-vastausta perustelleiden keskuudessa oli se, 

että johtaminen tapahtuu ensisijaisesti kasvokkain, henkilökohtaisesti ja vuorovaikutukses-

sa. Monessa vastauksessa todettiin, että Akkuna ei pysty korvaamaan ihmistyötä, jona joh-

tamista edelleen pidetään. 

Myös Huysman ja de Wit (2010) huomasivat tiedonjakamista tutkiessaan, että ihmiset tur-

vautuivat mieluummin sosiaalisiin, henkilökohtaisiin verkostoihin kuin tietojärjestelmiin. 

Sosiaaliset verkostot toimivat hyvin myös hiljaisen tiedon jakamisessa toisin kuin monet 

tietojärjestelmät (Huysman & de Wit, 2010, s. 155). Saman voi ajatella pätevän myös joh-

tamiseen: ihmiset haluavat mieluummin tulla johdetuksi kasvotusten ja sosiaalisessa vuo-

rovaikutuksessa, jossa on mahdollista tulkita paremmin myös tietoa, jota ei ole mahdollista 

kirjata ylös, kuten asenteita, eleitä ja käyttäytymistä. 

Joissakin perusteluissa viitattiin erityisesti esimiestyöhön. 

Kaikki eivät lue akkunaa kovin tarkasti. Mielestäni esimiestyö tulee tehdä 

suoraan ihmisten kesken, ei intranettien ja blogien ym välityksellä. 

Esimiestyön ja erityisesti kasvotusten tapahtuvan viestinnän merkitys nousi esille myös 

kollegani Sari Valpun (2013) uuden Oulun kuntaliitoksen henkilöstökyselyn pohjalta teh-

dyssä hallintotieteen pro gradu -tutkimuksessa: Henkilöstö piti kuntaliitoksessa tärkeimpi-

nä viestintäkanavina esimiestä ja työpaikkakokouksia ja palavereita (Valppu, 2013, s. 74).  

Huysman ja de Wit (2010) ovat sitä mieltä, että vaikka intranet ei voi toimia sosiaalisten 

verkostojen korvaajana, se voi kuitenkin vahvistaa niitä (Huysman & de Wit, 2010, s. 158). 

Uskon itsekin tämän olevan mahdollista hyödyntämällä erityisesti nykyaikaisen sosiaalisen 

intranetin toiminnallisuuksia: digitaalisissa verkostoissa keskustelu ja vuorovaikutus voivat 

jatkua kasvotusten tapahtuneiden kohtaamisten välilläkin. 

Monissa perusteluissa mainittiin, että Akkuna ei ole välineenä riittävä johtamisen näkö-

kulmasta. Myös Akkunaa johtamisen välineenä pitävien perusteluissa oli samankaltaisia 

ajatuksia: vaikka Akkuna olisikin johtamisen väline, se ei yksin riitä, vaan tarvitaan myös 

vuorovaikutusta: 

Se pyrkii olemaan johtamisen väline. Akkunan=työkalun kautta yritetään ja-

kaa tietoa. Osa tiedosta on sellaista, että sitä ei voi vain jakaa vaan se vaatisi 

pureskelua ja keskustelua, esim. ohjeet, linjaukset. Siinä mielessä Akkunaa 
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käytetään johtamisessa väärin ja se johtaa siihen että se on tällä hetkellä 

huono johtamisen väline. Työkalu ei voi koskaan korvata aitoa johtamista ja 

vuorovaikutusta. 

Saksi (2016) katsoo asiaa päinvastaisesta näkökulmasta: tämän päivän johtajalta edellyte-

tään perinteisten kohtaamisten lisäksi monikanavaista viestintää. Sillä hän tarkoittaa vuo-

ropuhelua kasvotusten, perinteisessä mediassa, internetissä, intranetissä ja sosiaalisessa 

mediassa. Tänä päivänä on vanhanaikaista turvautua pelkkiin perinteisiin kohtaamisiin, 

puhelimeen ja sähköpostiin – varsinkin nuoremmat sukupolvet odottavat johtajalta moni-

kanavaista vuorovaikutusta (Saksi, 2016, s. 21). Katsottiinpa asiaa miltä kantilta tahansa, 

vain yksi tai muutama vuorovaikutuskanava ei tänä päivänä riitä. Yhdelle työntekijälle 

tärkeää on kasvotusten tapahtuva vuorovaikutus, toiselle digitaalinen läsnäolo. 

Vastauksista nousi esille myös Akkunan käyttöön liittyviä esteitä: tavallisilla työntekijöillä 

ei ollut aikaa tai mahdollisuuksia lukea Akkunaa. Joissakin perusteluissa todettiinkin, että 

Akkuna ei voi tällaisenaan olla johtamisen väline, vaan sitä ja sen käyttöä pitää kehittää 

edelleen. 

Joissakin vastauksissa todettiin, ettei Akkuna ole johtamisen väline, koska johto ei ymmär-

rä sen merkitystä tai ei osaa hyödyntää Akkunaa johtamisen välineenä.  

Käytän paljon työkaluja mutta varsinaisesti en koe akkunan olevan johtami-

sen väline. Uutisissa on aika vähän loppujen lopuksi johtamiseen liittyvää si-

sältöä. Johtamiseen ja ohjaamiseen liittyvää sisältöä tulisi saada osaksi ak-

kunaa. Toisinaan olen kuullut kommentteja myös muilta siitä että tärkeää 

tiedotetta ei löydy mutta kyllä muita juttuja on. 

Vaikuttaa, että pomomme ei ymmärrä Akkunan merkitystä. Sisältökään kun ei 

ole tainnut heitä niin kiinnostaa koska sitä ei ole. 

Huysman ja de Wit (2010) muistuttavat, että jaetun tiedon kollektiivisella hyväksynnällä on 

keskeinen merkitys, jotta voisimme muuttaa yksilön oppimisen organisaation oppimiseksi. 

Tyypillisin syy tämän hyväksynnän puutteelle on se, ettei johto tai organisaatio osallistu 

tiedonjakamisen käytäntöihin ruohonjuuritasolla. Huysman ja de Wit muistuttavatkin joh-

don roolista tiedonjakamisessa: johdon on näytettävä itse esimerkkiä ja pohdittava henki-

lökohtaisesti, mitä he tekevät tiedonjakamiseksi (Huysman & de Wit, 2010, ss. 141, 146). 
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Haveri, Airaksinen ja Paananen (2015) toteavat, että Suomen nuoret kuntajohtajat näyttä-

vät luottavan kuntaorganisaationsa johtamisessa oman esimerkkinsä voimaan. Monet heis-

tä toimivat organisaatiossaan matalan hierarkian mukaisesti ja osallistuvat arkipäivän kes-

kusteluihin ja työtehtäviin tavanomaisena työntekijänä (Haveri, Airaksinen & Paananen, 

2015, s. 46). Myös Saksi (2016) peräänkuuluttaa johtajan omaa esimerkkiä: johtajan tulee 

tehdä kuten opettaa ja lupaa (Saksi, 2016, s. 240). 

Vastausten perusteella vaikuttaisi siltä, että Oulun kaupungin johto ei ole ymmärtänyt Ak-

kunan roolia omassa johtamistyössään tai tietojohtamisen järjestelmänä. Näin ollen he ei-

vät osallistu henkilöstön mielestä riittävästi uuden tiedon tuottamiseen Akkunassa tai tie-

don jakamiseen Akkunan kautta. 

Keskeiset perustelumallit niillä, jotka eivät pitäneet Akkunaa johtamisen välineenä: 

• Akkuna ei ole johtamisen väline, koska johtaminen ei ole pelkkää tiedonjakamista. 

• Akkuna ei ole johtamisen väline, koska johtaminen on jotakin muuta kuin välinei-

den käyttöä. 

• Akkuna ei ole johtamisen väline, koska johtaminen on ihmistyötä: se tapahtuu ensi-

sijaisesti kasvokkain ja vuorovaikutuksessa. 

• Akkuna välineenä ei ole riittävä johtamisessa, koska sen käyttöön ei ole aikaa eikä 

mahdollisuuksia eikä se tällaisenaan tarjoa mahdollisuuksia johtamiseen. 

• Johtajat eivät ymmärrä Akkunan merkitystä eivätkä osaa käyttää sitä johtamisen 

välineenä. 

 

 

 

4.1.2 Akkunan merkitys johtamisessa 

 

Seuraavaksi kysyttiin Akkunan merkityksestä johtamisessa. Apukysymykset olivat ”Mil-

lainen merkitys Akkunalla on tällä hetkellä johtamisessa ja miten näet Akkunan merkityk-

sen johtamisessa tulevaisuudessa?” Vastaajille annettiin mahdollisuus perustella vastauk-

sensa. 
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Vastauksista muodostetun kuvion perusteella (ks. Kuvio 2) Akkunan merkitys johtamises-

sa ei ole nyt erityisen pieni eikä suuri, eikä sen merkitys tulevaisuudessakaan ole erityisen 

suuri. Nykyiseen tilanteeseen verrattuna merkityksen voi kuvion perusteella arvioida kui-

tenkin kasvavan hiukan. Peräti 110 vastaajaa oli vastannut kysymykseen ”ei osaa sanoa”. 

Tämä kertonee jotakin vastaamisen vaikeudesta. Vastaustaan perusteli 51 henkilöä. 

 

 

Kuvio 2.  Akkunan merkitys johtamisessa (Vastauksia 686) (EOS: 110)3 

 

 

 

 

 

                                                
3 Kun tarkastellaan kuviota, joka vastausten perusteella muodostuu, täytyy huomioida ZEF-menetelmän tapa 

analysoida vastaukset. Siinä absoluuttiset arviointitulokset muutetaan suhteellisiksi. Z-scoring-menetelmän 

avulla lasketaan suhteelliset vastauspisteet siten, että kaikkien arvioijien kohdalta vastauspisteiden keskiarvo 

siirretään taulun keskelle ja vastaukset hajoitetaan koko taulun alueelle. Tällä tavalla normitetuista tuloksista 

häviävät ns. asennevääristymät ja päästään tarkastelemaan vastausten suhteita toisiinsa (ZEF Solutions, 

2014).  
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Ei merkitystä lähiesimiestyössä tai johtamisessa 

 

Muutamat vastaajat olivat sitä mieltä, ettei Akkunalla ole merkitystä lähiesimiestyössä tai 

johtamisessa, koska tieto tulee esimieheltä muuta kautta eikä Akkunaa seurata esimerkiksi 

työnkuvan takia. 

ei minkäänlainen reilun 10 vuoden historiani perusteella eikä tule olemaan-

kaan. suurin osa oukan työntekijöistä ei istu koko aikaa tietokoneen ääressä.  

Myös Löfström (2011) huomasi tutkiessaan Tukholman kaupungin strategian jalkauttamis-

ta intranetin avulla, että intranetiin pääsy ja sen käyttömahdollisuudet olivat yksi ongelma 

strategian jalkauttamisessa (Löfström, 2011, ss. 15, 89). Intranetin käyttö riippui pitkälti 

olosuhteista työpaikoilla: osalla työntekijöistä ei ollut pääsyä tai heillä oli hyvin rajattu 

pääsy tietokoneelle tai vain vähän aikaa käyttää intranetia (Löfström, 2014, ss. 157-158). 

Nämä rajoitteet pitää ottaa huomioon johtamiskäytäntöjen ja intranetin kehittämisessä. 

Tulevaisuudessa pääsyyn liittyviä ongelmia voi ratkaista mahdollisesti jonkin verran työn-

tekijöiden mukana kulkevilla mobiililaitteilla ja intran mobiilikäytöllä – varsinkin jos Ak-

kunan käyttö mahdollisestaan työnantajan laitteiden lisäksi sujuvammin myös omilla mo-

biililaitteilla. Tässäkin täytyy olla realisti: kaikki eivät käytä Akkunaa tulevaisuudessakaan, 

vaikka mobiilikäyttöä helpotettaisiin. Kyse on valinnasta: kaikki eivät halua käyttää Akku-

naa mobiililaitteilla. Oululaistutkijat Kinnunen, Suopajärvi ja Ylipulli (2011) selvittivät 

tutkimuskatsauksessa kännyköiden käyttöä työssä ja huomasivat, että kännykän myötä 

tuleva joustavuus aiheuttaa myös stressiä ja työn ja vapaa-ajan rajojen hämärtymistä 

(Kinnunen, Suopajärvi & Ylipulli, 2011, s. 1075).  

Akkunalla ei nähty merkitystä johtamisessa myöskään sen takia, etteivät johtajat tai esi-

miehet näy Akkunassa: 

Johtajat ja esimiehet ovat vielä kohtuu näkymättömiä Akkunassa  

Esimerkkivastauksesta käy ilmi, että työntekijällä saattaa olla jonkinlaisia odotuksia johta-

jien ”näkymisestä” Akkunassa. Johtajien ja esimiesten Akkunan käyttöä pohditaan laa-

jemmin luvussa 4.2. 
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Tämänkin kysymyksen perusteluissa nousivat esiin käsitykset siitä, että johtaminen on 

jotakin muuta kuin Akkuna: Akkunalla ei voi johtaa, koska johtaminen on kasvokkaista ja 

suoraa vuorovaikutusta.  

Työntekijöiden kohtaaminen ja asioiden viestiminen kasvokkain on edelleen 

tärkein johtamisen väline. 

Akkuna nähtiin lähinnä tiedotuskanavana, tietovarastona ja ylhäältä alaspäin tapahtuvan 

viestinnän välineenä, mutta ei muuna. Näihin vastauksiin oli piiloutunut myös toiveita 

osallisuudesta ja aidosta vuoropuhelusta työntekijöiden kanssa. 

Tällä hetkellä johtaminen Akkunassa on tiedottamista. Ei niinkään osallista-

vaa viestintää tai vuoropuhelua työntekijöiden kanssa. 

Jongmin Moon ja Kevin Desouza (2011) muistuttavat, että uudet teknologiat ja sosiaalisen 

verkostoitumisen sovellukset ovat muuttaneet työntekijöiden odotuksia sen suhteen, miten 

he viestivät, ovat suhteessa toisiin henkilöihin organisaatiossaan ja miten he jäsentävät 

työskentely-ympäristönsä. Uusilla työntekijöiden sukupolvilla on uudet prioriteetit, arvot ja 

odotukset, joihin johtamisen pitäisi pystyä vastaamaan, jotta ihmiskeskeinen organisaatio 

menestyy (Moon & Desouza, 2011, s. 92). Myös Saksi (2016) muistuttaa, että Y-

sukupolvelle työn merkitys ja arvomaailma näyttäytyvät eri tavalla kuin aiemmille ikä-

luokille. He odottavat, että johtaja ottaa heidät mukaan ja on kiinnostunut heidän päivittäi-

sestä tekemisestään (Saksi, 2016, s. 103). Vastauksista välittyvät toiveet osallisuudesta ja 

aidosta vuoropuhelusta kuvastavat tätä muutosta: myös johtamisen halutaan muuttuvan 

vuorovaikutteisemmaksi. Akkuna tarjoaa potentiaalia tehdä asioita eri tavalla – ei pelkäs-

tään tiedottaa vaan myös osallistaa työntekijöitä ja käydä vuoropuhelua. Nykyaikainen 

johtaja hyödyntää näitä mahdollisuuksia. 

Haverin, Airaksisen ja Paanasen (2015) mukaan Suomen nuoret kuntajohtajat muovaavat 

organisaatioitaan entistä alhaalta ylöspäin ohjautuviksi. He haluavat tuoda koko henkilös-

tön osaksi kuntaorganisaatiota ja arvostavat hyviä ideoita suoraan kentältä. He pitävät yh-

teyttä kunnan työntekijöihin yhä enemmän myös sosiaalisen median, verkkosivujen ja in-

tranetin kautta (Haveri, Airaksinen & Paananen, 2015, ss. 46-47).  

Mikäli johtaminen tapahtuisi Akkunassa, sen pelättiin ”ulkoistuvan”, jäävän etäiseksi ja 

romuttavan koko johtamista. Kaikki eivät edes halunneet, että Akkunalla olisi roolia joh-

tamisessa. 
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Toivottavasti sillä ei tule olemaan mitään merkitystä johtamisessa; johtaa 

johtamisen merkityskatoon. 

Jotkut vastaajat eivät toisin sanoen nähneet Akkunalla minkäänlaista merkitystä johtami-

sessa ja pitivät mahdollista merkitystä pikemminkin uhkana kuin mahdollisuutena. Tämä 

voidaan psykologiatieteellisesti nähdä rajoittavan toimintakykyisyyden ilmentymänä. Ra-

joittavalla toimintakykyisyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa pyrkimys toimintamahdolli-

suuksien laajentamisesta (eli Akkunan hyödyntämisestä johtamisessa) nähdään riskialttiina 

olemassa olevien toimintamahdollisuuksien säilyttämisen (eli hyvän johtamisen) kannalta 

(Suorsa, 2014, s. 95). 

Näin kokevien vastaajien osalta voidaan pohtia myös heidän suhdettaan teknologiaan ylei-

sellä tasolla: mikä heidän oma suhteensa nykyaikaiseen teknologiaan on? He eivät ehkä 

koe teknologiaa luontevaksi osaksi omaa työtään eivätkä ainakaan osana johtamistyötä, 

joka voi näyttäytyä heille ”perinteisenä” kasvokkain tapahtuvana vuorovaikutuksena. Tek-

nologian hyödyntäminen edustaa heille asioiden ”ulkoistamista” muualle ja ”etäistä” tapaa 

toimia. Löfströmin (2011) tutkimuksessa teknologian tai tietokoneen käyttö koettiin jopa 

järjettömänä tapana toimia niissä työyhteisöissä, joissa työn keskiössä olivat ihmiset ja 

asiakkaat, ei teknologia (Löfström, 2011, s. 81). 

Ihmisen ja teknologian välillä on perinteisesti nähty selkeä kahtiajako, jota on pyritty ylit-

tämään mm. tutkittaessa teknologiaa yhteiskunnallisista näkökulmista (Schraube, 2013, s. 

12). Kun organisaatio asettuu vastatusten ympäristönsä kanssa, Morganin (2006) mukaan 

asiat alkavat näyttäytyä uhkina ja mahdollisuuksina (Morgan, 2006, s. 248). Sama on so-

vellettavissa ihmisen ja teknologian väliseen suhteeseen: kun ne asettuvat vastatusten, asiat 

alkavat näyttäytyä uhkina ja mahdollisuuksina. Jos ”perinteinen, kasvotusten tapahtuva 

johtaminen” asettuu uuden, Akkunan kautta tapahtuvan ”virtuaalijohtamisen” kanssa vas-

tatusten, syntyy helposti kriittisiä ääniä ja puhetta johtamisen merkityskadosta. 

Jos tarkastellaan organisaatioita systeemisesti, voidaan ajatella ympäristön olevan osa itse 

organisaatiota ja selviytymisen selviytymistä ympäristössä ja sen kanssa, ei sitä vastaan 

(Morgan, 2006, ss. 248-250). Morgan (2006) muistuttaa, että jokaisen systeemin tärkein 

tuote on sen oma organisoituminen ja identiteetti. Siksi ongelmat ympäristön kanssa liitty-

vät yleensä aina systeemin omaan identiteettiin, jota halutaan ylläpitää (Morgan, 2006, ss. 

243, 246). Sama ajattelutapa voidaan soveltaa myös johtamiseen ja Akkunan käyttöön: 

kaupungin johtamiskulttuuri perustuu tällä hetkellä pitkälti kasvotusten tapahtuvaan vuo-
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rovaikutukseen, ja tätä identiteettiä haastavat vaihtoehdot koetaan ”uhkaaviksi”. Akkuna 

kuitenkin on jo johtamisen väline, joten ei ole välttämättä järkevää taistella kehitystä vas-

taan. Monimuotoistuvat mahdollisuudet ja digitalisoituvat työtavat tarjoavat väylän myös 

uudenlaiselle, virtuaaliselle johtamiselle, jonka tarkoitus ei ole korvata perinteistä johta-

mistapaa vaan tulla sen rinnalle uutena mahdollisuutena ja tapana toimia. 

Keskeiset perustelumallit niillä, jotka eivät nähneet Akkunalla merkitystä johtami-

sessa nyt eikä tulevaisuudessa 

• Akkunalla ei ole merkitystä lähiesimiestyössä tai johtamisessa, koska tieto tulee 

muualta eikä Akkunaa seurata. 

• Johtaminen on jotakin muuta kuin Akkuna: kasvokkaista, suoraa vuorovaikutusta. 

• Jos johtaminen tapahtuu Akkunassa, se johtaa johtamisen merkityskatoon. 

 

Kehittymismahdollisuuksia 

 

Osa vastaustaan perustelleista näki Akkunassa kehittymismahdollisuuksia johtamisen nä-

kökulmasta. Akkuna nähtiin kehittyvänä johtamisfoorumina ja johtamista tukevana työvä-

lineenä ja sen arveltiin voivan edistää mm. avoimempaa ja luottamusta herättävää johta-

mista.  

Läpinäkyvyyttä johtamiseen sekä avoimuutta ja luottamusta herattävään joh-

tamiseen sitä voisi hyvinkin hyödyntää. Ei olisi salaisten ovien takana tehtyjä 

päätöksiä, josta tihkuu tietoja  vain kauttarantain. Tietenkin koskien koko 

ylintäjohtoa. Eikö se olisi korrektia tiedottaa tärkeistä asioista henkilökuntaa 

ensin akkunan kautta  ja sitten vasta saisimme lukea Kalevasta eikä päinvas-

toin. (muistissa esim. lomautukset) 

Myös näissä vastauksissa kuvastuvat selvästi vaateet avoimemmasta ja luottamukseen pe-

rustuvasta johtamisesta. Esimerkkivastauksesta käy hyvin ilmi, ettei henkilöstön kokemus-

ten mukaan tähän ole vielä Oulun kaupungissa päästy: puhutaan suljettujen ovien takana 

tehdyistä päätöksistä ja siitä, kuinka asiat saa lukea ensin Kalevasta eikä intranetistä. Selvä 

tyytymättömyys nykyiseen johtamiseen nousee vastauksista esille. 
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Juholinin (2007) mukaan avoimuus toteutuu työyhteisöviestinnässä, mikäli tärkeä asia ker-

rotaan ennakkoon. Jos asia kerrotaan vasta päätöksenteon jälkeen, avoimuuden ei koeta 

toteutuvan. Kriittisiä ovat esimerkiksi organisaatiomuutoksiin, rekrytointeihin ja nimityk-

siin liittyvät asiat (Juholin, 2007, ss. 53-54). Haverin, Airaksisen ja Paanasen (2015) mu-

kaan osa haastatelluista Suomen nuorista kuntajohtajista ovatkin ottaneet olennaiseksi teh-

täväkseen tehdä johtoryhmätyöskentelystä yhä avoimempaa ja läpinäkyvämpää muulle 

henkilöstölle. Myös luottamuksen merkitys korostuu heidän työssään (Haveri, Airaksinen 

& Paananen, 2015, ss. 8, 39). 

Kuten Huysman ja de Wit (2010) muistuttavat, pelkkä teknologia ei voi parantaa toimintaa 

vaan tavat, joilla ihmiset teknologiaa käyttävät (Huysman & de Wit, 2010, s. 153). Tämä 

pätee myös Akkunan rooliin johtamisessa: Akkuna itsessään ei synnytä avointa ja luotta-

mukseen perustuvaa johtamista, vaan muuttaa pitää johtamistapaa ja -kulttuuria. Akkunan 

rooli on tukea tätä kulttuurinmuutosta. Scott Paquette ja Kevin Desouza (2011) muistutta-

vatkin, että kulttuuri määrittelee säännöt sille, miten ihmiset vuorovaikuttavat (Paquette & 

Desouza, 2011, s. 132). 

Useissa perusteluissa Akkunan merkityksen arveltiin kasvavan jos ja kun sitä opitaan käyt-

tämään paremmin ja hyödyntämään sen koko potentiaalia. 

Varmaan merkitys kasvaa, kun opitaan käyttämään kaikkea mitä siellä on.  

Muutamissa perusteluissa toivottiin panostusta johtajien ja esimiesten osaamiseen: johtaji-

en tiedot mahdollisuuksista ja merkityksestä sekä taidot ovat puutteelliset. 

Akkunahan voisi olla hyvä ja tavoittava johtamisväline ja se on nykypäivää 

kun vaan pomot tulis ajan tasalle :P 

Paquette ja Desouza (2011) muistuttavat, että aina kun tietojohtamisen aloitteeseen liittyy 

teknologiaa, kouluttaminen on kriittinen menestystekijä. Erään tutkimuksen mukaan työn-

tekijöiden kouluttamisella on suurin korrelaatio tietojohtamisen aloitteen toimeenpanon 

onnistumisessa. Kouluttamisella varmistetaan, että työntekijät ymmärtävät uuden järjes-

telmän ja siihen liittyvät prosessit, sekä ehkäistään apatiaa tai torjumista (Paquette & 

Desouza, 2011, s. 133). Huysmanin ja de Witin (2010) mukaan kysymys osaamisesta usein 

sivuutetaan ja turvaudutaan yleiseen IT-myyttiin, jonka mukaan kaikki osaavat käyttää IT-

sovelluksia (Huysman & de Wit, 2010, ss. 152-153). Tämä ei tietenkään pidä paikkansa, 
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kuten Akkunankin käyttäjäkyselyn tulokset ja omat kokemukseni työstäni Akkunan pää-

toimittajana todistavat. 

Akkunan uudistusprojektin aikana koulutettiin kyllä Akkunan tulevia sisällöntuottajia ja 

pääkäyttäjiä, mutta työntekijöiden ja esimiesten kouluttamiseen käytettiin vähemmän re-

sursseja. Akkunan käyttöön tarjottiin lähinnä tietoiskuja ja ohjeita, eikä esimiehille ja joh-

tajille järjestetty juuri lainkaan erikseen koulutusta Akkunan merkityksestä heidän työs-

sään. Tämä oli osittain myös resurssikysymys: uudistusprojekti päättyi heti uuden Akku-

nan avaamisen jälkeen ja projektin henkilöstö siirtyi muihin tehtäviin. Varsinaista käyt-

töönottoprojektia ei ollut mahdollisuuksia toteuttaa. Henkilökohtaisesti ajattelen tämän 

olleen yksi merkittävimmistä epäonnistumisista uuden Akkunan käyttöönotossa. Akkunan 

käyttökoulutuksiin pitäisikin panostaa tulevaisuudessa paljon enemmän ja johtajat ja esi-

miehet pitäisi ottaa yhdeksi keskeiseksi kohderyhmäksi Akkunaan liittyvän osaamisen 

edistämisessä. 

Akkunan käyttö johtamisessa ei ole pelkkä osaamis- tai teknologiakysymys. Vaade ”pomo-

jen tulemisesta ajan tasalle” edellyttää myös muutosta asenteisiin ja johtamiskulttuuriin. 

Suomen nuoret kuntajohtajat kuvaavatkin henkilöstöjohtamista alueeksi, jossa kehittymi-

nen on jatkuvaa ja täydellinen hallinta mahdotonta (Haveri, Airaksinen & Paananen, 2015, 

s. 43). Tässä Oulun kaupungin esimiehillä ja johtajilla on selvä kasvun paikka ja mahdolli-

suus. Oppia voisi ottaa nuorista kuntajohtajista, jotka näkevät jatkuvan oppimisen olevan 

avainasemassa omassa työssään (Haveri, Airaksinen & Paananen, 2015, s. 130). 

Keskeiset perustelumallit niillä, jotka näkivät Akkunassa kehittymismahdollisuuksia 

• Akkunaa on mahdollista kehittää johtamisen näkökulmasta johtamisfoorumina, 

työvälineenä sekä avoimuuden edistäjänä.  

• Akkuna voi olla toimiva johtamisväline, kunhan sitä opitaan käyttämään ja johtaji-

en osaamiseen panostetaan. 

 

Akkunan merkitys kasvaa 

 

Muutamat vastaajat uskoivat Akkunan merkityksen johtamisessa kasvavan tulevaisuudessa. 

Modernien työn tekemisen tapojen ja avoimemman työkulttuurin uskottiin korostavan Ak-

kunan merkitystä nykyisestä. 
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Monitilatoimisto, mobiili työtapa ym. nykyaikainen toimistotyö edellyttävät 

uusia välineitä myös johtamiseen. Akkunalle on kasvava tarve. 

Luultavasti Akkunan merkitys tulevaisuudessa korostuu, kun ollaan menossa 

kohti avoimempaa työkulttuuria. 

Vaikuttaisi siltä, että tämänkaltaiset kokemukset ovat vielä vähemmistön ajatuksia. Käsitys 

johtamisesta ja sen tavoista Oulun kaupungin työntekijöiden keskuudessa on vielä hyvin 

perinteinen ja korostaa kasvokkain tapahtuvaa johtamista. 

Se, että maailman ja työn muuttumiseen on havahduttu Oulun kaupunkiorganisaatiossa, ei 

yllätä. Yleisesti ottaen avoimuuden vaatimukset kaikuvat kovina henkilöstön keskuudessa 

infotilaisuuksissa ja käytäväkeskusteluissa. Henkilöstö ei ole tässä väärässä: nykyaikainen 

organisaatio edellyttää avointa viestintä- ja johtamiskulttuuria. 

Pirjo Ståhle ja Leif Åberg (2015) ovat artikkelissaan organisaatioista ei-lineaarisessa, en-

nustamattomassa maailmassa pohtineet lääkkeitä nykymaailman monimutkaisiin ilmiöihin 

(Ståhle & Åberg, 2015). He ehdottavat, että organisaatio pitäisi nähdä vanhan kontrolliin 

perustuvan rakennelman sijaan dynaamisena järjestelmänä, jonka viestintä ja vuorovaiku-

tus (communication) luo. Merkitystä ei ole pelkästään viestinnän ja vuorovaikutuksen mää-

rällä vaan sen laadulla: ei riitä, että viestit kulkevat ylhäältä alas, vaan vuorovaikutuksen 

pitää olla ei-lineaarista, vuorovaikutteista, haastavaa ja rakentavasti kriittistä. Ilman riittä-

vää vuorovaikutusta ja avointa viestintää kaikki kaaos on huonoa kaaosta joka johtaa ha-

jaannukseen menestyksellisen itseorganisoitumisen sijaan (Ståhle & Åberg, 2015, ss. 8, 

11). 

Keskeiset perustelumallit niillä, jotka näkivät Akkunan merkityksen kasvavan tule-

vaisuudessa 

• Akkunalle on kasvava tarve, koska moderni tapa tehdä työtä edellyttää uusia joh-

tamisen tapoja. 

• Avoimempi työkulttuuri lisää Akkunan merkitystä tulevaisuudessa. 
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4.1.3 Akkunan rooli johtamisessa ja esimiestyössä tulevaisuudessa 

Viimeinen kysymys kaikille työntekijöille kuului ”Millaisena näet Akkunan roolin johta-

misessa ja esimiestyössä tulevaisuudessa? Mitä pitäisi tehdä, jotta Akkuna tukisi paremmin 

johtamista ja esimiestyötä?”. Vastauksia saatiin 364, ja peräti 224 valitsi ei osaa sanoa  

-vaihtoehdon. Vastaajia pyydettiin kertomaan vapaasti toiveista ja ajatuksista. Vastauksia 

toivottiin erityisesti kaikilta työntekijäryhmiltä. Tällä halusin korostaa, että jokaisen työn-

tekijän ajatuksilla on merkitystä Akkunan kehittämistyössä ja että jokainen voi halutessaan 

olla osallinen kehitystyöhön antamalla palautetta ja esittämällä toiveita. 

 

Ei roolia johtamisessa ja esimiestyössä 

 

Osa vastaajista suhtautui Akkunan rooliin johtamisessa ja esimiestyössä tulevaisuudessa 

hyvin epäillen ja jopa halveksuen. Muutamissa vastauksissa todettiin, ettei Akkunalla voi 

olla suurta roolia johtamisessa ja esimiestyössä sellaisissa työtehtävissä, joissa työtä teh-

dään pääosin muualla kuin tietokoneen ääressä. Johtamisen ei uskottu tapahtuvan Akkunan 

kautta, eikä Akkunalla siten uskottu olevan minkäänlaista roolia johtamisessa ja esimies-

työssä tulevaisuudessa. 

Mennäänkö sitä virtuaali johtamiseen, ja höpö, höpö! 

Jälleen ”oikea” ja ”hyvä” johtaminen nähtiin jonakin muuna kuin Akkunan käyttämisenä 

tai tiedottamisena. Jopa ylimmän johdon kaupunginjohtajaa myöten toivottiin kohtaavan 

työntekijät henkilökohtaisesti ja keskustelevan heidän kanssaan. 

Ehkä työtilojen kautta voisi jotain saada irti johtamisessa. Tällä ei voida kui-

tenkaan koskaan korvata hyvää ja ihmisläheistä HENKILÖJOHTAMISTA 

jossa esimies tuntee alaisensa ja käy oikeaa ja aitoa vuorovaikutteista kans-

sakäymistä alaistensa kanssa. Se ei ole oikeaa johtamista jossa kaupungin-

johtaja tekee jonkun jutun Akkunaan. Se on johtamista jossa kaupunginjohta-

ja käy kyselemässä henk. koht. kuulumisia vaikka päiväkodin kahvipöydässä.  

Erityisesti esimiestyön tekeminen Akkunan kautta sai osakseen kritiikkiä. Esimiehet halut-

tiin kohdata kasvotusten ja arjessa – ei kasvottomana verkon välityksellä. 
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Esimiestyötä ei voi tehdä kasvottomasti, verkon kautta. 

Esimiesten tulee jalkautua alaistensa pariin, ei tietokoneille. 

Vaade ylimmän johdon kohtaamisesta henkilökohtaisesti ja aidosta vuorovaikutuksesta 

heidän kanssaan asettaa melkoisia haasteita johtajille, joiden aikataulut ovat muutenkin 

tiukat. Organisaation sisäinen sosiaalinen media, jossa myös johtajat keskustelevat suoraan 

alaisten kanssa, voisi tuoda uusia mahdollisuuksia tämänkaltaiseen vuorovaikutukseen. 

Tämä edellyttää kuitenkin johdolta uusien viestintätapojen opettelua, aktiivisuutta ja aikaa. 

Haverin, Airaksisen ja Paanasen (2015) mukaan Suomen nuorten kuntajohtajien kyky toi-

mia viestijänä on peräisin vain osin uuden sukupolven kasvamisesta kehittyneen median 

rinnalla, lahjakkuudesta ja kulttuuriin kasvamisesta. Suurelta osin taito perustuu raakaan 

työhön, jota he ovat tehneet oppiakseen toimimaan paremmin (Haveri, Airaksinen & 

Paananen, 2015, s. 91). Oikopolkua tuskin on. Tarvitaan tahtoa ja sinnikkyyttä, aikaa ja 

vaivaa. 

Keskeiset perustelumallit niillä, jotka eivät nähneet Akkunalla roolia johtamisessa ja 

esimiestyössä tulevaisuudessa 

• ”Virtuaalijohtaminen” ei ole oikeaa eikä hyvää johtamista, joten Akkunalla ei ole 

roolia johtamisessa ja esimiestyössä. 

• Oikea, hyvä johtaminen edellyttää henkilökohtaista kohtaamista ja vuorovaikutusta. 

• Esimiehet halutaan kohdata kasvotusten ja arjessa. 

 

Akkunaa kehitettävä 

 

Osa vastaajista näki kehitettävää itse Akkunassa, jotta se voisi tukea paremmin johtamista 

ja esimiestyötä. Parannettavaa nähtiin Akkunan käytettävyydessä ja toiminnallisuuksissa 

mm. tiedon löytymisessä, käyttöliittymässä, rakenteessa, oman toimialan sisällöissä ja nii-

den löytymisessä sekä työtilojen selkeydessä ja käytettävyydessä. Myös tiedon suuri mää-

rä koettiin hankaluudeksi: 

Akkunassa olevaa tietoa pitäisi todella paljon karsia tai vastaavasti tehdä eri 

työyhteisöille omat sisältösivut. Nyt työtilat ovat ainoa järkevä työkalu, jonka 

toimintavarmuutta ja käytettävyyttä pitää parantaa. 
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Kehitettävien asioiden listalla olivat myös vuorovaikutteisuuden lisääminen ja mobiilikäyt-

tö. Nämä kaksi teemaa on jo valittu Akkunan keskeisiksi kehittämiskohteiksi vuosille 

2016–2017. 

Some-/keskusteluominaisuuksia ja mobiilia käytettävyyttä pitää kaikin tavoin 

paranataa! 

Osa vastaajista toivoi, että Akkunassa panostettaisiin nimenomaan tietoon ja sen laatuun. 

Tiedon toivottiin olevan paremmin ajan tasalla ja löytyvän helposti. Erityisen tärkeiksi 

mainittiin ohjeet, tiedotteet ajankohtaisista asioista sekä tieto siitä, kuka asiasta vastaa tai 

keneen voi olla yhteydessä.  

Ohjeet, linjaukset, tiedot vastuuhenkilöistä ja työryhmistä ajantasaisina ! 

Esimiestä koskevat ohjeet ja toimintatavat selkeästi löydettävissä ja yhteys-

henkilöt päivitettyinä 

Kun Huysman ja de Wit (2010) tutkivat tiedonjakamisen tapoja eri organisaatioissa, he 

kiinnittivät huomiota työntekijöiden luonnolliseen tarpeeseen päästä tuntemaan ihmiset 

tiedon takana (Huysman & de Wit, 2010, s. 90). Yhteys- ja vastuuhenkilöiden merkitys 

kertoo juuri tästä: ihmiset kysyvät mieluummin suoraan asiasta tietävältä henkilöltä kuin 

etsivät tietoa intranetistä. Se on inhimillistä ja luontaista. Huysman ja de Wit kehottavatkin 

panostamaan tietoon tiedosta: kertomaan tarinoita ja ihmisistä tiedon takana (Huysman & 

de Wit, 2010, s. 139). 

Yksittäisenä asiana, josta toivottiin enemmän tietoa, oli parissa vastauksessa mainittu työ-

hyvinvointi. 

Vieläkin enemmän voisi olla työhyvinvointiin liittyviä asioita. Kuinka sitä 

saadaan työpaikoille ja miten motivoidaan ihmisiä, kuinka kestetään jatku-

vaa muutosta ja miten ei väsytä eikä väsytetä työkavereitamme. 

Martinian, Corson ja Pellegrinin (2009) mukaan intraneteillä on yhä suurempi rooli organi-

saatioiden muutoksen fasilitoinnissa ja tukemisessa (Martinia, Corso & Pellegrini, 2009, s. 

295). Työntekijöiden näkökulmasta yksi tapa, jolla tämä voi konkretisoitua, on tuottaa Ak-

kunaan sisältöä niistä aiheista, jotka edesauttavat muutoksen keskellä selviämistä. Työhy-

vinvointi on aiheena tällainen. 
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Eräs vastaaja toivoi muidenkin kuin pääkäyttäjien tai viestinnän ihmisten äänen kuulumis-

ta. Vastaus kertonee jotakin vastaajan osallisuuden kokemuksen puuttumisesta Akkunassa 

tai sen kehittämisessä, jota sivuttiin jo aiemmin luvussa 4.1.1. pohdittaessa johtamisansan 

toteutumista Akkunan osalta. Tässä kohtaa keskeisinä vaikuttajina eivät näyttäytyneet 

niinkään johtajat vaan Akkunan pääkäyttäjät ja ”viestinnän väki”, jonka hallinnassa Akku-

na on perinteisesti ollut. 

Sari Lehmuskallion (2008) intranetien uutiskäytäntöjä ja intranetin toimittajien roolia kar-

toittaneessa tutkimuksessa intranetin toimittajat näyttäytyivät hyvin pitkälti ”portinvartijoi-

na” ja ”ohjelmanlaatijoina” valitessaan uutisaiheita, joista intraneteissä kirjoitetaan 

(Lehmuskallio, 2008). Lehmuskallion tutkimista yrityksistä alle puolella oli järjestäytynyt 

verkosto, jonka avulla uutisia kerättiin eri puolilta organisaatiota, ja monilla organisaatioil-

la olikin ongelmia saada työntekijöiltä uutisaiheita. Kaikissa organisaatioissa viestintäyk-

sikkö ”omisti” intranetin uutiset (Lehmuskallio, 2008, ss. 101, 108).  

Palaute viestinnän äänen liiallisesta kuulumisesta intranetin sisällöissä ja kehittämisessä on 

aiheellinen. Aivan vastikään sain eräässä esimiesten koulutustilaisuudessa palautteen, jon-

ka mukaan Akkunan etusivun uutiset ovat vääränlaisia kiinnostaakseen ”insinöörismiestä” 

eikä johdon ääntä varsinkaan kuulu. Vaikka meillä aiheita miettiikin vakiintunut verkosto, 

Akkunan toimituskunta sekä toimialojen Akkunoiden pääkäyttäjät, aiheita valitseva joukko 

edustaa pääosin viestintää ja henkilöstöasioiden parissa työskenteleviä. On hyvin mahdol-

lista, etteivät ”insinööriaiheet” ja johdon asiat näy Akkunassa riittävästi. 

Suorsan (2014) mukaan subjektitieteellisessä tutkimuksessa osallisuuden käsite liittyy per-

soonallisuuteen. Yhtäältä se tarkoittaa sitä, että ihminen on aina jossakin konkreettisessa 

paikassa eli elämisen näyttämöllä (kuten työntekijänä Oulun kaupunkiorganisaatiossa), 

hänellä on siellä jokin konkreettinen asema (kuten Akkunan käyttäjä) ja kanta siihen, miten 

asiat kullakin näyttämöllä tapahtuvat (Akkunassa kuuluu viestinnän ihmisten ääni) (Suorsa, 

2014, s. 63).  

Vastauksessa mainittua tilannetta voidaan hahmottaa myös toimintamahdollisuuksien kaut-

ta: olosuhteet näyttäytyvät yksilön kannalta toimintamahdollisuuksina tai -rajoituksina 

(Suorsa, 2014, ss. 73, 81). Tässä tapauksessa vastaaja kokee, että Akkunan kehittämiseen 

liittyy hänen näkökulmastaan toimintarajoituksia: koska hän ei ole pääkäyttäjä tai ”viestin-

nän väkeä”, hän ei voi osallistua Akkunan sisällön tuottamiseen tai kehittämiseen ja saada 
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näin ääntään kuuluville. Onkin syytä pohtia, miten käsitys toimintarajoituksista voitaisiin 

kääntää Akkunan käyttäjien osalta ajatukseksi toimintamahdollisuuksista. 

Keskeiset perustelumallit niillä, jotka kokivat Akkunan kehittämisen tukevan sen 

roolia johtamisessa ja esimiestyössä tulevaisuudessa 

• Akkunan käytettävyyttä ja toiminnallisuuksia on kehitettävä, jotta se voi tukea pa-

remmin johtamista ja esimiestyötä. 

• Akkunassa olevan tietoon ja sen ajantasaisuuteen on panostettava ja tiedon on löy-

dyttävä helposti. 

• Akkunan kehittämisessä on kuunneltava muitakin kuin pääkäyttäjiä tai viestinnän 

ihmisiä. 

 

Käyttö mahdollistettava ja osaaminen varmistettava 

 

Myös tässä kysymyksessä nousivat esille vastaukset, joissa viitattiin mahdollisuuksiin 

käyttää Akkunaa tai käytön esteisiin. Vastaajat toivoivat, että mahdollisuus käyttää Akku-

naa pitäisi olla jokaisella työntekijällä. Käyttömahdollisuudella tarkoitettiin paitsi pääsyä 

Akkunaan tietokoneella (tai muulla laitteella) myös aikaa lukea Akkunaa säännöllisesti 

työaikana. 

Jokaiselle oikeasti mahdollisuus käyttää Akkunaa. Aika täytisi järjestää kail-

kille työn lomassa. 

Ainakin taata jokaiselle työntekijälle pääsy tietokoneelle TYÖAIKANA. JA 

lähiesimiesten myönteinen asenne on ratkaiseva että porukka tarttuu toi-

meen. 

Intranetiin pääsy ja ajanpuute nousivat ongelmaksi myös Tukholman kaupungissa Löf-

strömin (2011, 2014) tutkimuksessa (Löfström, 2011, s. 89; Löfström, 2014, s. 157). Myös 

Lehmuskallion (2008) tutkimissa suomalaisyrityksissä intranetiin pääsyn kanssa oli on-

gelmia. Lehmuskallio piti pääsyn esteitä – mitä ne ikinä olivatkin – ongelmallisina, koska 

ne ylläpitivät tai jopa lisäsivät organisaation hierarkiaa ja epätasa-arvoa ja rajoittivat taval-

listen työntekijäryhmien aktiivista osallistumista organisaation kehittämiseen 

(Lehmuskallio, 2008, s. 109). 
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Huysman ja de Wit (2010) huomauttavat, että aina jos tiedonjakaminen edellyttää ylimää-

räistä panostusta tai vaivannäköä, ajanpuute mainitaan syynä olla jakamatta tietoa 

(Huysman & de Wit, 2010, s. 133). Sama pätee varmasti myös Akkunan käyttöön: ajan-

puute on jokaisen työssä todellinen ongelma, ja kaikki ”ylimääräinen”, kuten intranetin 

käyttö, jää helposti tekemättä siihen vedoten.  

Huysman ja de Wit korostavatkin, että työt pitäisi organisoida siten, että tiedon vaihtami-

seen, yksilölliseen oppimiseen ja tiedon hankkimiseen kannustetaan. Jokaisen pitäisi olla 

omalta osaltaan vastuussa tiedonjakamisesta, eikä tiedon jakamista pitäisi nähdä ylimääräi-

senä tehtävänä (Huysman & de Wit, 2010, ss. 146-147, 175). Näiden samojen periaatteiden 

ja ajatusten voi katsoa soveltuvan myös Akkunan käyttöön, koska Akkuna on Oulun kau-

pungin keskeinen tietojohtamisen ja tiedonjakamisen järjestelmä. Luvuissa 4.3.2 ja 4.3.3 

on pohdittu, mitä tämä merkitsee esimiesten ja johtajien näkökulmasta. 

Joissakin vastauksissa nousivat esille Akkunan käyttöön sitoutuminen ja käyttöön kannus-

taminen. Akkunan käyttöön sitoutumisessa keskeiseksi mainittiin yhdessä vastauksessa 

lähiesimiesten myönteinen asenne. 

Kaikkien pitäisi sitoutua käyttämään Akkunaa (”pelisäännöt”).  

Martinia, Corso ja Pellegrini (2009) pitävät onnistuneen intranetin käyttöönoton keskeisinä 

edellytyksinä tietoista viestintä- ja muutosjohtamisen strategiaa, joka tähtää ihmisten käyt-

täytymisen ja ihmistenvälisten suhteiden muokkaamiseen, ylimmän johdon merkittävää 

osallistumista, viestintäkanavien monimuotoista käyttöä sekä tuen ja koulutuksen tarjoa-

mista (Martinia, Corso & Pellegrini, 2009, s. 304). Ilman näitä elementtejä sitoutuminen 

tuskin on mahdollista. Tällä hetkellä hahmotan oman työni näkökulmasta puutteita ainakin 

muutosjohtamisen strategiassa, ylimmän johdon osallistumisessa sekä tuen ja koulutuksen 

tarjoamisessa. Tekemistä ja muutettavaa siis riittää, mikäli haluamme saada työntekijät 

sitoutumaan aidosti Akkunan käyttöön. 

Monissa vastauksissa korostettiin Akkunan käyttöön ja hyödyntämiseen liittyvän osaami-

sen kehittämistä. Koulutusta toivottiin kaikille työntekijöille, esimiehille ja johtajille sekä 

viestintäväelle, joka sitten voisi kouluttaa muita työntekijöitä toimialoilla. 

Akkunalla on tulevaisuudessa hyvä asema kunhan ensin esimiehet ja työnte-

kijät oppivat käyttämään sitä. Koulutus on avain asemassa. (…) 
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(…) Kauniisti pakottamalla ja kouluttamalla kaikki Akkunan monipuoliseen 

hyödyntämiseen. Akkunan laaja käyttö ja hyödyntäminen edellyttää koulutuk-

sen kautta saatua osaamista, omatoimisesti näitä asioita ei ehdi ja jaksa 

kautta osaa opetella. 

Kouluttamisen merkitystä pohdittiin jo luvussa 4.1.2.: Koulutuksella on keskeinen merki-

tys tietojohtamisen toimeenpanon onnistumisessa, mikäli aloitteeseen liittyy teknologiaa. 

Koulutus Akkunan käyttöön on ollut riittämätöntä uudistuksen jälkeen eikä esimiehiä ja 

johtajia ole huomioitu erityisenä kohderyhmänä koulutuksissa.  

Pelkkä koulutus ja osaaminen ei kuitenkaan takaa Akkunan tehokasta hyödyntämistä. 

Eräässä vastauksessa kuvattiin myös johdon roolia Akkunan käyttötapojen määrittelyssä: 

Akkunan merkitys kasvaa, jos sitä opitaan riittävästi käyttämään ja hyödyn-

tämään.  Johtohan voi määrittää omassa organisaatiossaan, miten Akkunaa 

käytetään ja hyödynnetään, miten asiat sinne luokitellaan ja miten ne on löy-

dettävissä, miten tietoja päivitetään jne. 

Kuten Desouza (2011) toteaa, tietojohtamisen teknologioihin käytetään organisaatioissa 

yhä enemmän rahaa. Monet tuntuvat ajattelevan, että teknologia ratkaisee tietojohtamisen 

ongelmat, mutta todellisuudessa teknologia ei opeta ihmisiä jakamaan tietoa (Desouza, 

2011, ss. 18-19). Jos haluamme hyödyntää isolla rahalla hankittuja järjestelmiä, kuten Ak-

kunaa, tehokkaasti, myös sen tehokkaaseen käyttöön ja käytön osaamiseen olisi panostet-

tava. Johdolla on tässä merkittävä rooli: he voivat antaa resursseja osaamisen kehittämi-

seen, määritellä Akkunan käyttötapoja ja näyttää omalla esimerkillään, miten Akkunaa voi 

käyttää tehokkaasti. 

Keskeiset perustelumallit niillä, jotka näkivät käyttömahdollisuuksien ja osaamisen 

kehittämisen tukevan Akkunan roolia johtamisessa ja esimiestyössä tulevaisuudessa 

• Mahdollisuus käyttää Akkunaa työaikana pitäisi olla jokaisella työntekijällä. 

• Akkunan käyttöön pitäisi sitoutua ja siihen pitäisi kannustaa. 

• Akkunaa pitää oppia käyttämään ja hyödyntämään. Tähän tarvitaan koulutusta. 
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Johtamiskäytännöissä kehitettävää 

 

Suhteellisen moni vastaajista näki kehitettävää johtamiskäytännöissä, jotta Akkunalla voisi 

olla tulevaisuudessa suurempi rooli johtamisessa ja esimiestyössä. Eräässä vastauksessa 

todettiinkin, että ensin pitää saada johtaminen kuntoon ja vasta sitten voidaan kehittää vä-

lineitä. 

Johtajien ja päälliköiden toivottiin käyttävän Akkunaa enemmän ja sitoutuvan sen käyt-

töön. Ennen kaikkea johtajilta ja esimiehiltä toivottiin asennemuutosta: Akkuna on yksi 

työväline, jota johdon pitää käyttää. 

Johtajien ja esimiesten pitäisi ottaa aktiivisempi rooli Akkunassa: kertoa asi-

oista samalla tavalla siellä, kun he kertovat puheissa ja palavereissa. Akkuna 

on "tori", jossa työntekijät odottavat kohtaavansa johtajia. Esimiehet puoles-

taan voisivat lukea aktiivisemmin Akkunaa ja tulkita viestejä työntekijöille.  

Yhteiset päätökset ja pelisäännöt, jotta henkilöstölle voi näyttää suoraan ak-

kunasta, että näillä me nyt mennään koko kaupungin tasolla. Juurikin säästöt 

jne mutta JOPA JOSKUS KIITOKSIA henkilöstölle. 

Esimiesten toivottiin käyttävän Akkunaa päivittäisenä työkaluna. Yhtäältä esimiesten toi-

vottiin tulkitsevan Akkunan viestejä työntekijöille ja viittaavan viestimisessään Akkunassa 

oleviin ohjeisiin ja tiedotteisiin ja toisaalta heidän toivottiin myös tuottavan itse sisältöjä 

Akkunaan – vaikkapa tsemppaavan blogikirjoituksen. 

Johtamiskulttuurin tulisi muuttua; Ensin tietoa esimieheltä mistä ja mitä tie-

toa sinne on laitettu, sitten voi tutustua itsekseen. 

Ehkä esimies voisi blogikirjoittelun kautta tsempata ja ohjata työntekijöitä 

hyviin tuloksiin ja parantaa yhteisöllisyyttä. 

Vastauksista nousi esille myös tarve muuttaa johtamiskulttuuria osallistavammaksi, kes-

kustelevammaksi ja positiivisemmaksi. Tähän Akkuna saattoi tarjota sopivia välineitä, ku-

ten kommentointia, keskustelua ja asioiden työstämistä yhdessä tai vaikkapa foorumin, 

jossa voi opetella yhdessä johtamista ja alaistaitoja. 
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(…) Ennen kaikkea toivoisin työntekijöiden osallistamista mukaan päätöksen-

tekoon ja johtamiseen, muutenkin kuin näennäisesti. Vähemmän ylhäältä 

päin tulevaa ohjailua, enemmän yhdessä tuotettuja päätöksiä ja yhdessä to-

teutettua suunnittelua. 

Akkunassa tulisi tuoda esille millaist johtamista tähän kaupungiin halutaan 

diktatuurimaista vai keskustelevaa vai jotakin muuta. Sitten tietoa johtajille 

mitä sellainen johtajuus tarkoittaa käytännössä. Positiivinen johtamien tuo 

positiivisia alaisia. 

Alaispalaute Akkunan kautta? Johtamiskoulutusta ja alaistaitoja voisi tree-

nata vuorovaikutteisesti Akkunan jossain osiossa. Blogeja ja mielipiteitä ai-

heesta esille ja keskusteltavaksi. Vaikea kysymys. 

Toive siitä, että Akkunassa kerrottaisiin, millaista johtamista kaupungissa halutaan edistää, 

on kiinnostava. Löfströmin (2014) tutkimuksesta selviää, että esimerkiksi Tukholman kau-

pungissa on ollut ainakin vuonna 2005 johtamisstrategia, joka määrittelee, millaista johta-

misen kaupungissa pitäisi olla: ”päällikkyyttä” (ohjaamista ja rakenteita), humanistisempaa 

ihmisten johtamista (vaikuttamista, visioita, inspiraatiota, luovuutta) sekä valmentamista 

(Löfström, 2014, s. 65). Pitäisikö Oulun kaupunginkin määritellä, millaista johtamista 

meidän organisaatiossamme halutaan edistää? Voiko johtamisen tapoja määritellä ylhäältä, 

vai pitääkö niiden määrittyä kulloisenkin työpaikan ja olosuhteiden mukaan? Tämä tutki-

mus antaa ainakin viitteitä siitä, millaista johtamista Oulun kaupungin henkilöstö toivoo ja 

millaista se kokee saavansa. Odotukset ja todellisuus eivät tällä hetkellä kaikilta osin koh-

taa. 

Keskeiset perustelumallit niillä, jotka kokivat johtamiskäytäntöjen kehittämisen tu-

kevan Akkunan roolia johtamis- ja esimiestyössä tulevaisuudessa 

• Johtajien ja esimiesten tulee käyttää Akkunaa enemmän päivittäisenä työkaluna ja 

sitoutua sen käyttöön. 

• Esimiesten tehtävä on hyödyntää Akkunaa päivittäisessä työssä, tulkita Akkunan 

viestejä työntekijöille ja tuottaa sisältöjä Akkunaan. 

• Johtamiskulttuurin on muututtava osallistavammaksi, keskustelevammaksi ja posi-

tiivisemmaksi. 
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4.2 Akkuna johtamisessa ja esimiestyössä johtajien ja esimiesten kokemana 

 

Halusin gradussani selvittää erityisesti esimiesten ja johtajien omia kokemuksia Akkunan 

roolista heidän omassa johtamisessaan ja esimiestyössään, joten laadin kyselyyn muutamia 

lisäkysymyksiä esimiehille ja johtajille. Samoin kuin luvussa 4.1 esimiesten ja johtajien 

kokemukset on kiteytetty perustelumalleiksi, jotka hahmottuvat kuvauksina johtamis- ja 

esimiestyöstä sekä sen mahdollisuuksista ja rajoituksista Akkunan hyödyntämisen näkö-

kulmasta. 

Luvussa pohditaan Akkunan roolia päivittäisessä johtamisessa ja esimiestyössä, johtami-

sessa vastaajan omassa organisaatiossa ja lähiesimiestyössä sekä Akunan roolia johtami-

sessa ja esimiestyössä tulevaisuudessa. Useimmille johtajille ja esimiehille Akkuna näyt-

täytyy tietopankkina ja taustatukena, josta voi tarkistaa ohjeet, seurata ajankohtaisia asioita 

ja hyödyntää työkaluja. Kaksi viidestä vastaajasta ei käytä Akkunaa päivittäisessä johtami-

sessa ja esimiestyössä eikä siten ole sisäistänyt omaa viestintärooliaan tiedon hankkijana, 

jakajana, suodattajana ja tulkitsijana. Tapaa, jolla Akkunaa hyödynnetään johtamisessa tai 

esimiestyössä, voi hahmottaa tiedonjakamisen kypsyystason avulla: Suurin osa vastaajista 

hakee Akkunasta tietoa sisäistääkseen sitä ja oppiakseen itse (kypsyystaso 1). Jotkut jaka-

vat ja käyttävät tietoa uudelleen ja tukevat näin yksilöiden oppimista toisiltaan (kypsyysta-

so 2). Vain harva käyttää Akkunaa uuden tiedon kehittämiseen ja kaksisuuntaiseen oppimi-

seen yksilö- ja ryhmätasolla (kypsyystaso 3). 

Osa vastaajista on kriittisiä Akkunan hyödyntämiseen johtamisessa, ja osan suhde Aku-

naan näyttäytyy kielteisenä. Osa vastaajista näkee Akkunan roolin kasvavan tulevaisuudes-

sa Akkunan kehittyessä ja laajentavan myös johtajien ja esimiesten toimintamahdollisuuk-

sia. Johtaminen hahmottuu ihmistyönä, jota sähköiset välineet voivat täydentää. 

Johtajille ja esimiehille suunnattuihin lisäkysymyksiin vastasi 121 vastaajaa, joista vain osa 

vastasi kaikkiin avoimiin kysymyksiin. Tämä kertoi ehkä kysymysten vaikeudesta tai sitten 

esimiesten ja johtajien kiireestä vastaustilanteessa. 

Kysymykset tulivat kyselyssä vastattavaksi vain, jos vastaaja oli alussa määritellyt ase-

makseen ”esimies/tiiminvetäjä” tai ”johtaja”. Ammattiasema oli määritelty tarkoitukselli-
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sesti tällä tavalla, koska tiiminvetäjä ei aina ole työntekijöiden hallinnollinen esimies. Ha-

lusin vastauksia myös arkipäivän esimiesasemassa toimivilta työntekijöiltä, olipa heillä 

”virallista” esimiesroolia tai ei. Päälliköiden arvelin mieltävän asemansa ”johtajaksi” tai 

”esimieheksi”, vaikka kaupunkiorganisaatiossa onkin päällikkö-nimikkeellä työskenteleviä 

työntekijöitä, joilla ei ole omia alaisia. Yksikään vastaaja ei ollut vastannut kysymykseen 

”ei osaa sanoa”, joten ilmeisesti ammattiaseman määrittely onnistui kohtuullisen hyvin. 

Koska halusin selvittää tarkemmin esimiesten ja johtajien asemaa organisaatiossa, ensim-

mäisessä lisäkysymyksessä vastaajaa pyydettiin valitsemaan omaa asemaansa parhaiten 

kuvaava vaihtoehto (Kuvio 3). Vähän yli puolet kysymykseen vastanneista määritteli itsen-

sä lähiesimieheksi tai tiiminvetäjäksi ja reilu neljäsosa toimi lähiesimiehenä ja päällikkö-

tehtävissä, jolloin heillä oli alaisia ja he johtivat myös yksikköä/asiakokonaisuutta. Noin 15 

% ilmoitti toimivansa johtotehtävissä. Alle viisi prosenttia toimi johto- tai päällikkötehtä-

vissä, mutta heillä ei ollut alaisia. 

 

 

Kuvio 3.  Valitse asemaasi parhaiten kuvaava vaihtoehto. (Vastauksia 117) (EOS: 0) 

 

4.2.1 Akkuna päivittäisessä johtamisessa ja esimiestyössä 

Ensimmäiseksi johtajilta ja esimiehiltä kysyttiin, käyttävätkö he Akkunaa päivittäisessä 

johtamisessa ja esimiestyössä. Vastaajista 57,3 % vastasi kysymykseen kyllä ja 42,7 % ei.  

 



 
 

 

64 

 

Kuvio 4.  Käytätkö Akkunaa apuna päivittäisessä johtamisessa ja esimiestyössä? (117) 

(EOS: 0) 

 

Omassa työssäni toimin Oulun kaupungin työyhteisöviestinnän asiantuntijana, ja rooliini 

kuuluu myös jossakin määrin esimiesten kouluttamista. Olen käynyt puhumassa mm. 

vuonna 2015 aloitetuissa Esimiespassi-valmennuksissa esimiehen viestintäroolista ja siitä, 

kuinka työyhteisöviestinnän eri välineitä pitäisi käyttää. Esimiespassi on nelipäiväinen 

esimiehille suunnattu valmennus, jossa käydään läpi tärkeimpiä esimiestyöhön liittyviä 

asioita, taitoja ja ohjeita. Esittelydiojen (2016) mukaan Esimiespassi-valmennuksen tavoit-

teena on esimiesosaamisen lisääminen ja vahvistaminen, verkostoitumisen ja esimiesver-

taistuen lisääminen, ja yhdenmukaiset johtamiskäytänteet. Esimiespassin diplomin suorit-

taja sitoutuu osallistumaan kaikkiin neljään lähipäivään, ja jokaiselle osallistujalle tehdään 

esimiesarviointi 360° -palautteen avulla (Oulun kaupunki, 2016a). Esimiehen viestintä- ja 

vuorovaikutustaitojen parantamiseen on varattu kokonainen valmennuspäivä, josta oma 

osuuteni on pieni osa, n. ½– 1 tuntia keskusteluineen. 

Akkunan viestintäohjeissa, joissa on myös oma osio esimiehelle, on korostettu esimiehen 

roolia alaistensa oikea-aikaisen tiedonsaannin varmistajana. Pelkkä sähköposti tai tiedote 

intrassa ei riitä, vaan työntekijät odottavat kuulevansa erityisesti omaa työtään koskevat 

tiedot esimieheltä kasvotusten (Oulun kaupunki, 2015b). Esimiespassi-puheenvuorossani 

korostan esimiehen roolia paitsi tiedonsaannin varmistajana myös tiedon suodattajana ja 

tulkitsijana (Tähtinen, 2015).  

Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimiehen pitäisi pysyä perillä esimerkiksi Akkunan 

ajankohtaistiedosta, kuten uutisista, uusista ohjeista ja linjauksista ja pystyä tulkitsemaan 
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Akkunan viestejä alaisilleen näiden työn näkökulmasta. Siinä mielessä tulos, jossa vain 

vähän yli puolet käyttäjäkyselyyn vastanneista johtajista ja esimiehistä ilmoitti hyödyntä-

vänsä Akkunaa apuna päivittäisessä johtamisessa ja esimiestyössä, on kiinnostava ja oman 

työni näkökulmasta huolestuttava. Se kertoo mielestäni siitä, etteivät johtajat ja esimiehet 

ole ymmärtäneet omaa viestintärooliaan saati sitten Akkunan roolia tietojohtamisen järjes-

telmänä. Onko tämä toisaalta ihmekään, kun itsekin Akkunan päätoimittajana olen ymmär-

tänyt tämän roolin vasta nyt? 

 

Johtajien ja esimiesten Akkunan eri osioiden käyttö 

 

Seuraavassa kysymyksessä kartoitettiin sitä, miten johtajat ja esimiehet käyttävät Akkunan 

eri osioita johtamis- ja esimiestyössään (ks. Kuvio 5). Kysymykseen oli listattu osioita, 

joiden Akkunan suunnitteluvaiheessa oli kuviteltu palvelevan erityisesti esimiehiä ja johta-

jia ja joita oli jopa rakennettu erityisesti heitä varten.  

Kolme neljästä vastaajasta ilmoitti käyttäneensä Esimiehelle-sivustoa, johon on koottu 

keskitetysti esimiehelle tarkoitettuja ohjeita. Esimiehelle-osion korkea käyttöprosentti ker-

tonee siitä, että esimiehet ovat kaivanneet heille kohdennettua sisältöä tiiviissä, lyhyessä 

muodossa. Samaa palautetta olen saanut esimiehiltä Esimiespassi-valmennuksissa. 

Myös tiimien ja työryhmien yhteistyöhön ja sisäiseen viestintään tarkoitettuja työtiloja oli 

käyttänyt kolme neljästä vastanneesta. Vastauksista ei kuitenkaan käy ilmi, miten työtiloja 

hyödynnetään: ovatko ne pelkkä materiaalien tallennuspaikka vai hyödynnetäänkö niitä 

monipuolisesti esimerkiksi tehtävien seuraamiseen ja keskusteluun? Korkea vastauspro-

sentti kuitenkin kertoo työtilojen merkityksestä.  
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Kuvio 5.  Mitä seuraavia Akkunan osioita olet käyttänyt johtamis- tai esimiestyössäsi? 

(Vastauksia 112) (EOS: 0) 

 

Huysman ja de Wit (2010) ovat arvelleet, että ryhmätyökalut ovat tulevaisuudessa tärkeitä 

tiedonjakamisessa, mutta vasta sitten, kun verkostoja arvostetaan yksilöitä enemmän 

(Huysman & de Wit, 2010, s. 172). Bachmaier (2015) puolestaan on todennut, että yksi 

sosiaalisen intranetin eduista on se, että se tarjoaa työntekijöille tiloja sosiaaliseen vuoro-

vaikutukseen ja yhteistyöhön, joita voidaan pitää hiljaisen tiedon näkyväksi tekemisen 

edellytyksenä (Bachmaier, 2015, s. 900). Oulun kaupungissa ryhmätyökaluja on otettu 

aktiivisesti käyttöön, mutta niiden käyttötavoissa on vielä selviteltävää ja opeteltavaa. 

Omasta kokemuksesta tiedän, että suurimmassa osassa työtiloista varsinaiset keskustelu-

mahdollisuudet ovat vielä kokonaan hyödyntämättä. Työtilojen merkitys sosiaalisessa vuo-

rovaikutuksessa on vielä hyvin pieni. 

Uutisia hyödynsi johtamis- ja esimiestyössä 63,4 % vastanneista. 58 % oli käyttänyt pää-

töksenteko-sivua, jolta löytyy organisaatioon, hallintoon ja päätöksentekoon liittyvää ai-

neistoa sekä kootusti mm. linkit kaupungin toimielinten esityslistoihin, pöytäkirjoihin, 
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asiarekistereihin ja päätösaineistoihin. Noin puolet vastanneista hyödynsi myös talouteen ja 

hankintaan liittyviä tietosivuja. 

Sen sijaan tietoportaalia ilmoitti käyttäneensä johtamis- ja esimiestyössään vain kolmannes 

vastanneista. Tietoportaali on Akkunaan rakennettu sivusto, johon on kerätty yhteen kau-

pungin strategista johtamista ja toiminnan kehittämistä sekä suunnittelua palvelevaa tietoa 

ja linkkejä (Oulun kaupunki, 2016b). Tietoportaalin on ajateltu palvelevan konsernin tieto-

johtamisen ja tiedolla johtamisen kokonaisuutta (Ala-Siuru, 2016). Tulos kertoo, etteivät 

esimiehet ja johtajat vielä tunne tietoportaalia ja sen merkitystä omassa työssään tai sitten 

he eivät koe tarvitsevansa sen tarjoamaa tietoa arkityössään.  

Kun puhutaan tietojohtamisesta, huomiota pitäisi kiinnittää tiedon jakamisen ympäristöön 

kokonaisuudessaan (Desouza, 2011, s. 6). Akkuna on keskeinen tietojohtamisen järjestel-

mä ja pitäisi siksi kytkeä tiiviimmin mukaan tietojohtamisen kokonaisuuteen. Tästä olim-

me samaa mieltä Maria Ala-Siurun kanssa, kun haastattelin häntä tätä tutkimusta varten 

tietojohtamisesta Oulun kaupungissa (Ala-Siuru, 2016). 

 

Akkunan rooli päivittäisessä johtamisessa ja esimiestyössä 

 

Huysmanin ja de Witin (2010) organisaation oppimisen malliin liittyy kolmenlaisia tavoit-

teita tiedonjakamisen käytännöille: tiedon hankkiminen (acquisition), tiedon uudelleenkäyt-

tö (resuse) ja tiedon kehittäminen (development) (Huysman & de Wit, 2010, s. 25). Tutki-

essaan eri organisaatioiden tietojohtamisen aloitteita he jakoivat organisaatiot karkeasti 

kolmeen ryhmään tiedonjakamisen tavoitteiden perusteella (Huysman & de Wit, 2010).  

Niissä organisaatioissa, joissa Huysmanin ja de Witin mukaan tietojohtamisen aloitteen 

tavoitteena oli tiedon hankkiminen, työntekijöille pyrittiin tarjoamaan pääsy organisaatio-

tietoon mm. tietokantojen ja intranetien avulla. Oppiminen tapahtui yksilötasolla siten, että 

yksilö oppi organisaatiolta eli sisäisti organisaation tietoa. Usein nämä organisaatiot olivat 

suuria ja byrokraattisia organisaatioita, joissa lähestyttiin tietoa varastoinnin näkökulmasta 

(Huysman & de Wit, 2010, ss. 45, 47-48, 61). 

Huysmanin ja de Witin mukaan niissä organisaatioissa, joissa tietojohtamisen lähtökohtana 

oli tiedon uudelleenkäyttäminen, tavoitteena oli saada ihmiset oppimaan toisiltaan. Tätä 
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varten organisaatioissa kehitettiin sekä sosiaalisia että teknisiä verkostoja mahdollistamaan 

tiedon vaihtamista. Näkökulma oli kuitenkin edelleen yksilöiden oppimisessa (Huysman & 

de Wit, 2010, ss. 45, 67). Kun tiedonjakamisen tarkoituksena organisaatiossa oli kehittää 

tietoa, kyse on kaksisuuntaisesta oppimisprosessista, joka tapahtuu sekä yksilö- että ryh-

mätasolla: yksilöt oppivat yhdessä luodakseen uutta tietoa, josta on hyötyä heille itselleen 

ja organisaatiolle (Huysman & de Wit, 2010, ss. 45, 95-96). 

Näitä eri tavoitteita voi pitää organisaation oppimisen näkökulmasta myös eräänlaisina 

tiedonjakamisen kypsyystasoina, joissa edetään tiedon hankkimisesta kohti (uuden) tiedon 

kehittämistä. Samaa kypsyystasoajattelua voi soveltaa myös Oulun kaupungin johtajien ja 

esimiesten eri tapoihin käyttää Akkunaa omassa työssään: Osa johtajista ja esimiehistä 

käyttää Akkunaa pelkkään tiedon hankintaan ja omaan oppimiseensa. Osa esimiehistä uu-

delleenkäyttää Akkunasta saatavaa tietoa ja edistää näin oppimista omassa työyhteisössään. 

Joku vastaajista kertoi käyttävänsä Akkunaa vuoropuheluun, jonka voisi tulkita tarkoitta-

van uuden tiedon kehittämistä ja edistävän näin kaksisuuntaista oppimista. Johtajien ja 

esimiesten vastausten tulkinnoissa kiinnitänkin huomiota siihen, millaista tiedonjakamisen 

kypsyystasoa vastaukset edustavat. 

Kyselyssä haluttiin selvittää Akkunan roolia esimiesten ja johtajien päivittäisessä johtami-

sessa ja esimiestyössä avoimen kysymyksen avulla. Kysymystä tarkennettiin seuraavasti: 

”Millä tavalla käytät Akkunaa johtamisessa ja esimiestyössä? Kerro omista käyttötottu-

muksistasi ja käyttökokemuksistasi”. Kysymykseen tuli 68 vastausta, ja ei osaa sanoa  

-vastauksia tuli peräti 14. Avointen kysymysten kohdalla vastaajien määrä putosi selvästi, 

mikä kertoo luultavasti esimiesten ja johtajien kiireestä arkityössä tai vastaamisen vaikeu-

desta tai vaivalloisuudesta. 

Muutama vastaajista ilmoitti, että Akkunalla ei ollut mitään roolia heidän päivittäisessä 

johtamisessaan ja esimiestyössään. Eräs vastaajista kertoi, ettei ymmärtänyt Akkunan 

merkitystä johtamisessa tai esimiestyössä: 

En oikein ymmärrä mitä merkitystä väline akkunalla on päivittäisessä johta-

misessa - kehityskeskusteluissa tulee esille nimenomaan että aikaa pitäisi 

esimiestyössä olla face to fece ohjaamiseen, tukeen ja keskusteluun. Pitäisikö 

vielä paeta enemmän jonkin sähköisen välineen taakse? 
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Tämän vastaajan mielestä johtaminen ja esimiestyö näyttäytyy jonakin muuna kuin sähköi-

sen välineen käyttönä. Pohdin tällaisen välinekriittisyyden syitä jo luvussa 4.1.1 koko hen-

kilöstön näkökulmasta, ja samat syyt luultavasti pätevät myös johtajiin: Uusien välineiden 

jatkuva tuominen työhön ja vääristynyt ajatus siitä, että ongelmat ratkeavat välineiden 

avulla, voi aiheuttaa välinekriittisyyttä samoin kuin se, jos henkilön työn keskiössä on en-

sisijaisesti ihminen, ei teknologia. Tässä yhteydessä onkin hedelmällistä pohtia, onko päi-

vittäinen johtamistyö juuri sellaista, jossa keskiössä ovat ihmiset, ei teknologia, jolloin 

Akkunan käyttökin saattaa näyttäytyä johtamistyön näkökulmasta järjenvastaisena toimin-

tana. 

On myös hyvä muistaa, ettei teknologia ole koskaan pelkkä väline, vaan siihen sisältyy 

merkityksiä, jotka näyttäytyvät mahdollisuuksina toimia (Schraube, 2013, ss. 27-28). Joh-

tajan pitäisikin pystyä kokemaan Akkunan laajentavan mahdollisuuksiaan toimia sen si-

jaan, että se näyttäytyy uhkana tai rajoittavana asiana. Toki mahdollisuudet hyödyntää Ak-

kunaa omassa päivittäisessä johtamistyössä ovat paljolti kiinni myös paikallisesta työkult-

tuurista ja olosuhteista: Pääseekö henkilöstö Akkunaan? Käyttääkö se sitä jos pääseekin? 

Millainen kulttuuri ja suhtautuminen teknologiaan työyhteisössä vallitsee, ovatko keskiös-

sä ihmiset vai teknologia? Millaista johtamistyyliä juuri tämä työyhteisö arvostaa ja mikä 

on teknologian merkitys sille? 

Suurin osa kysymykseen vastanneista kertoi käyttäneensä Akkunaa päivittäisessä johtami-

sessa ja esimiestyössä tiedon hakemiseen. Akkunasta haettiin ohjeita ja muistioita sekä 

luettiin ja seurattiin tiedotteita. Myös esimiesten omat ohjeet ja sisällöt mainittiin muuta-

massa vastauksessa.  

Tarkistan sieltä joskus käytännön tietoja ja ohjeistuksia. 

Ajankohtaiset uutiset tulee tarkastettua päivittäin. 

Kaiken tiedon minkä tiedän olevan akkunassa, haen sieltä. En tulostele tai 

tallentele tietoja itselleni. 

Näyttäisi siltä, että iso osa esimiehistä ja johtajista käyttää Akkunaa samalla tavalla kuin 

muutkin kaupungin työntekijät: tiedonhakupaikkana. Tiedonjakamisen näkökulmasta tämä 

käsitys edustaa kypsyystasoa 1, jossa Akkunan roolina on tarjota tietoa esimiehelle tai joh-

tajalle, jotta hän voi oppia itse ja sisäistää hankkimaansa tietoa. Näiden vastausten suuri 
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määrä kertonee myös siitä, ettei esimies ole vielä sisäistänyt omaa viestintärooliaan tiedon 

tulkitsijana ja suodattajana omalle työyhteisölleen. 

Muutamat vastaajista mainitsivat paitsi hakevansa tietoa myös välittävänsä tai jakavansa 

sitä työntekijöille.  

Etsin tietoa eri asioista, kun työntekijät kysyvät. Laitan linkkejä jakoon eri 

asioista, hoksautan, että löytyy akkunasta. 

Kerään palavereihin asiaa ja käyn läpi niitä sekä välitän linkkejä uutisista. 

Näillä vastaajilla näyttäisi olevan parempi ymmärrys esimiehen viestintäroolista tiedon 

jakajana ja suodattajana ja samalla paremmat valmiudet tiedonjakamista ja oppimista edis-

tävään kulttuuriin. Vastaukset edustavat tiedonjakamisen kypsyystasoa 2, jossa tavoitteena 

on tiedon uudelleenkäyttäminen ja yksilöiden oppiminen toisiltaan. 

Muutamat vastaajat ilmoittivat käyttävänsä Akkunan kautta työkaluja, kuten henkilöstöhal-

linnon järjestelmää ESSiä sekä matkanhallintajärjestelmää M2:sta. Erityisesti esimiestyös-

sä näiden työkalujen käyttö on välttämätöntä, kun hyväksytään sairauspoissaoloja tai mat-

kalaskuja, joten todellisuudessa luultavasti lähes kaikki esimiehet käyttävät Akkunan kaut-

ta tarjottavia linkkejä työkalujen käynnistyssivuille. 

Useat vastaajat mainitsivat käyttävänsä Akkunaa tiimityöskentelyyn työtiloissa. Työtilojen 

käyttötavassa on kokemuksemme mukaan paljon eroja: toiset pitävät työtiloja pelkkinä 

tiedostojenjakopaikkoina kun taas toiset osaavat jo hyödyntää niiden tarjoamia mahdolli-

suuksia monipuolisemmin. 

Ensinnäkin se on  pääasiallinen tietolähteeni esimiestehtävässä. Toiseksi tii-

mien työtilat ovat tärkeitä tiedonkulun kannalta. Esimerkkinä voin kertoa, et-

tä kun tiimeille sovittiin tavoitteet vuodelle 2015, laitoin ne työtilaan etusivul-

le näkösälle. Kirjaan myös tavoitteiden toteutumisen suoraan samaan koh-

taan, joten koko tiimi pysyy ajantasalla tavoitteiden toteutumisesta. 

Tiimityöskentelyyn liittyvät vastaukset edustavat myös tiedonjakamisen kypsyystasoa 2, 

jossa tietoa vaihdetaan sosiaalisissa verkostoissa (työyhteisö) ja/tai teknisissä verkostoissa 

(työtila). Lee ja Kim (2009) ovat todenneet intranetin käyttöön vaikuttavia tekijöitä tutkies-

saan, että yhteistyön tarve muiden työntekijöiden kanssa lisää intranetin käyttöä. Sellaises-
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sa työssä, jossa työntekijöiden keskinäinen riippuvuus on suurta, intranetiä käytetään 

enemmän (Lee & Kim, 2009, s. 197). 

Yksi vastaajista mainitsi kirjoittavansa ja tuottavansa itse aineistoa Akkunaan, joskin liian 

vähän. 

Liian vähän kirjoitan ja tuotan itse aineistoa, mutta sillä tavalla se tapahtuu. 

Jukka Saksi (2016) muistuttaa, että uusien viestintätapojen käytössä johtajien varoivaisuut-

ta lisää usein pelko hukkaan heitetystä ajasta. Jos esimerkiksi sosiaalisen median hyödyistä 

ei ole selkeää näkemystä, somen käyttö jää harrastuksen puolelle eikä rakennu johdonmu-

kaiseksi osaksi kokonaisviestintää (Saksi, 2016, s. 62). Tässä tapauksessa kyse on luulta-

vasti juuri sellaisesta tilanteesta: vastaaja on ehkä joskus kirjoittanut ja tuottanut aineistoa, 

mutta tämä työ on jäänyt lapsipuolen asemaan kenties juuri siksi, ettei hyödyistä ole konk-

reettista käsitystä. 

Eräs vastaajista kertoi lukevansa Akkunan blogeja saadakseen kuvaa pinnalla olevista asi-

oista ja tunnetiloista. 

(…) Luen myös blogeja, jotta saan kuvaa pinnalla olevista asioista ja erilai-

sista tunnetiloista. 

On eri asia lukea ”virallista viestintää” eli uutisia ja tiedotteita kuin blogeja, joissa periaat-

teessa kuka vain voi kirjoittaa ajatuksistaan. Mikäli blogit, kommentointi ja keskustelu 

Akkunassa yleistyvät, Akkunan kautta on mahdollista luodata organisaation mielialoja. 

Tässä on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia myös johtamisen näkökulmasta. Have-

rin, Airaksisen ja Paanasen (2015) mukaan uuden sukupolven kuntajohtajat ovat avoimia 

ympäristöstä kumpuaville syötteille ja hiljaisille signaaleille. He ymmärtävät tiedon fakto-

jen ohella myös hiljaisena tietona, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa syntyvänä tietä-

misenä ja syvällisenä ymmärtämisenä (Haveri, Airaksinen & Paananen, 2015, s. 8). 

Vain yksi vastaaja mainitsi käyttävänsä Akkunaa vuoropuheluun tiedon hakemisen ja ja-

kamisen lisäksi. Tämä oli ainoa vastaus, jonka voisi tulkita edustavan tiedonjakamisen 

kypsyystasoa 3, jossa tavoitteena on tiedon kehittäminen ja kaksisuuntainen oppiminen 

yksilö- ja ryhmätasolla. Koska vasta kypsyystasolla 3 voidaan katsoa tapahtuvan organi-

saatiotason oppimista, Oulun kaupunki näyttää olevan tiukasti yksilön oppimisen ansassa. 

Huysman ja de Wit (2010) viittaavat yksilöllisen oppimisen ansalla tilanteeseen, jossa tie-
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tojohtamisen käytännöt tukevat yksilön ja ryhmän oppimista mutta eivät koko organisaati-

on oppimista. Tällöin myöskään tiedonjakamisen tulokset eivät näyttäydy merkittävinä 

niille, jotka ovat tietoa jakavien työntekijöiden verkoston ulkopuolella (Huysman & de 

Wit, 2010, s. 141). 

Keskustelu Maria Ala-Siurun kanssa vahvistaa tätä näkemystä: tällä hetkellä tietoa kyllä 

jaetaan työryhmissä ja verkostoissa, mutta tietojohtamisen tai tiedonjakamisen ajattelutapa 

tai kulttuuri ei ole läpäissyt organisaatiota. Ala-Siuru pohtikin tavatessamme, miten tieto-

johtaminen voitaisiin saada samalla tavalla yhdeksi johtamisen näkökulmaksi kuin henki-

löstö- tai talousjohtaminen (Ala-Siuru, 2016). Huysman ja de Wit (2010) tarjoavat lääk-

keeksi yksilöllisen oppimisen ansaan työn organisoimista siten, että tiedon hankkimiseen, 

vaihtamiseen ja oppimiseen kannustetaan. Lisäksi tarvitaan ylimmän johdon tukea, johdon 

esimerkkiä tiedonjakamisessa sekä konkreettisia päämääriä ja tiedonjakamisen tulosten 

mittaamista. Erillisiin tietojohtamisen asemiin (virkoihin, tehtäviin) Huysman ja de Wit 

suhtautuvat epäillen, koska niiden on taipumus vihjata, että tiedonjakamisen lopullinen 

vastuu on jollakulla muulla kuin työntekijällä itsellään (Huysman & de Wit, 2010, ss. 146-

148). 

Näyttäisi siltä, että suurin osa Oulun kaupungin johtajista ja esimiehistä kokee Akkunan 

edelleen lähinnä tietovarastona, joka voi tukea yksilötason oppimista. Akkunan roolia tie-

don vaihtamisessa ja ihmisten oppimisessa toisiltaan ei ole vielä hahmotettu. Toistaiseksi 

Oulun kaupungin johtajat ja esimiehet eivät vielä hyödynnä Akkunaa uuden tiedon kehit-

tämiseen. 

Mistä tämä kertoo? Kertooko se siitä, että osa Oulun kaupungin aliorganisaatioista hahmot-

taa tietojohtamisen tai tiedonjakamisen edelleen pelkkänä tiedon hankkimisena ja par-

haimmatkin tiedon uudelleenkäyttämisenä? Uutta tietoa ei juurikaan kehitellä – ainakaan 

Akkunassa. Janes, Patrick ja Dotsika (2014) huomauttavatkin, että organisaatio voi olla 

samanaikaisesti eri tietojohtamisen kypsyystasolla (Janes, Patrick & Dotsika, 2014, s. 41). 

Tämä on todellinen haaste Oulun kaupungin kaltaisessa monialaorganisaatiossa. 

Vastaukset voivat kertoa siitäkin, ettei myöskään Akkunaa ole rakennettu tukemaan uuden 

tiedon kehittämistä. Sosiaalisen intranetin ominaisuudet ovat vielä melko heikot eivätkä 

tue vapaamuotoista vuorovaikutusta sekä verkostojen ja yhteisöjen muodostamista, joita 

voi pitää uuden tiedon kehittämisen edellytyksenä (Huysman & de Wit, 2010, ss. 96-98, 

166). 
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Keskeiset perustelumallit Akkunan roolista päivittäisessä johtamisessa ja esimies-

työssä 

• Akkunalla ei ole roolia päivittäisessä johtamisessa ja esimiestyössä, koska johtami-

nen on muuta kuin sähköisen välineen käyttöä. 

• Akkuna on johtajan ja esimiehen tiedonhakupaikka, josta voi tarkistaa ohjeet ja 

seurata ajankohtaisia asioita. 

• Akkunassa olevaa tietoa voi hyödyntää esimiestyössä ja jakaa sitä työntekijöille. 

• Akkuna tarjoaa pääsyn esimiestyössä välttämättömiin työkaluihin. 

• Akkuna mahdollistaa tiimityöskentelyn erityisesti työtiloissa. 

• Akkunaa on mahdollista hyödyntää johtajan viestintäkanavana. 

• Akkunasta on mahdollista saada tietoa organisaation tunnetiloista ja mielipide-

ilmastosta. 

• Akkunaa voi hyödyntää vuoropuhelussa organisaation jäsenten välillä. 

 

4.2.2 Akkunan rooli johtamisessa omassa organisaatiossa 

Tässä kysymyksessä haluttiin selvittää, millainen vastaajan kokemuksen mukaan Akkunan 

rooli johtamisessa on vastaajan omassa organisaatiossa. Vastaajaa pyydettiin kertomaan 

omista kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Kysymykseen saatiin 64 vastausta. Ei osaa sanoa  

-vaihtoehdon oli valinnut 20 vastaajaa. Määritelmää ”oma organisaatio” ei ollut tarkennet-

tu, koska arvelin vastaajien joukossa olevan eri tasoisia organisaatioita edustavia esimiehiä 

ja johtajia. En halunnut rajoittaa käsitettä koskemaan esimerkiksi toimialaa (sivistys- ja 

kulttuuripalvelut) tai työyksikköä (Kaakkurin terveysasema), koska se olisi tehnyt kysy-

mykseen vastaamisen hankalaksi osalle vastaajista. Todennäköisesti kysymykseen on vas-

tattu joko oman toimialan (esimerkiksi hyvinvointipalvelut tai sivistys- ja kulttuuripalve-

lut) tai oman yksikön (esimerkiksi kirjasto tai terveysasema) näkökulmasta. 

Muutamat vastaajat totesivat, että Akkunalla ei ole roolia johtamisessa heidän organisaa-

tiossaan tai rooli on hyvin pieni. Perusteluita tähän olivat Akkunan vähäinen käyttö joko 

työntekijöillä tai johtajalla itsellään sekä se, ettei Akkuna palvele riittävän hyvin (johtami-

sen) tarpeita heidän organisaatiossaan. Vastauksissa nousi esille myös puutteita käytön 

osaamisessa. 
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Aika vähäinen kokonaisuuteen nähden. Johtuu varmasti siitä, että suurin osa 

työajastani menee välilliseen tai suoraan asiakastyöhön. 

Yksiköt eivät tiedota Akkunan kautta, sillä ei vastaa tarpeita. 

Rivityöntekijät ovat pihalla akkunan tietomääräätä ja jo esimiehenä kehoitaa 

heitä lukemaan akkunasta, eivät osaa käyttää sitä. 

Roolin vähäisyyteen vaikutti jälleen käsitys johtamisesta: eräs vastaaja kertoi johtavansa 

”lähijohtamisella”, jossa Akkunalla ei ole roolia. Toisessa esimerkissä Akkuna nähtiin 

enemmän viestintä- kuin johtamistyökaluna: 

Akkuna on vain työkalu, joka ei toimi kaikilta osiltaan. Näen sen enemmänkin 

viestintä- kuin johtamistyökaluna. 

Tässä kohtaa voi kysyä, onko viestintää mahdollista erottaa johtamisesta. Viestinnän am-

mattilaisten mielestä ei ole: viestijät muistuttavat aina, että johtaminen on viestintää. Sa-

malla tavalla kuin tietojohtaminen kuuluu kaikille eikä pelkästään tietojohtamisesta vas-

taaville henkilöille (Huysman & de Wit, 2010, ss. 147, 176), myös viestintä kuuluu kaikil-

le. Samalla tavalla kuin tietoa on kaikkialla (Huysman & de Wit, 2010, ss. 147, 176), myös 

viestintää on kaikkialla. Jukka Saksi (2016) pitää kommunikointia johtajuuden keskeisenä 

alueena (Saksi, 2016, s. 12). Nuorten kuntajohtajien keskeisin työkalu on erilaisilla raja-

pinnoilla tapahtuva vuorovaikutus (Haveri, Airaksinen & Paananen, 2015, s. 7). Juuri sen 

vuoksi Esimiespassi-valmennuksissakin on varattu kokonainen päivä esimiehen viestintä- 

ja vuorovaikutustaitoihin. 

Muutamat vastaajista totesivat, että Akkunan rooli johtamisessa omassa organisaatiossa oli 

olla tietopankki ja taustatuki, josta tarkistettiin ohjeita ja ajankohtaisia asioita. Näissä or-

ganisaatioissa Akkuna näyttäytyi tiedon hankkimispaikkana ja asettui tiedonjakamisen nä-

kökulmasta kypsyystasolle 1, jossa keskeistä on yksilön oppiminen ja tiedon sisäistäminen. 

Kaupungin yhteisiä ohjeita tulee tarkistettua ja esimiestoiminta pohjaa luon-

nillisesti näitä yhdessä sovittuja asioita. 

Jotkut mainitsivat erikseen ahkerassa käytössä olevat työtilat, eli Akkuna nähtiin tiimityön 

ja yhteydenpidon välineenä. Osa vastaajista piti tätä roolia tärkeänä tai keskeisenä oman 

organisaationsa johtamisen kannalta. 
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Työtilat ovat ahkerassa käytössä. 

Näissä organisaatioissa Akkunalla nähtiin myös rooli tiedon vaihtamisessa ja tiedon uudel-

leenkäyttämisessä: tiimityön ja yhteydenpidon merkitystä korostavien organisaatioiden 

voidaan tulkita edustavan tiedonjakamisen kypsyystasoa 2, jossa tietoa vaihdetaan verkos-

toissa ja jossa yksilöt oppivat toisiltaan. 

Osa vastaajista arveli tai toivoi Akkunan merkityksen kasvavan tulevaisuudessa oman or-

ganisaation johtamisessa. Pari vastaajaa totesi, että käyttö on koko ajan lisääntynyt ja li-

sääntymässä. Akkunan merkityksen kasvu edellyttäisi Akkunan käytön esteiden purkamis-

ta, osaamisen lisäämistä sekä uusien toimintatapojen omaksumista. 

Roolia voisi nostaa ja käyttää akkunaa tiedottamisen välineenä sähköpostien 

sijaan. Tämä vaatisi työntekijöiden säännöllistä akkunan seuraamista. 

Maaperä on hyvä mutta kiire hidastaa hyödyntämistä ja uusien toimintatapo-

jen käyttöä tai omaksumista. 

Ei ymmärretä eikä myöskään osata vielä käyttää; "some" ym. vuorovaikuttei-

suuden rooli kasvaa -> valmennusta tarvitaan? 

Vaikka Akkunan merkityksen arveltiin kasvavan, se ei vielä välttämättä merkitse tiedonja-

kamisen kulttuurin muuttumista: ensimmäinen esimerkkivastaus kuvaa hyvin kokemusta, 

jossa Akkuna nähtiin lähinnä sähköpostin korvaavana yksisuuntaisena viestintävälineenä. 

Jotkut vastaajat olivat valmiimpia tuomaan organisaatioon myös uusia toimintatapoja ja  

-muotoja, kuten vuorovaikutteisuutta ja sisäisiä sosiaalisen median kanavia.  

Vaikka näitä vastaajia on vielä kovin vähän, suunta on kuitenkin oikea: pikku hiljaa osa 

esimiehistä ja johtajista alkaa ymmärtää Akkunan mahdollisuudet johtamisessa ja esimies-

työssä ja organisaatio voi ottaa askeleita kohti tiedonjakamisen kypsyystasoa 3, uuden tie-

don kehittämistä ja yksilö- ja ryhmätason oppimista tukevaa kulttuuria. Huysman ja de Wit 

(2010) muistuttavatkin, että tiedonjakamista estää yleensä kulttuuri, ei teknologia. IT:n 

avulla voidaan tukea tiedonjakamista, mutta vain silloin, jos teknologia sopii organisaation 

kulttuuriin ja organisaation sosiaaliseen pääomaan – sosiaalisiin verkostoihin, jotka luovat 

mahdollisuuksia. Jos ihmiset eivät halua jakaa tietoa, teknologia ei muuta heidän toimin-

taansa (Huysman & de Wit, 2010, ss. 166, 172). 
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Keskeiset perustelumallit Akkunan roolista johtamisessa vastaajan omassa organi-

saatiossa 

• Akkunalla ei ole roolia johtamisessa omassa organisaatiossamme tai rooli on hyvin 

pieni, koska Akkunaa ei käytetä tai se ei palvele johtamisen tarpeita. 

• Akkunan rooli johtamisessa omassa organisaatiossamme on olla tietopankki ja 

taustatuki. Työtiloja käytämme tiimityön välineenä. 

• Akkunan käyttö ja merkitys johtamisessa omassa organisaatiossamme tulee kasva-

maan, mikäli käytön esteitä puretaan ja Akkunaa opitaan käyttämään. 

 

4.2.3 Akkunan rooli lähiesimiestyössä 

Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää Akkunan roolia lähiesimiestyössä. Vastaajia pyydet-

tiin kuvailemaan Akkunan roolia lähiesimiestyössä ja kertomaan omista kokemuksistaan ja 

ajatuksistaan. Vastauksia saatiin yhteensä 61, joista 18 oli valinnut vaihtoehdon ”ei osaa 

sanoa”.  

Tätä kysymystä olisi periaatteessa voitu kysyä myös kaikilta työntekijöiltä, mutta arvelin 

kyselyä laatiessani, että tavallinen työntekijä hahmottaa johtamisen ja esimiestyön pitkälti 

samaksi asiaksi. Hänelle johtaminen näyttäytyy esimiestyönä. Sen sijaan johtaja tai esimies 

saattaa nähdä asian eri tavalla: heille johtaminen ja esimiestyö voivat hyvinkin merkitä eri 

asioita, joissa on hyvin erilaiset painotukset. Vastaukset erosivat jonkin verran johtamista 

koskevan vastaavan kysymyksen vastauksista, mutta muutamat vastaajat olivat myös vii-

tanneet edelliseen vastaukseen. 

Noin neljäsosa kysymykseen vastanneista ei nähnyt Akkunalla roolia lähiesimiestyössä tai 

näki sen roolin vähäisenä. Akkunalle ei nähty käyttöä eikä se koskettanut arjen esimiestyö-

tä. Jälleen nousi esille käsitys lähiesimiestyöstä kasvotusten tapahtuvana työnä: 

Ei mäissä hommissa ole paljon käyttöä akkunalle 

Ei kokemuksia. Ei kosketa käytännön työtä juurikaan. 

Monesti face to face perusteellisempi ja tehokkaampi lähiesimiestyössä 
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Kaksi kolmasosaa vastaajista näki Akkunan roolin lähiesimiestyössä tärkeänä apuvälinee-

nä, tietopankkina ja taustatukena. Ohjeet, uutiset ja linkit esimiehelle tärkeisiin työkaluihin 

(kuten ESS) mainittiin usein. Vastaukset edustavat jälleen tiedonjakamisen kypsyystasoa 1, 

jossa keskeinen tavoite on tiedon hankkiminen. 

Lähiesimiestyössä se kuitenkin on parhaimmillaankin taustatukena. 

Sieltähän ne perusohjeet ja esim sähköisten työkaulujen linkit löytyy 

ESS, uutiset ja esimiesosion aiheet 

Aineistosta löytyi jälleen tiedonjakamisen kypsyystasoon 2 liittyviä vastauksia, joissa ko-

rostui tiedon uudelleenkäyttö: tiedon välittäminen omalle työyhteisölle sekä tiimityö ja 

yhteydenpito työtiloissa.  

ohjeistan paljon työntekijöitä katsomaan jonkin asian/ ohjeen akkunasta 

Oma työtila on tiimivastaavien kanssa käytössä  

Eräs vastaajista näki Akkunan avulla tapahtuvan yhteydenpidon apuna myös oman osaami-

sen kehittämisessä.  

(…) Joidenkin lähitiimini työntekijöiden kanssa voin vaihtaa yhteisiä näke-

myksiä kahden kesken ja siten samalla kehittää omaa näkökulmaani vaativiin 

johtamisasioihin. 

Kypsyystasolla 2 yksilöt oppivat toisiltaan, kun taas kypsyystasolla 3 kyse on uuden tiedon 

luomisesta ja kaksisuuntaisesta oppimisesta, jossa oppijoina ovat yksilö, ryhmä ja lopulta 

myös organisaatio. Esimerkkivastauksessa kuvailtu Akkunan hyödyntäminen voi edustaa 

periaatteessa kumpaa kypsyystasoa tahansa. 

Keskeiset perustelumallit Akkunan roolista lähiesimiestyössä 

• Akkunalla ei ole roolia lähiesimiestyössä tai se on vähäinen. Akkuna ei kosketa 

käytännön työtä tai lähiesimiestyö tapahtuu kasvotusten. 

• Akkunan rooli lähiesimiestyössä on olla apuväline, tietopankki ja taustatuki, josta 

löytyvät ajankohtaiset asiat, esimiehen ohjeet ja työkalut. 

• Akkuna auttaa lähiesimiestä tiimityöskentelyssä ja yhteydenpidossa muiden työn-

tekijöiden kanssa. 
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4.2.4 Akkunan rooli johtamisessa ja esimiestyössä tulevaisuudessa 

Viimeiseksi johtajilta ja esimiehiltä kysyttiin, millaisena he kokevat Akkunan roolin joh-

tamisessa ja esimiestyössä tulevaisuudessa. Heitä kehotettiin kirjoittamaan myös tulevai-

suuden visioita ja toiveita. Kysymykseen vastasi 57 henkilöä, joista 19 oli valinnut ei osaa 

sanoa -vaihtoehdon. Oletin, että erityisesti tämän kysymyksen vastauksissa voisivat peilau-

tua ajatukset tulevaisuuden johtamisesta: siitä, mitä johtajat ja esimiehet lukevat medioista 

ja kuulevat koulutuksissa. 

Muutama vastaajista arveli tiukasti, että Akkunalla ei tule olemaan roolia johtamisessa ja 

esimiestyössä tai Akkunan rooli ei tule kasvamaan. Akkunan ei uskottu sopivan ”kentälle”, 

sen sisältöä ei pidetty oikeanlaisena ja sen käytön osaamisessa nähtiin puutteita. 

Ei minusta sovi ainakaan maastoon 

Ei merkitystä jatkossakaan, jos hupijutut ovat sekoittamassa oikeita asioita.  

Käyttö ei tule laajenemaan, ellei saada opastusta 

Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että monet Oulun kaupungin johtajat ja esimiehet 

eivät koe Akkunaa tai ylipäätään teknologiaa kovin luontevaksi osaksi omaa työtään. Yh-

täältä syyt tähän voivat johtua siitä, ettei ”kentällä” istuta juurikaan tietokoneen ääressä tai 

käytetä mobiililaitteita työhön liittyvään viestintään ja vuorovaikutukseen. Tässä tilantees-

sa Akkunalla ei voi olla kovin suurta käyttöä arkipäivän johtamisessa. Toisaalta tässä yh-

teydessä voisi olla hyvä myös pohtia, miten ylimmän johdon viestien ja esimerkiksi strate-

gisten linjausten, arvojen ja visioiden kuvitellaan tavoittavan tavalliset työntekijät. Organi-

saatiorappusia pitkin ylhäältä alas on kovin pitkä matka, jos viestien ajatellaan kulkevan 

suusta suuhun kasvotusten tapahtuvassa vuorovaikutuksessa johtoportaasta päälliköiden ja 

esimiesten kautta työntekijöille. 

Toisaalta syyt Akkunan vähäiseen merkitykseen johtamisessa ja esimiestyössä voivat joh-

tua myös johtajien ja esimiesten omasta epävarmasta suhteesta nykyaikaiseen teknologi-

aan: Akkunaa ei koeta riittävän helppokäyttöiseksi, jotta sitä osattaisiin hyödyntää täysi-

määräisesti ilman opastusta ja koulutusta. Jos Oulu haluaa profiloitua rohkeasti uudistuva-
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na kaupunkina, työntekijöiden digitaalista osaamista ja suhtautumista nykyaikaiseen tekno-

logiaan olisi syytä parantaa. 

Jälleen vastauksista löytyi vahva kokemus johtamisesta arkipäiväisenä, kasvotusten tapah-

tuvana vuorovaikutuksena. 

(…) Johtaminen ei voi olla pääosin Akkunan varassa vaan johtaminen on jo-

kapäiväistä kanssakäymistä ja asioiden ratkomista työbntekijöiden ja esi-

miesten kesken. 

Muutamat vastaajat näkivät Akkunan roolin johtamisessa ja esimiestyössä tulevaisuudes-

sakin pääasiassa tietopankkina. Akkuna mainittiin tärkeäksi tiedonhallinnan kannalta. 

Toimii tietopankkina, josta löytyvät yhteiset pelisäännöt. 

Moni vastaaja arveli Akkunan käytön lisääntyvän ja roolin johtamisessa ja esimiestyössä 

vahvistuvan tulevaisuudessa. Akkunan toivottiin vähentävän sähköpostiliikennettä tai kor-

vaavan sähköpostin jopa kokonaan. Myös työtilojen käytön arveltiin yleistyvän. 

Henkilöstö käyttää enemmän Akkunaa ja kaikkea ei tarvirse aina kysyä esi-

mieheltä. 

Kun työkalu tulee tutuksi, sähköpostin saa unohtaa. 

Työtilojen käytön näen yleistyvän ja sitä kautta johtaminen ja esimiestyö ak-

kunan kautta kasvaa. 

Jotkut vastaajat arvelivat Akkunan roolin johtamisessa ja esimiestyössä kasvavan tulevai-

suudessa, mikäli sitä kehitetään oikeaan suuntaan. Kehityskohteita olivat jälleen sisältö ja 

sen ajantasaisuus, Akkunan toiminnallisuudet sekä käytön mahdollistaminen mobiililait-

teilla myös kentällä oleville.  

Mikäli haku toimisi se olisi kiitettävän hyvä apuväline. Tärkeää on poistaa 

vanhentuneet ohjeet ym reaaliajassa, että tietoon voi luottaa, koska toimin 

niiden mukaan. 

toivon mukaan entistä kehittyneempänä versiona ja enemmän ajantasaista 

tietoa sisätltävänä 
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Jos Akkunan mobiilisovellus toimii helposti, niin sen merkitys tulee kasva-

maan. 

Mobiilikäytön mahdollistaminen on valittu yhdeksi keskeiseksi Akkunan kehittämiskoh-

teeksi. Johtajat ja esimiehet ovat vain yksi käyttäjäryhmä, joka odottaa Akkunan mobiili-

käytön mahdollisuuksien parantumista. Tarpeet mobiilikäyttöön tulevat pääosin ”kentältä” 

niiltä työntekijöiltä, jotka liikkuvat paikasta toiseen ja ovat usein mobiililaitteiden varassa. 

Tällaisia työntekijäryhmiä ovat esimerkiksi kiinteistömanagerit, päiväkotien varhaiseri-

tyisopettajat tai vaikkapa kotihoidon työntekijät. Heille mobiili-Akkuna voi tuoda työhön 

paljonkin lisäarvoa, mikäli se vähentää tarvetta käydä toimistolla kesken päivän, antaa ny-

kyistä paremmin pääsyn organisaatiotiedon lähteille ja antaa mahdollisuuksia tiimityöhön, 

vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen. Mobiili-Akkuna voi tuoda intranetiin aivan uusia 

käyttäjäryhmiä, jotka eivät aiemmin ole juurikaan pystyneet hyödyntämään Akkunan mah-

dollisuuksia – toki sillä edellytyksellä, että käyttö on mahdollista myös työntekijöiden 

omilla älypuhelimilla ja mieluiten työajan puitteissa. Näköpiirissä tuskin on sitä tilannetta, 

että työnantaja hankkisi jokaiselle työntekijälle älypuhelimen. 

Eräs vastaaja arveli, että johtamista voidaan täydentää sähköisten välineiden, kuten Akku-

nan avulla: 

selkeät linjaukset viestitään tehokkaasti. johtaminen on ihmisten kanssa toi-

mimista, jota voi osaltaan täydentää sähköisten välineiden kautta. 

Tässä vastauksessa kiteytyy hyvin ajatus siitä, että uusien toimintatapojen käyttöönotolla ei 

ole tarkoitus korvata kokonaan vanhoja tapoja – kuten hyväksi havaittuja, perinteisen joh-

tamisen malleja ja käytäntöjä. Parhaimmillaan Akkuna antaa johtajille lisäarvoa heidän 

omaan työhönsä ja mahdollistaa uudenlaiset johtamisen tavat erityisesti niissä työyhtei-

söissä, joissa digitaalisten viestintävälineiden käyttö on muutenkin luontevaa. Akkunan 

hyödyntäminen johtamisessa ei tarkoita sitä, että johtamisen luonne ihmistyönä olisi muut-

tumassa: se voi tarjota uusia avauksia tähän ihmistyöhön ja parantaa sitä entisestään mah-

dollistamalla avointa, monensuuntaista vuorovaikutusta ja verkostoitumista organisaation 

sisällä. 

Keskeiset perustelumallit Akkunan roolista johtamisessa ja esimiestyössä tulevaisuu-

dessa 
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• Akkunan rooli johtamisessa ja esimiestyössä ei kasva, koska sitä ei voida tai osata 

käyttää eikä sen sisältö ole oikeanlaista. 

• Akkunan käyttö lisääntyy ja sen rooli johtamisessa ja esimiestyössä kasvaa tulevai-

suudessa. Akkuna voi korvata sähköpostiliikennettä. Työtiloja käytetään enemmän. 

• Akkunan rooli johtamisessa ja esimiestyössä tulevaisuudessakin on olla tietopank-

ki, josta löytyvät organisaation tieto ja yhteiset pelisäännöt. 

• Akkunan rooli johtamisessa ja esimiestyössä voi kasvaa, mikäli Akkunaa kehite-

tään oikeaan suuntaan ja sen käyttö mahdollisestaan kaikille. 

• Johtaminen on ihmistyötä, jota Akkuna ja muut sähköiset välineet voivat täydentää. 

 

4.3 Johtamista ja esimiestyötä tukeva Akkuna 

 

Subjektitieteellistä tutkimusta voidaan pitää ongelmalähtöisenä: se etenee ongelmallisena 

koetun tilanteen ratkaisemattomista puolista kohti niitä olosuhteita, joilla voi olla merkitys-

tä ongelman ratkaisemisen kannalta (Suorsa, 2014, s. 102). Koska tutkimuksessa on selvi-

tetty Akkunan roolia johtamisessa ja esimiestyössä, olen asettanut perimmäiseksi ja myös 

omasta työstäni nousevaksi tavoitteeksi johtamista ja esimiestyötä tukevan Akkunan. 

Tässä luvussa tähtään aineistosta esiin nousseiden ja luvuissa 4.1. ja 4.2. käsiteltyjen on-

gelmien ratkaisemiseen muodostamalla hypoteettisia perustelumalleja ja pohtimalla, miten 

niiden kuvaamaan toimintaan ja ajatteluun on mahdollista päästä. Hypoteettiset perustelu-

mallit on muodostettu peilaamalla aineistosta nousseita teemoja ja ongelmia teoreettiseen 

viitekehykseen ja erityisesti ajankohtaisiin johtamis- ja organisaatioteorioihin. Perustelu-

mallit toimivat samalla myös työvälineinä Akkunan kehittämistyössä. 

Koska perustelumallit ovat aina jonkun yksilön omia kantoja, joissa kuvataan toiminnan 

subjektiivista mielekkyyttä tietyissä olosuhteissa (Suorsa, 2014, ss. 65, 104), olen jakanut 

hypoteettiset perustelumallit kolmeen ryhmään sen perusteella, kenen perustelumalleista 

on kyse. Koska kanssatutkijoinani (lue kanssatutkijuudesta luvusta 2.1) ovat olleet kau-

pungin henkilöstö, esimiehet ja johtajat, olen muodostanut perustelumallit erikseen kolmen 

hypoteettisen subjektin, työntekijän, esimiehen ja johtajan näkökulmasta. Alaluvuissa ku-
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vaan hypoteettiset perustelumallit subjekteittain (työntekijä, esimies, johtaja) ja pohdin 

niiden toteutumisen mahdollisuuksia. 

Tässä luvussa avaan yhtäältä sitä, millä keinoilla Akkunasta voidaan kehitetään johtamista 

ja esimiestyötä tukeva tietojärjestelmä ja miten Akkunan rooli tietojohtamisen järjestelmä-

nä voidaan legitimoida nykyistä paremmin. Toisaalta pohdin luvussa myös sitä, millaisia 

esteitä pitäisi purkaa ja millaisia mahdollisuuksia rakentaa, jotta Akkuna voisi tukea joh-

tamista ja esimiestyötä.  

Jatkossakin Akkuna on henkilöstön tietopankki ja työkalu, jonka avulla voidaan tukea ih-

misten johtamista. Jotta Akkuna voisi olla kaikkien työntekijöiden digitaalinen työskente-

ly-ympäristö, Akkunan pääsyn ja käytön esteitä pitää purkaa, mahdollistaa Akkunan mo-

biilikäyttö ja harkita palvelun siirtämistä pilvipalveluun. Akkunaa kehitetään siten, että sen 

hyödyt konkretisoituvat jokaiselle työntekijälle. 

Tulevaisuudessa Akkuna tukee nykyistä paremmin organisaation oppimista ja uuden tie-

don luomista. Jotta tiedonjakamista, yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista mahdollistava or-

ganisaatiokulttuuri kehittyisi, käyttöön voidaan ottaa mikroblogipalvelu Yammer tai vas-

taava työkalu. Akkunaan sitoutumista ja sen käytön osaamista voidaan edistää mm. koulu-

tuksilla ja esimiesten ja johtajien ymmärrystä lisäämällä. Kaupungin johtamiskulttuuria 

kehitetään avoimempaan ja vuorovaikutuksellisempaan suuntaan, jossa esimerkillä johta-

misella on suuri merkitys. Akkuna on yksi foorumi, jolla ja jonka avulla uudenlaista orga-

nisaatiokulttuuria rakennetaan. 

 

4.3.1 Johtamista ja esimiestyötä tukeva Akkuna työntekijän näkökulmasta 

Jotta Akkuna voisi tukea johtamista ja esimiestyötä työntekijän näkökulmasta, täytyy rat-

kaista monia ongelmia, purkaa koettuja esteitä ja muuttaa ajattelutapoja. Seuraavassa ku-

vaan hypoteettiset perustelumallit työntekijän näkökulmasta ja erittelen sen jälkeen yksitel-

len, mitä perustelumalleilla tarkoitetaan. 

Hypoteettiset perustelumallit työntekijän näkökulmasta: 
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• Akkuna on kaikkien kaupungin työntekijöiden työskentely-ympäristö. Minulla on 

pääsy Akkunaan yhteisen tiedon lähteille ja mahdollisuus osallistua yhteisen tiedon 

tuottamiseen. Osaan käyttää Akkunaa. 

• Käytän Akkunaa oma-aloitteisesti tiedon hankkimiseen. Näin pysyn selvillä siitä, 

mihin organisaatio on menossa ja mitkä ovat sen yhteisesti sovitut tavoitteet ja peli-

säännöt. 

• Akkuna tukee avointa ja nykyaikaista johtamista ja viestintää ja täydentää näin pe-

rinteisempiä johtamisen tapoja. 

• Akkuna tukee ihmisten johtamista tarjoamalla minulle mahdollisuuksia tasavertai-

seen vuorovaikutukseen kollegoiden, esimiesten ja johtajien kanssa.  

• Akkuna tukee lähiesimiestyötä tarjoamalla vuorovaikutuskanavan silloin, kun en 

voi kohdata esimiestäni tai johtajaani kasvotusten. 

• Voin halutessani osallistua Akkunassa omaa työtäni ja kaupungin asioita koskevaan 

keskusteluun. 

• Löydän Akkunasta kiinnostavia verkostoja ja yhteisöjä, joiden avulla voin ratkaista 

omaan työhöni liittyviä ongelmia ja avartaa omaa ajatteluani. Yhdessä oppien 

luomme uutta tietoa, joka hyödyttää minua ja kaupunkiorganisaatiota. 

• Akkuna on yksi kanava, jonka kautta voin jakaa tietoa omasta työstäni ja osaami-

sestani kollegoilleni ja verkostoilleni. Näin Akkuna tukee urakehitystäni. 

 

Akkuna on kaikkien kaupungin työntekijöiden työskentely-ympäristö. Minulla on pääsy 

Akkunaan yhteisen tiedon lähteille ja mahdollisuus osallistua yhteisen tiedon tuottamiseen. 

Osaan käyttää Akkunaa.  

Ensimmäinen perustelumalli kuvaa ajatusta siitä, että Akkuna on tarkoitettu kaikille kau-

pungin työntekijöille tasavertaisesti. Luvussa 4.1 kuvatuissa perustelumalleissa nousi sel-

västi esille toive siitä, että jokaisella työntekijällä pitäisi olla pääsy Akkunaan ja mahdolli-

suus käyttää sitä työajan puitteissa. Vaade on tässä tutkimuksessa esitettyjen faktojen va-

lossa perusteltu: Miten voimme olettaa keskeisen organisaatiotiedon saavuttavan kaikki 

organisaation jäsenet, jos osa heistä ei pääse yhteisen tiedon lähteille? Miten voimme kuvi-

tella esimerkiksi strategiaviestien menevän perille, mikäli työntekijät eivät saa niitä? Perin-

teinen tapa viestiä niille, jotka eivät ole Akkunan saavutettavissa, on ollut tulostaa Akku-

nan tiedotteita paperisina vaikkapa kahvipöydille ja kertoa tärkeistä asioista kasvotusten 
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esimiespalavereissa. Tällöin kuitenkin välitettävä tieto on hyvin rajallista ja pelkkä ”jää-

vuoren huippu”.  

Jos edes yksisuuntainen viestintä ylhäältä alas ei toimi Akkunaan pääsyn esteiden ja ajan-

puutteen vuoksi, miten vuorovaikutus alhaalta ylös ja horisontaalisesti voisi toimia? Kau-

punginjohtaja ei ehdi kiertää päiväkodeissa kyselemässä kuulumisia, vaikka työntekijät 

kuinka sitä toivoisivat. Sen sijaan sosiaalisessa intranetissä käytävään keskusteluun hän 

voisi osallistua. Samalla ”kentän työntekijälle” tarjoutuu mahdollisuus avata oma sanainen 

arkkunsa ja tuoda oma panoksensa uuden ajattelun synnyttämiseen. 

Bachmaier (2015) korostaa, että sosiaalisen intranetin pitäisi olla helposti jokaisen työnte-

kijän saavutettavissa, koska sen tarkoitus on tehdä organisaatiossa olevaa hiljaista tietoa 

näkyväksi (Bachmaier, 2015, s. 900). Mikäli Oulun kaupunki haluaa sitoutua tietojohtami-

sen toisen ja kolmannen sukupolven toimintatapoihin ja edistää tiedonjakamista, hiljaisen 

tiedon näkyväksi tekemistä, organisaation oppimista ja uuden tiedon luomista vuorovaiku-

tuksen avulla, pääsyn ja käytön esteisiin pitäisi pystyä puuttumaan. Mahdollisuuksia tähän 

tarjoavat Akkunan mobiilikäyttö sekä Akkunan siirtäminen pilvipalveluun, jolloin käyttö 

mahdollistuu ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. Molemmat kehitysaskeleet ovat työn 

alla.  

Lisäksi Akkunan käyttöön sitoutuminen edellyttää kannustusta ja työjärjestelyjä siten, että 

työntekijöillä on myös aikaa osallistua tiedonjakamiseen ja uuden tiedon luomiseen. Tie-

donjakamista ja tiedon luomista ei saisi nähdä päivittäisestä työstä erillisenä vaan sitä täy-

dentävänä toimintana ja olennaisena osana työtä (Paquette & Desouza, 2011, s. 132; 

Huysman & de Wit 2010, 175). Vasta silloin, kun tiedonjakaminen (ja Akkunan käyttö) 

ovat osa normaalia työntekoa, voimme vahvistaa työntekijöiden sitoutuneen Akkunan 

käyttöön. 

Perustelumallissa on käytetty sanaa työskentely-ympäristö. Tämä kuvaa ajatusta siitä, että 

Akkuna ei ole enää perinteinen viestinnällinen intranet vaan täysimääräinen digitaalinen 

työskentely-ympäristö, joka tukee työntekijöiden päivittäistä työtä, tietojohtamista, yhteis-

työtä ja viestinnän ja vuorovaikutuksen prosesseja ja toimii samalla työvälineenä organi-

saation uudelleenmuovaamisessa (Martinia, Corso & Pellegrini, 2009, ss. 296-297). 

Perustelumallin mukaan työntekijän tulisi osata käyttää Akkunaa. Jotta työntekijä oppisi 

käyttämään Akkunaa, hänellä täytyisi olla tarpeeksi hyvät perusteet jaksaa opetella sen 



 
 

 

85 

käyttöä. Kuten olen todennut jo aiemminkin, käyttäjät eivät ”automaattisesti löydä ja ala 

käyttää” intranetiä ja sen toiminnallisuuksia (ks. Martinia, Corso & Pellegrini 2009, 304). 

Lee ja Kim (2009) ovat todenneet, että koetulla hyödyllisyydellä on merkittävä yhteys in-

tranetin käyttöön. Esimerkiksi helppokäyttöisyys ei pysty kompensoimaan vähäiseksi koet-

tua hyötyä (Lee & Kim, 2009, s. 198). Myös Martinia, Corso ja Pellegrini (2009) korosta-

vat, että intranet voi menestyä vain, jos se tuottaa arvoa sekä organisaatiolle että ihmisille 

itselleen. Kun suunnitellaan intranetiä, joka toimii virtuaalisena (digitaalisena) työympäris-

tönä, käyttäjien kokema hyödyllisyys on keskeinen huomioon otettava elementti, mutta 

samalla myös eniten laiminlyöty (Martinia, Corso & Pellegrini, 2009, s. 301).  

Vaikka Oulun kaupungissa on pitkät, yli 10-vuotiset perinteet intranetin käytölle, ja Akku-

nalla on siten melko vakiintunut asema työntekijöiden keskuudessa, hyödyllisyysnäkökul-

maa ei sovi unohtaa. Monet käyttävät intranetiä ”vähimmällä mahdollisella vaivalla” eli 

käyttämällä sitä vain totutusti tietopankkina. Joillakin toimialoilla Akkuna toimii vain vä-

häisessä määrin toiminnan ja työn tekemisen tukena. Akkuna tarjoaa paljon mahdollisuuk-

sia, joista vain harvalla on tarpeeksi hyvää ymmärrystä tai osaamista. 

Schraube ja Marvakis (2016) näkevät oppimisen ennen kaikkea yksilön toimijuuden laa-

jentamisena ja maailman muuttamisena. Oppiminen ei ala itsestään, vaan oppijalla on olta-

va syitä oppimiseen. Oppiminen voi näyttäytyä rajoitusten, vaikeuksien tai uhkien välttä-

misenä (defensiivinen oppiminen) tai omien toimintamahdollisuuksien laajenemisena, omi-

en olosuhteiden ja elämänlaadun parantumisena (ekspansiivinen oppiminen) (Schraube & 

Marvakis, 2016, ss. 206, 209, 212-213). Akkunan pitäisi näyttäytyä työntekijöiden, esi-

miesten ja johtajien näkökulmasta niin hyödyllisenä, että he haluaisivat oppia käyttämään 

ja hyödyntämään Akkunaa. Kaupungin ja työyhteisöjen tasolla olisikin tärkeä panostaa 

siihen, että käytön hyödyt ja syyt oppimiselle olisivat konkreettisia, ymmärrettäviä ja il-

maistu selkeästi. 

Akkunan käyttöön ei ole tähän asti järjestetty varsinaista koulutusta peruskäyttäjille, vaan 

Akkunan käyttöä on opastettu mm. tietoiskuilla, Akkunassa olevilla käyttöohjeilla sekä 

ohjevideoilla. Toimialojen pääkäyttäjien on oletettu perehdyttävän työntekijöitä tarpeen 

mukaan Akkunan käyttöön. Näitä käytäntöjä on syytä jatkaa. Mikäli Oulu ottaa käyttöön 

mikroblogipalvelu Yammerin, sen kautta on helppo perustaa uusi tukikanava peruskäyttä-

jille. Vuorovaikutteinen, matalan kynnyksen tukipalvelu on uskoakseni hyvä ja tarpeelli-

nen lisä Akkunan käytön osaamisen varmistamiseksi.  
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Käytän Akkunaa oma-aloitteisesti tiedon hankkimiseen. Näin pysyn selvillä siitä, mihin 

organisaatio on menossa ja mitkä ovat sen yhteisesti sovitut tavoitteet ja pelisäännöt. 

Käyttäjäkyselyn vastausten perusteella Akkunan rooli tietopankkina ja tiedonhakupaikka-

na on edelleen keskeinen eikä sitä ole syytä väheksyä. Henkilöstön ohjaaminen noudatta-

maan yhteisiä pelisääntöjä on keskeinen osa johtamista, ja Akkunassa tarjolla olevat ohjeet 

ja kuvaukset toimintatavoista tukevat tätä johtamisen tavoitetta. 

Henkilöstöä tulisi kannustaa oma-aloitteiseen tiedon hankkimiseen Akkunasta: kaikkien 

tulisi ymmärtää, että tietoa yhteisistä pelisäännöistä kannattaa hakea ensisijaisesti Akku-

nasta. Jotta henkilöstö hakisi tietoa oma-aloitteisesti, heille pitää taata pääsy Akkunaan ja 

aikaa käyttää sitä. Lisäksi organisaatiokulttuurin tulisi korostaa työntekijän omaa vastuuta 

tiedonhankkimisesta. On myös tärkeää, että Akkunasta saatava tieto on työntekijän näkö-

kulmasta hyödyllistä. 

Kannattaa kuitenkin muistaa, että ihmiselle on luontaista olla kiinnostunut tiedosta tiedon 

takana, ihmisistä (Huysman & de Wit, 2010, s. 178). Kollegan välittämä tieto voi olla pal-

jon rikkaampaa kuin pelkkä intranetissä oleva, auki kirjoitettu tieto: se voi sisältää hiljaista 

tietoa vaikkapa hyväksi havaituista toimintatavoista tietyssä tilanteessa. 

Akkunan tärkeä johtamiseen liittyvä tehtävä on tarjota henkilöstölle tietoa strategiasta ja 

visiosta eli siitä, mihin organisaatio on menossa ja mitkä ovat sen tavoitteet. Näin Akkuna 

tukee strategian toimeenpanoa. Ei ole samantekevää, millä tavalla strategiaviestintää orga-

nisaatiossa toteutetaan. Minna Mustonen (2009) on selvittänyt strategiaviestinnän vastaan-

ottokäytäntöjä ja antanut suosituksia siihen, miten operatiivisen tason henkilöstö saadaan 

merkittävään rooliin strategian toteuttajana (Mustonen, 2009). 

Mustosen (2009) mukaan henkilöstö saadaan strategian toteuttajan rooliin, mikäli johto 

panostaa avoimen vuorovaikutuksen lisäämiseen johdon ja henkilöstön välille. Henkilöstöl-

lä tulisi olla mahdollisuus osallistua strategiakeskusteluun jo strategian laadintavaiheessa ja 

saada syvällistä tietoa strategisiin valintoihin johtaneista tekijöistä. Johdon toimintatapojen 

tulisi olla osallistavia ja viestintäkanavien kannustaa vuorovaikutteisuuteen. Mahdollisuu-

det osallistua ja vaikuttaa auttavat henkilöstöä ymmärtämään strategian sisältöä ja sitou-

tumaan tavoitteisiin. Vastuu strategian toteuttamiseen liittyvässä päätöksenteossa esimer-
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kiksi omassa työssä kannustaa henkilöstöä ottamaan aktiivisen roolin strategian toteuttaja-

na (Mustonen, 2009, s. 169).  

Mustosen tutkimustulokset vahvistavat käsitystäni siitä, että osallistuminen, sitoutuminen 

ja vastuu kulkevat aina käsi kädessä. Mikäli yksi kolmikosta pudotetaan pois, toisetkaan 

tuskin toteutuvat. Siksi Oulun kaupungin strategiaprosessissa tulisi ottaa huomioon henki-

löstön mahdollisuus osallistua strategiatyöhön omalla, henkilökohtaisella panoksella. Stra-

tegiaviestinnässä tulisi korostaa jokaisen työntekijän henkilökohtaista vastuuta ja sitoutu-

mista strategian toteuttamisessa. Akkuna voi tarjota yhden vuorovaikutteisen kanavan stra-

tegiaprosessin läpiviemiseen muiden rinnalla. Myös Saksi (2016) korostaa osallistumisen 

merkitystä strategian läpiviemisessä: asiat eivät mene perille yhdellä kertomisella, vaan 

vaaditaan toistoa ja osallistamista, jotta muutokset implementoituvat arjen tekemiseen. 

Myös arvoista täytyy keskustella riittävän paljon, jotta ne ymmärretään kollektiivina 

(Saksi, 2016, ss. 103, 268). 

Ståhle ja Åberg (2015) muistuttavat vuorovaikutuksen merkityksestä: Organisaation visio 

saa hyväksynnän sisäisen vuorovaikutuksen kautta. Ihmiset pitää saada uskomaan, mihin 

organisaatio on menossa, tai muuten organisaatio päätyy hyvästä kaaoksesta pahaan kaa-

okseen (Ståhle & Åberg, 2015, s. 11). 

 

Akkuna tukee avointa ja nykyaikaista johtamista ja viestintää ja täydentää näin perintei-

sempiä johtamisen tapoja. 

Käyttäjäkyselyn vastauksista nousi esille tyytymättömyyttä kaupungin nykyiseen johta-

miskulttuuriin. Johtamiselta ja viestinnältä toivottiin monessa kohdassa vähintään avoi-

muutta mutta myös osallistavuutta, keskustelevuutta ja positiivisuutta. Kuvaan tätä perus-

telumallissa yleissanalla nykyaikainen. 

Juholin (2007) määrittelee avoimuuden työyhteisöviestinnässä sellaiseksi, missä kesken-

eräisistä ja vireillä olevista asioista voidaan puhua myös sillä riskillä, että aina kaikki ei 

mene suunnitelmien mukaan. Tämä vaatii työyhteisöltä kypsyyttä kokea epävarmuutta ja 

muutoksia (Juholin, 2007, ss. 53-54). Haveri, Airaksinen ja Paananen (2015) toteavat, että 

nykyhetki näyttäytyy suurelle osalle Suomen nuorista kuntajohtajista ”avautumisen aika-

kautena”, jota määrittelevät tasa-arvoisuus, uudenlaiset impulssit ja osallisuus. Erityisesti 

muutokset vaativat panostusta tilanteiden taustoittamiseen, keskustelemiseen ihmisten 
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kanssa sekä avoimeen toimintaan aina valmistelutyöstä alkaen (Haveri, Airaksinen & 

Paananen, 2015, s. 115). 

Saksi (2016) on verrannut kirjassaan ”vanhan” ja ”uuden” johtamisen periaatteita. Suomen 

Parhaat Työpaikat -kilpailussa palkituissa organisaatioissa johto näkee työnsä palveluteh-

tävänä eikä titteleillä ole suurta arvoa. Organisaatioissa on matala hierarkia ja valta on itse-

näisillä tiimeillä. Näissä yrityksissä vallitsee avoimuuden kulttuuri, josta kerrotaan myös 

sidosryhmille (Saksi, 2016, ss. 41-42).  

Toisessa ääripäässä puolestaan ovat Saksin mukaan vanhakantaiset organisaatiot, joita joh-

detaan pelolla ja kontrollilla, koska niiden johtamiskulttuuri on vuosien saatossa rakentu-

nut sellaiseksi. Virheitä pelätään ja pelataan varman päälle, ja muutospelko estää uudista-

masta kulttuuria. Tarpeelliset uudistajat lähtevät pois, koska he turhautuvat, ja jäljelle jää 

vain vanhoista tottumuksista kovemmin kiinni pitäviä ihmisiä. Saksi on huolissaan siitä, 

että johtamiskulttuurin kehitys on kytköksissä myös teknologiseen ja asiakaspalvelulliseen 

kehitykseen. Vanhoilla opeilla johdettavat organisaatiot häviävät pelin kaikilla rintamilla 

(Saksi, 2016, s. 43). Saksi maalailee uhkakuvia, jotka on syytä ottaa tosissaan. Siksi haluan 

perustelumallissa korostaa nykyaikaisen johtamiskulttuurin merkitystä. 

Toisaalta käyttäjäkyselyn vastauksista paistoi läpi huoli siitä, että Akkuna korvaa perintei-

sen, hyväksi havaitun kasvokkain johtamisen. Näin ei tietenkään ole tarkoitus. Hyvistä 

johtamisen käytännöistä täytyy pitää kiinni ja uusia tuoda täydentämään niitä. Kyse ei ole 

mielivaltaisesta vaatimuksesta vaan sen oivaltamisesta, että digitaalinen aika on jo täällä ja 

että se vaikuttaa kaikkeen, myös johtamiseen. Saksi (2016) kuvaa digitalisoitumista mega-

trendinä, joka muuttaa maailmaa toimiala ja organisaatio kerrallaan. Hän pitää digitaali-

suuden johtamista pitkälti kulttuurin muuttamisena ja on sitä mieltä, että koko organisaatio 

on saatava mukaan digitaaliseen aikaan, joka tuo suuria muutoksia myös esimiestyöhön 

(Saksi, 2016, ss. 179-181). Aina muutokset eivät ole välttämättä edes konkreettisia: Saksi 

toteaa, että johtajuus muuttuu eniten johtajan ja johdettavan oman pään sisällä (Saksi, 

2016, s. 109). 

Sekin täytyy ottaa huomioon, etteivät samat vuorovaikutuksen tavat sovi kaikkiin työyhtei-

söihin. Mustonen (2009) havaitsi tämän strategiaviestinnän vastaanottokäytäntöjä tutkies-

saan: sama viesti ei tavoita kaikkia vastaanottajia, vaan viestit pitäisi kohdentaa vastaanot-

tajaryhmien mukaan (Mustonen, 2009, s. 168). Myös Löfström (2014) huomasi saman 

tutkiessaan Tukholman kaupungin vision jalkauttamista. Tukholma on iso organisaatio, 
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jossa on paljon paikallisia työkulttuureita. Se vaikuttaa väistämättä johtamisstrategiaan 

(Löfström, 2014, s. 3). Haverin, Airaksisen ja Paanasen (2015) mukaan nykypäivän kunta-

johtajalta odotetaan nopeita siirtymiä erilaisten vuorovaikutus- ja johtamislogiikkojen vä-

lillä sekä kykyä toimia vaihtelevien rooliodotusten mukaan (Haveri, Airaksinen & 

Paananen, 2015, s. 113). Ei voi johtaa samalla tavalla aina ja kaikissa tilanteissa. Johtami-

sen ja vuorovaikutuksen on sopeuduttava vastaanottajan tarpeisiin. 

 

Akkuna tukee ihmisten johtamista tarjoamalla minulle mahdollisuuksia tasavertaiseen vuo-

rovaikutukseen kollegoiden, esimiesten ja johtajien kanssa.  

Tässä tutkimuksessa kuvatuissa johtamisteorioissa kuvataan erityisesti ihmisten johtamista, 

ja myös Akkunan pitäisi tukea nimenomaan ihmisten johtamista. Moonin ja Desouzan 

(2011) mukaan ihmisten johtaminen merkitsee sellaisia taitoja kuin kykyä motivoida ja 

inspiroida muita ja saada ihmiset uskomaan organisaation strategiaan. Parhaat johtajat ovat 

niitä, jotka johtavat esimerkillä ja palvelevat ihmisiä ympärillään (Moon & Desouza, 2011, 

ss. 85-86). 

Vuorovaikutuksen merkitystä ei voi korostaa tarpeeksi, sillä ilman sitä hyvä ihmisten joh-

taminen ei toteudu. Ståhle ja Åberg (2015) eivät pidä ylhäältä alaspäin valuvia ohjeita riit-

tävinä, vaan organisaatiossa pitää olla myös horisontaalista ja alhaalta ylös tapahtuvaa vuo-

rovaikutusta (Ståhle & Åberg, 2015, s. 11). Ei riitä, että viestintä ymmärretään yksi- tai 

kaksisuuntaisena tiedon siirtämisenä: ylhäältä alhaalle toimitettavina ohjeina ja alhaalta 

ylös lähetettävänä palautteena. Se pitäisi nähdä monensuuntaisena vuorovaikutuksena. Tie-

to on saatava virtaamaan vapaasti ja myös epämuodollisesti, jotta uutta ajattelua pääsee 

syntymään. 

Jotta tätä monensuuntaista vuorovaikutusta tapahtuisi, tasavertaisuus on tärkeä elementti. 

Saksi (2016) huomauttaa, ettei Y-sukupolvi kumartele enää titteleitä eikä kunnioita johtajia 

samaan tapaan kuin aiemmat sukupolvet. Moderni johtaja ottaa henkilöstön mukaan ja on 

kiinnostunut heidän päivittäisestä tekemisestään. Kehitysideoille ja palautteelle kannattaa 

raivata aikaa (Saksi, 2016, ss. 44-45, 103). Haverin, Airaksisen ja Paanasen (2015) mukaan 

Suomen nuoret kuntajohtavat tekevät jo näin: he arvostavat työntekijöiden aktiivisuutta ja 

kykyä nähdä asioita eri tavalla kuin johto ja yrittävät antaa tilaa ideoille ja mahdollisuuksil-

le kehittyä (Haveri, Airaksinen & Paananen, 2015, ss. 46-47). 
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Akkuna tukee lähiesimiestyötä tarjoamalla vuorovaikutuskanavan silloin, kun en voi koh-

data esimiestäni tai johtajaani kasvotusten. 

Kun tasavertaisen ja monensuuntaisen vuorovaikutuksen peruselementit ovat kunnossa, 

Akkuna voi tukea myös lähiesimiestyötä. Niissä tilanteissa, kun esimies tai johtaja eivät 

voi olla kasvotusten paikalla, Akkuna voi olla vaihtoehtoinen vuorovaikutuskanava. Toteu-

tuakseen tämä edellyttää uusien toiminnallisuuksien, kuten organisaation ”sisäisen face-

bookin” Yammerin käyttöönottoa.  

Nykyiselläänkin esimerkiksi työtiloissa voi viestiä kollegan tai lähiesimiehen kanssa mik-

roblogi-ominaisuuden, ns. uutissyötteen avulla, mutta sivulle upotetun uutissyötteen käyt-

tämisessä ei ole välttämättä aivan samanlaista suoran ja henkilökohtaisen vuorovaikutuk-

sen ja läsnäolon ”tuntua” kuin esimerkiksi Yammerissa, joka on rakennettu nimenomaan 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Väitän, että Yammerin merkitys työntekijälle on jollakin 

tapaa erilainen kuin työtilan, jossa on otettu käyttöön uutissyöte-toiminnallisuus. Paquetten 

ja Desouzan (2011) mukaan mikroblogit tarjoavat helpon, kevyen tavan viestiä, jakaa ja 

lähettää tietoa toiminnasta, mielipiteistä ja omasta tilasta. Ne täyttävät tarpeen entistä no-

peammasta viestinnästä ja vaativat käyttäjiltä vähemmän kuin esimerkiksi blogit (Paquette 

& Desouza, 2011, s. 113). 

Läsnäolo on nykypäivänä tärkeää. Toive läsnäolosta kävi ilmi käyttäjäkyselyn vastauksis-

ta. Johtaja ei voi enää piiloutua kulmahuoneeseen, vaan hänen on oltava läsnä fyysisesti tai 

digitaalisesti (ks. esim. Saksi 2016, 15). 

 

Voin halutessani osallistua Akkunassa omaa työtäni ja kaupungin asioita koskevaan kes-

kusteluun. 

Osallistumisen, sitoutumisen ja vastuun merkitystä esimerkiksi strategiaviestinnässä ehdin 

pohtia jo vähän aiemmin, mutta keskustella voi muustakin kuin strategisista asioista. 

Omaan työhön liittyvistä asioista keskustelu voi olla strategiakeskustelua paljon tärkeäm-

pää työntekijän näkökulmasta. Jos Akkuna tarjoaa mahdollisuuksia tällaiseen keskuste-

luun, myös intranetin hyödyllisyys henkilöstön näkökulmasta lisääntyy. Martinia, Corso ja 
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Pellegrini (2009) korostavatkin, että intranetin pitäisi tuottaa lisäarvoa sekä organisaatiolle 

että sen ihmisille (Martinia, Corso & Pellegrini, 2009, s. 301). 

Lee ja Kim (2009) ovat selvittäneet, että niissä tehtävissä, joissa yhteistyön tarve on suuri, 

intranetin käyttökin on yleisempää ja sitä käytetään yhteistyön rikastamiseen (Lee & Kim, 

2009, s. 197). Akkunassa tarjottavat keskustelumahdollisuudet ovat tärkeä osa tätä yhteis-

työtä ja voivat parhaimmillaan nopeuttaa asioiden etenemistä ja vähentää kasvotusten jär-

jestettävien palaverien määrää. Tarkoitus ei kuitenkaan ole korvata kokonaan kasvotusten 

tapahtuvaa vuorovaikutusta vaan täydentää sitä työntekijän näkökulmasta uusilla toimin-

tamahdollisuuksilla. 

Parhaimmillaan jonkun työhön liittyvän osa-alueen kehittämisen ympärille voi syntyä yh-

teisö tai virtuaalinen tiimi, joka Löfströmin (2011) mukaan tarkoittaa joukkoa yksilöitä, 

jotka ovat maantieteellisesti tai muuten hajallaan ja tekevät yhteistyötä viestimällä ja IT:n 

avulla saavuttaakseen yhteisen, määritellyn tavoitteen (Löfström, 2011, ss. 44-45). Tällai-

nen tiimi ei aina välttämättä edes liity omaan, juuri sillä hetkellä käsillä olevaan työtehtä-

vään vaan vaikkapa omaan osaamiseen, jota keskustelun avulla voi kehittää. Tämä vaatii 

myös organisaatiolta joustamiskykyä. 

Morganin (2006) mukaan erityisesti byrokratisoituneissa organisaatioissa usein jo organi-

soitumisen perusperiaatteet (kuten jakautuminen eri yksiköihin ja erilaiset palkitsemissys-

teemit) estävät oppimisprosessia. Työntekijöitä kannustetaan pysymään omalla määritellyl-

lä paikallaan ja palkitaan siinä pysymisestä (Morgan, 2006, s. 86). Tämä ei välttämättä ole 

tarkoituksenmukaista nykypäivän monimutkaistuvassa maailmassa, jossa ihmisten kyvyk-

kyydet ja osaaminen pitäisi saada hyödynnettyä. Mahdollisuus keskustella laajasti erilaisis-

ta asioista – koskivatpa ne sitten omaa työtä, omia kiinnostuksenkohteita tai kaupungin 

toimintaa yleisemmin – tukee organisaation oppimista ja uuden tiedon ja ajattelun synnyt-

tämistä (ks. esim. Paquette & Desouza, 2011, 99). Siksi keskusteluun pitäisi kannustaa. 

 

Löydän Akkunasta kiinnostavia verkostoja ja yhteisöjä, joiden avulla voin ratkaista omaan 

työhöni liittyviä ongelmia ja avartaa omaa ajatteluani. Yhdessä oppien luomme uutta tie-

toa, joka hyödyttää minua ja kaupunkiorganisaatiota. 

Nykypäivän intranetit nähdään vielä tietolähteinä eivätkä tapana yhdistää ihmisiä 

(Huysman & de Wit, 2010, s. 12), mikä on nähtävissä myös Akkunan käyttäjäkyselyn vas-
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tauksissa. Verkostoitumisen ja yhteisöllisyyden merkitys on kuitenkin kasvamassa nykypäi-

vän organisaatioissa. Morganin (2006) mukaan nykyaikainen organisaatiokulttuuri koros-

taa verkostoitumista ja yhteisöllisyyden rakentamista, ja modernin epävarmuuden ja turbu-

lenssin keskellä syntyy vähemmän hierarkkisia verkosto-organisaatioita (Morgan, 2006, s. 

131). Myös Ståhlen (2015) mukaan tieto rikastuu aktiivisissa verkostoissa nopeammin kuin 

missään muissa olosuhteissa (Ståhle, 2015, s. 42). Siksi myös Akkunan pitäisi pystyä tu-

kemaan verkostoitumista ja yhteisöjen muodostumista, jotka puolestaan edistävät oppimis-

ta ja uuden tiedon luomista. 

Huysman ja de Wit (2010) korostavat yhteisöjen merkitystä tiedonjakamisessa ja organi-

saation oppimisessa. Tiimeihin verrattuna yhteisöt ovat herkemmin muuttuvia ryhmiä, joil-

la on yleensä jokin jaettu osaaminen tai kiinnostuksenkohde, jonka tiimoilta vuorovaikutus 

syntyy. Niille on tyypillistä ennakoimattomuus, muodostuminen alhaalta ylöspäin ja se, 

että niissä on paljon tilanteeseen ja toimintaan sidottua tietoa. Yhteisöjä on hankala johtaa, 

sillä johtamisella helposti tuhotaan niiden vapaaehtoinen ja erityinen rooli. Toisaalta yhtei-

sön pysyvyyden kannalta moderaattori on välttämätön. Huysman ja de Wit pitävät yhteisö-

jä sopivimpana rakenteena, joka voi tukea oppimista organisaatiossa (Huysman & de Wit, 

2010, ss. 97-98, 122).  

Korostan perustelumallissa tiedon luomisen merkitystä. Paquette ja Desouza (2011) totea-

vat, että tiedon luominen on sosiaalinen prosessi, joka tapahtuu päivittäisessä toiminnassa, 

esimerkiksi työpaikalla tai epävirallisemmissa sosiaalisissa ympyröissä. Organisaation nä-

kökulmasta ensiarvoisen tärkeitä ovat kykymme oppia uutta tietoa, olla osallisena uusissa 

kokemuksissa ja luoda yhteisöllisesti uutta ja innovatiivista tietoa, joka hyödyttää asiakkai-

ta tai organisaatiota. Tiedon luominen tapahtuu inhimillisillä tavoilla: muodollisella koulu-

tuksella, uusista kokemuksista tai keskustelemalla ihmisten kanssa (Paquette & Desouza, 

2011, s. 99). 

Oman ajattelun avartaminen viittaa perustelumallissa erityisesti siihen, ettei uutta tietoa ja 

ajattelua synny, mikäli kaikki näkevät asiat samalla tavalla. Ståhlen (2015) mukaan verkos-

toissa tietoa käsitellään, kumuloidaan ja rikastetaan homogeenisesti, heterogeenisesti ja 

hybridisesti. Homogeeninen tiedonjalostus perustuu saman alan huippuosaamiseen, jolloin 

asiantuntijoita yhdistää sama symbolimaailma. Heterogeenisessä tiedonjalostuksessa mo-

nen eri alan osaajat ovat vuorovaikutuksessa ja tekevät yhteistyötä, jolloin tietämisestä 

parhaimmillaan tulee prosessi, jossa yksilöiden osaamisrajat ylitetään ja ryhmä kykenee 
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luomaan siltoja eri symbolimaailmojen välille. Hybridiset asiantuntijat puolestaan raken-

tavat käsitteellisiä siltoja eri verkostojen ja osaamisalojen välille ja toimivat näiden kult-

tuurien välisinä tulkkeina (Ståhle, 2015, s. 42). 

Ståhlen (2015) mukaan verkoston solmukohdat ovat otollisia ympäristöjä innovaatioiden 

syntymiselle, mutta vain silloin, jos niissä toimii eri alojen asiantuntijoita. Eri näkökulmat 

tuovat keskusteluun totuttuja ajatusmalleja haastavia ristiriitoja ja pakottavat kyseenalais-

tamaan ajattelua ja oppimaan toisilta. Syntyy luovaa tuhoa (Ståhle, 2015, s. 42). Uuden 

tiedon ja innovaatioiden luomisen näkökulmasta moniäänisyydellä on merkittävä rooli. 

Oulun kaupunginkin johtamisessa olisi syytä jatkaa sen pohtimista, miten erikoistuneista ja 

siiloutuneista työkulttuureista päästään moniäänisyyttä korostaviin, luovaan tuhoon positii-

visesti suhtautuviin kulttuureihin. Organisaatiossa puhutaan jo moniammatillisuudesta, 

poikkitoiminnallisuudesta ja yhdessä tekemisestä, joten olemme oikealla tiellä. Siiloja 

muodostuu kuitenkin herkästi myös aliorganisaatioiden sisälle, jos siiloutumista ei osata 

tietoisesti välttää. Jo pelkät työpistejärjestelyt, jossa samaa työtä tekevät istuvat samoissa 

tiloissa, aiheuttavat synergiaetujen ohella myös siiloutumista. 

Paquetten ja Desouzan (2011) mukaan organisaatioissa on huomattu, että strategisesti tie-

don luomista tukevien tietojohtamisen järjestelmien käyttöönotto voi saada aikaan positii-

visia vaikutuksia innovaatioon ja luovuuteen (Paquette & Desouza, 2011, s. 112). Uskon, 

että Oulun kaupungissa esimerkiksi Yammerin käyttöönotto voisi tuoda jonkinlaisen piris-

tysruiskeen organisaation sisäiseen vuorovaikutukseen ja sen myötä innovatiivisuuteen. 

Käyttäjäkyselyn vastausten perusteella osa henkilöstöstä on jo valmis digitaaliseen vuoro-

vaikutukseen.  

Suurimpana haasteena Yammerin käyttöönotossa näen johdon sitoutumisen uudenlaiseen, 

vuorovaikutteiseen organisaatiokulttuuriin ja sen edellyttämien välineiden käyttöön osana 

omaa työtään. Vaikka sosiaalisen median käyttö ei nykyään ole mikään ikäkysymys, nuo-

remmat sukupolvet saattavat edustaa arvomaailmaa ja kulttuuria, jolle tiedonjakaminen 

sosiaalisen median kanavissa on helpompaa. Levy (2009) ehdottaakin, että nuorempia su-

kupolvia olisi ehkä mahdollista hyödyntää organisaation sisäisinä ”tietoaktivisteina”, jotka 

näyttävät esimerkkiä tiedon jakamisessa sosiaalisen median sovellusten avulla (Levy, 

2009, s. 24). 
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Akkuna on yksi kanava, jonka kautta voin jakaa tietoa omasta työstäni ja osaamisestani 

kollegoilleni ja verkostoilleni. Näin Akkuna tukee urakehitystäni. 

Olisi tärkeää, että Akkuna näyttäytyisi tulevaisuudessa myös työntekijöille muunakin kuin 

tiedonhakupaikkana: kanavana jakaa tietoa omasta työstä ja omasta osaamisesta. Tiedon ja 

osaamisen jakaminen kytkeytyvät kiinteästi yhteen: kun jaamme tietoa, jaamme samalla 

myös omaa osaamistamme muun organisaation käyttöön. 

Akkunan on mahdollista toimia osaamisen hallintaa ja johtamista tukevana järjestelmänä. 

Jo nyt Akkunan profiileihin on mahdollista kirjata omaan osaamiseen liittyvää tietoa ja 

Akkunan haulla on mahdollista tehdä hakuja ihmisistä esimerkiksi halutun osaamisen pe-

rusteella. Omassa blogissa omaa asiantuntijuutta on helppo tuoda esille. Tässä tutkimuk-

sessa olen jo todennut Akkunan toimivan tietojohtamisen järjestelmänä ja siten oppimista 

tukevana tietojärjestelmänä. 

Intranetin käytön hyödyllisyyden kokemusta lisää se, jos tiedonjakamisen voi ajatella tu-

kevan mahdollisuuksia kehittyä omalla uralla. Kaupungin sisäiset avoimet työpaikat kiin-

nostavat jo nykyisellään kovasti ja ovat monille ensisijainen väylä hakeutua uuteen työhön. 

Tuttu organisaatio luo turvaa ja tarjoaa samalla uusia haasteita. 

Yksi tapa edistää omaa urakehitystä Akkunan avulla voi olla tavoitella ajatusjohtajuutta 

organisaation sisällä. Saksi (2016) antaa reseptin ajatusjohtajuuteen: ajatusjohtajaksi mieli-

vän pitää tunnistaa intohimo ja jakaa näkemyksiä oma persoona likoon laittaen, jolloin 

ympärille muodostuu tavoitteita tukeva verkosto (Saksi, 2016, s. 107). Akkunassa tämä on 

mahdollista nykyisellään esimerkiksi aktiivisen blogin pitämisen ja keskusteluihin osallis-

tumisen avulla. 

Hongin ja Ståhlen (2005) ehdotus tiedon ja osaamisen johtamisen yhdistämisestä yhdeksi 

yksi systeemiksi, jossa tieto, osaaminen ja uusiutuminen ovat yhtä perustavanlaatuisia teki-

jöitä organisaation kestävän kilpailuedun saavuttamisessa (Hong & Ståhle, 2005, ss. 142-

143), ei ole ollenkaan kaukaa haettu ajatus. Tieto liittyy aina oppimiseen ja osaamiseen, 

joten niitä kannattaa tarkastella rinnakkain. 
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4.3.2 Johtamista ja esimiestyötä tukeva Akkuna esimiehen näkökulmasta 

Esimiestyö on aivan oma ammattinsa, joten Akkunan roolia esimiestyössä on hyvä tarkas-

tella erikseen. Vaatimukset esimiehille ovat kovat, kuten käyttäjäkyselynkin vastauksista 

on käynyt ilmi, joten työtä tukevista mahdollisuuksista kannattaa ottaa kaikki hyöty irti. 

Esittelen seuraavaksi hypoteettiset perustelumallit esimiehen näkökulmasta ja pohdin nii-

den sisältöä ja merkitystä tutkimuksen teon aikana opitun perusteella. 

Hypoteettiset perustelumallit esimiehen näkökulmasta: 

• Ymmärrän oman roolini tiedon hankkijana, jakajana, suodattajana ja tulkitsijana. 

Haen Akkunasta tietoa ja välitän sitä työyhteisölleni. Hyödynnän Akkunaa työyh-

teisöni vuorovaikutuksessa. 

• Olen sitoutunut Akkunan käyttöön. Akkuna on minulle tärkeä tuki ja työkalu esi-

miestyössäni. 

• Perehdyn Akkunan käyttöön ja osallistun esimiehille järjestettävään Akkuna-

koulutkseen. 

• Edistän omalla toiminnallani ja esimerkilläni avointa ja vuorovaikutteista organi-

saatiokulttuuria. 

• Pyrin mahdollistamaan työntekijöideni säännöllisen Akkunan käytön ja varmistan, 

että he osaavat käyttää Akkunaa. 

 

Ymmärrän oman roolini tiedon hankkijana, jakajana, suodattajana ja tulkitsijana. Haen 

Akkunasta tietoa ja välitän sitä työyhteisölleni. Hyödynnän Akkunaa työyhteisöni vuoro-

vaikutuksessa. 

Ensimmäinen perustelumalli sisältää kuvauksen esimiehen viestintäroolista, joka löytyy 

Akkunasta esimiesten viestintäsivulta ja josta olen puhunut myös Esimiespassi-

koulutuksissa (Tähtinen, 2015). Roolia on tarkennettu perustelumallissa Akkunan osalta: 

esimiehen on tarkoitus paitsi hakea tietoa myös jakaa sitä työyhteisölle ja hyödyntää tietoa 

vuorovaikutuksessa omassa työyhteisössään. 

Kaikki nämä asiat tulivat ilmi esimiesten ja johtajien vastauksissa, mutta harva vastaajista 

kuvasi useampaa kuin yhtä roolia tai tehtävää vastauksessaan. Olisi tärkeää, että jokainen 

esimies ymmärtäisi oman viestintäroolinsa ja Akkunan rooli lähiesimiestyössä olisi vähin-
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tään tämäntasoinen. Esimiestyö on edelleen ihmistyötä, eikä Akkunan ole tarkoitus korvata 

sitä. 

 

Olen sitoutunut Akkunan käyttöön. Akkuna on minulle tärkeä tuki ja työkalu esimiestyössä-

ni. 

Käyttäjäkyselyn vastauksissa toivottiin johtajien ja esimiesten sitoutuvan Akkunan käyt-

töön. Esimiesten kohdalla tämä on tärkeää siksikin, että he voivat viestintäroolinsa mukai-

sesti hankkia ja jakaa, suodattaa ja tulkita työyhteisölleen Akkunan kautta saatavaa tietoa. 

Aina ei kyse ole suurista strategisista linjauksista vaan arjen asioista: Koska alkaa liikunta-

tuen hakuaika? Mitkä ovat työntekijöiden pysäköintikäytännöt? Onko tulostamiskäytäntöi-

hin tulossa muutoksia? Mitä kiinnostavia koulutuksia on tulossa? 

Jo aiemmin totesin, että osallisuus, sitoutuminen ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Jos esi-

miehet halutaan saada sitoutettua Akkunan käyttöön, heidät on hyvä ottaa mukaan myös 

Akkunan suunnitteluun ja siitä käytävään vuoropuheluun. Tätä vuoropuhelua olen käynyt-

kin jo jonkin verran Esimiespassi-koulutuksissa, ja jatkossa sitä voisi käydä myös muissa 

esimiehille järjestettävissä koulutuksissa ja muilla foorumeilla. Myös vastuu helpottaa si-

toutumista: jos saamme esimiehet ymmärtämään paremmin oman viestintäroolinsa ja vas-

tuunsa tiedon suodattajana ja tulkitsijana, he sitoutuvat paremmin Akkunan käyttöön. 

Helppoa tietä tähän ei ole, vaan muutos edellyttää kovasti jalkatyötä ja aktiivisuutta kaikil-

ta Akkunan pääkäyttäjiltä. 

Akkunan yksi rooli esimiehen näkökulmasta on toimia tukena ja työkaluna esimiestyössä. 

Esimiehen tietosivuilta saa tiivistetysti keskeiset esimiestyötä koskevat ohjeet. Akkunan 

kautta pääsee järjestelmiin hyväksymään työntekijöiden poissaoloilmoituksia ja matkalas-

kuja. Puhelinluettelosta löytyvät yhteystiedot organisaation sisällä. Työtilat helpottavat 

tiimityöskentelyä ja yhteistyötä. 

Jokaisella esimiehellä pitäisi olla helppo pääsy Akkunaan. Jos esimiestyöhön kuuluu pal-

jon liikkeellä olemista, tätä voidaan tulevaisuudessa helpottaa Akkunan mobiilikäytön 

mahdollistamisella. 
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Perehdyn Akkunan käyttöön ja osallistun esimiehille järjestettävään Akkuna-koulutukseen. 

Käyttäjäkyselyssä nousi esille osaamispuutteita niin työntekijä- kuin esimiestasolla. Akku-

nan käyttöön perehtyminen on esimiehelle tärkeää siksikin, että hän osaisi toimia esimerk-

kinä muulle työyhteisölle ja vastata alaisten Akkunaa koskeviin peruskysymyksiin. 

Koska esimiehen viestintärooli ja Akkunan rooli esimiestyössä näyttivät olevan vielä vas-

taajien keskuudessa osin epäselviä, esimiehille olisi hyvä järjestää tulevaisuudessa omia 

koulutuksia Akkunasta ja työyhteisön viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Koulutusten nä-

kökulma ei saisi olla liian tekninen tai työvälinepainotteinen, vaan niissä pitäisi nimen-

omaan päästä pohtimaan organisaation tiedonjakamisen ja tiedon luomisen käytäntöjä, 

organisaation oppimista sekä organisaatio- ja johtamiskulttuuria. Nämä koulutukset olisi 

hyvä räätälöidä ryhmän ja heidän työpaikoillaan vallitsevien olosuhteiden mukaan. Esi-

miespassi-koulutusten puheenvuoroja on myös syytä jatkaa, joskin näkökulmaa voisi tule-

vaisuudessa muuttaa hiukan tämän tutkimuksen tulosten pohjalta. 

Olisi hyvä, että esimiehet näkisivät Akkunan pikemminkin laajentavan heidän toiminta-

mahdollisuuksiaan kuin rajoittavan tai ohjaavan niitä. Tärkeää on Akkunan esimiestyölle 

tarjoavan hyödyn konkretisointi kunkin esimiehen näkökulmasta, jotta Akkunan käytölle 

on tarpeeksi vahvat perusteet. 

 

Edistän omalla toiminnallani ja esimerkilläni avointa ja vuorovaikutteista organisaa-

tiokulttuuria. 

Käyttäjäkyselyn vastaukset vahvistavat ajatusta siitä, että työntekijät arvostavat ja odotta-

vat avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta. Tämä on huomattu Oulun kaupungissa aiemmin-

kin: Valpun (2013) uuden Oulun kuntaliitoksessa lähiesimiesten viestintää selvittäneessä 

pro gradu -tutkimuksessa todettiin, että hyvää viestintää ennustivat, mikäli tietoa oli saata-

villa riittävästi, viestintä ja johtaminen olivat asiakeskeisiä ja viestintä oli avointa ja vuoro-

vaikutteista (Valppu, 2013, s. 74). 

Haluan perustelumallissa puhua nimenomaan organisaatiokulttuurista, en pelkästään vies-

tinnästä, sillä organisaatiokulttuuri vaikuttaa viestintään ja viestintä organisaatiokulttuuriin. 

Ståhle ja Åberg (2015) ehdottavat, organisaatio voidaan nähdä dynaamisena systeeminä, 

jonka viestintä luo (Ståhle & Åberg, 2015, s. 11). Puhuminen pelkästä viestinnästä on yk-
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sinkertaistus ja johtaa helposti väärille urille: viestintä nähdään usein erillisenä toimintona, 

joka voidaan ulkoistaa viestinnän ammattilaisten harteille. Kun puhumme organisaatiokult-

tuurista, ymmärrämme, että kyse on laajemmasta ilmiöstä, joka on kytkeytynyt syvälle 

asenteisiin ja toimintatapoihin. Kulttuuria ei voi muuttaa avoimeksi ja vuorovaikutteiseksi 

yksinkertaisilla toimenpiteillä. Kulttuurin muuttaminen edellyttää toimintatapojen ja asen-

teiden muutosta ja pitkäjänteistä ponnistelua. 

Morgan (2006) huomauttaa, että monissa organisaatioissa kulttuuri on fragmentoitunut 

siten, että ihmiset puhuvat yhtä ja tekevät toista (Morgan, 2006, s. 126). Ei riitä, että pu-

humme avoimuudesta ja vuorovaikutteisuudesta, jos emme itse toimi periaatteiden edellyt-

tämällä tavalla. Siksi perustelumallissa on korostettu organisaatiokulttuurin edistämistä 

omalla toiminnalla ja esimerkillä. 

Esimerkin näyttäminen on nykyaikainen tapa johtaa. Moon ja Desouza (2011) toteavat, 

että parhaat johtajat ovat niitä, jotka johtavat esimerkillä ja palvelevat ihmisiä ympärillään 

(Moon & Desouza, 2011, s. 86). Suomen nuoret kuntajohtajat näyttävät luottavan kuntaor-

ganisaationsa johtamisessa oman esimerkkinsä voimaan (Haveri, Airaksinen & Paananen, 

2015, s. 46). Myös Saksi (2016) peräänkuuluttaa johtajan omaa esimerkkiä: johtajan tulee 

tehdä kuten opettaa ja lupaa (Saksi, 2016, s. 240). 

Löfström (2014) huomasi eräänlaisen fragmentoitumisen toiminnan ja strategian välillä 

Tukholman kaupungissa: työntekijöiden oli hankala sitoutua Tukholman visiossa korostet-

tuun teknologian merkitykseen kaupungin kehityksessä, kun olosuhteet työpaikoilla tekno-

logian käytön osalta olivat huonot. Viestinnän ja toiminnan välille syntyi selkeä ristiriita, 

joka ei palvellut strategiatyön tavoitteita (Löfström, 2014, s. 166). 

 

Pyrin mahdollistamaan työntekijöideni säännöllisen Akkunan käytön ja varmistan, että he 

osaavat käyttää Akkunaa. 

Esimiestyössä joudutaan usein palaamaan perusasioiden äärelle. Akkunan tehokas hyödyn-

täminen esimiestyössä riippuu osin siitä, pääsevätkö työntekijät Akkunaan säännöllisesti ja 

osaavatko he käyttää sitä. Esimiehen tehtävänä onkin varmistaa työntekijöiden pääsy Ak-

kunaan niin työvälineiden kuin työjärjestelyjen osalta. Käyttääkö alainen tietokonetta 

säännöllisesti? Ellei käytä, onko työssä mahdollista ja järkevää käyttää mobiililaitteita? 

Ellei niitäkään voi hankkia työn puolesta, pääseekö työntekijä Akkunaan omilla laitteil-
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laan? Milloin hänellä on aikaa käydä Akkunassa ja osallistua tiedonjakamiseen? Mitkä 

ovat vaihtoehtoisia tapoja jakaa tietoa työyhteisössä? 

Akkunan mobiilikäytön kehitystyö on aloitettu, ja samalla selvitetään mahdollisuuksia vie-

dä Akkuna pilvipalveluun, jolloin sitä voisi käyttää ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta 

nykyistä sujuvammin. Joskus mobiilikäytöllä voi saada palvelun piiriin aivan uusia käyttä-

järyhmiä: Eräs kollega suuresta suomalaisesta organisaatiosta kertoi, että heillä joukko 

linja-auton kuljettajia oli ottanut mikroblogipalvelu Yammerin aktiiviseen käyttöön ja al-

kanut kehittää siellä työtään. Nämä kuljettajat kävivät keskusteluita omilla älypuhelimil-

laan silloin, kun ajamisessa oli taukoja. Aiemmin heillä ei liene ollut juurikaan mahdolli-

suuksia käydä yhteistä työhön liittyvää keskustelua. 

Perustelumallissa esimiehen tehtäväksi jää varmistaa, että työntekijä osaa käyttää Akku-

naa. Käytännössä se tarkoittaa, että työntekijän täytyisi tietää olemassa olevista ohjeista ja 

osata tarvittaessa pyytää apua sekä ymmärtää Akkunan merkitys omassa työssään. 

 

4.3.3 Johtamista ja esimiestyötä tukeva Akkuna johtajan näkökulmasta 

Saksin (2016) mukaan suomalaiset johtajat ovat melko arkoja viestimään uusilla areenoil-

la. Syitä tähän löytyy mm. työpaikkojen johtamiskulttuurista sekä johtajien epäonnistumi-

sen pelosta ja epävarmuudesta siitä, tuovatko uudet tavat todellista hyötyä (Saksi, 2016, ss. 

61-62). Kuvaan seuraavaksi perustelumallit johtajan näkökulmasta ja erittelen ja pohdin 

niitä johtajien oman kasvun ja Oulun kaupungin johtamiskulttuurin kehittämisen näkökul-

masta. Huomautan vielä, että jos johtaja toimii myös esimiesroolissa, hänen on syytä tutus-

tua myös luvussa 4.3.2 esiteltyihin perustelumalleihin. 

Hypoteettiset perustelumallit johtajan näkökulmasta: 

• Ymmärrän oman roolini tiedonjakajana ja organisaation oppimisen mahdollistaja-

na. Olen valmis opettelemaan käyttämään tähän tarvittavia välineitä, kuten Akku-

naa.  

• Akkuna on minulle tärkeä tuki ja työkalu johtamistyössäni. Ymmärrän Akkunan 

roolin tietojohtamisen järjestelmänä ja olen valmis osallistumaan Akkunassa joh-

tamista koskevan tiedon tuottamiseen. 
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• Edistän omalla toiminnallani ja esimerkilläni avointa ja vuorovaikutteista organi-

saatiokulttuuria. Suhtaudun vuorovaikutuksessa mahdollisesti esiintyviin ristiriitai-

suuksiin avoimin mielin. Luotan organisaationi jäseniin. 

• Olen valmis tukemaan organisaatiossa syntyvän uuden tiedon hyväksymistä organi-

saatiotiedoksi. 

• Varmistan, että omassa organisaatiossani on riittävästi osaamista ja resursseja, jotta 

tiedonjakamista, organisaation oppimista ja uuden tiedon luomista voidaan toteut-

taa menestyksekkäästi. 

• Olen sitoutunut edistämään omalla johtamisellani tiedonjakamiseen, organisaation 

oppimiseen ja uuden tiedon luomiseen kannustavaa organisaatiokulttuuria. Akkuna 

on yksi foorumi, jolla ja jonka avulla tätä organisaatiokulttuuria rakennetaan. 

 

Ymmärrän oman roolini tiedonjakajana ja organisaation oppimisen mahdollistajana. Olen 

valmis opettelemaan käyttämään tähän tarvittavia välineitä, kuten Akkunaa.  

Siinä, missä esimiehen viestintärooli oli melko selkeä ja rajattu suhteessa työntekijöihin, 

johtajan viestintärooli on monimutkaisempi tai ainakin laajempi. Viestinnän ammattilaiset 

toistelevat mielellään lausetta ”Johtaminen on viestintää”, eikä se liene osu kauas totuudes-

ta ainakaan nykypäivänä. Saksin (2016) mukaan johtajuuden keskeiseksi alueeksi on muo-

dostunut kommunikointi. Johtaminen nykypäivänä on dialogia, joka edellyttää myös digi-

taalisten viestintätapojen ymmärtämistä (Saksi, 2016, ss. 12-13). 

Yksi johtajan tärkeä rooli on jakaa tietoa. Hän tekee sitä suorassa vuorovaikutuksessa 

päälliköiden, esimiesten ja asiantuntijoiden kanssa, mutta intranetinkään roolia ei ole syytä 

unohtaa. Akkunan avulla tieto tavoittaa nopeasti ja tasapuolisesti koko henkilöstön ja jää 

myös samalla talteen. Henkilöstöinfoon eivät kaikki aina pääse, joten on syytä harkita in-

fon keskeisten viestien, materiaalien ja joissakin tapauksissa myös tallenteiden julkaisemis-

ta Akkunassa. 

On tärkeää, että johtaja jakaa eteenpäin myös tietoa tiedosta: mitä esimiehet voivat ja mitä 

heidän on syytä viestiä eteenpäin omille alaisilleen esimerkiksi muutostilanteissa? Työyh-

teisöviestintää selvittänyt Elisa Juholin (2007) huomasi, että tiedonkulun periaatteiden 

määrittelemättömyys koettiin työyhteisöissä huonona käytäntönä. Saatuaan jotakin tietoa 

esimiehet eivät tienneet, miten ja kuinka kiireellisenä sitä piti kertoa eteenpäin ja joutuivat 
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toimimaan harkintansa mukaan. Hyvä käytäntö olisikin luokitella tieto esimerkiksi sisällön 

tärkeyden (rutiiniasia, iso asia) ja kiireellisyyden (kiireellinen, ei-kiireellinen, hyvä tietää) 

mukaan (Juholin, 2007, ss. 54-55). Tämä helpottaisi esimiesten työtä huomattavasti. 

Yksisuuntainen viestintä johtajalta alaisille ja rajattu vuorovaikutus päällikköporukan 

kanssa ei enää nykypäivänä riitä, vaan johtajan oletetaan olevan kiinnostunut myös ”ken-

tän” työntekijöiden tekemisistä (ks. esim. Saksi 2016, 45). Tämä tuo johtamiseen aivan 

uutta haastetta, kun kaikkialla pitäisi pystyä olemaan ”läsnä” ja käymään vuoropuhelua. 

Saksi (2016) toteaa, että vaikka 15 vuotta sitten johtaja pärjäsikin perinteisillä kohtaamisil-

la, puhelimilla ja sähköpostilla, vain niihin keskittymistä pidetään tänä päivänä vanhanai-

kaisena. Johtajien odotetaan käyvän vuoropuhelua monikanavaisesti kasvotusten, medias-

sa, internetissä, intranetissä sekä sosiaalisessa mediassa (Saksi, 2016, s. 21).  

Johtaja voi hyödyntää Akkunan vuorovaikutteisuutta vaikkapa pitämällä säännöllisesti 

blogia ajatuksistaan ja kannustamalla kaikkia kommentoimaan blogia. Saksin (2016) mu-

kaan blogi on erinomainen tapa viestittää monipuolisesti organisaation tavoitteita, osaamis-

ta, arvoja ja kulttuuria. Suuremmassa organisaatiossa johtaja ei voi tavata kaikkia työnteki-

jöitä, jolloin blogin pitäminen on hyvä tapa jakaa ajatuksia. Palautemahdollisuus lisää tun-

netta, että kyseessä on keskustelu, ei tiedottaminen (Saksi, 2016, ss. 207-208). Mikroblogi-

toiminnallisuus voi tulevaisuudessa tarjota entistä paremmat mahdollisuudet johtajan suo-

raan vuorovaikutukseen muiden organisaation jäsenten kanssa: lyhyet viestit ovat helpom-

pia ja nopeampia kirjoittaa ja niistä välittyy vahvemmin läsnäolon tuntu. 

Tällaisella vapaamuotoisemmalla viestinnällä on merkitystä vuorovaikutteisen organisaa-

tiokulttuurin rakentamisessa: Johtaja osoittaa konkreettisesti, että hän on halukas käymään 

vuoropuhelua työntekijöiden kanssa. Vapaamuotoinen viestintä on tärkeää myös strategian 

toimeenpanon ja siihen sitoutumisen kannalta: Johtaja voi pitää organisaation arvoja ja 

strategisia linjauksia jatkuvasti esillä ja pohtia eri näkökulmista niiden konkretisoitumista 

arjessa. Mustosen (2009) mukaan strategiaviestintä tulisi kohdentaa erilaisille vastaanotta-

jaryhmille eikä lähestyä henkilöstöä yhtenä ryhmänä. Yksi ja sama viesti ei tavoita kaikkia 

organisaation jäseniä, mutta kohdistamalla viestintää voidaan huomioida vastaanottajien 

erityispiirteitä (Mustonen, 2009, s. 168).  

Ei riitä, että johtaja itse jakaa tietoa, hänen tulisi edistää organisaatiossaan tiedonjakami-

seen ja oppimiseen kannustavaa kulttuuria. Huysman ja de Wit (2010) muistuttavatkin, 
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että tiedonjakaminen on tapa ajatella ja toimia (Huysman & de Wit, 2010, s. 176). Vain 

jakamalla tietoa ja oppimalla yhdessä voimme luoda uutta ajattelua ja muuttaa toimintata-

pojamme. Työn parhaita asiantuntijoita ovat yleensä työntekijät itse, ja siksi heidän äänen-

sä pitäisi saada kuuluville ja heidän hiljainen tietonsa hyötykäyttöön. Akkuna voi tukea 

hiljaisen tiedon näkyväksi tekemistä ja uuden tiedon luomisen prosesseja. 

Johtajuus itsessään edellyttää valmiutta opetella uusia toimintatapoja ja myös uusien väli-

neiden, kuten Akkunan käyttöä. Johtajan pitäisi olla kaikessa inspiroiva esimerkki ja tehdä 

työtä ”kädet savessa” (Huysman & de Wit, 2010, s. 176). Filosofi Maija-Riitta Ollila ky-

syy, että jos johtaja uskoo jo osaavansa, miksi hän on vielä johtaja. Hänen mukaansa elä-

mänfilosofia on oppimisessa, ja johtajalta erityisesti vaaditaan uudistumiskykyä (Saksi, 

2016, s. 155). 

Mitä muita syitä johtajalla on käyttää ja opetella käyttämään Akkunaa? Scheerin ja Chenin 

(2003) tutkimus antaa viitteitä siitä, että johtajan aktiivinen intranetin käyttö saattaa ennus-

taa transformationaalista johtamistyyliä, jolla on joidenkin tutkimustulosten mukaan posi-

tiivinen yhteys alaisten tyytyväisyyteen, työyhteisön tehokkuuteen ja alaisten sitoutumi-

seen organisaatioon (Sheer & Chen, 2003, ss. 120, 122). Norzaidin, Chongin, Salvanin ja 

Linin (2011) mukaan intranetin käytöllä oli positiivinen vaikutus johtajan omaan työssä 

suoriutumiseen (Norzaidi, Chong, Salwani & Lin, 2011). Näitä tutkimustuloksia suurempi 

merkitys on kuitenkin Akkunan merkityksellä henkilökohtaisessa johtamistyössä: jokaisen 

johtajan olisi pohdittava, mitä Akkuna voi antaa juuri hänen omalle työlleen. Viestinnän, 

tietojohtamisen ja osaamisen kehittämisen parissa työskentelevät asiantuntijat voivat val-

mentaa johtajaa näkemään nämä hyödyt ja näin kehittämään omaa johtamistaan. 

 

Akkuna on minulle tärkeä tuki ja työkalu johtamistyössäni. Ymmärrän Akkunan roolin tie-

tojohtamisen järjestelmänä ja olen valmis osallistumaan Akkunassa johtamista koskevan 

tiedon tuottamiseen. 

Samoin kuin esimiehelle, myös johtajalle Akkunan pitäisi näyttäytyä tärkeänä tukena ja 

työkaluna johtamistyössä. Johtajakin voi tarkistaa ohjeet Akkunasta ja käyttää työkaluja. 

Suurella todennäköisyydellä työtilat ovat johtajalle tärkeitä erilaisten työryhmien ja tiimien 

työskentelyssä. Tietoportaalista saa toimintaa kuvaavaa tietoa ja tilastoja. 
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Johtajalle Akkuna ei kuitenkaan saisi olla pelkkä työkalu, vaan hänen pitäisi ymmärtää 

Akkunan rooli keskeisenä tietojohtamisen järjestelmänä. Tämä edellyttää organisaatiota-

solla keskustelua tietojohtamisesta ja sen merkityksestä sekä ymmärrystä siitä, millaisella 

kypsyystasolla Oulun kaupungin ja sen aliorganisaatioiden tietojohtaminen nykyisellään on 

ja miten sitä halutaan kehittää. Hahmotettuani hiukan Oulun kaupungin tietojohtamisen 

nykyistä tilaa (ks. Johdanto 2.3) olen vakuuttunut siitä, että tämän tutkimuksen näkökulma 

tietojohtamiseen voisi täydentää omalta osaltaan käsitystä tietojohtamisesta Oulun kaupun-

gissa ja mahdollisesti auttaa löytämään tietojohtamisen kehittämiskohteita ja nostamaan 

sen kypsyystasoa. 

Perustelumallissa ehdotan, että johtaja osallistuu Akkunassa johtamista koskevan tiedon 

tuottamiseen. Jo aiemmin kirjoitin siitä, kuinka johtaja voi tuottaa sisältöä vaikkapa pitä-

mällä Akkunassa blogia. Johtamista koskevan tiedon tuottamisen ei tarvitse olla aina edes 

kovin iso työ: usein riittää, että johtaja varmistaa, että hänen diaesityksensä esimiesinfosta 

julkaistaan myös Akkunassa. 

On tärkeä huomata, että uutta tietoa tuotetaan vuorovaikutuksessa. Johtajankaan mielessä 

tuskin syntyy erityisen briljantteja ajatuksia, jos hän miettii asioita aivan yksin. Siksi johta-

jan kannattaa satsata vuorovaikutukseen ja varmistaa, että esimerkiksi johtoryhmässä syn-

tyy tarpeeksi erilaista ajattelua päätöksenteon pohjaksi (ks. esim. Ståhle, 2015, 44-45). Ku-

ten sanottua, aina parhaat ideat eivät tule johtotasolta, vaan myös ”kentän ääntä” kannattaa 

aidosti kuunnella. Moniäänisyys on edellytys uuden ajattelun syntymiselle. 

 

Edistän omalla toiminnallani ja esimerkilläni avointa ja vuorovaikutteista organisaa-

tiokulttuuria. Suhtaudun vuorovaikutuksessa mahdollisesti esiintyviin ristiriitaisuuksiin 

avoimin mielin. Luotan organisaationi jäseniin. 

Suuressa organisaatiossa, kuten Oulun kaupunki, johtaja voi olla hyvin kaukana tavallisen 

työntekijän arjesta. Voi olla, ettei työntekijä välttämättä edes koskaan tapaa johtajaa kasvo-

tusten saati sitten keskustele tämän kanssa. Tässä tilanteessa avoimella ja vuorovaikuttei-

sella organisaatiokulttuurilla on suuri tilaus ja merkitys myös johtamisen kannalta. 

Morganin (2006) mukaan kulttuuri on yhteisiä arvoja, uskomuksia, merkityksiä, yhteistä 

ymmärrystä ja ”järkeenkäypyyttä”. Kulttuuria ei voi määrätä, se kehittyy sosiaalisessa vuo-

rovaikutuksessa (Morgan, 2006, ss. 132, 134). Morgan muistuttaa, että vaikka voimakkaat 
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johtajat symboloivatkin organisaationsa monia puolia, heillä ei ole yksinoikeutta luoda 

jaettuja merkityksiä. Myös muut voivat vaikuttaa merkitysten muodostumisen prosessiin 

toimimalla epämuodollisina mielipidejohtajina tai vain toimimalla omana itsenään 

(Morgan, 2006, s. 132). Mitä tapahtuu, jos johtaja ei ole vuorovaikutuksessa organisaation-

sa jäsenten kanssa? Hän menettää kykynsä osallistua yhteisten merkitysten ja yhteisen 

ymmärryksen rakentamiseen. Jo yksin tämän voisi kuvitella herättelevän johtajaa pohti-

maan omia vuorovaikutuksen tapojaan ja keinojaan. 

Moni johtaja tuntuu olevan huolissaan kritiikistä ja ristiriitaisuuksista, joita työntekijöiden 

”osallistaminen” tai ”kuunteleminen” aiheuttaa. Omassa työssäni olen kohdannut tilanteita, 

joissa Akkunaan ei haluta perustaa esimerkiksi keskustelupalstaa, koska se saattaisi herät-

tää ”huutelua” tai synnyttää hankalia kysymyksiä, joihin ei ole helppoja, nopeita ja yksise-

litteisiä vastauksia. Henkilöstön kysymykset halutaan kerätä mieluummin sähköpostilla tai 

lähetettävällä lomakkeella, jotta niihin voi rauhassa etsiä vastaukset ja karsia sanamuodois-

ta pahimmat kriittisyydet ja tulkinnanmahdollisuudet. Tämä on ehkä kärjistettyä, mutta 

kuvaa hyvin johtajien epävarmuutta ja haluttomuutta heittäytyä tilanteeseen, jossa heidän 

täytyy kohdata ja ratkoa ristiriitoja nopeasti. Heittäytyminen vaatii rohkeutta. Haverin, 

Airaksisen ja Paanasen (2015) mukaan kokemus lisää kuntajohtajien uskallusta heittäytyä 

organisaatiosta kumpuavien impulssien ja tarpeiden perusteella tapahtuvaan johtajuuteen 

(Haveri, Airaksinen & Paananen, 2015, s. 37). 

Usein tällainen toiminta sotii myös avoimuuden vaatimusta vastaan. Juholin (2007) kuvaa 

hyvin avoimuuden toteutumista työyhteisöviestinnässä: Jos tärkeä asia kerrotaan ennak-

koon, avoimuuden koetaan toteutuvan. Jos asia kerrotaan vasta päätöksenteon jälkeen, 

avoimuuden ei koeta toteutuvan. Kriittisiä ovat esimerkiksi organisaatiomuutoksiin, rekry-

tointeihin ja nimityksiin liittyvät asiat. Juholin määritteleekin avoimuuden sellaiseksi, mis-

sä keskeneräisistä ja vireillä olevista asioista voidaan puhua myös sillä riskillä, että aina 

kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. Tämä vaatii työyhteisöltä kypsyyttä kokea 

epävarmuutta ja muutoksia (Juholin, 2007, ss. 53-54).  

Myös johtajalta odotetaan tänä päivänä kypsyyttä sietää epävarmuutta ja ristiriitaisuuksia 

ja jopa kääntää ne hyödyksi johtamistyössään. Morganin (2006) mukaan moderni organi-

saatio suhtautuu ristiriitaisuuksiin uudella tavalla: siinä missä paradoksit tai ristiriitaisuu-

det perinteisesti nähdään muutosta hidastavina voimina, niistä voidaan tehdä muutoksen 

edistäjä ja vipuvoima. ”Kaaosjohtaja” hyödyntää organisaation jännitteet potentiaalina 
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synnyttää uutta. Tunnistamalla ristiriitaisuuden molemmat ulottuvuudet ja etsimällä tapoja 

integroida kilpailevia näkemyksiä johtaja voi pyrkiä hallitsemaan jännitteitä. Johtajan pi-

täisi kyetä edistämään molempien näkökantojen positiivisia asioita ja minimoimaan nega-

tiivisia vaikutuksia. Kompleksisuusteorian mukaan johtajat voivat luoda uutta ymmärrystä, 

joka muovaa ajattelutapaa miten jotakin paradoksia lähestytään, tai he voivat luoda kon-

teksteja, joissa uudet toimintatavat menestyvät (Morgan, 2006, ss. 260-261, 282-284). 

Ståhle ja Åberg (2015) toteavat kaaoksen lisääntymisen olevan yksi tämän ajan ilmiöistä. 

Myös he peräänkuuluttavat katsomaan kaaosta uudella tavalla: mahdollisuutena. Ståhle ja 

Åberg erottavat toisistaan hyvän ja pahan kaaoksen: hyvään kaaokseen sisältyy positiivista 

jännitettä, joka laajan tiedonjakamisen ja vuorovaikutuksen tuloksena järjestäytyy uudeksi 

järjestykseksi ja jopa uudeksi visioksi. Jos ja kun visio luodaan ja hyväksytään vuorovaiku-

tuksessa, siihen on helppo sitoutua. Ilman riittävää ja avointa vuorovaikutusta kaikki kaaos 

on pahaa kaaosta, joka johtaa hajaannukseen (Ståhle & Åberg, 2015, ss. 7, 11). 

Esimieheni totesi kerran keskustellessamme, että kaikki johtamisessa perustuu luottamuk-

seen. Avoimuus ja luottamus tuntuvat kulkevan käsi kädessä. Myös Saksi (2016) toteaa, 

että avoimuus on hyvä tie luottamukseen (Saksi, 2016, s. 81). 

Morganin (2006) mukaan holografisen, itseään uusintavan organisaation idea on tiimien ja 

organisaatioiden kukoistaminen ja kehittyminen. Jotta tämä onnistuisi, tarvitaan kontrol-

loimisen sijaan vapautta toimia ja vähimmäismäärä toimintaa ohjaavia sääntöjä. Myös 

modernin verkosto-organisaation johtamisessa ja yhteisöissä korostetaan luottamusta, tu-

kea, rohkaisemista ja molemminpuolista arvostusta (Morgan, 2006, ss. 110-111, 132). Hu-

ysman ja de Wit (2010) toteavat, että organisaatioissa joissa tiedonjakaminen kukoistaa, 

riippuvuus toisista, lojaalisuus ja luottamus ovat keskeisiä motiiveja tiedonjakamisessa 

(Huysman & de Wit, 2010, s. 135). 

 

Olen valmis tukemaan organisaatiossa syntyvän uuden tiedon hyväksymistä organisaatio-

tiedoksi. 

Perustelumalliin sisältyy ajatus siitä, että organisaatiossa syntyy uutta tietoa. Ståhlen 

(2015) mukaan se, miten yhteisö on organisoitunut, tuottaa jäykistymistä tai uudistumista. 

Hän tarkoittaa organisaation toimintalogiikalla niitä periaatteita, järjestelmiä ja johtamisra-

kenteita, joiden ohjaamina toiminta integroituu yhteistyöksi ja tuloksiksi. Hän erottaa kol-
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me erilaista toimintalogiikkaa, mekaanisen, orgaanisen ja dynaamisen. Mekaaninen toimin-

talogiikka tuottaa pysyvyyttä ja tehokkuutta, ja sen perustana ovat järjestelmät, rutiinit, 

kustannusten hallinta ja monistettavuus. Orgaaninen toimintalogiikka tuottaa joustavaa 

kehitystä ja itseohjautuvaa oppimista, ja sen perustana ovat sovitut prosessit, vuorovaiku-

tus, motivaatio ja vastuu. Dynaaminen toimintalogiikka tuottaa sosiaalista rohkeutta, inno-

vatiivisuutta ja vetovoimaa, ja sen perustana ovat verkostoituminen, itseorganisoituminen, 

toimijoiden innostus ja vahva autonomia (Ståhle, 2015, s. 43). 

Ståhle (2015) korostaa, että kaikille toimintalogiikoille on paikkansa, ja organisaatioissa 

ilmeneekin yleensä yhtä aikaa erilaisia toimintalogiikoita. Se, miten logiikoiden tulisi pai-

nottua, riippuu organisaation tavoitteista. Johtajan on syytä huomata, että erilaisia toimin-

talogiikoita johdetaan eri tavoin. Mitä voimakkaammin organisaatio haluaa tukea luovuut-

ta, innovatiivisuutta ja uudistumista, sitä enemmän johtamisen tulisi siirtyä dynaamiseen 

toimintalogiikkaan, joka luo hyvät olosuhteet luoville asiantuntijoille (Ståhle, 2015, ss. 43-

44). Tämän tutkimuksen perusteella näkisin, että Oulun kaupungin olisi syytä lähteä pai-

nottamaan ihmisten johtamisessa orgaanista ja dynaamista toimintalogiikkaa mekaanisen 

sijaan. Mikäli haluamme tukea organisaation joustavuutta, kehittymistä ja jatkuvaa oppi-

mista, kannattaa edistää orgaanista toimintalogiikkaa. Radikaalissa uudistumisessa puoles-

taan tarvitaan dynaamista toimintalogiikkaa (ks. Ståhle 2015, s. 44). 

Ei vielä riitä, että tieto virtaa ja organisaatiossa syntyy uutta tietoa. Uusi tieto on legitimoi-

tava ja saatava organisaation käyttöön, ja tässä johtajalla on tärkeä rooli. Huysmanin ja de 

Witin (2010) mukaan tiedon hyväksyminen on silta paikallisen ja yhteisöllisen tai organi-

saation oppimisen välillä. Jotta organisaatio voisi hyötyä tiedonjakamisesta, sen pitää tukea 

hyväksyntäprosessia. Jos keskitytään liiaksi yksilön oppimiseen, tiedonjakaminen kukois-

taa vain silloin, kun organisaatiolla menee taloudellisesti hyvin (Huysman & de Wit, 2010, 

s. 169). Olen kirjannut perustelumalliin, että johtajan tehtävä on tukea uuden tiedon hyväk-

symistä organisaatiotiedoksi. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? 

Huysmanin ja de Witin (2010) mukaan tyypillisin syy kollektiivisen hyväksynnän puutteel-

le on se, ettei johto tai organisaatio osallistu tiedonjakamisen käytäntöihin ruohonjuurita-

solla (Huysman & de Wit, 2010, s. 141). Usein hyväksymiseen ei riitä pelkkä päätös, vaan 

uusi tieto tai toimintatapa pitää ”jalkauttaa” viestimällä ja vuorovaikutuksella – joskus jopa 

laajemmalla muutosprosessilla, johon liittyy infoja ja koulutusta. Silloin johtajalta kaiva-

taan tukea prosessin eteenpäinviemiseksi – selkeä tahtotila, vuorovaikutusta asian puolesta 
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ja resursseja. Johdon pitää osallistua ruohonjuuritasolla, niin kuin Huysman ja de Wit kuu-

luttavat. 

Ståhle ja Åberg (2015) ovat sitä mieltä, että nykypäivän organisaatioissa tarvitaan (ih-

mis)johtajia (leader), joilla on kyky kehittää visioita, inspiroida muita ihmisiä ja saada hei-

dät mukaan sitoutumaan niihin. Vision hyväksyntä saavutetaan sisäisen vuorovaikutuksen 

avulla (Ståhle & Åberg, 2015, s. 11). Täytyy kuitenkin huomata, ettei visioiden kehittely 

ole yhden ihmisen työ, vaan myös itse visiot syntyvät vuorovaikutuksessa. Johtajan rooli 

on varmistaa, että kaikki pääsevät osallistumaan tähän vuorovaikutukseen ja että syntyneet 

tulokset viedään onnistuneesti eteenpäin. 

 

Varmistan, että omassa organisaatiossani on riittävästi osaamista ja resursseja, jotta tie-

donjakamista, organisaation oppimista ja uuden tiedon luomista voidaan toteuttaa menes-

tyksekkäästi. 

Holografisen, itseään uusintavan organisaation perusperiaatteet ovat kokonaisuuden raken-

taminen osiin, ylimääräisen välttämättömyys, tarvittava vaihtelu, periaate mahdollisimman 

vähäisistä säännöistä ja oppimaan oppiminen (Morgan, 2006, s. 100). Tässä tutkimuksessa 

holografisen organisaation perusperiaatteet ovat nousseet esille monta kertaa, ja näyttääkin 

siltä, että ne ovat tällä hetkellä hyvin ajankohtaisia. Tämä viimeinen johtajan näkökulmasta 

kirjoitettu perustelumalli kiteyttää useampia holografisen organisaation perusperiaatteista: 

tiedonjakamiselle, organisaation oppimiselle ja uuden tiedon luomiselle on nähdäkseni 

parhaat edellytykset juuri holografisessa organisaatiossa. 

Morganin (2006) mukaan holografisessa organisaatiossa työ voidaan suunnitella holisti-

semmin: yksilön sijaan perusyksikkönä toimii tiimi, jonka vastuulla on työprosessin tai  

-kokonaisuuden hoitaminen. Tiimin sisällä roolit ja työt määritellään laajasti ja ihmiset 

harjaantuvat erilaisiin taitoihin, jotka mahdollistavat joustavan työskentelyn. Tiimi oppii 

kehittämään omia innovaatioita ja valitsemaan omia kehityskohteita. Tällainen holistinen 

työn suunnittelu on kokonaisuuden rakentamista osiin (Morgan, 2006, ss. 103-104). Mor-

gan ei ole ainoa, joka puhuu tiimien merkityksestä: Hong ja Ståhle (2005) ovat todenneet, 

että sekä tietojohtamisessa että osaamisen johtamisessa tiimit ja verkostot ovat nousseen 

keskiöön (Hong & Ståhle, 2005, s. 137). Tiimityössä on myös Saksin (2016) mukaan joh-

tamisen kehittämisen suuri voima. Kun päästään yksilöajattelusta tiimin näkökulmaan, 



 
 

 

108 

voidaan edistyä paljon hyödyntämällä yksilöiden osaamista yhteiseksi hyväksi (Saksi, 

2016, s. 158). 

Hyvänä esimerkkinä tällaisesta toiminnasta Oulun kaupungissa voisi olla Akkunan kehi-

tystiimi, noin viiden hengen ryhmä, jossa tietohallinnon, viestinnän ja tietotekniikan asian-

tuntijat työskentelevät yhdessä Akkunan kehittämisen parissa. Tiimi on toiminut nyt puoli-

toista vuotta ja omasta kokemuksestani voin vahvistaa, että tiedonjakamista ja oppimista 

on tapahtunut tiimin sisällä ja olemme onnistuneet synnyttämään myös uutta tietoa. Akku-

nan kehitystiimin toiminta voisi konkretisoida perustelumallin mukaista toimintatapaa, 

jossa organisaatiossa on riittävästi osaamista tiedonjakamisen, organisaation oppimisen ja 

uuden tiedon luomisen mahdollistamiseksi. Ei riitä, että organisaatiossa on osaavia yksilöi-

tä, vaan heidän osaamisensa pitää onnistua yhdistämään niin, että tieto virtaa, uutta tietoa 

syntyy ja sekä yksilö että organisaatio oppivat. 

Morganin (2006) mukaan holografisessa organisaatiossa täytyy aina olla ylimääräistä ka-

pasiteettia ja kyvykkyyttä, joka jättää tilaa innovaatioille ja kehittämiselle. Lisäksi sisäisen 

vaihtelun täytyy vastata ympäristön vaihtelua ja kompleksisuutta – eli esimerkiksi tiimin 

sisällä ajattelun täytyy olla riittävän erilaista (Morgan, 2006, ss. 105-109). Käytän esi-

merkkinä tästä edelleen Akkunan kehitystiimiä, jonka toimivuus on pitkälti perustunut 

juuri sisäiseen vaihteluun eli siihen, että tiimissämme on eri tavoin ajattelevia ihmisiä, jot-

ka osaavat katsoa Akkunan kehittämistä eri näkökulmista. Sen sijaan ylimääräisestä kapa-

siteetista tuntuu välillä olevan pulaa: muut työt vievät aikaa ja siten hidastavat ja hankaloit-

tavat innovointia ja kehittämistä. Siksi johtajan perustelumalliin on kirjattu paitsi osaami-

sen myös resurssien varmistaminen. 

Akkunan näkökulmasta perustelumalli merkitsee myös sitä, että organisaatiossa pitäisi olla 

riittävästi osaamista ja resursseja varmistamaan Akkunan tehokas hyödyntäminen tietojoh-

tamisen järjestelmänä. Käyttäjäkyselyn vastauksissa nousivat toistuvasti esille osaamisen 

puutteet niin työntekijöiden kuin esimiesten ja johtajienkin Akkunan käytössä. Huysman ja 

de Wit (2010) toteavat, että usein kysymys osaamisesta sivuutetaan, vaikka monet järjes-

telmät vaativat pitkän oppimisjakson (Huysman & de Wit, 2010, s. 153). Akkuna-

koulutuksia toivottiin lisää, ja niitä on tämän tutkimuksen perusteella syytä järjestää 

enemmän. Tärkeää on tarjota myös jatkuvaa tukea Akkunan käyttöön, jotta osin vaihtuva 

henkilökunta oppii nopeammin perustaidot ja Akkunan kehittyvät ominaisuudet tulevat 

paremmin tutuiksi. Koulutusten ja jatkuvan tuen lisääminen edellyttää joko lisäresursointia 
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tai olemassa olevien resurssien kohdentamista uudelleen, jolloin joistakin muista työtehtä-

vistä pitää mahdollisesti luopua. 

 

Olen sitoutunut edistämään omalla johtamisellani tiedonjakamiseen, organisaation oppi-

miseen ja uuden tiedon luomiseen kannustavaa organisaatiokulttuuria. Akkuna on yksi 

foorumi, jolla ja jonka avulla tätä organisaatiokulttuuria rakennetaan. 

En usko, että pelkillä koulutuksilla saadaan aikaan todellista muutosta organisaatiokulttuu-

rissa tai tiedonjakamisen käytännöissä, vaan tarvitaan pitkäjänteistä ja laaja-alaista työtä 

kulttuurinmuutoksen eteenpäinviemiseksi. Kuten Morgan toteaa, organisaatiokulttuurin 

muuttaminen on aina vaikeaa (Morgan, 2006, s. 143). Tämä työ ei kuulu yksin Akkunan 

kehittäjille vaan edellyttää myös johdolta sitoutumista ja aktiivista vuorovaikutusta. Lisäksi 

selkeät toimintatavan muutokset, kuten esimerkiksi tiedonjakamiseen kannustaminen ja 

vuorovaikutteisuuden lisääminen mikroblogipalvelun käyttöönotolla, edellyttävät lisäresur-

sointia ja kunnollista käyttöönottoprosessia. Huysmanin ja de Witin (2010) mukaan nyrk-

kisääntö on, että tekniset muutokset vaativat 20 % organisaation huomiosta ja ihmisten 

muuttaminen 80 % huomiosta. Tiedonjakamisen johtaminen pitäisi nähdä ”monitieteisenä” 

asiana ja tiedonjakamiseen kannustaminen edellyttää eri toimintojen osallistumista 

(Huysman & de Wit, 2010, s. 156). 

Huysmanin ja de Witin (2010) mukaan tietoystävällistä kulttuuria voi rakentaa esimerkiksi 

suosimalla rekrytoinneissa tietoa jakavia henkilöitä ja kiinnittämällä huomiota ihmisten 

oman itsensä johtamiseen ”olet oman onnesi seppä” -tyyppisellä ajattelulla. Kun työnteki-

jät ovat vastuussa omasta tulevaisuudestaan, verkostoitumisen merkitys korostuu 

(Huysman & de Wit, 2010, ss. 78, 138). 

Johdon asenteella ja käyttäytymisellä (ei sanoilla) on keskeinen merkitys, ja myös johtajien 

on omaksuttava tiedonjakaminen tapana ajatella ja toimia (Huysman & de Wit, 2010, ss. 

138, 176). Tämä voidaan nähdä yhtenä johtajien kehityshaasteena: he voivat kehittää omaa 

tiedonjakamisen kypsyystasoaan tiedon hankkimisesta kohti tiedon uudelleenkäyttöä – 

mikä liittyy myös esimiehen viestintäroolin sisäistämiseen – sekä tiedon uudelleenkäytöstä 

kohti uuden tiedon kehittämistä, joka on haasteena myös koko kaupunkiorganisaatiossa. 

Iso merkitys on myös uusien toiminnallisuuksien käyttöönoton sitomisella konkreettisiin 

toimintaprosesseihin, jolloin tiedonjakamisen hyödyt konkretisoituvat niin johdolle kuin 
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henkilöstöllekin. Olisi tärkeää, että Akkuna näyttäytyisi myös johdolle uusina toiminta-

mahdollisuuksina – uudenlaisten toimintatapojen ja digitalisoitumisen mahdollistajana, 

muutoksenhallinnan työkaluna ja organisaation uusiutumisen foorumina. 

Yksi tällainen konkreettinen toimintaprosessi voisi olla esimerkiksi uuden kaupunkistrate-

gian valmistelu ja toimeenpano. Siinä voitaisiin hyödyntää mikroblogipalvelun vuorovai-

kutteisuutta henkilöstön osallistumisessa strategian valmisteluun ja sitouttamisessa sen 

toimeenpanoon omassa arkityössään. Koko strategian muodostamisen prosessi voidaan 

Morganin (2006) mukaan nähdä Weickin ajatusta (ks. Johdanto 2.2.2) mukaillen ”toi-

meenpanon” prosessina, jossa muovataan, tuotetaan ja rakennetaan tulevaisuutta eikä vain 

sopeuduta tai reagoida organisaatiosta erilliseen maailmaan. Näin organisaatio voimaantuu 

ottamaan vastuuta tulevaisuudestaan aktiivisella tavalla (Morgan, 2006, ss. 136, 144). 
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5 YHTEENVETO 

 

Tässä tutkimuksessa olen selvittänyt Oulun kaupungin intranetin Akkunan roolia ja merki-

tystä johtamisessa ja esimiestyössä. Tutkimusaineistona ovat olleet Akkunan käyttäjä-

kyselyn vastaukset. Olen analysoinut aineistoa subjektitieteellisen psykologisen tutkimuk-

sen menetelmin jäsentämällä vastauksista löytyneitä teemoja perustelumalleiksi, jotka ku-

vaavat yksilön kokemien olosuhteiden ja hänen subjektiivisten toimintaperusteidensa välis-

tä suhdetta. Sen jälkeen olen kytkenyt perustelut ajankohtaisiin muun muassa johtamista ja 

organisaatiota kuvaaviin teorioihin. Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa olen pyrkinyt rat-

kaisemaan vastauksissa kuvattuja ongelmia muodostamalla hypoteettisia perustelumalleja 

työntekijän, esimiehen ja johtajan näkökulmasta. Nämä perustelumallit toimivat jatkossa 

arkityön kehittämisen välineinä: pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda sellaiset olosuhteet, 

jotka mahdollistavat johtamista ja esimiestyötä tukevan Akkunan rakentamisen niin työnte-

kijän, esimiehen kuin johtajan näkökulmasta. 

 

5.1 Henkilöstö: käsityksiä hyvästä johtamisesta 

 

Kaikilta vastaajilta, joiden ajatellaan edustavan tutkimuksessa kaupungin koko henkilöstöä, 

selvitettiin kokemuksia Akkunasta roolista ja merkityksestä johtamisessa ja esimiestyössä 

nyt ja tulevaisuudessa. Vastausten pohjalta kiteytetyt perustelumallit näyttäytyvät erityises-

ti käsityksinä johtamisesta: siitä, mitä hyvä tai ”oikea” johtaminen on tai ei ole. 

41,3 % kyselyyn vastanneista piti Akkunaa johtamisen välineenä. Akkuna on johtamisen 

väline, koska sen kautta jaetaan tietoa organisaation pelisäännöistä ja suunnasta ajantasai-

sesti ja tasapuolisesti sekä vaikutetaan organisaation toimintaan. Lisäksi Akkuna näyttäy-

tyy johtajan ja esimiehen apuvälineenä johtamistyössä. Näille vastaajille teknologia näyt-

täytyi luonnollisena osana johtamistyötä, joskin Akkunan rooli jäi lähinnä yksisuuntaisen 

viestintävälineen ja työkalun asemaan. 
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Ne vastaajat, jotka näkivät Akkunalla roolin johtamisessa ja esimiestyössä, toivoivat johta-

jien ja esimiesten käyttävän Akkunaa enemmän päivittäisenä työkaluna ja sitoutuvan sen 

käyttöön. Vastaajien mielestä esimiesten tehtävä oli hyödyntää Akkunaa päivittäisessä 

työssä, tulkita Akkunan viestejä työntekijöille ja tuottaa sisältöjä Akkunaan. 

Yli puolet kyselyyn vastanneista (58,7 %) ei pitänyt Akkunaa johtamisen välineenä. Akku-

na ei ollut johtamisen väline, koska johtaminen ei ollut pelkkää tiedonjakamista tai koska 

johtaminen oli jotakin muuta kuin välineiden käyttöä. Johtamista pidettiin ihmistyönä, joka 

tapahtuu ensisijaisesti kasvokkain ja vuorovaikutuksessa. ”Virtuaalijohtamista” ei koettu 

oikeana eikä hyvänä johtamisena, joka edellytti henkilökohtaista kohtaamista ja vuorovai-

kutusta. Esimiehet haluttiin kohdata kasvotusten ja arjessa myös tulevaisuudessa. Näillä 

vastaajilla suhtautuminen teknologiaan oli kielteinen tai ainakin kriittinen. He ehkä työs-

kentelevät ihmisten parissa ja kokevat teknologian käytön hankalana, ”uhkaavana” tai jopa 

”järjettömänä”. Heille hyvä johtaminen merkitsee suoraa, kasvotusten tapahtuvaa vuoro-

vaikutusta. 

Muutamat vastaajat pelkäsivät johtamisen Akkunan avulla johtavan johtamisen merkitys-

katoon. Nämä vastaukset ilmensivät rajoittavaa toimintakykyisyyttä: pyrkimys hyödyntää 

Akkunaa johtamisessa nähtiin riskialttiina hyvän johtamiskulttuurin säilyttämisen kannalta. 

Johtajien ymmärryksen ja osaamisen puutteet nousivat esille henkilöstön kokemuksissa: 

Akkunalla ei nähty olevan roolia johtamisessa ja esimiestyössä, koska johtajat eivät ym-

märrä Akkunan merkitystä eivätkä osaa käyttää sitä johtamisen välineenä. Osaamisen 

puutteita oli myös työntekijöillä. Vastausten mukaan Akkuna voi olla toimiva johtamisvä-

line, kunhan sitä opitaan käyttämään ja myös johtajien osaamiseen panostetaan. Tähän 

tarvitaan koulutusta. Näihin vastauksiin oli piiloutunut toiveita Akkunan paremmasta hyö-

dyntämisestä johtamisessa ja esimiestyössä. Näillä vastaajilla Akkuna näyttäytyi johtami-

sen ja esimiestyön näkökulmasta pikemminkin toimintamahdollisuuksina kuin  

-rajoituksina 

Osa vastaajista näki Akkunassa kehittymismahdollisuuksia erityisesti avoimuuden ja uuden 

johtamiskulttuurin näkökulmasta: Akkunaa on mahdollista kehittää johtamisen näkökul-

masta johtamisfoorumina, työvälineenä sekä avoimuuden edistäjänä. Akkunalle on kasva-

va tarve, koska moderni tapa tehdä työtä edellyttää uusia johtamisen tapoja. Avoimempi 

työkulttuuri lisää Akkunan merkitystä tulevaisuudessa. Johtamiskulttuurin toivottiin muut-
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tuvan osallistavammaksi, keskustelevammaksi ja positiivisemmaksi. Vastaukset paljastivat 

tyytymättömyyttä nykyiseen johtamiskulttuuriin. 

Jotta Akkuna voisi tukea johtamista ja esimiestyötä paremmin, sen sisältöä, käytettävyyttä 

ja toiminnallisuuksia pitäisi kehittää. Akkunaan kohdistui tyypillisesti intraneteihin kohdis-

tuvia odotuksia: tietoon, sen löydettävyyteen ja ajantasaisuuteen pitää panostaa. Kehittämi-

sessä on kuunneltava muitakin kuin pääkäyttäjiä tai viestinnän ihmisiä. Näissä vastauksissa 

heijastuvat toiveet siitä, että Akkuna pystyisi vastaamaan nykyistä paremmin käyttäjien 

toiveisiin. Lukuisat tutkimukset osoittavatkin, että intranetissä samoin kuin muissakin tie-

tojohtamisen järjestelmissä käyttäjien kokema hyödyllisyys on aktiivisen käytön kannalta 

olennainen tekijä. 

Osassa vastauksista korostuivat Akkunan pääsyyn ja käyttöön liittyvät esteet, joita työpai-

koilla kohdataan: Akkuna ei voi olla johtamisen väline, koska sen käyttöön ei ole aikaa 

eikä mahdollisuuksia eikä se tällaisenaan tarjoa mahdollisuuksia johtamiseen. Akkunalla ei 

voi olla merkitystä lähiesimiestyössä tai johtamisessa tulevaisuudessakaan, koska tieto 

tulee muualta eikä Akkunaa seurata. Näiden työntekijöiden suhde Akkunaan jää parhaim-

millaankin etäiseksi, eikä Akkunan voi ajatella toimivan heidän kohdallaan ”digitaalisena 

työskentely-ympäristönä”, ellei käytön ja pääsyn esteitä pureta. Henkilöstö toivoi, että 

mahdollisuus käyttää Akkunaa työaikana pitäisi olla jokaisella työntekijällä. Akkunan 

käyttöön pitäisi myös sitoutua ja siihen pitäisi kannustaa. 

 

5.2 Johtajat ja esimiehet: tietopankki ja taustatuki 

 

Esimiehille ja johtajille suunnattujen lisäkysymysten avulla selvitettiin kokemuksia Akku-

nan roolista omassa päivittäisessä johtamisessa ja esimiestyössä. Lisäksi esimiehiltä ja joh-

tajilta kysyttiin Akkunan roolista johtamisessa vastaajan omassa organisaatiossa, Akkunan 

roolista lähiesimiestyössä sekä Akkunan roolista johtamisessa ja esimiestyössä tulevaisuu-

dessa. 

Kyselyyn vastanneista johtajista ja esimiehistä 57,3 % ilmoitti käyttävänsä Akkunaa päivit-

täisessä johtamisessa ja esimiestyössä. Useimmille johtajille ja esimiehille Akkuna näyt-

täytyi tiedonhakupaikkana, josta voi tarkistaa ohjeet ja seurata ajankohtaisia asioita. Osalle 
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vastaajista Akkunan rooli johtamisessa ja lähiesimiestyössä oli olla tietopankki ja taustatu-

ki, josta löytyvät ajankohtaiset asiat, esimiehen ohjeet ja työkalut. Tulevaisuudessakin Ak-

kuna nähtiin tietopankkina, josta löytyvät organisaation tieto ja yhteiset pelisäännöt. Nämä 

vastaukset edustivat tiedonjakamisen kypsyystasoa 1, jossa Akkunan roolina on tarjota 

tietoa esimiehelle, jotta hän voi oppia itse ja sisäistää hankkimaansa tietoa. 

Jotkut vastaajat hyödynsivät Akkunassa olevaa tietoa esimiestyössä ja jakoivat sitä työnte-

kijöilleen. Osa vastaajista tunnisti, että Akkunaa on mahdollista hyödyntää johtajan viestin-

täkanavana. Tiimityöskentelyssä Akkunan merkitys korostui: Akkuna mahdollistaa tiimi-

työskentelyn erityisesti työtiloissa. Akkuna auttaa lähiesimiestä tiimityöskentelyssä ja yh-

teydenpidossa muiden työntekijöiden kanssa. Tulevaisuudessa työtiloja arveltiin käytettä-

vän enemmän. Nämä vastaukset edustivat tiedonjakamisen kypsyystasoa 2, jossa tavoittee-

na on tiedon uudelleenkäyttäminen ja yksilöiden oppiminen toisiltaan joko sosiaalisissa 

verkostoissa (työyhteisö, työryhmä) tai teknisissä verkostoissa (työtila). 

Eräs vastaajista hankki Akkunasta hiljaista tietoa: ymmärrystä organisaation tunnetiloista 

ja mielipide-ilmastosta. Yksi vastaaja näki Akkunan hyödyntämismahdollisuudet vuoropu-

helussa organisaation jäsenten välillä. Tämä oli ainoa vastaus, jonka voisi tulkita edustavan 

tiedonjakamisen kypsyystasoa 3, jossa tavoitteena on uuden tiedon kehittäminen ja kak-

sisuuntainen oppiminen yksilö- ja ryhmätasolla.  

42,7 % kyselyyn vastanneista johtajista ilmoitti, ettei käyttänyt Akkunaa päivittäisessä joh-

tamisessa ja esimiestyössä. Tuloksen voi ajatella kertovan siitä, etteivät johtajat ja esimie-

het ole sisäistäneet omaa viestintärooliaan tiedon hankkijana, jakajana, suodattajana ja tul-

kitsijana.  

Samoin kuin koko henkilöstö, myös muutamat johtajat ja esimiehet olivat kriittisiä ”väli-

neen käyttämisestä” johtamisessa: Akkunalla ei ole roolia päivittäisessä johtamisessa ja 

esimiestyössä, koska johtaminen on muuta kuin sähköisen välineen käyttöä. Osa ei nähnyt 

Akkunalla roolia lähiesimiestyössä tai näki sen olevan vähäinen. Akkunan ei nähty kosket-

tavan käytännön työtä, ja lähiesimiestyön nähtiin tapahtuvan kasvotusten. 

Käytön ja pääsyn esteet näyttäytyivät johtajilla ja esimiehillä realismina: Akkunan rooli 

johtamisessa ja esimiestyössä oli pieni osin siksi, ettei Akkunaa voida tai osata käyttää, 

eikä rooli voi kasvaa samasta syystä. Osa näistä vastaajista suhtautui tulevaisuuteen opti-

mistisesti: Akkunan rooli johtamisessa ja esimiestyössä voi kasvaa, mikäli Akkunaa kehi-
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tetään oikeaan suuntaan, sen käyttö mahdollisestaan kaikille ja Akkunaa opitaan käyttä-

mään. 

Joidenkin johtajien ja esimiesten suhde Akkunaan näyttäytyi hyvin kielteisenä. Akkunan ei 

koettu laajentavan johtajan tai esimiehen toimintamahdollisuuksia: Akkunalla ei ollut roo-

lia johtamisessa vastaajien omassa organisaatiossa tai rooli oli hyvin pieni, koska Akkuna 

ei palvele johtamisen tarpeita. Rooli johtamisessa ja esimiestyössä ei myöskään kasva, 

koska Akkunan sisältö ei ole oikeanlaista. 

Osa vastaajista näki Akkunan käytön lisääntyvän ja sen roolin johtamisessa ja esimiestyös-

sä kasvavan tulevaisuudessa. Akkunan arveltiin voivan mm. korvata sähköpostiliikennettä. 

Johtaminen näyttäytyi tulevaisuudessakin ihmistyönä, jota Akkuna ja muut sähköiset väli-

neet voivat täydentää. Nämä vastaavat kokivat, että Akkuna voi tulevaisuudessa laajentaa 

heidän toimintamahdollisuuksiaan. 

 

5.3 Johtamista ja esimiestyötä tukeva Akkuna 

 

Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa muodostin hypoteettisia perustelumalleja, jotka tähtää-

vät tutkimuksen aikana hahmotetun tavoitteen, johtamista ja esimiestyötä tukevan Akku-

nan, saavuttamiseen. Hypoteettisissa perustelumalleissa aineistosta nousseet teemat ja on-

gelmat peilautuvat teoreettiseen viitekehykseen ja erityisesti ajankohtaisiin johtamis- ja 

organisaatioteorioihin. Muodostin perustelumallit erikseen hypoteettisen subjektin, työnte-

kijän, esimiehen ja johtajan näkökulmasta. Ne näyttäytyvät erityisesti Akkunaan ja johta-

miseen liittyvinä toimintamahdollisuuksina ja niissä konkretisoituvat toiveet ja teorioissa 

esitetyt ajatukset nykyaikaisesta organisaatiosta ja johtamisesta. Perustelumalleissa kuva-

tun kaltaiseen ajatteluun ja toimintaan voidaan päästä purkamalla esteitä ja luomalla uusia 

mahdollisuuksia sekä muuttamalla systemaattisesti organisaatio- ja johtamiskulttuuria. 

Jotta Akkuna voisi olla kaikkien kaupungin työntekijöiden digitaalinen työskentely-

ympäristö, Akkunan pääsyn ja käytön esteitä pitää purkaa. Akkunan mobiilikäyttö ja Ak-

kunan siirtäminen pilvipalveluun mahdollistavat ainakin periaatteessa jokaisen työntekijän 

pääsyn sosiaaliseen intranetiin, joka tukee tiedonjakamista, hiljaisen tiedon näkyväksi te-
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kemistä, organisaation oppimista ja uuden tiedon luomista. Akkunan vuorovaikutteisuutta 

voidaan lisätä ottamalla käyttöön mikroblogipalvelu Yammer tai vastaava työkalu. 

Akkunan käyttöön sitoutuminen edellyttää kannustusta ja työjärjestelyjä siten, että työnte-

kijöillä on aikaa osallistua tiedonjakamiseen ja uuden tiedon luomiseen ja ne koetaan osak-

si normaalia työtä. Akkunan rooli on edelleen olla tietopankki, jota työntekijät käyttävät 

oma-aloitteisesti. Organisaatiokulttuurin on hyvä korostaa työntekijän omaa vastuuta. Li-

säksi Akkuna voi näyttäytyä kanavana jakaa tietoa omasta työstä ja osaamisesta: näin Ak-

kuna tukee myös organisaation osaamisen hallintaa ja työntekijöiden urakehitystä. Akkuna 

näyttäytyy käyttäjille niin hyödyllisenä, että sitä halutaan oppia käyttämään. Mikroblogi-

palvelu Yammeriin voidaan rakentaa uusi tukikanava nykyisten tietoiskujen, ohjeiden ja 

koulutusten lisäksi. 

Akkunan rooli on tulevaisuudessakin tukea ihmisten johtamista, jolla tarkoitetaan kykyä 

motivoida inspiroida ja saada ihmisiä uskomaan yhteisiin tavoitteisiin. Tämä mahdollistuu 

ainoastaan tarjoamalla riittävästi välineitä ja tilaisuuksia tasavertaiseen, monensuuntaiseen 

vuorovaikutukseen, joka vetoaa myös nuorempiin työntekijäsukupolviin. Tällöin Akkuna 

näyttäytyy vaihtoehtoisena vuorovaikutuskanavana henkilöstön, esimiesten ja johtajien 

välillä täydentäen perinteisiä johtamisen ja vuorovaikutuksen tapoja. 

Yhteisöjen ja verkostoitumisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Työntekijät voivat rat-

kaista omaa työtään koskevia ongelmia ja avartaa ajatteluaan keskustelemalla Akkunassa 

muodostuvissa verkostoissa ja yhteisöissä. Sekä yksilö että organisaatio hyötyvät yhdessä 

oppien syntyvästä uudesta tiedosta. Parhaimmillaan organisaatiossa syntyy ”luovaa tuhoa” 

ja hyvää kaaosta, jotka johtavat uusien visioiden syntymiseen ja uusiutumiseen. Mikäli 

työn perusyksikkönä nähdään tiimi yksilöiden sijaan, tarve rikastaa yhteistyötä lisää tule-

vaisuudessa Akkunan käyttöä. 

On tärkeää, että kaupungin esimiehet ymmärtävät oman viestintäroolinsa ja sitoutuvat Ak-

kunan käyttöön. Akkuna toimii esimiestyössä edelleen arjen tukena ja työkaluna. Esimie-

het osallistuvat heille järjestettäviin Akkuna-koulutuksiin, jotta he ymmärtävät Akkunan 

merkityksen omassa työssään. Esimiehet edistävät omalla toiminnallaan ja esimerkillään 

avointa ja vuorovaikutteista organisaatiokulttuuria. Esimiesten pitäisi pyrkiä mahdollista-

maan työntekijöidensä säännöllinen Akkunan käyttö ja varmistamaan, että työntekijät 

osaavat käyttää Akkunaa. 
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Johtajat ymmärtävät tulevaisuudessa oman roolinsa tiedonjakajana ja organisaation oppi-

misen mahdollistajana. Akkuna on johtajille tärkeä tuki ja työkalu johtamistyössä, ja he 

ymmärtävät sen roolin tietojohtamisen järjestelmänä. He ovat valmiita opettelemaan käyt-

tämään Akkunaa ja sen tarjoamia uusia mahdollisuuksia, kuten blogeja ja sosiaalista medi-

aa, pystyäkseen käymään dialogia henkilöstön kanssa myös valmisteilla olevista asioista ja 

osallistuakseen johtamista koskevan tiedon tuottamiseen. Näin he edistävät omalla esimer-

killään avointa ja vuorovaikutteista organisaatiokulttuuria, joka suhtautuu ristiriitaisuuksiin 

mahdollisuuksina luoda uutta. Johtajat tukevat organisaatiossa syntyvän uuden tiedon hy-

väksymistä organisaatiotiedoksi osallistumalla sitä koskevaan vuorovaikutukseen ja tie-

donjakamisen käytäntöihin ruohonjuuritasolla. 

Johtajien tehtävänä on varmistaa, että organisaatiossa on riittävästi monitieteistä osaamista 

ja resursseja, jotta tiedonjakamista, organisaation oppimista ja uuden tiedon luomista voi-

daan toteuttaa menestyksekkäästi. Johtajat ovat sitoutuneet edistämään omalla johtamisel-

laan uudistuvaa organisaatiokulttuuria. Akkuna on yksi foorumi, jolla ja jonka avulla uu-

denlaista organisaatiokulttuuria rakennetaan. 

Tavoitteena on, että Akkunan käytön tarjoamat hyödyt johtamiselle ja esimiestyölle ovat 

konkreettisia ja liittyvät kaupungin toimintaan ja strategiaan. Jatkossa Akkunaa voidaan 

hyödyntää nykyistä tehokkaammin esimerkiksi strategiatyössä ottamalla henkilöstö mu-

kaan strategian valmistelua koskevaan vuoropuheluun ja antamalla henkilöstölle vastuuta 

strategian toteuttamisessa omassa työssään. Osallisuus, sitoutuminen ja vastuu kulkevat 

käsi kädessä. 
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6 POHDINTA JA SUOSITUKSET 

 

Tässä tutkimuksessa on tullut hyvin esille se, ettei intranetin hyödyntäminen johtamisessa 

ja esimiestyössä ole itsestään selvä asia ja ettei sitä voida edistää kehittämällä pelkästään 

välinettä tai foorumia. Kehittäminen edellyttää pitkäjänteistä muutoksenhallintaa ja tulee 

nähdä prosessina, jossa muutetaan sekä organisaatio- että johtamiskulttuuria. Tämän päi-

vän työntekijät odottavat johtajilta ja esimiehiltä entistä avoimempaa ja vuorovaikuttei-

sempaa johtamistapaa, jossa luottamuksella ja osallistumisella on keskeinen merkitys. 

Aineiston perusteella selvisi, että osa vastaajista kokee Akkunan pikemminkin toimintara-

joituksina kuin toimintamahdollisuuksina. Kaikki eivät pääse Akkunaan, joten Akkuna ei 

voi toimia johtamisen ja esimiestyön välineenä. Johtaminen Akkunan avulla ei ole ”oike-

aa” johtamista. Akkunan sisältö ei palvele johtamisen tarpeita ja Akkunassa kuuluu vain 

viestinnän ääni. Millä tavalla kokemus toimintarajoituksista saadaan käännettyä ajatuksek-

si toimintamahdollisuuksista? Helppoja keinoja tähän ei ole, koska kulttuurin ja ihmisten 

asenteiden muuttaminen on aina vaikeaa. 

 

Eväitä Akkunan kehittämiseen 

Vaikka kulttuuriset ja olosuhteisiin liittyvät seikat painottuvat tämän tutkimuksen tuloksis-

sa, konkreettisiakin asioita voidaan tehdä. Akkunan pääsyn ja käytön esteiden purkaminen 

käytännön tasolla on tärkeää ja keskeistä johtamisen kehittämisen ja tiedonjakamisen käy-

täntöjen edistämiseksi. Kaupungin käyttäjätunnukset ja mahdollisuus käyttää Akkunaa 

myös kotikoneilta pitäisi taata kaikille työntekijöille. Se on edellytys myös organisaa-

tiokulttuurin kehittämiselle ja organisaation uudistumiselle, sillä kulttuurin muuttaminen, 

uuden tiedon luominen ja uusien visioiden muodostaminen perustuu hyvin pitkälti jatku-

vaan, pitkäjänteiseen vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen. 

Mobiilisti toimivalla Akkunalla on mahdollista saada uusia käyttäjäryhmiä, ja siksi mobii-

li-Akkunan kehittämistä on syytä jatkaa. Mobiili-Akkuna palvelee erityisesti kentällä liik-

kuvia ja tietotyöntekijöitä mutta myös johtajia, joiden työ on pitkälti kiinni mobiililaitteis-

sa. Akkunan siirtäminen pilvipalveluihin mahdollistaisi sen käytön ajasta, paikasta ja lait-
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teista riippumatta, mutta edellyttää myös investointeja lisensseihin ja mahdollisesti myös 

laitteisiin, koska kaikki työntekijät eivät halua käyttää omia laitteitaan työssä. Kuvatut ke-

hittämistoimenpiteet edistävät paitsi Akkunan käyttöä myös työntekijöiden tasavertaisia 

mahdollisuuksia osallistua Akkunan ja koko organisaation kehittämiseen. Ne ovat myös 

edellytyksiä organisaation menestymiselle ja uusiutumiselle. 

Nykyisellään Akkunaa ei ole rakennettu tukemaan uuden tiedon kehittämistä. Sosiaalisen 

intranetin ominaisuudet ovat vielä melko heikot eivätkä tue vapaamuotoista vuorovaikutus-

ta sekä verkostojen ja yhteisöjen muodostamista, joita voi pitää edellytyksenä uuden tiedon 

luomiselle ja uusiutumiselle. Siksi Akkunassa olisi hyvä ottaa käyttöön mikroblogipalvelu 

Yammer tai vastaava työkalu verkostoitumisen ja vuorovaikutuksen tukemiseksi. Työkalun 

käyttöönotossa on hyvä noudattaa sosiaalisen intranetin ja web 2.0 -työkalujen jalkauttami-

seen liittyviä malleja, joissa otetaan huomioon niin tekniset, kulttuuriset kuin olosuhteisiin 

liittyvät seikat. 

Akkunan soisi mielellään laajentavan työntekijöiden, johtajien ja esimiesten kokemia mah-

dollisuuksia toimia eikä kaventavan niitä. Sen vuoksi myös Akkunaa ja sen toiminnalli-

suuksia on tärkeä kehittää samaan suuntaan kuin organisaatiot ja johtaminen kehittyvät. Jos 

haluamme hyödyntää Akkunaa täysimääräisesti esimerkiksi tiedon virtaamisen mahdollis-

tamiseen organisaatiossa, meidän on panostettava lähitulevaisuudessa sosiaalisen intranetin 

ominaisuuksiin, kuten keskusteluvirtoihin ja ryhmätyökaluihin. Työntekijöillä täytyy olla 

mahdollisuus verkostoitua ja viestiä myös epämuodollisesti. Tiedon virtaaminen perustuu 

vapaaehtoisuuteen, ei pakkoon. 

 

Panostuksia osaamiseen ja ymmärryksen lisäämiseen 

Jos haluamme hyödyntää isolla rahalla hankittuja järjestelmiä, kuten Akkunaa, tehokkaasti, 

myös sen tehokkaaseen käyttöön ja käytön osaamiseen olisi panostettava. Johdolla on tässä 

merkittävä rooli: he voivat antaa resursseja osaamisen kehittämiseen, määritellä Akkunan 

käyttötapoja ja näyttää omalla esimerkillään, miten Akkunaa voi käyttää tehokkaasti. 

Kaikkien Akkunan käyttäjien osaamiseen pitää panostaa. Akkunan pitäisi näyttäytyä työn-

tekijöiden, esimiesten ja johtajien näkökulmasta niin hyödyllisenä, että he haluaisivat oppia 

käyttämään ja hyödyntämään Akkunaa. Koulutuksia suunniteltaessa olisikin tärkeä panos-
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taa siihen, että käytön hyödyt ja syyt oppimiselle olisivat ymmärrettävät ja ilmaistu selke-

ästi. 

Johtajat ja esimiehet pitäisi ottaa yhdeksi keskeiseksi kohderyhmäksi Akkunaan liittyvän 

osaamisen edistämisessä. Johtajien ja esimiesten kouluttamista ja valmentamista työyhtei-

söviestinnän käytäntöihin ja Akkunan tuomiin mahdollisuuksiin on syytä jatkaa ja lisätä. 

Esimiehet tarvitsevat perustietoa siitä, mikä heidän roolinsa työyhteisöviestinnän onnistu-

misessa on ja millä tavalla he voivat hyödyntää Akkunaa esimiestyössään. He tarvitsevat 

konkreettisia ideoita siihen, miten he voisivat hyödyntää Akkunaa omassa työssään käy-

tännön tasolla esimerkiksi verkostoitumalla sosiaalisen intranetin ominaisuuksien avulla, 

jakamalla avoimesti tietoa, tarjoamalla työtiloissa mahdollisuuksia keskusteluun ja osallis-

tamalla työntekijöitä yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.  

Monimuotoistuvat mahdollisuudet ja digitalisoituvat työtavat tarjoavat väylän myös uuden-

laiselle, virtuaaliselle johtamiselle, jonka tarkoitus ei ole korvata perinteistä johtamistapaa 

vaan tulla sen rinnalle uutena mahdollisuutena ja tapana toimia. Nykypäivänä perinteiset 

johtamisen kanavat, kasvotusten tapahtuvat kohtaamiset, sähköposti ja puhelin, eivät riitä, 

vaan johtajilta edellytetään monikanavaista vuorovaikutusta eri foorumeilla, joista Akkuna 

voi olla yksi. 

Näyttäisi siltä, että suurin osa Oulun kaupungin johtajista ja esimiehistä kokee Akkunan 

edelleen lähinnä tietovarastona, joka voi tukea yksilötason oppimista. Akkunan roolia tie-

don vaihtamisessa ja ihmisten oppimisessa toisiltaan ei ole vielä hahmotettu. Toistaiseksi 

Oulun kaupungin johtajat ja esimiehet eivät vielä hyödynnä Akkunaa uuden tiedon kehit-

tämiseen. 

Johtajat tarvitsevat syvällisempää ymmärrystä siitä, mikä on Akkunan rooli organisaation 

johtamisessa ja millaisia mahdollisuuksia Akkuna voi tarjota johtamiseen ja organisaa-

tiokulttuurin kehittämiseen. On tärkeää, että johtajat ymmärtävät oman roolinsa tiedonja-

kamisen ja organisaation oppimisen edistäjinä. Ei riitä, että he ohjaavat tiedonjakamista 

vaan heidän on myös osallistuttava siihen itse. 

Akkunan roolia tietojohtamisen kokonaisuudessa on hyvä kirkastaa yhdessä johdon sekä 

tietojohtamista kehittävien asiantuntijoiden kanssa. Akkunan pitäisi näyttäytyä yhtenä kes-

keisenä tietojohtamisen järjestelmänä ja sen strateginen rooli organisaation johtamisessa 

pitäisi tunnistaa nykyistä paremmin. 
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Eväitä johtamiskulttuurin kehittämiseen 

Käyttäjäkyselyn vastausten perusteella näyttää siltä, että Oulun kaupungin johtamiskulttuu-

ri perustuu edelleen kasvotusten tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Tutkimuksen perusteella 

vaikuttaa siltä, ettei Oulun kaupungin johtamiskulttuuri ole vielä valmis tiedonjakamisen 

kypsyystason 3 mukaiseen toimintaan, jossa tavoitteena on uuden tiedon kehittäminen ja 

kaksisuuntainen oppiminen yksilö- ja ryhmätasolla. Johtamiskulttuurin kehittämiselle olisi 

hyvä määritellä tavoitteet ja aloittaa systemaattinen työ niiden eteenpäinviemiseksi. Esi-

miespassi-koulutukset ovat hyvä alku, mutta lisäksi olisi tärkeä määritellä, mitä kaupunki-

strategiassakin mainittu ”hyvä johtaminen” Oulun kaupungissa tarkoittaa.  

Tutkimus paljastaa, että työntekijät toivovat muutosta kaupungin johtamiskulttuuriin: lisää 

avoimuutta, vuorovaikutteisuutta, osallistavaa ja positiivista johtamista. Pitäisi miettiä kei-

noja, joilla työntekijöiden odotukset ja esimiesten ja johtajien valmiudet ja toimintatavat 

saadaan kohtaamaan.  

Akkunalla voi olla keskeinen rooli niin johtamisessa kuin johtamiskulttuurin kehittämises-

sä. Se tarjoaa foorumin, jolla uutta johtamiskulttuuria voidaan rakentaa yhdessä johdon, 

esimiesten ja henkilöstön kanssa. Se tarjoaa mahdollisuuksia avoimuuteen, osallistumi-

seen, vuorovaikutukseen, verkostoitumiseen ja luottamuksellisten suhteiden rakentami-

seen. Suurin tarvittava muutos on kuitenkin kulttuurillinen: Jukka Saksia mukaillen johta-

misen olisi muututtava eniten johtajan ja johdettavan omassa päässä. 

Täytyy kuitenkin muistaa, että uusien toimintatapojen käyttöönotolla ei ole tarkoitus kor-

vata kokonaan vanhoja tapoja tai hyväksi havaittuja, perinteisen johtamisen malleja ja käy-

täntöjä. Parhaimmillaan Akkuna antaa johtajille lisäarvoa heidän omaan työhönsä ja mah-

dollistaa uudenlaiset johtamisen tavat erityisesti niissä työyhteisöissä, joissa digitaalisten 

viestintävälineiden käyttö on muutenkin luontevaa. Akkunan hyödyntäminen johtamisessa 

ei tarkoita sitä, että johtamisen luonne ihmistyönä olisi muuttumassa: se voi tarjota uusia 

avauksia tähän ihmistyöhön ja parantaa sitä entisestään. 

On syytä pohtia, tarjoavatko tässä tutkimuksessa esitetyt johtamisen teoriat – tietojohtami-

nen sekä metaforat oppimisesta, kulttuurista ja muutoksesta – tarpeeksi laajan viitekehyk-

sen johtamisen kehittämiseen. Morgan (2006) varoittaa, että monet johtamistavat tarjoavat 

vain yhden kehikon, yhden tavan ajatella, jolloin on vaara jäädä kiinni pelkästään yhden-
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laisiin metaforiin. Johtajien ei ole syytä tulla ”tönityksi” viimeisimmillä teorioilla ja tren-

deillä vaan ottaa oma asemansa ja kehittää sitä (Morgan, 2006, s. 364). 

Mielenkiintoista on, että tässä tutkimuksessa käytetyt teoreettiset viitekehykset ja organi-

saatiometaforat tuntuvat kietoutuvan yhteen: tämän päivän trendit ovat samanlaisia, puhut-

tiinpa sitten tietojohtamisesta tai organisaatiokulttuurista tai organisaation oppimisesta. Eri 

viitekehykset ovat tosiaan ”pelkkiä” metaforia, katsantokantoja, joilla nykypäivän ilmiöitä 

voidaan tarkastella ja jäsentää. 

 

Eväitä tietojohtamisen kehittämiseen 

Paitsi organisaatio- ja johtamiskulttuuria, kehittää voidaan myös tietojohtamista. Organi-

saatiossa olisi hyvä muodostaa selkeämpi näkemys siitä, mitä tietojohtaminen Oulun kau-

pungissa tarkoittaa tällä hetkellä ja mitä se voisi tarkoittaa tulevaisuudessa. 

Lähivuosien muutosten keskellä on tärkeää panostaa organisaation uudistumiskykyyn ja 

siihen, että organisaatio on valmis reagoimaan muutoksiin ja tarttumaan niiden keskellä 

ilmeneviin mahdollisuuksiin. Näen, että tietojohtamisen toisen ja kolmannen sukupolven 

näkemyksillä – tietojohtamisen näkemisellä oppimisena, tiedonjakamisena ja uuden tiedon 

luomisena – voisi olla paljonkin annettavaa Oulun kaupunkiorganisaatiolle. Tietojohtamis-

ta voidaan katsoa laajemminkin kuin tietoprosesseina, tiedon varastoimisena, keräämisenä 

ja hyödyntämisenä: se on myös kulttuuri- ja ajattelutapakysymys. Tämän tutkimuksen nä-

kökulma tietojohtamisesta voi omalta osaltaan täydentää Oulun kaupungin näkemystä tie-

tojohtamisesta ja tuoda sitä samalla lähemmäksi tavallista työntekijää ja työyhteisöjä. 

Jotta Oulun kaupunki pääsisi ylös tietojohtamisen johtamisansasta, tiedonjakamisen hyödyt 

pitäisi konkretisoida myös tavallisen työntekijän näkökulmasta. Jotta pääsisimme ylös IT-

ansasta, huomiota pitäisi suunnata tietojärjestelmistä ja kokonaisarkkitehtuurista kohti op-

pimista ja verkostoitumista. Jotta voisimme välttää yksilöllisen oppimisen ansan, jokaisen 

työntekijän pitäisi olla osaltaan vastuussa tiedonjakamisesta ja siitä, että oman työn tulok-

set tulevat näkyväksi osaksi organisaation oppimisprosessia. Akkunan mahdollisuudet tie-

tojohtamisen järjestelmänä olisi hyvä konkretisoida: Akkunalla on potentiaalia kasvaa or-

ganisaation muistiksi ja eräänlaiseksi ”joukkoälyksi”, joka tukee organisaation muutoksen-

hallintaa ja mahdollistaa uudistumisen nykypäivän epävarmoissa olosuhteissa. 
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Tutkimuksen rajoituksista 

Tässä yhteydessä on hyvä suoda ajatus tutkimuksen rajoituksille. Kuten jo johdannossa 

totesin, on syytä kiinnittää huomiota pikemminkin vastausten edustavuuteen kuin niiden 

määrään. Koska Akkunan käyttäjäkysely toteutettiin sähköisenä ja sitä markkinoitiin lä-

hinnä Akkunan välityksellä, todennäköistä on, että vastaajat painottuvat niihin työntekijöi-

hin, jotka muutenkin käyvät Akkunassa ja käyttävät Akkunaa päivittäin. Niiden työnteki-

jöiden joukko, joille Akkunan rooli oman työn näkökulmasta on hyvin pieni, on todennä-

köisesti suurempi kuin mitä tämän tutkimuksen perusteella voi olettaa. 

Huomiota kannattaa kiinnittää myös vastausten tulkintaan. Koska psykologiset prosessit, 

kuten kokemukset, ovat saavutettavissa vain ensimmäisestä perspektiivistä, tutkijana mi-

nulla on vain rajalliset mahdollisuudet kyetä kuvaamaan kokemuksia kattavasti vastausten 

perusteella. Kuten tässäkin tutkimuksessa on todettu, kirjoitettu kieli on vain jäävuoren 

huippu: kaikkeen tietoon sisältyy runsaasti kirjoittamatonta ns. hiljaista tietoa, johon käsik-

si pääseminen edellyttäisi pitkäjänteistä vuoropuhelua kanssatutkijoiden kanssa. Koska 

siihen ei ole ollut mahdollisuuksia tutkimustavan puitteissa, Oulun kaupungin henkilöstön, 

johtajien ja esimiesten rooli kanssatutkijoina on jäänyt hyvin rajalliseksi. Vuoropuhelu 

kanssatutkijoiden kanssa jatkuukin tutkimuksen valmistumisen jälkeen osan arkityötä: 

esimiesten koulutuksissa ja muissa tapaamisissa sekä omassa Akkunan blogissani, jossa 

tuloksia jatkossa avataan. 

Monella tapaa voidaan ajatella, että vastausten tulkinta kuvastaa pitkälti omaa kokemus- ja 

ajattelumaailmaani – niitä käsityksiä ja viitekehyksiä, jotka näyttäytyvät minulle merkityk-

sellisinä. Kaikki laadullinen tutkimus on lopulta tulkintaa, joka heijastelee tutkijan omaa 

taustaa, ihmiskäsitystä, yhteiskunnallista todellisuutta ja ympärillä vallitsevaa kulttuuria. 

Tietoisuus tästä auttaa suhtautumaan tutkimustuloksiin oman aikansa ja todellisuutensa 

tulkkina. 

 

Tutkija Y-sukupolven edustajana 

Vuonna 1980 syntyneenä edustan samaa ikäluokkaa kuin Suomen nuoret kuntajohtajat ja 

Y-sukupolvi ja yhdyn moniin heidän näkemyksistään. Luultavasti se on yksi syy, jonka 
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vuoksi tulkintakehyksiksi ovat valikoituneet juuri tietyt teoreettiset viitekehykset ja organi-

saatiometaforat ja jonka takia tutkimuksessa korostuvat sellaiset näkökulmat kuin organi-

saatiokulttuuri, avoimuus ja luottamus. Heijastavatko myös tutkimuksen tulokset omaa 

arvomaailmaani ja näkemyksiäni? Luultavasti kyllä, mutta siihen on perusteluitakin: oma 

sukupolveni on vähitellen ottamassa ohjat käsiinsä tässä yhteiskunnassa ja ulottamassa 

arvonsa ja kulttuurinsa organisaatioihin ja johtamiseen. 

Tutkimuksen näkökulmiksi valikoituneet ilmiöt, johtaminen, organisaation oppiminen, 

organisaatiokulttuuri ja muutos, ovat minulle loputtoman kiinnostuksen lähde. Jokaisessa 

näistä ilmiöistä keskeisessä roolissa on vuorovaikutus: se mahdollistaa johtamisen ja op-

pimisen, muovaa organisaatiokulttuuria ja vie muutosta eteenpäin. Jatkotutkimusaiheiksi 

sopisivatkin hyvin vuorovaikutukseen ja organisaatiokulttuuriin liittyvät teemat: Onko Ak-

kuna onnistunut rakentamaan avointa ja vuorovaikutuksellisempaa organisaatiokulttuuria 

kaupunkiorganisaatioon? Mikä on lisääntyvän vuorovaikutuksellisuuden merkitys organi-

saatiokulttuurin muovautumisessa? Entä millaista muuta johtajuutta vuorovaikutuksessa 

syntyy? Ketkä ovat orgainsaation sisäisiä ajatusjohtajia ja miten he käyttävät valtaansa? 

 

Matka jatkuu 

Tämä tutkimus on ollut kiinnostava matka oman työni äärelle ja sen kipupisteisiin. Monille 

työssä kokemilleni turhautumisille on nyt löytynyt selitys ja niille asioille, joita teimme 

Akkunan uudistusprojektissa, perustelut. Samalla, kun olen uppoutunut kasvatuspsykologi-

sen tutkimuksen menetelmiin ja organisaatiota, johtamista ja intranetien kehitystä kuvaa-

viin teorioihin, olen päässyt katsomaan omaa työtäni Oulun kaupungin intranetin kehittä-

misen parissa aivan uusista näkökulmista. Ja mikä parasta: matka jatkuu yhä. Vaikka tämä 

tutkimus valmistuu, seuraava etappi matkassani työyhteisöviestinnän, tietojohtamisen, or-

ganisaatiokulttuurin ja muutosten edistäjänä odottaa minua aivan nurkan takana. 
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LIITE 1 Akkunan visio 

Akkunan visio 

 

• Oulun kaupungin intranet Akkuna on kaupungin tärkein sisäisen viestinnän 

kanava. Akkunasta käyttäjä löytää organisaation tiedon helposti ja kattavasti. In-

tranetistä löytyvät toimintaan ja työn tekemiseen liittyvät kuvaukset, ajankohtaiset 

asiat, ohjeet ja tiedon siitä, kuka asioista vastaa. 

• Akkunaan on koottu keskeiset työssä tarvittavat selainpohjaiset työkalut ja 

sovellukset eri lähteistä. Akkuna tarjoavaa henkilöstölle ja johdolle työskentely-

ympäristön, jonka avulla voi hoitaa keskitetysti päivittäiset työrutiinit ja asiointiko-

konaisuudet.  

• Akkuna toimii keskeisenä työkaluna henkilökunnan perehdyttämisessä. Intra-

net auttaa työntekijöitä ymmärtämään organisaation toimintaa ja toimimaan yhteis-

ten pelisääntöjen mukaan. 

• Akkuna vahvistaa organisaation yhteisöllisyyttä viestinnän keinoin ja avaa mah-

dollisuuksia yhteiseen keskusteluun. 

• Akkunaa on helppo käyttää. Käyttäjä voi itse osallistua aktiivisesti tiedon tuotta-

miseen ja välittämiseen. 

• Akkuna kehittyy ja muovautuu jatkuvasti organisaation tarpeiden mukaisesti. 

 

Lähde: Akkunan hallintamalli 2013 
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LIITE 2 Käyttäjäkyselyn kysymykset 

Akkunan käyttäjäkysely 2015 

Akkunan käyttäjäkysely kartoittaa Oulun kaupungin intranetin Akkunan käyttöä ja sitä, 

kuinka hyvin Akkuna vastaa työntekijöiden tiedon- ja käyttötarpeisiin. 

1.0 Vastaaminen 

Ohessa on vastauslomake. Jokainen kappale sisältää joukon kysymyksiä tai väittämiä. Näi-

den kysymys- tai väittämäjoukkojen vieressä on kysymystyypin mukainen vastausalue, 

esim. jana tai nelikenttä.   

Janalle ja nelikenttään vastaus merkitään kirjoittamalla kysymyksen numero siihen kohtaan 

taulua, mikä vastaa mielipidettäsi kyseiseen kysymykseen/väittämään. Vastausvinkki: Etsi 

ensin sopiva kohta vaakasuunnassa ja vasta tämän jälkeen pystysuunnassa. Monivalintaky-

symyksessä kysymyksen numero kirjoitetaan valintojen perään. Vapaan tekstipalautteen 

voit antaa paperin alalaitaan tai kääntöpuolelle. Muista merkitä kysymyksen numero myös 

vapaapalautetta antaessasi. 

   

2.0 Vastauslomakkeet 

3.1 Taustakysymykset 

1. Tervetuloa Akkunan käyttäjäkyselyyn!  

2. Ikä  (Vaihtoehtokysymys) 

    Vaihtoehdot: 

      - 1. Alle 20   

      - 2. 21–30   

      - 3. 31–40   

      - 4. 41–50   

      - 5. 51–60   

      - 6. Yli 60   
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3. Sukupuoli  (Vaihtoehtokysymys) 

    Vaihtoehdot: 

      - 1. Mies   

      - 2. Nainen   

4. Ammattiasema  (Vaihtoehtokysymys) 

    Vaihtoehdot: 

      - 1. Työntekijä/asiantuntija   

      - 2. Esimies/tiimin vetäjä   

      - 3. Johtaja   

5. Toimiala  (Vaihtoehtokysymys) 

    Toimiala, johon kuulut hallinnollisesti.  

    Vaihtoehdot: 

      - 1. BusinessOulu   

      - 2. Hyvinvointipalvelut   

      - 3. Konsernipalvelut   

      - 4. Oulun Jätehuolto   

      - 5. Oulun Konttori   

      - 6. Oulun Satama   

      - 7. Oulun Serviisi   

      - 8. Oulun tekninen liikelaitos   

      - 9. Oulun Tietotekniikka   

      - 10. Oulun Tilakeskus   

      - 11. Oulun Työterveys   

      - 12. Oulun Vesi   

      - 13. Sivistys- ja kulttuuripalvelut (sisältäen myös Oulun Kaupunginteatteri Oy)   

      - 14. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut   

      - 15. Muu, mikä?   
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3.2 Akkunan peruskäyttö 

1. Käytän Akkunaa pääsääntöisesti  (Vaihtoehtokysymys) 

    Vaihtoehdot: 

      - 1. omalla henkilökohtaisella työkoneellani   

      - 2. yhteiskäyttöisellä työkoneella   

      - 3. omalla kotikoneella   

      - 4. tablet-laitteella (iPad tai vastaava)   

      - 5. älypuhelimella   

      - 6. muulla tavalla, miten?   

2. Lisäksi käytän Akkunaa  (Monivalintakysymys) 

    Voit valita useamman vaihtoehdon  

    Vaihtoehdot: 

      - 1. omalla henkilökohtaisella työkoneellani   

      - 2. yhteiskäyttöisellä työkoneella   

      - 3. omalla kotikoneella   

      - 4. tablet-laitteella (iPad tai vastaava)   

      - 5. älypuhelimella   

      - 6. En käytä Akkunaa muilla laitteilla.   

      - 7. muulla tavalla, miten?   

3. Käytätkö Akkunassa toimialan sivuja?  (Monivalintakysymys) 

    Esim. hyvinvointipalveluiden tai Oulun Konttorin sivut. Voit valita useamman vaihto-

ehdon.  

    Vaihtoehdot: 

      - 1. Käytän oman toimialan Akkuna-sivuja.   

      - 2. Käytän jonkun muun toimialan (esim. asiakkaan) Akkuna-sivuja.   

      - 3. Toimialallani ei ole Akkunassa omia sivuja.   

      - 4. En käytä Akkunan toimialasivuja vaan luen Akkunasta pelkästään yleisiä kaupun-
gin asioita.   
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4. Jos Akkuna toimisi paremmin puhelimilla ja tablet-laitteilla, käyttäisin Akkunaa enem-

män.  (Vaihtoehtokysymys) 

    Voit perustella vastauksesi halutessasi.  

    Vaihtoehdot: 

      - 1. Kyllä. Perustelut:   

      - 2. Ei. Perustelut:   

5. Kuinka usein käytät Akkunaa?  (Vaihtoehtokysymys) 

    Vaihtoehdot: 

      - 1. useita kertoja päivässä   

      - 2. päivittäin   

      - 3. muutamia kertoja viikossa   

      - 4. kerran viikossa   

      - 5. kerran kuussa   

      - 6. harvemmin tai en koskaan   

 

3.3 Akkunan peruskäyttö 2 

1. Jos vastasit, että käytät Akkunaa harvemmin tai et koskaan, kerro miksi.  (Vapaapalaute) 

 

3.4 Akkunan sisältö ja tiedontarpeet 

1. Mitkä Akkunan osiot ovat sinulle tärkeitä?  (Monivalintakysymys) 

    Valitse kaikki osiot, jotka ovat tärkeitä sinulle.  

    Vaihtoehdot: 

      - 1. Kaupungin yhteiset uutiset   

      - 2. Oman toimialan uutiset ja ilmoitukset   

      - 3. Uutiskeskus   

      - 4. Kaupungin yleiset sisältösivut ja toimintaohjeet   

      - 5. Oman toimialan sisältösivut ja toimintaohjeet   
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      - 6. Työkaluvalikot Akkunan ylälaidassa (työkalut, palvelut ja tilaukset, tilavaraukset)   

      - 7. Sisäinen koulutus- ja tapahtumakalenteri   

      - 8. Kirpputori   

      - 9. Ruokalistat (Serviisin)   

      - 10. Avoimet työpaikat   

      - 11. Päätöksenteko-sivu   

      - 12. Tietoportaali   

      - 13. IT-tuen sivu   

      - 14. Työtilat   

      - 15. Mediapankki   

      - 16. Sisäinen puhelinluettelo   

      - 17. Akkunan blogit   

      - 18. Akkunan haku   

      - 19. Akkunan oma sivu (oma profiilisivu)   

      - 20. Muu, mikä?   

2. Koen, että Akkuna vastaa tiedontarpeitani.  (Jana) 

    Perustele vastauksesi halutessasi.  

3. Millä tavalla Akkuna voisi vastata tiedontarpeitasi paremmin?  (Vapaapalaute) 

4. Jos sinun pitää etsiä Akkunasta jokin uusi asia tai tieto, miten menettelet?  (Monivalin-

takysymys) 

    Voit valita useamman vastausvaihtoehdon.  

    Vaihtoehdot: 

      - 1. Käytän Akkunan hakua   

      - 2. Etsin tiedon valikoiden kautta selaamalla   

      - 3. Kysyn apua työkaverilta   

      - 4. Pyydän suoran linkin jostakin   

      - 5. Muu tapa, mikä?   

5. Olen etsinyt Akkunan haulla  (Monivalintakysymys) 
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    Voit valita useamman vaihtoehdon  

    Vaihtoehdot: 

      - 1. Uutisia tai sisältöjä (esim. ohjeita, tietoa)   

      - 2. Ihmisiä   

      - 3. Kuvia tai videoita   

      - 4. Työtiloissa olevia sisältöjä ja dokumentteja   

      - 5. Muuta, mitä?   

 

3.5 Akkuna työyhteisöviestinnän välineenä 

Kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavien Akkunaa koskevien väittämien kanssa? Voit 

perustella halutessasi vastauksesi. 

1. Akkuna työyhteisöviestinnän välineenä.  

2. Akkuna on Oulun kaupungin työyhteisöviestinnän (sisäisen viestinnän) tärkein kanava.  
(Jana)  

    Perustele halutessasi vastauksesi.  

3. Akkunaa on helppo käyttää.  (Jana) 

    Perustele halutessasi vastauksesi.  

4. Löydän Akkunasta itseni koskevat ajankohtaiset asiat.  (Jana) 

    Perustele halutessasi vastauksesi.  

5. Löydän Akkunasta organisaatiota koskevan tiedon helposti ja kattavasti.  (Jana) 

    Perustele halutessasi vastauksesi.  

6. Akkuna auttaa minua ymmärtämään organisaation toimintaa.  (Jana) 

    Perustele halutessasi vastauksesi.  

7. Akkuna auttaa minua toimimaan yhteisten pelisääntöjen mukaan.  (Jana) 

    Perustele halutessasi vastauksesi.  

8. Löydän Akkunasta oman työni tekemiseen liittyvät ohjeet ja kuvaukset.  (Jana) 

    Perustele halutessasi vastauksesi.  

9. Löydän Akkunasta tiedon, kuka asioista vastaa.  (Jana) 

    Perustele halutessasi vastauksesi.  
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10. Akkuna tarjoaa minulle pääsyn keskeisiin työssäni tarvitsemiin työkaluihin.  (Jana) 

    Perustele halutessasi vastauksesi.  

11. Voin hoitaa päivittäiset työrutiinit ja asioinnin keskitetysti Akkunan kautta.  (Jana) 

    Perustele halutessasi vastauksesi.  

12. Akkuna on keskeinen väline työhön perehdyttämisessä.  (Jana) 

    Perustele halutessasi vastauksesi.  

13. Akkuna tarjoaa mahdollisuuksia yhteiseen keskusteluun.  (Jana) 

    Perustele halutessasi vastauksesi.  

14. Voin halutessani osallistua aktiivisesti tiedon tuottamiseen Akkunassa.  (Jana) 

    Perustele halutessasi vastauksesi.  

15. Akkuna kehittyy tarpeideni mukaisesti.  (Jana) 

    Perustele halutessasi vastauksesi.  

 

3.6 Akkuna henkilöstölehti Pyörteen korvaajana 

1. Akkuna Pyörteen korvaajana  

2. Onko Akkuna mielestäsi pystynyt korvaamaan henkilöstölehti Pyörteen riittävällä taval-

la?  (Vaihtoehtokysymys) 

    Voit perustella halutessasi vastauksesi.  

    Vaihtoehdot: 

      - 1. Kyllä. Perustelut:   

      - 2. Ei. Perustelut:   

      - 3. En tiennyt, että Pyörre on lakkautettu.   

3. Kerro, mitä mielestäsi pitäisi tehdä, jotta Akkuna voisi korvata Pyörteen työyhteisövies-

tinnän (sisäisen viestinnän) välineenä.  (Vapaapalaute) 

 

3.7 Akkunan uudet toiminnallisuudet 

1. Akkunan toiminnallisuudet  
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2. Olen käyttänyt seuraavia Akkunan toiminnallisuuksia.  (Monivalintakysymys) 

    Voit valita useita vaihtoehtoja.  

    Vaihtoehdot: 

      - 1. Päivittänyt tietojani Akkunan omalle sivulle   

      - 2. Seurannut sivuja, ihmisiä ja tunnisteita (#asiasana) Akkunan omien sivujen kautta.   

      - 3. Etsinyt henkilöitä Akkunan haulla hakusanojen tai osaamisen perusteella.   

      - 4. Lukenut Akkunan blogeja   

      - 5. Kommentoinut Akkunan blogikirjoitusta   

      - 6. Kirjoittanut Akkunan blogeja   

      - 7. Tykännyt uutisesta, blogikirjoituksesta tai kommentista   

      - 8. Kommentoinut Akkunan uutisia.   

      - 9. Osallistunut keskusteluun Akkunassa (ns. uutissyöte tai keskustelupalsta)   

      - 10. Osallistunut keskusteluun työtilassa   

      - 11. Jakanut omia tiedostojani Akkunan omien sivujen avulla (OneDrive)   

      - 12. Saanut toiselta käyttäjältä linkin minulle jaettuun tiedostoon (OneDrive)   

      - 13. Työstänyt dokumenttia yhdessä työtilassa tai Akkunan omilla sivuilla (OneDrive)   

3. Jos et ole käyttänyt edellisessä kysymyksessä listattuja Akkunan toiminnallisuuksia tai 

olet käyttänyt niitä hyvin vähän, miksi?  (Monivalintakysymys) 

    Voit valita useampia vaihtoehtoja.  

    Vaihtoehdot: 

      - 1. Käytän paljon em. toiminnallisuuksia.   

      - 2. Akkunan käyttäminen tällä tavalla ei sovi luontevasti työhöni.   

      - 3. Minulla ei ole aikaa Akkunan käyttöön tällä tavalla.   

      - 4. En saa tai en ole varma, saanko käyttää Akkunaa tällä tavalla työajallani.   

      - 5. En osaa käyttää Akkunaa tällä tavalla.   

      - 6. En tiennyt, että Akkunassa on tällaisia toiminnallisuuksia.   

      - 7. Muu syy tai perustelu, mikä?   
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3.8 Akkuna uudenlaisen organisaatiokulttuurin rakentajana 

1. Akkuna uudenlaisen organisaatiokulttuurin rakentajana.  

2. Akkuna ja uudistuneet työtilat tarjoavat mahdollisuuksia avoimeen keskusteluun.  (Jana) 

    Perustele halutessasi vastauksesi.  

3. Haluan osallistua asioiden valmisteluun Akkunan kautta keskustelemalla ja kommen-
toimalla.  (Jana) 

    Perustele halutessasi vastauksesi.  

4. Haluan vaikuttaa omaan työhöni Akkunan kautta keskustelemalla ja kommentoimalla.  
(Jana) 

    Perustele halutessasi vastauksesi.  

5. Haluan hyödyntää Akkunan uusia mahdollisuuksia omasta työstäni kertomiseen.  (Jana) 

    Perustele halutessasi vastauksesi.  

6. Olen valmis kirjoittamaan blogia Akkunassa.  (Jana) 

    Perustele halutessasi vastauksesi.  

7. Akkuna tukee organisaationi tai työyhteisöni yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutteisuutta.  
(Jana) 

    Perustele halutessasi vastauksesi.  

8. Millä tavalla Akkuna voi mielestäsi tukea uudenlaista, avoimempaa ja vuorovaikuttei-
sempaa organisaatiokulttuuria?  (Vapaapalaute) 

 

3.9 Akkunan rooli johtamisessa ja esimiestyössä 

1. Akkunan rooli johtamisessa ja esimiestyössä  

2. Onko Akkuna mielestäsi johtamisen väline?  (Vaihtoehtokysymys) 

    Vaihtoehdot: 

      - 1. Kyllä   

      - 2. Ei   

3. Perustele äskeinen vastauksesi.  (Vapaapalaute) 

4. Akkunan merkitys johtamisessa  (Nelikenttä) 
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    Millainen merkitys Akkunalla on tällä hetkellä johtamisessa ja miten näet Akkunan 

merkityksen johtamisessa tulevaisuudessa? Voit perustella vastauksesi halutessasi.  

5. Millaisena näet Akkunan roolin johtamisessa ja esimiestyössä tulevaisuudessa? Mitä 

pitäisi tehdä, jotta Akkuna tukisi paremmin johtamista ja esimiestyötä?  (Vapaapalaute) 

    Voit kertoa vapaasti toiveistasi ja ajatuksistasi. Toivomme vastauksia kaikilta työntekijä-

ryhmiltä.  

 

3.10 Lisäkysymykset johtajille ja esimiehille 

1. Lisäkysymykset johtajille ja esimiehille  

2. Valitse asemaasi parhaiten kuvaava vaihtoehto.  (Vaihtoehtokysymys) 

    Kysymykset tulevat näkyviin vain, jos olet valinnut alussa asemaksesi esi-

mies/tiiminvetäjä tai johtaja.  

    Vaihtoehdot: 

      - 1. Toimin työyhteisössäni lähiesimiehenä tai tiimin vetäjänä.   

      - 2. Toimin lähiesimiehenä ja päällikkötehtävissä. Minulla on alaisia, joille toimin lä-
hiesimiehenä, ja johdan myös yksikköä/asiakokonaisuutta (esim. palveluyksikkö).   

      - 3. Toimin johtotehtävissä. Vastuullani on suuri asiakokonaisuus/organisaatio, ja mi-
nulla on myös suoria alaisia, joille toimin lähiesimiehenä.   

      - 4. Toimin johto- tai päällikkötehtävissä, mutta minulla ei ole suoria alaisia.   

3. Käytätkö Akkunaa apuna päivittäisessä johtamisessa ja esimiestyössä?  (Vaihtoehtoky-

symys) 

    Vaihtoehdot: 

      - 1. Kyllä   

      - 2. Ei   

4. Mitä seuraavia Akkunan osioita olet käyttänyt johtamis- tai esimiestyössäsi?  (Moniva-

lintakysymys) 

    Vaihtoehdot: 

      - 1. Esimiehelle-sivustolle kootut ohjeet   
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      - 2. Päätöksenteko-sivu   

      - 3. Tietoportaali, johon on koottu tietoa ja tunnuslukuja kaupungin toiminnasta   

      - 4. Talouteen ja hankintaan liittyvät sivut   

      - 5. Akkunan uutiset   

      - 6. Akkunan blogit   

      - 7. Työtilat   

      - 8. Muu, mikä?   

5. Mikä rooli Akkunalla on omassa päivittäisessä johtamisessasi ja esimiestyössäsi? Millä 

tavalla käytät Akkunaa johtamisessa ja esimiestyössä?  (Vapaapalaute) 

    Kerro omista käyttötottumuksistasi ja käyttökokemuksistasi.  

6. Miten kuvailisit Akkunan roolia johtamisessa omassa organisaatiossasi?  (Vapaapalaute) 

    Kerro omista kokemuksistasi ja ajatuksistasi.  

7. Miten kuvailisit Akkunan roolia lähiesimiestyössä?  (Vapaapalaute) 

    Kerro omista kokemuksistasi ja ajatuksistasi.  

8. Millaisena näet Akkunan roolin johtamisessa ja esimiestyössä tulevaisuudessa?  (Va-

paapalaute) 

    Voit kirjoittaa tähän tulevaisuuden visioita ja toiveita.  

 

3.11 Terveisiä Akkunan tekijöille 

Voit antaa halutessasi palautetta tai lähettää terveisiä Akkunan tekijöille. 

1. Olet melkein valmis!  

2. Voit antaa halutessasi palautetta tai lähettää terveisiä Akkunan tekijöille.  (Vapaapa-

laute) 

 

3.12 Yhteystiedot arvontaa varten 
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1. Yhteystiedot arvontaa varten.  

    Jätä halutessasi yhteystiedot arvontaa varten. Vastaukset käsitellään nimettöminä.  


