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OLETKO SAMAA VAI ERI MIELTÄ?

Kommunikointi ja tiedon jakaminen voidaan hoitaa pääosin ICT –
välitteisesti
Merkittävä osa päivästä kuluu nykyään tiimalasia tuijottaessa
Uusien raportointijärjestelmien myötä kaikesta tekemisestä tulee 
raportoida pilkuntarkasti
Naapurihuoneessa istuvalle työkaverille on helpompi lähettää 
sähköpostia kuin mennä juttelemaan
Sähköpostin käyttö säästää työaikaa
Sähköiset viestintävälineet ja foorumit lisäävät työntekijöiden 
keskinäistä sekä työntekijöiden ja johdon välistä kommunikointia ja 
vuorovaikutusta
SOME mahdollistaa tehokkaan dialogin



TEKNOLOGIAN VALLANKUMOUS

Teknologian vaikutukset työtapoihin, 
viestintään, sosiaalisiin verkostoihin 
ja tiedon hallintaan sekä 
johtamiseen. 

Yhteisöllinen toimintatapa vs. tiedon 
ja osaamisen yksilöomistajuus

Elektronisen infrastruktuurin 
lisäarvot (Toffler, 1990) : 
vuorovaikutus, liikkuvuus, 
vaihdettavuus, yhdistettävyys, 
läsnäolo kaikkialla sekä 
yleismaailmallisuus



TEKNOLOGIAN VALLANKUMOUS

etätyö
liikkuva työ
monipaikkainen työ
sähköposti
intranet
internet
some (facebook, twitter…)
videoviestintä
virtuaalikokoukset
e-kalenteri…. 



HAASTEET JOHTAMISELLE

Johtaminen edellytysten luomisena, 
kohtaamisena ja dialogisuutena, 
potentiaalin tunnistamisena sekä 
toimivan infrastruktuurin 
rakentamisena (Lahtonen, 2004)

Ruohonen (2006): johtajat 
akrobaatteina

osaaminen projektinhallintaan, 
kustannuksiin ja aikatauluihin ym. 
liittyen + vapauksien jakaminen, 
uusien asioiden kokeiluun, 
luovuuteen ja oppimiseen 
kannustaminen sekä työntekijöihin 
tutustuminen ja vuorovaikutuksen 
edistäminen



ESIMERKKEJÄ KEHITYSKULUN AIHEUTTAMISTA 
HAASTEISTA

ICTn tuoman joustavuuden ja 
itsenäisyyden myötä työyhteisön jäsenten 
väliset siteet sekä työntekijöiden ja 
johdon väliset suhteet saattavat jopa 
heikentyä (Golden 2006, Nardi & 
Whittaker 2002)

Mitä tämä tarkoittaa työn tekemisen, 
oppimisen, johtamisen ja tuloksellisuuden 
kannalta?

Erot osaamisessa työyhteisön jäsenten 
välillä
Käyttäjälähtöinen ja työn tavoitteita 
palveleva teknologian hyödyntäminen ja 
suunnittelu?  
Laitteiden, ohjelmien kehitysvauhti
Tekniikan toimimattomuus ja 
toimintojen/prosessien haavoittuvuus



OSATUTKIMUS 2;
KYSYMYKSET JA TAVOITTEET

Osatutkimus 2: Dialogisen 
oppimisen ja innovatiivisuuden 
tilat, erityisesti tieto- ja 
viestintäteknologiaintensiivisissä 
(TVTI) työympäristöissä 

Millaisia mahdollisuuksia ja 
reunaehtoja TVT –intensiiviset 
työympäristöt luovat innovoinnille, 
organisationaaliselle oppimiselle ja 
dialogiselle johtamiselle?

Professori  Mikko Ruohonen, 
erikoistutkija  Kati Tikkamäki, 
Tay/Informaatiotieteiden
yksikkö/CIRCMI



OSATUTKIMUS 2: 
TOIMIALAT JA TOIMINTATAVAT

Teema on kaikkia tutkimuskohteita 
läpileikkaava näkökulma 
Tutkimuskohteet: kaikki hankkeen 
kohdeorganisaatiot, joissa toteutetaan 
Dinnovatiivisuuskysely
Tarkemman analyysin kohteet valitaan 
alkukyselyn tulosten perusteella, 2-3 
organisaatiota/yritystä.
Aineisto rakentuu Dinnovatiivisuuskyselyn
lisäksi teemallisten yksilöhaastattelujen ja 
ryhmäkeskustelujen, havainnointipäiväkirjojen 
ja työpajoissa tuotettavien materiaalien keinoin 



KÄYTÄNTÖYHTEISÖT
”COMMUNITIES OF PRACTICE”

”Learning cannot be designed, it can only
be designed for – that is, facilitated or
frustrated” (Wenger 1998)

Käytäntöyhteisöissä kohtaavat käytäntö ja 
teoria, ajatukset ja todellisuus sekä puhe ja 
toiminta. 
Oppiminen on olennainen osa jokapäiväisiä 
toimintoja ja se toteutuu erilaisiin 
yhteisöjen ja organisaatioiden toimintaan 
osallistumisen kautta. 
Työntekijät valtautetaan osallistavien
kehittämisprosessien ja 
keskustelufoorumien avulla (teknisten 
ja/tai perinteisten) 

Keskiössä dialogi joka kohdistuu ihmisten 
arkipäiväisiin toimintoihin ja kokemuksiin 
sekä spontaaneihin prosesseihin



TYÖSSÄ OPPIMISEN PROSESSIMALLI –
DIALOGIN KÄYNNISTYMINEN

Teoriatausta:
- Kolbin (1984) 

kokemuksellisen 
oppimisen teoria, 

- Nonaka ja Takeuchi
(1995) kollektiivinen 
tiedon luominen ja 
käsittely sekä 
Crossan, White ja 
Lane (1999) 
organisationaalinen
oppiminen.



”TYNNYRIMALLIN” OPPIMISPROSESSIT 

Yhdenlainen oppimisen analyysikehikko oppimisprosessien ja prosesseja 
mahdollisesti hidastavien/haittaavien esteiden (boundaries) tunnistaminen

Toiminnalliset prosessit: Miten toimitaan, keiden kanssa toimitaan sekä miten 
toimintoja organisoidaan?
Kognitiiviset prosessit: Miten toimintaa käsitteellistetään, miten tietoa käytetään 
ja miten kollektiivinen osaaminen dokumentoidaan?
Sosiaaliset prosessit: Keiden kanssa toimitaan, missä kokemuksia vaihdetaan 
ja miten yhdessä opitaan?
Reflektiiviset prosessit: Miten toimintaa ja tietoa ymmärretään, miten niitä 
yhdessä jäsennetään sekä miten organisaation kulttuuria kyseenalaistetaan?

Tavoitteena prosessien ”virtaaminen” yksilö-, ryhmä- ja 
organisaatiokonteksteissa.

Mikä on ICTn entä dialogisen johtamisen rooli tämän tavoitteen 
toteutumisessa?



KOGNITIIVISET PROSESSIT JA ICT

Työn ja oppimisen tehtävät voidaan 
”kirjoittaa auki”, rytmittää, ohjelmoida ja 
tuotteistaa
Eksplisiittistä tietoa (memot, pp-kalvot..), 
helppo siirrellä esim. intranetissä
Useita erilaisia työkaluja (jopa liikaa) 
käytössä
Kuitenkin tiedontulva voi vaikeuttaa sen 
omaksumista

Mikko Ruohonen, University of Tampere
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TOIMINNALLISET PROSESSIT JA ICT

Työprosessin tai toimitusketjun kehittäminen 
ICT:llä (esim workflow, PDM, ERP jne)
Kustannukset, laatu, tuottavuus, 
läpimenoaika…
Laatu- ja projektijohtamisen työkalut, 
budjetointia ja suunnittelua (esim MS Office 
–maailma)
Oppimista saadaan aikaan työn ohessa ja 
oppimista tukevilla järjestelmillä (SoMe?)

Mikko Ruohonen, University of Tampere

13



SOSIAALISET PROSESSIT JA ICT

Lisääntynyt kiire ja turbulenssi: vähemmän 
sosiaalisia tilanteita, kasvokkain ideointi vähenee, 
muuttuu rationaaliseksi, operatiiviseksi
Auttaako ICT todella seuraavissa: aivoriihet, 
ryhmäpäätökset (GDSS; CSCW), työkonferenssit, 
oppimistilojen luominen
Kiertelevä ja osallistuva (wandering) johtaminen 
vähenee, syntyykö dialogia?
Osattava yhdistää useita erilaisia oppimiskanavia: 
kommentti/keskustelufoorumit, ryhmäjärjestelmät, 
asiakirjanhallinta ja kasvokkain-tapahtumat

14



REFLEKTIIVISET PROSESSIT JA ICT

Uusia projekteja/asioita/tapahtumia, ei reflektiota? 
Hyökkäämme uusiin hankkeisiin (tarve toimivalle 
asiantuntijafoorumille?)
Ammattimainen reflektio saati organisaation muistin 
kehittäminen haastavaa , erilaisten introjen ja portaalien
pitää olla eläviä!
Laatuperiaatteet auttavat, mutta innovaatiot edellyttävät 
aikaa/pohdintaa, erehdysten kautta oppiminen ei ole 
tuottavaa
Esimiehet eivät ehdi jakamaan johtamiskokemuksiaan?
Oppimisen ja dialogin ”tila” tarvitaan tiedon jakamista, 
käyttöä ja yhdistelyä varten ( ref. Nonaka & Takeuchi, 
1995, Cook & Brown 1999)

Mikko Ruohonen, University of Tampere
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”TYNNYRIMALLIN” PROSESSIT JA TUTKIMUSASETELMA

Miten ICT –välitteisesti 
toimitaan, osallistutaan ja 
osallistetaan?Mitä, miten, keiden kanssa ja 

missä pysähdytään 
analysoimaan, pohtimaan ja 
testaamaan ajattelua?

Mikä ICT –välitteisesti 
liikkuu? informaatio vs. 
tieto ja keneltä 
kenelle/keille?

Millaista sosiaalista 
vuorovaikutusta ja tukea 
ICT –välitteiset foorumit 
edellyttävät ja tuottavat? 

Tikkamäki (2006)



SOSIAALISTEN PROSESSIEN 
MERKITYKSELLISYYS

Oppimisen ja kehittämisen pääpaino informaaleissa ja sosiaalisissa 
prosesseissa

Työssä oppimisen ja työn ja organisaation kehittämisen sekä työtehtävistä 
suoriutumisen kannalta kollektiiviset tiedon rakentamisen, jakamisen, 
kyseenalaistamisen, luomisen prosessit keskeisiä. 
Merkitysten ja tulkintojen antaminen ja jakaminen dialogisuus

Korpelainen(2011); työntekijät haluavat oppia TVT-järjestelmien käytön 
itseohjautuvasti ja sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla informaaleissa
oppimistilanteissa työn tekemisen rinnalla, mm. lähityötovereilta neuvoa 
kyselemällä ja yhdessä opettelemalla.

Toisaalta ICTn käytön ongelmat liittyivät juuri sosiaaliseen kontekstiin –
organisaation säädökset, normit ja käytännöt vs. yksilöiden intentiot ja 
ambitiot



OLETUKSIA, KÄSITYKSIÄ, KYSYMYKSIÄ

Kysymys: Millaisia mahdollisuuksia entä haasteita sisältyy 
ICT –välitteiseen työn tekemiseen, viestintään, oppimiseen 
ja johtamiseen?

Osallistumisen mahdollisuuksia, innovointiin ja oppimiseen 
sitoutumista sekä opitun reflektointia voidaan edistää 
luomalla oppimisen yhteisöille hyvät ja monipuoliset 
toimintamahdollisuudet esim. monipuolisten 
kommunikaatiofoorumien avulla (Boland ja Tenkasi 1995). 

Millaisia nämä  oppimisyhteisöt ja kommunikaatiofoorumit ovat?
Millaisia prosesseja voidaan toteuttaa ICT –välitteisesti, entä mitkä 
toiminnot edellyttävät face-to-face -vuorovaikutusta? 
Mitä tavoitellaan?



ESIOLETUKSIA, KÄSITYKSIÄ, KYSYMYKSIÄ

Tiedon tuottamisen, kollektiivisen oppimisen ja osaamisen 
jakamisen prosessien hyvä johtaminen tukee yksilöiden ja 
koko työyhteisön innovatiivisuutta. Dialoginen johtaminen 
on yksi keskeinen tekijä oppimisen tilojen rakentamisessa, 
sosiaalisen vuorovaikutuksen edistämisessä sekä 
toiminnan kehittämisessä. 

Miten dialogisuus toteutuu ICT -välitteisesti? Millaista 
dialogia ICT -välitteisyys tuottaa?
Mahdollistuuko dialoginen johtaminen ICT –välitteisesti? 



TUTKIMUSTOIVEITA?

Mitä mielestäsi tulisi tutkia ja olisi tärkeää tutkia osatutkimuksessa  2?

Muotoilkaa  keltaiselle lapulle esim. vierustoverin kanssa yksi, kaksi tai 
useampi tutkimuskysymysehdotus/teema /näkökulma

KIITOS!


