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Esipuhe
Väitöskirjatyön tekeminen on ollut sekä tiedollinen matka että luova prosessi, joka
alkoi Tampereen yliopiston Hallintotieteen laitoksen professori Risto Harisalon
käynnistämällä Tohtori-tiimi – ohjelmalla. Ohjelmaan osallistui työssäkäyviä jatkoopiskelijoita. Tutkimusjohtaja VTT Timo Aarrevaara ohjasi Riston ohella myös tiimiä. Lämmin kiitos Timolle, kun jaksoit valaa meihin uskoa ja nostaa alhosta.
Väitöskirjan tekeminen ja loppuunsaattaminen painetuksi kirjaksi on eräänlainen
maalintulo sille suunnistustyölle, joka suunta asetettiin viime vuosikymmenellä. Työ
käynnistyi kolmella alueella, joista ensimmäinen on luova yrittäjyys, toinen alue on
Aasia – työ ja kolmas sisältö on puutuoteteollisuuden kehittäminen. Edellä mainitsemillani alueilla tärkeä henkilö, jolle olen ikuisesti kiitollinen niin tutkija- ja kehittäjäuraani ajatellen kuin ystävänä on ollut agronomi, kansanedustaja Kyösti Karjula.
Haluan kiittää tässä yhteydessä myös merkittävää keskustelukumppania, tukijaa ja
innoittajaani FM Sakari Loukolaa, jonka tuki osaltaan vaikutti siihen, että ylipäätään
lähdin akateemiselle tielle ja sen mukana tuomille tutkimusretkille.
Haluan erityisesti kiittää työni ohjaajia professori Risto Harisaloa ja professori
Jari Stenvallia. Jari käynnisti Kemissä oman jatkokoulutusryhmän, joka antoi lisäenergiaa jokaisen henkilön työskentelylle. Voin todeta, että Lapin ilmapiiri oli erittäin energisoiva – siinä on taikaa. Ryhmäämme osallistui toistakymmentä jatkoopintojen eri vaiheessa olevaa henkilöä ja heidän sekä Jarin tuki oli merkittävä panos työn kriittiselle tarkastelulle ja eteenpäin viemiselle. Risto on ollut merkittävässä roolissa tutkimuksen rakenteen ohjaajana. Koska työ on teoreettisuudestaan huolimatta aineistolähtöinen ja tuotti rakenteensa luovan prosessin avulla se oli myös
vaativa ohjattava. Haluan kiittää kriittisistä kommenteista myös vastaväittäjääni professori Antti Syväjärveä, joka on toiminut tutkimukseni esitarkastajana. Lisäksi haluan lausua kiitokseni rakentavista kommenteista tutkimukseni toiselle esitarkastajalle dosentti Sakari Möttöselle.
Väitöskirjatyöni aineisto syntyi kansainvälisen puurakentamisen keskuksen konseptihankkeen myötä. Puurakentamisen keskuksen kehittämishankkeen toimeksiantaja oli Tampereen ammattikorkeakoulun rakennusosaston johtaja, yliopettaja Olli
Saarinen. Haluan kiittää Ollia joustavasta johtamisotteesta sekä tuesta että avarakat3

seisuudesta. Työni kannalta oleellisen tärkeä henkilö oli KTM Erpo Heikkilä. Haluan lausua Erpolle erityisen kiitokseni sujuvasta yhteistyöstä kansainvälisten tutkimushankkeiden väsymättömänä eteenpäin viejänä ja väylien avaajana. Haluan kiittää myös assistenttiamme Cuihong Jin’a, joka toimi oppaanamme ja Kiinaasiantuntijana kääntäen asiakirjoja eri kielille ja solmien yhteyksiä maanmiehiinsä
sekä Kiinassa että Suomessa. Kiinahankkeen käynnistäjänä toimi vieraileva professori vararehtori Liu Jun Shenyangin arkkitehtiyliopistosta, haluan kiittää Liu Jun’a
merkittävästä yhteistyöstä ja panoksesta hankkeen eteen. Kiitän lämpimästi myös
maamme johtavaa Kosovo-asiantuntijaa koulutuskoordinaattori Antti Häikiötä, joka
ohjasi meitä Kosovo -hankkeessa. Hanke olisi todennäköisesti edennyt pidemmälle
ilman Tapaninpäivänä 2004 tapahtunutta Tsunami – katastrofia Tyynellämerellä,
jonka jälleenrakentamisen tutkimusesityksessä me sovelsimme sekä Shenyangia että
Kosovoa varten tehtyä tutkimusaineistoa.
Työn ohella tehty väitöskirjatyö on ollut vaativa prosessi erityisesti perheen kannalta. Ja tämän vuoksi kaikkein suurin kiitos väitöskirjan valmistumisesta kuuluu
omalle perheelleni, vaimolleni Helenalle, tyttärellemme Julialle ja pojillemme Leolle ja Klausille. Helena on antanut minulle tukensa kaikkein läheisimpänä ihmisenä
ja lapsemme ovat huolehtineet siitä, että tieteellisiä pohdintoja on voinut tehdä sekä
jääkiekkokaukalon reunalla että hevostalleilla. Haluan lisäksi osoittaa kiitokseni
omille vanhemmilleni ja niille kaikille lähipiiriin kuuluville sukulaisille ja lukuisille
ystäville, jonka nimiä en maininnut mutta, jotka ovat myötäeläneet tutkimustyöni eri
vaiheita.
Väitöskirjan tekemisen mahdollistivat asuminen ja työ kodin ulkopuolella, toisella paikkakunnalla. Kertynyttä lomaa, vapaa-aikaa ja viikonloppuja oli mahdollista
käyttää tehokkaasti hyödyksi.

Turussa, Luostarinkadulla 16.12.2008

Ari Pitkäranta
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Tiivistelmä
Tämä väitöskirjatutkimus käsittelee ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyötä
klusteroituneessa taloudessa. Tämä tutkimuksen tavoitteena pyrkiä lisäämään ymmärrystä ja tekemään tulkintoja siitä, miten epälineaariset arvoketjut organisoituvat
teolliseksi järjestelmäksi.
Tutkimus on ensikädessä rakentamisen markkinointilogistinen tapaustutkimus,
toisekseen se on teoreettis-käsitteellinen epälineaarisen arvoketjun analyysi. Tutkimus sisältää kolme aluetta. Ensimmäinen osa käsittelee epälineaarisen arvoketjun
käsitettä. Toinen osa käsittelee, miten epälineaarinen arvoketju olisi mahdollista oppia ammattikorkeakouluympäristössä. Tutkimuksen kolmas osa käsittelee, miten
epälineaarista arvoketjua voidaan johtaa ja miten tämä muuttunut tiedollinen paradigma olisi siirrettävissä käytännöiksi.
Arvoketjun muutokseen liittyvät avaintekijät ovat moderni kommunikaatioteknologia ja lisääntyvä vuorovaikutus. Tämä tutkimus on tehnyt johtopäätöksiä arvoketjun uudistumisen tuottamasta lisäarvosta. Johtopäätökset ovat koskeneet lisääntyneen vuorovaikutuksen lisäarvoa ja edelleen vaikutuksia kommunikointiin, teollisuustalouden yhteistoimintaan ja kykyyn johtaa epälineaarisia arvoketjuja. Tutkimus
tukeutuu klusteriteorian käsitteisiin ja niiden avulla rakennettuun viitekehykseen.
Lisäarvoa rakentava järjestelmä koostuu alueelliseen tai toimialakohtaiseen liiketoimintaan osallistuvista kumppaneista. Arvoa tuottavan järjestelmän kumppaneita
ovat liikeyritykset, alihankkijat, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset sekä muut julkiset
toimijat. Amerikkalaista ekonomistia Michael Porteria pidetään yhtenä klusteriteorian isänä. Porter tutki toisen maailmansodan jälkeistä kehitystä Kalifornian Piilaaksossa ja muotoili tutkimustuloksensa klusteriteoriaksi.
Tutkimus tarkastelee arvoketjun evoluutiota ja sen innovaatioita arvoketjun paradigman muutoksena. Paradigman käsite viittaa sellaiseen vallitsevaan ajattelu- ja
toimintatapaan, jonka avulla me ymmärrämme ja hahmotamme toimintaympäristömme ja niihin instituutioihin ja rakenteisiin, jotka ylläpitävät näitä ajattelumalleja.
Innovaatiot ovat tärkeitä ammattikorkeakoulun kahden tehtävän kannalta, jotka
sen pedagoginen ja tutkimus- ja kehitystehtävä (t&k). Innovaatiot voivat olla luonteeltaan pieniä muutoksia suhteessa aiempaan tai ne voivat olla isoja harppauksia ja
5

synnyttää uuden sukupolven kohteeseensa sekä levitä monille muille alueille, tällöin
käytetään käsitettä innovaatioiden diffuusio. Tutkimuksen tulkinnan mukaan merkittävin innovaatioiden syntyyn vaikuttava kehitystekijä on uudenlainen asennoituminen tietoon, sen rakentumiseen yhteisöllisesti ja näin rakentuvan tiedon synnyttämä
paradigman muutos. Tutkimuksen tulkinnan mukaan innovaatioita synnyttävä tieto
rakentuu eri alojen välimaastossa.
Tutkimuksen strategia on hermeneuttinen. Tutkimuksen tehtävä on lisätä ymmärrystä ja luoda vaihtoehtoisia sosiaalisen todellisuuden malleja. Tulkiten sosiaalisen
konstruktivismin ajatusta, tietoa voidaan rakentaa, sitä voidaan purkaa ja uudelleenrakentaa ideologisessa keskustelussa. Sosiaalinen konstruktivismi perustaa näkemyksensä sosiaalisten suhteiden tärkeyteen. Hermeneuttinen metodi tarjoaa välineen
tutkia pintaa syvällisemmin ihmisten tuottamista kulttuureista koostuvaa maailmaa.
Tutkimus tarkastelee taloudellisen järjestelmän dynaamista tasoa. Talouden järjestelmän dynaamisella tasolla viitataan reaalitalouden tarjontaketjujen johtamiseen.
Tutkimus tulkitsee edellä mainittua epälineaarisen arvoketjun käsitettä. Epälineaariseen arvoketjuun sitoutuu merkittävästi aineetonta pääomaa. Aineettoman pääoman
muotoja ovat inhimillinen pääoma, sosiaalinen pääoma ja rakenteellinen pääoma.
Viimeksi mainittu pääoman laji tarkoittaa esimerkiksi patentteja, liikesopimuksia,
instituutioita tai yrityksen organisaatiota. Klusteri koostu liiketoiminnan rakenteista
ja instituutioista, sillä on oma sosiaaliseen todellisuuteen perustuva kulttuurinsa.
Tutkimus pyrkii ymmärtämään ja tulkitsemaan mekaanisen puuteollisuuden ja puutalorakennusteollisuuden klustereitten toimintakulttuureita.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana ammattikorkeakoulun opetukselliset menetelmät ovat laajentuneet käytännön alueelle, mikä tarkoittaa projektien ja tiimityön
avulla oppimista. Pedagogisilla menetelmillä on merkittävä rooli aktiivisen tiedon
rakentamisessa. Tutkimus tarkastelee pedagogisten metodien evoluutiota. Tarkasteltaessa ammattikorkeakoulujärjestelmää aineettomien pääomien tuottajana ja osana
epälineaarista arvoketjua, on tärkeää että opettajat ja opiskelijat osallistuvat tutkimus- ja kehitysprojekteihin.
Tutkimus käsittelee epälineaarisen arvoketjun oppimista ja sen johtamista. Oppiminen tarkoittaa tässä yhteydessä monimutkaistuvan liiketoiminnan ja rakenteen
oppimista ja johtaminen tarkoittaa oppimista hahmottamaan ja hallitsemaan kompleksisia järjestelmiä. Tutkimus tarkastelee innovatiivista oppimisen ympäristöä, jota
kutsutaan kauppahuoneeksi. Kauppahuoneella on Aasiassa viiden sadan vuoden pe6

rinteet ja eurooppalaisena instituutiona sillä on yli kahden sadan vuoden historia.
Oppimisen ympäristönä kauppahuone on liiketoimintasimulaattori. Tarinat ja kertomukset ovat myös nousemassa oppimisen metodeiksi, koska ne ovat ihmisen luontainen tapa käsitellä tietoa. Tarinaa tai kertomusta voidaan ajatella tiedon varastona,
joka samalla toimii osaamisen siirtäjänä.
Tutkimuksen merkittävin tulos on näkökulma, jonka se tarjoaa suuren mittakaavan pientaloalueiden jälleenrakentamiseen. Puutalorakentamisen klusteri voi lainata
tietoa toimintakäytännöistä myös elektroniikan ja huonekaluteollisuuden klustereilta. Tutkimus käsittelee liikkuvan ja joustavan teollisen rakentamisjärjestelmän mahdollisuuksia. Kolme tutkimuksen tarkastelemaa tapausta liittyy tähän ajattelumalliin.
Kosovon, Shenyangin ja Tsunami – katastrofin tapaukset on mallinnettu epälineaarisen arvoketjuajattelun mukaan. Liiketoiminnan käsitein ilmaistuna, tapaukset on
mallinnettu toimitusketjujen johtamisen ajatukseen perustuen. Moderni kommunikaatiojärjestelmä ja eri alojen ja yhteisöjen lisääntyvä vuorovaikutus laajentavat
mahdollisuuksia yhdistää paikallisen kulttuurin näkemykset tehokkaaseen rakentamisen logistiikkaan. Laajeneva teollinen järjestelmä tuottaa monia kehityshaasteita,
mutta kaikesta huolimatta yksi merkittävimpiä taitoja on käyttää yhteistä kieltä.

Avainkäsitteet: klusteri, ammattikorkeakoulu, arvoketju, aineeton pääoma, organisaatio, oppiminen, johtaminen, kommunikaatio, vuorovaikutus
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Abstract
This study argues the value of research and development carried out by universities
of applied science within an economy made up of clusters. This study seeks to understand how nonlinear value chains organize themselves to create industrial systems.
The study represents, on one hand, a case study of marketing logistics in the area
of construction and, on the other hand, theoretical-conceptual analysis of nonlinear
chain value. The study consists of three parts. The first part considers the concept of
nonlinear value chains. Secondly, this study argues how nonlinear value chains can
be learned in the context of universities of applied science. Thirdly, the study considers the possibilities in managing nonlinear value chains and how this changed
epistemological paradigm can be transferred into practice.
The key potential factors for the evolution or innovation of the value chain are
modern communication technology and multiplied interaction. This study has made
conclusions considering the evolution of the value chain regarding added value interaction and its influence on communication, integration and on the skill to manage
supply chains. This study has adapted the theory of cluster conceptual references.
The system for creating the slight edge consists of regional, industrial and business line co-operation of partners. The partnerships within a value chain consist of
business companies, sub coordinators and colleagues such as universities of applied
science. Michael Porter is regarded as one of the fathers of cluster theories. Porter
has surveyed the progress of Silicon Valley after World War II.
This study argues for the evolution and innovation of value chains with reference
to the concept of paradigm. The concept of paradigm refers to dominant way of
thinking and acting, to the way we understand the world around us and to all institutions and organizations that keep this way of thinking constant.
Innovations are needed in the two missions of universities of applied science,
namely the field of pedagogy and research and development (R&D). Innovations
can affect through incremental changes or start regeneration of artefacts. Following
the conclusions of this study the most significant evolution has arisen with the paradigm of epistemology.

8

The strategy of this study is hermeneutical. This study aspires to add understanding and create an alternative to the social reality. Following the idea of social constructivism, the epistemology is able to be constructed, it is able to be deconstructed
and it is able to be reconstructed after ideological discursion. Social constructivism
is based on the view that social relations have crucial significance. A hermeneutical
method of study provides a tool to gain deeper understanding of different culture.
This study discusses the dynamic level of economic systems. The concept of dynamic level in economic systems refers to the model of Supply Chain Management
in real business life. This study refers to the above concept using the term ‘nonlinear
value chain’. A nonlinear value chain carries a lot of immaterial capital. Immaterial
capital consists of human capital, social capital and constructive capital, such as patents, business agreements, institutions and the organization of the company. Cluster
has been modified of business line structure and institutions, it has the own culture,
which have its base on social life. This study concentrates on the cluster of mechanical wood processing and the construction cluster.
During the last decade, educational techniques and strategies used by universities
of applied science have expanded to the field of pragmatic methods, which means
projects and teamwork. Pedagogical methods have significant meaning on the construction of the active knowledge. This study argues for evolution in methods of
pedagogy. Upon recognizing the University of Applied Science System as a part of
nonlinear value chains, it becomes significant for teachers and students to join in the
r&d projects.
This study argues for learning and managing the nonlinear value chain. ‘Learning’ in this context means learn to understand complexity of business life and managing means to learn to manage a complex system. This study has conducted interviews with representatives of an innovative system for studying called Trading
House. Trading house has five hundred years of history in Asia and more than two
hundred in Europe. In the context of education trading house is a simulator of the
real business world. For other methods, stories and reports have been used. A story
is an epistemological stock that functions like a pipeline of knowledge.
The most significant outcome of this study is the new viewpoint it provides for
the industrial system of large scale construction of small houses. The cluster of
wood house construction can borrow epistemologically from the clusters of electronics and furniture making. This study discusses the possibilities of mobile manu9

facturing facilities and assembly lines. The three cases observed in this study are
based on this way of thinking. The cases of Kosovo, Shenyang and Tsunami have
been modeled with the idea of nonlinear value chains or, to use the business language term, marketing logistics. Modern communications systems and the expanding integration of different societies and businesses have created new possibilities to
take into account local culture aspects in the effective logistics of construction systems. The expanding industrial system creates many developmental challenges, but
one of the most important skills is the ability to use common language.

Key words: cluster, university of applied science, value chain, immaterial capital,
organization, learning, managing, communication, interaction
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1. Johdanto

Tämä tutkimus käsittelee ammattikorkeakoulun asemaa klusteroituneessa taloudessa. Tarkastelen muutaman tapauksen avulla arvoa luovan ketjun rakentumista ja sen
johtamista sekä oppimista osana ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoimintaa
klusteroituneessa taloudessa.
Vaikka Suomen bruttokansantuotteesta aineettomilla pääomilla tuotettujen palvelujen osuus oli jo vuoden 2004 BKT:stä lähes 70 %1, ovat opetukselliset mallit edelleen klassisen taloustieteen tuotantofunktion eli lineaarisen arvoketjun mukaisia.
Markkinoinnin oppikirjat painottuvat kuluttajamarkkinointiin vaikka merkittävä osa
liiketoiminnasta ja tuotteen arvonlisäyksestä tehdään yritysten välisissä toimitusketjuissa (collaboration) aineettomilla pääomilla, mikrologistiikalla, palveluilla ja teollisella muokkauksella. Muutos osaamista painottavaan ja aineetonta pääomaa korostavaan ympäristöön on ollut teollisuudessa nopea. Kaplanin ja Nortonin (2002, 2)
mukaan vielä vuonna 1982 aineellinen pääoma edusti noin kaksi kolmasosaa teollisten yritysten markkina-arvosta. Kuitenkin jo kymmenessä vuodessa aineellisen pääoman osuus oli laskenut noin yhteen kolmasosaan vastaavissa yrityksissä. Vuoteen
2000 mennessä aineellinen pääoma oli laskenut 10–15%:iin (Juuti, 2005). Edellä
olevaa kehitystä voi tulkita siten, että vuoden 2009 tilanteessa aineettoman pääoman
osuus on entistä merkittävämpi.
”Suurin liiketoiminnan tuotto ei nykyään tule siitä, että parannetaan tuotteen
ominaisuuksia tai keksittäisiin uusia tuotteita, vaan tuottavimmat keksinnöt ovat
usein toimintatapoja – uusia liiketoimintamalleja”. Näin todetaan Tekesin (2007)
Liito-ohjelman esittelysivuilla. Tutkin teollisen järjestelmän arvoketjun paradigman
muutosta lineaarisesta epälineaariseksi ja ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnan (t&k) kehittyvää roolia arvoketjun osana. Teollisuustalouden perinteet
ovat varsin nuoret ja ne on imetty muista soveltavista tietolähteistä. Niitä ovat ennen

1

Tilastokeskus
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kaikkea taloustieteet, selvimmin niistä liiketaloustiede ja käyttäytymistieteet. (Olkkonen 1993, 20.)
Arvoketju on strateginen tapa tarkastella organisaatiota. Organisaatiota voidaan
lähestyä ajattelemalla sitä logistisena ja informaatiota välittävänä ketjuna, jota arvioidaan laadun, rahan ja ajan mittareilla. Siirtyminen lineaarisesta, aikaan sidotusta
arvoketjuajattelusta epälineaarisen arvoketjun tila-avaruuteen, muuttaa samalla käsitystä tiedosta tuotannontekijänä ja sen rakentumisen logiikasta. Käsitteellisesti muutos tarkoittaa ajattelun muutosta positivistisesta sosiokonstruktivistiseen tiedon rakentumisen paradigmaan. Tavoitteeni on ymmärtää, tulkita ja antaa merkityksiä uudenlaisella tiedon rakentumisella syntyvän aineettoman pääoman (Kujansivu ym.
2007) ilmiöille.
Vanhan teollisen järjestelmän lineaarinen neoklassinen tuotantofunktio eli niin
kutsuttu porterilainen arvoketjumalli sijoittaa asiakkaan vasemmalta oikealle etenevän diagrammin oikeaan laitaan. Arvoketjun toiminnallisuus alkaa raakaainehankinnoista ja valmistuksesta. Klassinen arvoketju on vertikaalinen ja sen viestintänäkemys on lineaarinen putkimalli (Koivuaho 2005, 20). Tämä asiakkaiden tarpeita arvaileva ja ennakoiva malli nimittää asiakkaita markkinoiksi. Evoluution seurauksena kehittynyt seuraava teollisen järjestelmän toimintamalli osoittaa herkempää reagointia asiakkuudelle ja sen liiketoimintalogiikka alkaa myynnistä ja alihankinnoista päätyen jakeluun. Tämän mallin pääasiallisin ero edelliseen on ajoituksessa. Edellä todettuun ennakoivaan malliin verrattuna vääriä arvauksia pyritään välttämään asiakkaan kanssa tehtävällä yhteissuunnittelulla ja jatkuvalla informaationvaihdolla toimittajien kassa.
Nykyinen teollisen järjestelmän tila-avaruudellinen arvoketju rakentuu epälineaariseen aikakäsitykseen ja samalla aineettoman pääoman merkityksen kasvamiseen.
Aineettoman pääoman olemusta voidaan kuvata seuraavan esimerkin avulla, yritys
voi joko toimittaa tuotteita kumppanilleen tai se voi siirtää verkossa digitalisoidun
tiedon, jolloin kumppani tulostaa fyysisen tuotteen omilla koneillaan ja laitteillaan.
Yksinkertaisimmillaan tämä asia toimii valtakunnallisen sanomalehden tekemisen ja
jakelun esimerkissä, lehtiä ei kuljeteta rekalla toimituspaikkakunnalta muualle Suomeen. Ainoastaan tieto siirretään sähköisesti eteenpäin ja se tulostetaan eri paikkakunnilla sanomalehden muotoon. Kehittynyt paikallisradiotoiminta toimii samalla
tavalla, se käyttää valtakunnallisesti tuotettua materiaalia lisäten mainoksilla ja uuti-
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silla paikallisuuden leiman2. Aineeton pääoma liittyy vuorovaikutukseen, kommunikaation ja viivästettyyn logistiikkaan ja se on joko yksilön henkisiin, sosiaalisiin tai
organisaation rakenteisiin kuuluva ominaisuus. (Norton & Kaplan 2004, 33–35.)
Kutsun kolmannen sukupolven teollisen järjestelmän mallia ”epälineaariseksi
arvoketjuksi” ja toiminnallisesti se on ”epälineaarista arvoketjun rakentumista ja
johtamista”. Kielenkäyttöömme on vakiintunut sen englanninkielinen vastine
”Supply Chain Management”, käsite viittaa hajautettujen toimitusketjujen johtamiseen. Mallin sisään rakennetun viivästetyn logistiikan idea on siinä, että taloudellisin
tapa tehdä liiketoimintaa on pitää tuote mahdollisimman pitkälle raaka-aineen olomuodossa. Liiketoimintamalli yhdistää mikro- ja makrologistiikkaa reaaliaikaisesti
kehittyneen kommunikaatioteknologian keinoin. Edellä toteamani siirtymä positivistisesta tiedonkäsityksestä sosiokonstruktivistiseen liittyy oleellisesti myös logistiseen ajatteluun. Viimeksi mainittu toimintamalli säilyttää varastoarvon alhaalla ja
vähentää väärän arvauksen mahdollisuutta kehittyneen asiakastiedon rakentamisen
avulla. Esimerkiksi kansainvälisen Benettonin kohdalla se on tarkoittanut yli 20
vuotta sitä, että kaikki yrityksen tuotteet valmistetaan valkoisiksi ja ne värjätään
vasta sitten, kun asiakas on ne ostanut. Benettonilla on maailmanlaajuinen asiakastiedon käsittelyjärjestelmä, jonka toimintaa voisi rinnastaa reaaliaikaisuutensa vuoksi pankkijärjestelmään. Samaa viivästetyn logistiikan perusfilosofiaa on toteutettu
myös maalikaupassa kauan, maali sävytetään vasta kun se on myyty. Tällaista epälineaarista arvoketjua johdetaan vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin.
Michael Porter (2006, 122) lähestyy arvoketjun pääoma-ajattelua tuotannontekijöiden näkökulmasta. Hän luokittelee tuotannontekijät kolmeen alueeseen, joista ensimmäiseen kuuluvat perustuotannontekijät, kuten luonnonvarat, ilmasto, sijainti ja
kouluttamaton tai peruskoulutettu työvoima. Toisena Porter mainitsee kehittyneet
tuotannontekijät, kuten digitaalisen tietoviestinnän perusrakenne, korkeasti koulutetut henkilöt ja yliopistojen tutkimuskeskukset. Kolmanteen luokkaan kuuluvat erikoistuneet tuotannontekijät, kuten erikoisalan koulutuksen saaneet henkilöt, erityisalojen infrastruktuuri, yksittäisten tiedonalojen tietokannat ja muut vain jollekin
toimialalle tai alaryhmälle soveltuvat tuotannontekijät. Porterin (2006, 123) mukaan
erikoistuneet tuotannontekijät ovat selvempi ja pysyvämpi kilpailuedun lähde kuin
yleiset tuotannontekijät. Erikoistuneita tuotannontekijöitä tarvitaan erityisesti yrityk-

2

Haastattelu Iskelmä Satakunta 10/2007, Huittinen
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sen tukikohdassa (Reve 1992). Kun tulkitsen eri pääomia ja tuotannontekijöitä rinnakkain on nähtävissä selkeä yhteys aineettoman pääoman ja kehittyneiden ja erikoistuneiden tuotannontekijöiden välillä.
Kun epälineaarisen arvoketjun yhteydessä käsitellään aineettoman arvon rakentumista, on kyse oppimisesta. Klassinen opetustilanne on lineaariseen viestintään
rakentuva tapahtuma. Epälineaarisen arvoketjun oppiminen tarkoittaa itse asiassa
epälineaarista oppimisen rakennemallia. Ammattikorkeakoulun uudistuneina pedagogisina lähestymistapoina ongelmalähtöinen oppiminen ja kehitysprojektitoiminta
(t&k) edellyttävät toteutuakseen tiimityöskentelyä ja perinteisestä luokkahuoneesta
tai atk-luokasta poikkeavan tilan (Pitkäranta 2007). Nämä oppimisen tavat ohjautuvat asiakkuus- tai artefaktiperusteisina prosesseina ja niiden tiedon luomisen menetelmä on sosiaalinen.
Järjestelmäajattelun paradigmat ovat Pirjo Ståhlen (2004) mukaan suljetut ja mekaaniset, kehittyvät ja orgaaniset sekä dynaamiset järjestelmät. Paradigmoja voidaan
kuvat myös erilaisten pääomien aineellinen - aineeton diagrammin avulla. Paradigmojen ymmärtäminen on tärkeää, koska erilaiset paradigmat ohjaavat ihmisten ajattelua ja edustavat sen vuoksi erilaisia todellisuuksia samassa organisaatiossa. On
ennakoitavissa miten erilaisia tuloksia saavutetaan kehitettäessä mekanistista paradigmaa verrattuna tilanteeseen, jossa lähtökohtana on dynaaminen ja toimijoiden
itseohjautuvuuteen perustuva paradigma. Yhdistän erilaiset ammattikorkeakouluopetuksen traditiot edellä kuvattuun järjestelmäajatteluun.
Koska liiketaloudellisen arvon rakentuminen on muuttunut entistä aineettomammalle ja dynaamiselle rakenteen tasolle, on etsittävä uudenlaista lähestymistapaa
teollisuustalouden arvonmuodostuksen tulkinnassa. Suomen kielen käsite liiketoimintalogistiikka on hieman harhaanjohtava, koska kysymys on verkostoituneen teollisuustalouden organisaation arvoketjujen johtamisesta. Etsin tähän kysymykseen
uutta tulkintaa myös tietoteorian kontekstissa. Tarkastelen logistiikkaa tässä yhteydessä kolmessa näkökulmassa, jotka ovat mikrologistiikka ja makrologistiikka ja
viestintä. Käsitepari mikro ja makro noudattavat taloustieteen perinteistä jakoa. Tulkitsen arvoketjussa tapahtuvaa tiedon paradigman muutosta ammattikorkeakoulun
kolmen tehtävän (AMK laki 351/2003) kautta. Käsittelen tutkimuksessa erilaisia
klusterin rakenteita. Tarkastelen ammattikorkeakoululain määrittelemää aluekehitysvaikutusta klusterin sisäisen kehittymisen kontekstissa. Ammattikorkeakoululaki
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(emt.) asettaa kolme tehtävää jotka ovat pedagoginen, tutkimus- ja kehitys- sekä
aluekehitystehtävä.
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2. Tutkimuksen perusvalinnat

Tutkimuksen tehtävä on selvittää millainen rooli ammattikorkeakoulun tutkimus- ja
kehitystoiminnalla (t&k) on aineettoman pääoman ja kehittyneiden tuotannontekijöiden rakentajana osana epälineaarista arvoketjua klusteroituneessa taloudessa.

2.1

Tutkimuksen tehtävä

Pyrin tutkimusaineistoni avulla ymmärtämään ja tulkitsemaan ja luomaan mallia
sille, miten ammattikorkeakoulun liiketoimintalogistiikan johtamisen opetus pitäisi
organisoida, jotta siihen sisältyisi entistä merkittävämpi siirtovaikutus käytäntöön.
Jos lineaarinen tuotantofunktio on perinteisen tavan mukaan opetettu lineaarisen
opettamisperinteen, eli ammattikasvatusperinteen, mukaan niin onko löydettävissä
sellainen korkeakoulutraditioon perustuva menetelmä, joka nojaa epälineaariseen
oppimisfilosofiaan.
Hotelli- ja ravintola-alan opetus on toteutettu pääasiassa aidossa ja luonnollisessa
ympäristössä. Ravintola- ja hotellitoimintaan liittyy organisaatiotasoista palvelutuotannon opiskelua ja sen hallintaa. Alan opetus rakennetaan työn avulla hotelli- ja
ravintolaoppilaitoksessa, joka on samanaikaisesti aidosti oikeita asiakkaita palveleva
hotelli ja ravintola3. Tuotteiden ja palvelun laatu mitataan asiakaspalautteen muodossa reaaliaikaisesti. Samalla tavoin on terveyden alan opetus ainakin osittain sijoitettu sairaala- ja terveyskeskusympäristöön problem based – lähtöisenä (PBL), niin
sairaanhoitajien kuin lääkärien koulutuksessa. Opiskelijat työskentelevät ja oppivat
asiakkaan todellisten haasteiden tai ongelmien kanssa.

3

Esimerkkinä Laurea ammattikorkeakoulu, jonka opetus on organisoitu täysin BPLviitekehyksen mukaisesti, vieläpä niin, että aluksi opetus käynnistyy yksinomaan harjoitustapauksilla
ja projekteilla. Tämän toimintatavan nimi on kamelinselkä-malli. Lähde: luento 16.8.2006, KemiTornio ammattikorkeakoululla.
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Klusteroituneen talouden dynaamisen liiketoiminnan oppimisen kannalta keskeinen
tutkimuskohde on liiketoimintalogistiikan johtamisen epälineaariseen arvoketjuajatteluun ohjaava oppimisen ympäristö ja valmennusstudio, jota nimitän jatkossa
kauppahuoneeksi. Tulkitsen myös millainen opitun siirtovaikutus (transfer) kauppahuoneella on avoimessa ja dynaamisessa liiketoimintaympäristössä. Kauppahuone
edustaa tilaa kahdessa merkityksessä: se on sekä fyysinen oppimisen ja johtamisen
tila, mutta ennen kaikkea virtuaalinen tila. Virtuaalisessa tilassa on tuotannontekijöiden yhteiskäytön mahdollisuus.
Tutkimustehtävä painottuu erityisesti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
suunnitteluun. Jatkossa analysoitava empiirinen aineisto on peräisin alueellisen rakentamisen hankkeista, joissa ammattikorkeakoululla oli merkittävä osuus. Laadullisen tutkimuksen metodikirjallisuudessa käydään keskustelua, siitä voidaanko laadullisessa tutkimuksessa puhua tutkimusongelmasta vai pitääkö puhua tutkimustehtävästä. Yhtenä näkökulmana esitetään, että tutkimusongelma käsitteenä liittyy määrällisen tutkimuksen traditioon, jossa tutkimus on vastauksen hakemista ongelmaan
(Tuomi & Sarajärvi 2006, 94). Tämän tutkimuksen tehtäväksi on asetettu ymmärtäminen, tulkinta ja mallintaminen. Mallintamisella tarkoitetaan oppimisen organisointia siten, että sillä olisi mahdollisimman suuri siirtovaikutus käytäntöön.

2.2

Tutkimuksen luonne

Tutkimus on laadullinen, tulkitseva ja sen empiirinen aineisto koostuu esimerkkitapauksista. En pyri yleispäteviin tutkimustuloksiin vaan lisäämään tutkimuksen avulla ymmärrystä, esittämään tulkintoja ja antamaan merkityksiä tutkimusaineiston
esiintuomille sosiaalisen todellisuuden ilmiöille. Hermeneutiikkaan perustuvia tutkimusotteita nimitetään yhteiskuntatieteissä yleisnimellä case-tutkimus (Olkkonen
1994, 52).
Käytän hermeneuttisen tutkimusotteen synonyyminä liiketaloustieteissä vakiintunutta käsitettä sosiaalinen konstruktivismi (Koskinen 2005). Käsittelen tutkimusaineistona kolmea alueellista jälleenrakentamisen esimerkkitapausta, joissa jokaisessa
tapauksessa ammattikorkeakoulu oli hankeen käynnistäjänä ja sen t&k –toiminnalla
oli merkittävä aineettoman pääoman kehittäjän rooli hankkeiden kokoamisvaiheessa. Keskityn tutkimuksessa arvoketjun toimijoiden välisiin suhteisiin, kommunikaa20

tioon ja aineettoman pääoman käsitteen tulkintaan ja ymmärtämiseen arvonmuodostuksen tekijänä klusteroituneessa taloudessa.

2.3

Tutkimuksen näkökulma

Tutkimuksen näkökulma on ammattikorkeakoulun tutkimus- ja tuotekehitystyötä
suunnittelevan ja johtavan henkilön näkökulma. Ajatuksena on että ammattikorkeakoulun t&k –toiminta muodostuu entistä suuremmaksi osaksi erityisesti ammattikorkeakoulun ylempien tutkintojen sisältöjä ja että oppiminen on luonteeltaan sosiaalista. Edelleen näkökulmassa korostuu arvoa luovan järjestelmän innovatiivinen
luonne, mikä tarkoitta uusien toimintatapojen, uusien tuotteiden, uusien organisoitumismallien ja uusien markkinoiden lähestyminen ja niihin liittyvä oppiminen.
Tutkimuksen näkökulmassa korostuu sen subjektiivinen luonne, koska tutkija on
itse ollut osa tutkimuksen kohdetta. Tutkimusmetodi on ollut myös voimakkaasti
kokemuksellinen. Tutkimuksen hermeneuttista tutkimusotetta kutsutaan liiketaloustieteissä sosiokonstruktivistiseksi (Koskinen ym. 2005) otteeksi, mikä viittaa asioiden liittymiseen kontekstiinsa sekä niitten tilannekohtaisuuteen ja ihmisten toimien
intentionaalisuuteen.

2.4

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ja tulkita arvoketjua sekä mallintaa arvoketjun oppiminen ja johtamisen ammattikorkeakoulukontekstissa. Ammattikorkeakoulun tehtävistä johdetun oppimiskäytännön tulisi perustua aktiiviseen yhteistyöhön
ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yhteistyön mahdollistajaksi oletetaan tutkimus- ja
kehitystyö, joka painottaa pedagogisena lähestymistapana ongelmalähtöisyyttä ja
tiimityötä. Ongelmalähtöisyys on ollut pedagogisena filosofiana ja menetelmänä
voimakkaasti esillä ammattikorkeakoulun perustamisesta lähtien. Samoin konstruktivismi eri muodoissaan on ollut ”tekemällä oppii” – periaatteen kulmakivenä. Tutkimuksen tavoite on omalla puheenvuorollaan tuoda näitä filosofioita hieman lähemmäksi käytännön sovellusta. Tekemällä oppii – periaate on ongelmaperustaisen
oppimisen taustalla. Siitä jalostunut oppimisen teoria on tutkiva oppiminen, joka
21

tulkitsee tietoa yhteisöllisesti rakentuvana ilmiönä. (Hakkarainen & Lonka & Lipponen 2005.)
Sosiaalinen konstruktionismi hylkää kaksijakoisen ihmismielen ja maailman erottelun. Se sijoittaa tiedon ja tiedonmuodostuksen kieleen. Sosiaalisen konstruktionismin lähtökohtana ei ole yksilö eikä ulkopuolinen maailma, vaan nimenomaan
kieli totuuden kantajana. Kiinnostuksen kohteina ovat merkitykset, yhteistyö ja neuvotteleminen (Tynjälä 1999, 56–57; Anttila 2005, 583; Kauppila 2007), hermeneuttinen tai sosiaalinen konstruktionismi tutkimusotteena korostaa merkityksen riippuvuutta konteksteista. Sen vuoksi kielen tehtävä ihmisten välisissä suhteissa on tämän
tutkimuksen eräs keskeinen tarkastelun kohde.
Edellisen perusteella voidaan tehdä sellainen oletus, että ammattikorkeakoulun
on asemoiduttava entistä enemmän erilaisten aineettomien pääomien ja erikoituneitten tuotannontekijöitten tuottajana osaksi arvoketjua. Pyrin mallintamaan tätä prosessia tutkimuksen avulla.
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3. Tutkimuksen teoreettiset valinnat

Tutkimuksen kohdeilmiön, arvoketjun, ympäristö on klusteroitunut teollinen järjestelmä, jonka muita keskeisiä käsitteitä tässä aineistossa ovat organisaatio, oppiminen, johtaminen, ammattilaisuus ja aineeton pääoma sekä kommunikaatio. Tutkimuksen empiirinen aineisto on peräisin neljästä kansainvälisen jälleenrakentamisen
hankkeesta, joista kolmea käsittelen tutkimuksessa tarkemmin. Käsittelen aluksi tutkimuksen teoriaa, joka on amerikkalaisen ekonomistin Michael Porterin muotoilema
(2006) klusteriteoria. Teoria tarjoaa tutkimuksen käsitteet jotka kuvaan teorian jälkeen.

3.1

Tutkimuksen teoria

Olen valinnut tutkimuksen teoriaperustaksi klusteriteorian, joka osaltaan rakentavat
sitä viitekehystä, jonka läpi tarkastelen tutkimuksen kohdeilmiötä – epälineaarista
arvoketjua. Klusteri käsittää alue- tai toimialaperustaisen arvokentän (Haapanen ym.
2007, 18) toimijat, tuotannontekijät ja pääomat. Klusteriteoria antaa viitekehyksen,
jonka kautta tarkastelen teollista järjestelmää, eli niitä logiikkoja ja vallitsevia uskomuksia, joiden avulla eri teollisen järjestelmän arvoketjuja johdetaan.

3.1.1 Klusteriteoria
Yritykset ja muut organisaatiot vaikuttavat toisiinsa yhteisevoluution (co-evolution)
avulla. Ne toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja muun toimintaympäristönsä kanssa ja muuttuvat samanaikaisesti. Moderni teollisuus vaatii osallisten
kaiken saatavilla olevan kyvykkyyden. C.E. Ayres viittaa emergenttisyyteen kirjassaan vuodelta 1944, “The Theory of Economic Progress” tähän tapaan: “teollisuuden kehitys on jo pitkään ollut yhteiskunnassa tapahtuvien sattumien voimien ohjai-
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lemaa. Mikäli tähän käytäntöön tehdään muutoksia, se tulee vaikuttamaan haitallisesti sekä teollisuuden ja tieteen suorituskykyyn” (Ayres 1944, 233).
Klusterilla tarkoitetaan toisiinsa kytkeytyneiden yritysten ja yhteisöjen muodostamia maantieteellisiä keskittymiä joillain erityisillä osa-alueilla. Klusterit muodostuvat keskenään sidoksissa olevista toimialoista ja niihin liittyvistä muista toimijoista, jotka ovat keskeisiä kilpailun kannalta. Porter on kehittänyt edelleen schumpeteriläistä evolutionaarista talousteoriaa. Porterin tulkinta kirjassaan Competitive Advantage of Nations on se, että kansallinen kilpailukyky riippuu keskeisesti innovaatioista ja että innovaatioiden synnyttämiseksi tarvitaan erityinen yhdistelmä tuotannontekijöitä ja kilpailutekijöitä, jotka yhdessä muodostavat timanttimallin. Kilpailutekijät keskittyvät alueellisesti, jolloin muodostuu kasvukeskuksia, klustereita (Lahti
ym. 2006, 64; Johansson 2005).
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Julkinen
valta

Yrityksen strategia,
rakenne ja
kilpailutilanne

Tuotannon
tekijäolot

Sattuma

Kysyntäolot

Lähi- ja tukialat
Kansainväliset liiketoimet

Kuva 1. Porterin klusterimalli (Porter 2006, 114–115)

Porter on timanttimallillaan kehittänyt eteenpäin Schumpeterin kehitys- tai suhdanneteoriaa globaalitalouden olosuhteisin. Innovaatioiden synnyttämä talouskasvu
vaihtelee ajallisesti mutta myös alueiden välillä. Toimialan menestys riippuu Porterin (2006) mukaan neljästä tekijästä, jotka ovat:
Taulukko 1.

1.

Toimialan menestykseen vaikuttavat tekijät (Porter 2006, 114)

Tuotannontekijäolot. Tuotannontekijöihin kuten ammattitaitoiseen työvoimaan tai kilpailun edellyttämään perusrakenteeseen, liittyvät olosuhteet.

2.

Kysyntäolot. Toimialan tuottaman tavaran tai palvelun kotimainen kysyntä.

3.

Lähi- ja tukialat. Onko maassa tavaraa toimittavia aloja tai lähialoja, jotka ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä.

4.

Yrityksen strategia, rakenne ja kilpailutilanne. Yrityksen perustamista, organisointia ja
johtamista koskevat olot sekä kotimaisen kilpailun luonne.

Yritykset saavuttavat Porterin (2006) mukaan kilpailuetua, kun niiden tukikohta
mahdollistaa erikoistuneiden voimavarojen ja taitojen nopean keräämisen. Yritykset
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saavuttavat kilpailuetua aloilla, joilla tukikohta tarjoaa parempaa ajantasaista tietoa
ja näkyvyyttä sen tuote ja prosessitarpeisiin.
Porter yhdistää kirjassaan Competitive Advantage of the Nations (1990) kotimarkkinoiden (home-base) kasvua luovat tekijät klusteriteoriaksi. Porterin klusteriteorian keskeinen lähtökohta on tiedon luoma kilpailuetu, jonka uskotaan olevan
vastaava kuin aikanaan raaka-aineiden. Erona on se, että tietomonopolin kilpailuhaitat ovat vähäisemmät kuin raaka-ainemonopolin. Tietomonopoli voi säilyä kilpailukykyisenä vain aktiivisen tiedon vaihdannan avulla, kun taas raaka-aineisiin perustuva monopoli voi olla suljettu. Tämä perustelu ei vähennä sitä tosiasiaa, että yritysten keskittyminen alueellisesti klustereiksi tuo mukanaan myös monopolisoivia
elementtejä, vaikka perinteisestä tuotantomonopolista ei olisi kyse. Kysymys on
globaalimarkkinoiden mittakaavan antamasta edusta. Päinvastaisista odotuksista
huolimatta voitaneen väittää, että tieto on enemmän kuin raaka-aineet mittakaavahyödyke, koska tieto voidaan monistaa vaikkapa maailman tarpeisiin lähes nollakustannuksilla (Lahti 2006, 62–63).
Perinteinen kauppateoria pohjautuu Porterin (2006) mukaan tuotannontekijöihin.
Teorian mukaan mailla on erilaisia tuotannontekijävarantoja. Tämän teorian mukaan
maasta viedään sellaisia tuotteita, joiden valmistukseen on käytetty niitä tuotannontekijöitä, joita maalla on suhteellisesti ottaen runsaasti. Perinteinen talousteoria kutsuu tätä suhteellisen edun periaatteeksi. Teorian ajatus on syntynyt aikana, jolloin
maiden välinen kauppa oli raaka-aineiden, mausteiden ja elintarvikkeiden kuten viinin vientiä.
Eri maiden tuotannontekijävaranto vaikuttaa oleellisesti yritysten kilpailuetuun.
Joissain maissa on halpaa työvoimaa, mikä selittää niitten nopean teollisen edistymisen. Tuotannontekijöiden merkitys on kuitenkin paljon monimutkaisempi kuin
yleensä ymmärretään. Sellaiset tekijät, jotka ovat yritysten kilpailuedun kannalta
kaikkein oleellisimmat, eivät tule perintönä. Nämä tekijät luodaan maan sisällä prosessissa, joka vaihtelee suuresti maiden ja yritysten välillä. Tästä johtuen kulloinenkin tuotannontekijöiden varanto ei ole niin oleellinen kuin tuotannontekijöiden luomis-, kehittämis- ja erikoistumiskyky ja niitten vaatima nopeus. Tuotannontekijöihin
liittyviä puutteita ja haittoja voidaan jalostaa strategia- ja innovaatiovalinnoilla pysyväksi kilpailueduksi (Porter 2006, 117).
Porterin klusteriteoria viittaa kehittyneisiin ja erikoistuneisiin tuotannontekijöihin. Perinteinen kauppateoria, joka pohjautuu tuotannontekijöihin, tarkoittaa Porte26

rin mukaan fyysisiä tuotannontekijöitä. Klusteroituneessa teollisessa järjestelmässä
osaa tuotannontekijäpanoksista, kuten myös aineetonta pääomaa voidaan liikuttaa
tietoverkossa, jolloin varsinainen tuote valmistuu lähellä sen käyttökohdetta. Teollinen tuotanto joidenkin tuotteiden osalta lähenee palvelujen tuotannon mallia.
Ammattikorkeakouluympäristöön sovellettuna tämä tarkoittaisi tulkintani mukaan elinkeinoelämän kanssa tehtävää vuorovaikutteista opetusta ja t&k –toimintaa.
Näin rakentuva oppimisen järjestelmä on klusteritasoinen ja siinä mielessä erilainen
kuin se järjestelmä, jota korvaamaan ammattikorkeakoululaitos perustettiin. Ammatillisen opetuksen kohdalla tilanne oli muodostunut kiusalliseksi sulkeutuneisuutensa vuoksi tultaessa 1990 -luvulle, koska se ei enää vastannut työelämän tarpeita ja
oli etääntynyt kauaksi työelämäsuhteista. Ammattikorkeakoulujen perustaminen
osui syvän laman ajankohtaan ja niitten erääksi tehtäväksi tuli nimenomaan koulutuksen työelämäsuhteiden parantaminen. (Ahola & Kivelä & Nieminen 2005, 8-9.)

3.2

Tutkimuksen pääkäsite - arvoketju

Tutkimuksen pääkäsite on Porterin arvoketju (2006, 78–83). Arvoketju kuvaa viitekehystä, jonka avulla strateginen johto voi käsitellä kokonaisvaltaisesti ja synergisesti arvon luomiseen vaikuttavia moninaisia tekijöitä (Harisalo 2008, 250). Arvoketju on laajentunut norjalaisen ekonomistin Torger Reven (1990, 147) mallissa
kahteen ulottuvuuteen: vertikaaliseen ja horisontaaliseen. Reven (1990) malli laajentaa arvoketjun epälineaariseksi, kun arvoa luovaan toimintaan lisätään koulutusorganisaation osallistuminen. Epälineaarinen arvoketju on uudelleenrakentuva, aineellisia ja aineettomia pääomia käyttävä ja viestivä. Moniulotteinen epälineaarinen arvoketju alkaa kehittyä kussakin arvoketjun solmukohdassa keskeltä reunoillepäin.
Ulkoinen ero perinteiseen yritystoiminnan arvoketjuun on se, että perinteinen yksiulotteinen arvoketju on kuin rautatie ja verkostoitunut organisaatio muistuttaa metrokarttaa. Tarkastelen arvoketjua osana taloudellista klusteria.
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Horisontaaliset eli institutionaaliset
sopimussuhteet

Kuva 2. Strateginen ydin ja integroiva neljän allianssin yrityksenhallintamalli (Reve 1990,
147)

Edellä oleva kuvio havainnollistaa Reven mallin ilmaisemaa rajankäyntiä markkinoille kahden dimension suhteen (Lahti 2002, 57):

1. Reaalimarkkinoiden vertikaaliset vaihdantasuhteet eli arvoketju tuotannontekijämarkkinoista asiakasmarkkinoihin, joka vastaa todellisuudessa taloustieteen mikroteorian tuotantofunktiota. Näiden organisoinnissa yritys käyttää kolmea sopimussuhdetta: strateginen ydinosaaminen, verkostot tai allianssit ja markkinasuhteet.

2. Institutionaaliset, horisontaaliset vaihdantasuhteet voidaan jakaa ulkoiseen markkinoiden hallintajärjestelmään (Economies of Scale/
Economies

of

Monopoly)

ja

sisäiseen

resurssien

hallintaan

(Economies of Scope/ Economies of Internal Capital Markets)

Reven malli ilmaisee vertikaaliset ja horisontaaliset vaihdantasuhteet ja kun malliin
lisätään vielä symbioottiset yritysten, viranomaisten ja korkeakoulujärjestelmän
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verkostoverkostosuhteet (Lahti 1999, 147–150) on rakentunut epälineaarinen arvoketju. Epälineaarinen arvoketju koostuu useista tekijöistä. Samalla kun teollisen järjestelmän paradigma on muuttunut perustuotannontekijöiden ja konevaltaisuuden
lineaarisesta paradigmasta epälineaariseksi on erityisesti aineettoman pääoman ja
erikoistuneitten tuotannontekijöiden merkitys kasvanut arvoa luovana tekijänä.

3.2.1 Tutkimuksen keskeiset käsitteet
Tutkimuksen perustava käsite ja kohdeilmiö on teollisen järjestelmän epälineaarinen
arvoketju. Määrittelen seuraavassa muita tutkimuksen keskeisiä käsitteitä.
Ammattikorkeakoulu määrittyy ammattikorkeakoululain kautta. Ammattikorkeakoululaki (351/2003) asettaa kolme tehtävää jotka ovat pedagoginen, tutkimus- ja
kehitys- sekä aluekehitystehtävä. Ammattikorkeakoulun muotoutumiseen vaikuttavat tässä lueteltavat peruskäsitteet.
Organisaation käsite määrittelee toimijoiden suhteita ja tapaa toteuttaa yhteistä
tarkoitusta. Organisaatioteoreettinen kirjallisuus käsittelee organisaatioita muun muassa kulttuureina, rakenteina ja innovaatioina. Tarkastelen organisaatiota edellä
mainittujen näkökulmien lisäksi strategisen johtamisen kannalta, johon Porterin arvoketju tarjoaa analyyttisen mallin. Arvoketju kuvaa viitekehystä, jonka avulla strateginen johto voi käsitellä kokonaisvaltaisesti ja synergisesti arvon luomiseen vaikuttavia moninaisia tekijöitä (Harisalo 2008, 250).
Johtamisen käsite tarkoittaa organisaation tehtävän ohjaamista sekä strategisella
että operatiivisella tasolla. Organisaatioteoriat ja johtamisteoriat tarkastelevat samoja paradigmoja. Johtamiseen liittyy rakenneanalyyttinen paradigma, joka tarkastelee
tuottavuuden kehitystä rakenteita muokkaamalla. Organisaatiokulttuuriteoria tarkastelee johtamista esimerkiksi henkilöstön pienemmän vaihtuvuuden näkökulmasta.
Innovaatioparadigma painottaa jatkuvan uusiutumisen merkitystä kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Tarkastelen johtamista edellä mainittujen strategisten lähtökohtien
lisäksi ammattilaisuuden itsensä johtamisen näkökulmasta. (Seeck 2008.)
Oppiminen on tutkimuksen yksi peruskäsite. Oppimista voidaan ajatella kolmen
oppimisen mielikuvan välityksellä. Oppiminen voidaan nähdä tiedonhankintana,
jolloin kiinnostuksen kohde on yksilö ja tieto on annettu tekijä. Ihminen on tiedolla
täytettävä säiliö. Oppimista voidaan tarkastella tiedon sosiaalisen rakentumisen mie-
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likuvan avulla. Maailma koetaan niin monimutkaisena, että tieto on eri ihmisillä ja
heidän erilaisuuttaan käytetään hyväksi tiedon hankinnassa. Edelleen tämä mielikuva kantaa ajatusta, että tieto on jossakin, annettuna tekijänä. Kolmas oppimisen paradigma perustuu ajatukseen että ihmiset luovat uutta tietoa sosiaalisesti. Tutkivan
oppimisen periaate on strateginen olettamus, että tieto rakentuu toiminnan kohteesta
käsin. Esimerkiksi markkinointilogistinen ajattelu lähtee olettamuksesta. (Hakkarainen & Lonka & Lipponen 2005; Christopher & Peck 2003.)
Ammattilaisuus on tutkimuksen eräs peruskäsite. Tarkastelen jatkossa ammattilaisuuden kehittymistä Donald A. Schön’in (1983) määrittelemässä kontekstissa.
Hän käyttää käytännön korkeakoulutetun ammattilaisen prototyypistä majorammattilaisen käsitettä. Kun otetaan mukaan lähestymistapa, jonka mukaan ammattilaisuuden tietämysperusta on käytäntö (Schön 1983, 1999), voidaan tämän tiedon
perusteella olettaa, että ammattilaisuuteen kehitytään käytännön tekemisen kautta.
Schön’in (1999) mukaan vahva ammattilaisuus rakentuu neljän merkittävän ominaisuuden varaan, nämä ovat erikoistuminen, tiukka rajaaminen, tieteellisyys ja normittaminen (Schön, 1983, 23). Edellä olevan mukaan ammattilaiseksi kouliintuminen
tapahtuu sekä tekemisen että tieteellisyyden kautta.
Aineeton pääoma on uudessa teollisessa arvonluontijärjestelmässä toimivaa
osaamista, jonka avulla saadaan differointietu tai sen työntekijöiden kykyä tyydyttää
asiakkaiden tarpeet. Laajassa merkityksessä aineettomaan pääomaan kuuluvat patentit, tekijänoikeudet, henkilöstön tietämys, johtajuus, tietojärjestelmät ja työprosessit. Aineeton pääoma voidaan kuvata Kaplanin ja Nortonin (2004, 207) mukaan
sekä henkilön että organisaation osaamisena, suhteina ja vuorovaikutteiseen tiedon
kulkuun liittyvänä kyvykkyytenä sekä struktuurina.
Suomen kielen termit viestintä ja kommunikaatio liittyvät ihmisten välisen vuorovaikutuksen kuvaamiseen. Niitä käytetään osin synonyymeinä, mutta kommunikaation käsite kuvaa ehkä vielä paremmin vuorovaikutuksellista prosessia. Kommunikaation käsite kuvaa vuorovaikutuksen yhteisöllistä luonnetta. Etymologisesti
kommunikaation kantasana on latinan kielen communicare, joka tarkoittaa yhteiseksi tekemistä. Yhteisyys tulee ilmi kielenkäytössä. Kommunikoinnin kielen pitää olla
niin laajasti yhteistä, että se voi siirtää käsillä olevan tiedon yhteiseksi ymmärrykseksi. Kommunikaatio ja viestintä käsitteiden vivahteellinen ero ilmenee niiden viitatessa tiedon syntymisen ja välittämisen tapaan. Lineaarisen viestinnän avulla siirretään usein valmiita tietopaketteja lähettäjältä vastaanottajalle. Kommunikaatio,
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yhteiseksi tekeminen, tarkoittaa sosiaalisessa todellisuudessa muodostettavaa tietoa
ja yhteistyön vaikutusta. Tässä tutkimuksessa kommunikaatiota tarkastellaan laajassa merkityksessä. Se käsittää ne toimenpiteet, joilla mieli vaikuttaa toiseen. Kommunikaatio sisältää kirjoitetun, suullisen ja kuvallisen viestinnän keinojen lisäksi
oikeastaan kaiken inhimillisen käyttäytymisen (Kunelius 2001, 12). Olen joissain
kohdissa käyttänyt käsitettä epälineaarinen viestintä kuvaamaan sen moniulotteista
ajatusta. Tulkintani mukaan vuorovaikutteisen viestinnän käsite on hyvin lähellä
kommunikaatio -termin sisältöä.
Hermeneutiikan tutkimuskohdetta kutsutaan usein tekstiksi, vaikka se ei sellaisessa muodossa aina olisikaan. Tulkittavaa tekstiä voivat olla kaikki sellaiset puheet,
kuvat, tapahtumien kuvaukset yms. seikat, joihin yleensä voi latautua merkityksiä.
Tulkinta tarkoittaa sitä, että tutkija tarkastelee havaintojaan sellaisten teoreettisten
olettamusten kautta, joiden ilmenemistapoja havaittavien ilmiöiden ajatellaan olevan
(Haaparanta & Niiniluoto 1984, 69). Tulkinta perustuu aina tulkitsijan omaan maailmankuvaan ja aikakauden ajattelutapoihin, joten uudet tutkijasukupolvet tekevät
tulkinnan uudelleen (Määttänen 1997). Hermeneuttis-fenomenologisessa traditiossa
kohteena on elämismaailma. Fenomenologinen tulkinta korostaa merkityksiä, kokemuksellisuutta ha intentionaalisuutta (Tuomo & Sarajärvi 2006,34).
Hermeneuttisessa perinteessä on eniten pohdittu tekstin tulkintaa puhutun kielen
ilmaisun muotona sekä diskurssin että narratiivin näkökulmasta. Tutkijat viittaavat
lisäksi siihen, että teksti on ymmärrettävä myös ei-verbaalisina viestintämuotoina.
Eräs taiteellisen ja luovan tuottamisen tutkimuksen keskeinen kysymys on, edustavatko ei-kielelliset tutkimuskohteet, kuten arkkitehtuuri, maalaustaide, kuvanveisto,
musiikki tai muotoilu sellaisia tulkinnallisia tekstejä, jotka ilmaisevat tarkoituksia ja
ajatuksia ja jos ilmaisevat niin miten? Miten ne ilmaistaan intersubjektiivisesti ymmärrettävällä tavalla (Anttila 2006, 559)?

3.3

Tutkimuksen tilanne

Kansainvälisyyden lisääntyessä on ammattikorkeakoulun liiketoimintalogistiikan
johtamisen koulutuksella haaste edessään. Ammattikorkeakouluista valmistuvilta
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edellytetään erityisesti sosiaalisten taitojen osaamista4. Sosiaalisen konstruktivismin
mukainen oppimisajattelu korostaa tietojen ja taitojen sosiaalista rakentumista
(Kauppila 2007). Viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut viestinnän teknologinen kehittyminen mahdollistaa tiedon ja fyysisen tuotteen lisäarvon muodostuksen reaaliaikaisena prosessina. Ihmisten asenteet muuttuvat kuitenkin paljon hitaammin kuin mitä saatavilla oleva teknologia antaisi toimintamahdollisuuksia.
Toimijoiden riippuvuus asenteissaan vaikuttaa oleellisella tavalla liiketoiminnan
kustannuksiin. Instituutioiden syntyyn ja kehittymiseen liittyen historiallisessa institutionalismissa on nostettu esiin. “polkuriippuvuus” tai polkuhistoria (North 1993,
99–100). Pyrin ymmärtämään ja tulkitsemaan tässä tutkimuksessa hermeneuttisen
tutkimusstrategian avulla sekä järjestelmätasolle laajentunutta yritystoiminnan käsitettä - epälineaarista arvoketjua että tähän uuteen paradigmaan liittyvää tiedon perustassa tapahtunutta paradigman muutosta - ammattilaisuuteen oppimisen uudenlaista toteutustapaa.
Tutkimuksen tapausesimerkkeinä olevat jälleenrakentamisen hankkeet olivat
Kiinan Shenyang, Slovakia, Kosovo ja Tsunami – katastrofialue. Ammattikorkeakoululla soveltavan tutkimuksen ja kehitysprojektien hankkeistajan rooli kussakin
tapauksessa. Hankkeistus tarkoittaa näissä tapauksissa arvoketjun ja sen mikro- ja
makrologistiikan integroitua suunnitteluprosessia. Suunnittelu oli vuorovaikutteista,
siihen kuuluivat sekä toimituksiin osallistuva arvoketju että asiakas. Kansainvälisen
jälleenrakentamisprojektin arvoketju ja logistiikka tarvitsevat tulkintani mukaan
toimiakseen aineetonta pääomaa, jota edustavat tiedon hallinnan ohella muun muassa kommunikaatio ja yhteinen kieli sekä erilaisten sosiaalisten kenttien (Bourdieu
1995, 125) ymmärtäminen. Kuvaan jatkossa tarkemmin aineetonta pääomaa, joka
jakaantuu henkiseen, sosiaaliseen ja rakenteellisen pääomaan.

3.4

Tutkimuksen mallintaminen

Sekä yritystä että koulutusorganisaatiota johdetaan vallitsevan paradigman mukaisesti, samoin niissä organisoitavaa oppimista ja kehitystyötä (Ståhle 2004, 227).
Muuttunut toimintaympäristö alkaa kyseenalaistaa vallitsevan paradigman toimi-

4

Ammattikorkeakoulun tutkimuspäivät 12–13.10.2005, Helsinki
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vuutta ja siksi erilaisten järjestelmien ja niihin liittyvien paradigmojen ymmärtäminen luo mahdollisuuden niiden uudistumiseen. Ensisijaiset paradigman muutostarpeet koskevat muutosta tuoteajattelusta asiakkuusajatteluun sekä funktioajattelusta
prosessiajatteluun (Martola & Santala 1997; Christopher & Peck 2003). Asiakkuusnäkökulman siirtyminen lineaarisen arvoketjun ääripäästä vuorovaikutteisen epälineaarisen arvoketjun keskiöön (Reve 1990, 147) merkitsee tarvetta uuden paradigman käyttöönottoon.
Pyrin kuvaamaan seuraavassa kaaviossa yrityksen roolia osana klusteroitunutta
arvokenttää, uutta teollista järjestelmää, jonka eräs merkittävä käsite on epälineaarinen arvoketju. Tulkitsen epälineaarista arvoketjua tutkimuksen aineiston perusteella
kahdesta näkökulmasta, jotka ovat oppimisen ja johtamisen näkökulmat.

Kehittyneet tuotannontekijät
aineeton pääoma ja teknologia

Makrologistiikka

Resurssit

Strateginen ydin
Hybridit sopimukset
Perustuotannontekijät

Kommunikaatio-

Vertikaalinen arvoketju

osaaminen

Markkinat

Yhteinen kieli
Epälineaarisuuden
i i

j j ht

i

Toimittajat

Ostajat

Mikrologistiikka
Institutionaaliset
Asiakkuudet
Horisontaalinen arvoketju

Kuva 3. Epälineaarinen arvoketju klusteroituneessa taloudessa (Pitkäranta 2007)

Yksinkertaistaen epälineaarisen arvoketjun hybridi sopimusmalli yhdistää kiinteän
vertikaalisen arvoketjun (Porter 2006, 78) sopimussuhteet muuttuvan projektiorganisaation horisontaalisiin institutionaalisiin sopimussuhteisiin. Malli kuvaa yrityksen
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kiinteiden ja muuttuvien kulujen ajattelua heijastettuna yritystenväliseen sopimusjärjestelmään. Hybridi malli mahdollistaa taloudellisesta näkökulmasta yksilöllisten
sopimusten tekemisen, sosiologisella puolella se avaa näköaloja mielikuvituksen ja
leikkivän mielen käyttämiseen maailmanmenon ymmärtämiseksi. Hybridi teollinen
malli toimii aineettoman pääoman kasvualustana ja samalla hybridin mallin käytännön toimivuus edellyttää aineettoman pääoman olemassaoloa. Pyrin yhdistämään
hybridi – mallin eri tekijät toimivaksi klusterin arvoketjuksi.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys tiivistyy ilmaisuun: ”Tarinat ja ihmistenvälinen kommunikointi synnyttävät sosiaalisen kielen, joka rakentaa arvoketjun aineetonta pääomaa vuorovaikutuksen avulla. Aineeton pääoma on dynaamista ja uusiutuvaa ja liikkumiseensa se käyttää arvoa luovan järjestelmän kanavia”.
Edellä oleva ilmaisu viittaa tiedon asemaan talouden keskeisenä kehittyneenä
tuotannontekijänä ja tiedon sosiaaliseen luomiseen. Tietoa voidaan myös monistaa
lähes nollakustannuksilla. Käsittelen tutkimuksessa liiketoimintalogistiikan johtamisen koulutuksen paradigman uudistumistarvetta ja keinoja muuttuneessa toimintaympäristössä. Tarve paradigman muutoksen koskee arvoketjun toimijoiden välistä
suhdetta. Koulutuksen paradigman muutoksen tarve liittyy toimintaympäristön
muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Tämän markkina-asetelman keskiössä on asiakkuus. Loppukuluttaja on se asiakas, joka maksaa palkat. Yrityksen tulee seurata
asiakkaan tarpeita ja vastata niihin kehittämällä ja toimittamalla tuotteita ja palveluita. Parantuneen vuorovaikutuksen mahdollistaja on moderni viestintäteknologia,
jonka avulla toiminnoista saadaan lähes reaaliaikaisia.
Antropologit ovat halunneet osoittaa talouden ja tekniikan erottamattomasti kuuluvan yhteisölliseen ja kulttuuriseen kokonaisuuteen ja väittäneet että taloudellisia
järjestelmiä ja niihin liittyviä toimintoja voidaan ymmärtää vain suhteessa kulttuuriin ja yhteiskunnan muihin alueisiin (Eriksen 2004, 232–233). Pyrin jatkossa mallintamaan kansainväliseen rakentamiseen liittyvän arvoketjun aineettomien tuotannontekijöiden ja pääomien rakentumista sekä niiden oppimista ja johtamista eri tapausesimerkkien avulla.
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Tutkimus
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siirto tai katastrofiapu)

Fyysinen

työ

Paikallinen kulttuuri

Kuva 4. Tekniikka lepää paikallisen kulttuurin päällä (Pitkäranta & Harisalo 2004)

Kysymykseen, miten asiakkuuksien kieli tehdään yhteisölliseksi, voidaan vastata
yksinkertaisesti, että opiskellaan ja luodaan asiakkaiden kanssa yhteinen sanasto ja
käsitteistö. Eri toimialoilla on asiakkaiden kanssa välttämätöntä käydä läpi keskeinen käsitteistö, jotta sanojen sisältö ja merkitys avautuvat eivätkä niiden määrittelyt
eivät jää epäselviksi. Ongelmia tuottaa samojen käsitteiden käyttäminen eri merkityksissä eri toimialoilla ja tämän johdosta yhteinen kieli rakentuu myös sosiaalisten
merkitysten ymmärtämiseen. Yhteinen sosiaalinen kieli on sujuvan kommunikoinnin perusta, jolle toiminnan laatu ja yhteistyö jatkossa rakentuvat (Sydänmaanlakka
2006, 101). Pyrin jatkossa tekemään tulkintoja tapausesimerkkien avulla yhteisesti
ymmärretyn kielen merkityksestä sellaisessa kehitystyössä, joka vahvasti sidoksissa
paikalliseen kulttuuriin.
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4. Tutkimuksen metodologiset
perusteet

Kirjansa, ”Laadulliset menetelmät kauppatieteissä” (Koskinen ym. 2005), johdannossa kirjoittajat toteavat, että talouselämä on muuttunut viimeisten parin vuosikymmenen aikana huomattavasti. Yritykset ovat kansainvälistyneet ja niiden demografiassa on tapahtunut muutoksia. Talouden ydin on siirtynyt palveluihin ja professionaaliseen työhön perinteisen, hierarkkisesti organisoidun teollisen järjestelmän
sijasta. Organisaatiot ovat madaltuneet, mikä on kirjoittajien mukaan tuonut mukanaan tiimityön ja kollektiivisen johtamistavan. Muutokset ovat heijastuneet myös
organisaatiotutkimukseen, merkittävimmin ehkä sen käsitteistöön ja teorianmuodostukseen. Organisaatiotutkimukseen on tullut 1980 – luvulta lähtien useita uusia käsitteistöjä, joiden juuret ovat muissa yhteiskuntatieteissä ja humanistisessa tutkimuksessa perinteisen taloustieteen ja insinööritieteiden sijasta.
Ontologiassa otetaan kantaa siihen, kuinka todellisuus ymmärretään tai millaisille
olettamuksille käsitys todellisuudesta perustuu. Epistemologia vastaa kysymykseen
millaisin keinoin ja menetelmin tietoa todellisuudesta voidaan hankkia (Harisalo
2008, 42).
Tutkimusotteeni on hermeneuttis-fenomenologinen, pyrin ymmärtämään tutkimuksen kohdeilmiötä ja luomaan tulkintaa samanaikaisesti koulutuksen paradigman
muutokseen ja keinoja muutoksen toteuttamiseksi. Ammattikorkeakoulutuksen paradigmaattinen muutostarve liittyy esimerkiksi asiakkaan asemoinnin muuttumiseen,
teollisen järjestelmän uudistuneisiin ja osittuneisiin rakenteisiin ja sen sosiaalisen
järjestelmän evolutionaariseen luonteeseen. Pyrin hermeneuttisen strategian avulla
tulkitsemaan sekä epälineaarisen arvoketjun oppimista että sen kautta lisäämään yhä
kompleksisemmaksi muuttuneen liiketoiminnan strategisen johtamisen ymmärtämistä. Pyrin luomaan tulkintaa ammattikorkeakoulukontekstissa sellaisesta oppimisen paradigmasta, joka ottaa huomioon edellä mainitut tekijät ja jonka avulla saataisiin aikaan mahdollisimman suuri siirtovaikutus käytäntöön.
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4.1

Tutkimuksen ontologia ja epistemologia

Ontologisilla perusteilla tarkoitetaan sitä todellisuutta, jossa tutkittavien ilmiöiden
ymmärretään sijaitsevan ja sitä, millä tavalla ne siinä todellisuudessa sijaitsevat.
Tieteellisessä tutkimuksessa tehdään ontologinen ennakko-oletus tutkimuskohteen
luonteesta. Ontologia vastaa kysymykseen onko todellisuus objektiivinen vai subjektiivinen (Harisalo 2008, 42). Ontologisten perusteiden määrittely johtaa tutkimuksen teoria- ja käsitevalintoihin. Tutkimuksen ontologiset perusteet tarkoittavat
sitä todellisuutta, jossa tutkittavan ilmiön oletetaan sijaitsevan ja sitä millä tavalla ne
siinä sijaitsevat (Anttila 2005, 41–42).
Popperin kolmen maailman teoria sisältää ajatuksen, jonka mukaan kaikki mitä
on olemassa, kuuluu johonkin kolmesta maailmasta (Pihlström & Siitonen & Vilkko
2000, 253).
Taulukko 2. Popperin kolmen maailman oliot: (Louhiala ym. 1995, 101–102; Yrjönsuuri & Yrjönsuuri 2005, 18).

1.

Fysikaaliset kohteet ja prosessit (aine ja energia; kivet ja atomit),

2.

Tietoisuuden prosessit (ihmisen psyyke: uskomukset ja tunteet) sekä

3.

Ihmisen tuottamat tuotokset (sekä sisäiset että ulkoiset tuotokset, jotka ovat
syntyneet inhimillisen toiminnan seurauksena; artefaktit ja instituutiot)

Tutkimus käsittelee ihmisten symbolis-tulkinnallista sosiaalista todellissutta. Keskityn tutkimuksessa Popperin oliohierarkian (Louhiala ym. 1995, 101–102; Yrjönsuuri & Yrjönsuuri 2005, 18; Hakkarainen & Lonka & Lipponen 2005, 256–257) kahteen jälkimmäiseen maailmaan, nimittäin tietoisuuden prosesseihin ja ihmisen tuottamiin artefakteihin, instituutioihin ja organisaatioihin.
Epälineaarinen arvoketju ei edusta symbolis-tulkinnallisen analyysin mukaan objektiivista todellisuutta, vaan ihmisten mielissä olevaa tulkintaa, eräänlaista henkistä
rakennelmaa (Harisalo 2008, 45). Epälineaarinen arvoketju on rakenteensa suhteen
jo niin monimutkainen ilmiö, että sen ymmärtämiseksi ja tulkintojen luomiseksi tarvitaan klusteriteorian viitekehystä.
Tiedon mahdollisuuden, rajojen, lähteiden, perusteiden, pätevyyden ja varmuuden tutkimusta kutsutaan epistemologiaksi (Rorty 1989, 15). Tieteellistä lähestymistapaa, joka katsoo todellisuuden tavoittamisen mahdolliseksi vain ihmisen tulkitse-
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mana ja konstruoimana edustaa konstruktionismi. Konstruktivismi5 on tieteenteoriassa esiintyvä käsite, joka on saanut nimensä siitä, että eri tieteiden monet käsiteapparaatit rakentuvat kielellisistä konstruktioista. Konstruktivismi on enemmänkin tietoteoreettinen näkemys kuin oppimisteoria, koska sen perimmäinen kiinnostus kohdistuu tiedon alkuperään. Konstruktivismin mukaan tieto on yksilön sosiaalisissa ja
kulttuurisissa siteissä syntynyt kommunikaatiomuoto eikä niinkään absoluuttinen ja
ulkoa omaksuttu totuus (Anttila 2006, 579–580).
Konstruktivismin lähestymistapa on kehittynyt erityisesti ihmisen toiminnan
tuotteita, artefakteja tutkittaessa. Sen mukaan oliot ovat aina jossain suhteessa ihmismielen luomuksia, ihmisellä on kyky täten rakentaa oma todellisuutensa (Kalli
2005, 10). Tiedonhankinnan liikkeelle paneva voima nähdään ulkoisen maailman
sijasta sisäisessä. Tiedon rakentaminen on yhteisöllisen asiantuntijuuden päämäärähakuista toimintaa, tieto on toiminnallista (Hirvi 2006, 6; Hakkarainen & Lonka &
Lipponen 2005, 246–277).
Koska käsitys sellaisista ilmiöistä, kuten epälineaarinen arvoketju, muodostuu
ihmisten mielissä, on tärkeää tutkia millaisten tekijöiden yhteisvaikutuksen tuloksena ihmisten käsitykset muodostuvat ja rakentuvat erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Symbolis-tulkinnallisen analyysin epistemologia edellyttää tulkinnallisten menetelmien hyväksikäyttöä tulkintojen ja merkitysten tunnistamiseksi. Hermeneutiikka
eli ymmärtäminen on symbolis-tulkinnallisen analyysin keskeisin menetelmä (Harisalo 2008, 45).

4.1.1 Tutkimuksen paradigma
Paradigmat ovat ihmisen mentaalisen järjestelmän tuotteita, joiden avulla ihmismieli
pyrkii kategorisoimaan kohtaamaansa todellisuutta. Yhdenmukaista mille tahansa
paradigmalle on se, että siihen sisältyy jokin artikuloitu tai artikuloimaton käsitys
todellisuuden luonteesta sekä siitä, mikä on tuota todellisuutta koskeva pätevä tieto.
(Venkula 1993, 2-5.)
”Vakiintuneessa merkityksessään paradigma on hyväksytty malli tai kaavio ja
tämän termin merkityksen toinen puoli johti minut käyttämään ´paradigmaa´ tässä

5

Konstruktio = latinaa, constructi’vus ja tarkoittaa rakentaa
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kirjassa” (Kuhn 1994). Paradigma – käsite tulee kreikan kielen sanasta paradeigma6,
joka tarkoittaa mallia tai kaavaa, jonka turvin jokin asiantila suoritetaan. Thomas S.
Kuhn esitteli paradigma-käsitteen 1962 kirjassaan ”The Structure of Scientific Revolution” eli suomeksi ”Tieteellisten vallankumousten rakenne”. Kuhn pohti kirjassa
tieteen rakennemuutosta.
Kuvaan seuraavassa luvussa klusterin rakenteen paradigman kehittymistä. Paradigman muutos liittyy Ståhlen (2004, 227–228) mukaan käsityksiimme niin organisaatioiden toiminnasta, niiden johtamisesta kuin niihin liittyvien asioiden oppimisesta. Perinteiseen oppimis- ja johtamiskäsitykseen liittyy oletus asioiden lineaarisuudesta, jatkuvuudesta, mekanistisuudesta, paikkariippuvuudesta ja ennustettavuudesta. Dynaaminen paradigma korostaa itseorganisoitumisen ja uudistumisen kykyä,
epäjatkuvuutta, ennakoimattomuutta ja riippumattomuutta ajasta tai paikasta. Klusterin paradigmakehitystä voi tarkastella kolmesta näkökulmasta, näitä ovat organisaatioparadigma, johtamisen paradigma ja oppimisen paradigma. Tämänhetkinen
lähestymistapa korostaa erityisesti rakenteen, kulttuurin ja innovatiivisuuden merkitystä.
Kirjassaan ”Tutkiva oppiminen” kirjoittajat (Hakkarainen & Lonka & Lipponen
2005) käsittelevät oppimiseen liittyviä paradigmoja erilaisten mielikuvien kautta.
Nämä mielikuvat ovat tiedon hankinta, osallistuminen ja tiedon luominen. Tiedonhankintamielikuva liittyy mekanistiseen ajatteluun ihmisen mielestä tiedon varastona, osallistumismielikuva tuo mukaan verkostot ja sosiaalisen oppimisen. Molemmat mielikuvat rakentuvat kuitenkin ajatukselle, että tieto on annettu tekijä, joka
hankitaan jostakin. Kolmas mielikuva on tiedon rakentamisen mielikuva, joka on
samankaltainen paradigma kuin Ståhlen esiintuoma dynaaminen organisaatiotaso.
Tiedon rakentumisen mielikuva tuo esiin uuden tiedon rakentumisen yhteisöllisessä
asiantuntijuudessa. (emt. 2005.) Innovaatiokäsite yhdistää oppimisen, johtamisen ja
organisaatiorakenteen dynaamiset ja yhteisölliset paradigmat.

6

´Paradeigma´= kreikkaa, olemassa tai suunnitteilla olevan asian malli, toimintakaavio, näkökulma.
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4.2

Klusterin rakenneparadigma

Kuvaan seuraavassa miten klusterin erilaisiin toimintaympäristöihin tai epälineaarisen arvoketjun rakenteeseen liittyy erilainen paradigma. Paradigma sisältää käsityksen tiedosta, sen taustalla olevista teorioista, asioiden tutkimustavoista. Padigmaan sisältyy myös oletus kehityksen kulusta. Reven mallin (1990, 147) mukaan
arvoketjun vertikaalista tasoa kuvaa Porter’in arvoketju (2006, 78–83) tuotannontekijämarkkinoista asiakasmarkkinoille ja horisontaalinen taso kuvaa eri toimijoiden institutionaalisia suhteita sekä kehittyneiden tuotannontekijöiden osallisuutta tuotteen arvonluomiseen.
Tutkimuksen kohteena olevaan epälineaariseen arvoketjuun sijoitettuna nämä erilaisilla paradigmoilla toimivat tasot tarkoittavat Venkulan (2007) mukaan arvoketjun organisaatioiden erikoistuneita tehtäviä, niiden erilaista tapaa toteuttaa tehtäväänsä, käsitellä tietoa ja niiden suhdetta aikaan.

4.2.1 Mekanistinen rakenne
Mekaaninen ja lineaarinen arvoketju eli yrityksen teollinen tuotanto toimintoineen
ja rakenteineen sijaitsee ympäristössä, missä operoidaan tunnetulla tiedolla ja missä
ihmisten sijainti organisaatiohierarkiassa määrittelee tiedon virtoja (Venkula 2007,
62; Hakkarainen & Lonka & Lipponen 2005). Mekaaniseen arvoketjuun liittyy lineaarinen viestintänäkemys. Viestintä on suoraviivaista ja kontrolloitua. Viestinnän
yhteydessä käytetään nimitystä putkimalli (Koivuaho 2005, 20). Jotta organisaatio
toimisi tehokkaasti, jokaisen on pysyttävä omalla paikallaan ja omassa tehtävässään,
hoidettava se moitteettomasti – eli pysyttävä omalla tontillaan. Jokaisen on voitava
luottaa siihen, että ennalta sovitut tehtäväalueet tulevat hoidetuiksi. Kaikki on hallittua ja ennakoitua. Vain tämä takaa laadun mekaanisessa toimintaympäristössä.
Mekanistista tarkasti hallittua toimintaa tarvitaan joustavimmissakin yrityksissä
vaikkapa lisäarvopalveluina tuotettua (value added logistics) kuten tuotteiden markkinointiin ja myyntiin lajitteluun, pakkaukseen, kokoonpanoon, testaukseen, huoltoon, kierrätykseen, logistiikkaan, varaosiin, tietojenkäsittelyyn, ja raportointiin taloushallintoon sekä asiakaspalveluun, asiakassuhteiden hoitoon ja laskutuksen liittyviä palveluja (Ståhle & Grönroos 1999, 82).
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Organisaatioiden tehokkuusvaatimukset kasvavat globalisaation vuoksi. Samanaikaisesti niiden toimintaympäristössä tapahtuu myös muita muutoksia, mikä luo niille paineita ja mahdollisuuksia uudistumiskykyyn, innovatiivisuuteen ja uuden tiedon
tuottamiseen. Tarve tehokkuuteen ja luovuuteen kasvaa samanaikaisesti. Usein tehokkuus ja luovuus nähdään vastakkaisina tai vähintään vaikeasti yhteen sovitettavina ilmiöinä. Mekaanisen rakenteen tehokkuutta saadaan aikaan kontrollien ja standardien avulla, kun taas innovatiivisuus ja luovuus edellyttävät kontrollin löyhentämistä ja tavallisesta poikkeavia näkökulmia arvoketjun dynaamisessa rakenteessa (Maula 2004, 256; Venkula 2007).

4.2.2 Orgaaninen rakenne
Orgaanisia ilmiöitä ovat esimerkiksi klusterin rakenteet ja niissä vaikuttavat instituutiot. Orgaanisen rakenteen laatukriteeriksi ei riitä pelkästään tasainen ja muuttumaton laatu, vaan siltä vaaditaan paljon enemmän. Se tähtää nimensä mukaisesti
hallittuun kasvuun ja joustavaan muuntumiskyvyn ylläpitoon. Sen on kyettävä osoittamaan kehittymiskykynsä käytännössä. Niinpä onnistumisen pelisäännöt ja niiden
mukana tietopääoman hoito saavat orgaanisessa rakenteessa aivan erilaisia muotoja
kuin mekaanisessa rakenteessa (Luhmann 1995a; Ståhle & Grönroos 1999, 89;
Hakkarainen & Lonka & Lipponen 2005). Yhdistän orgaanisen rakenteen käsitteen
koskemaan koko toimialaklusteria. Klusterin sisällä yrityksen käsite saa laajan merkityksen. Yritys voi käyttää horisontaalista ja vertikaalista arvoketjua sekä näiden
lisäksi symbioottisia suhteita, mikä tarkoittaa yritysten, viranomaisten ja korkeakoulujärjestelmän tiivistä yhteistyötä (Lahti 1999, 147–150; Porter 2006).

4.2.3 Dynaaminen rakenne
Dynaamisen rakenteen toimijoiden elinvoima perustuu avoimuuteen ja vastavuoroisuuteen (Venkula 2007, 63; Hakkarainen & Lonka & Lipponen 2005). Dynaamisen
rakenteen kasvua ja kehittymistä edistää, kun eri alojen organisaatiot yhdistävät
toimintojaan yhteistyöprojekteiksi. Dynaamisen rakenteen ilmiöitä käsiteltäessä puhutaan järjestelmässä vaikuttavista prosesseista, joita ei voida täysin hallita, tieto
rakentuu ihmisten kesken. Prosesseja voidaan oppia käytännön olosuhteissa. Dy-
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naamisen rakenteen toimijoiden viestintämalli on epälineaarinen, tietointensiivisen
yksikön kommunikointi on tulkitsevaa, valtuuttavaa ja osallistavaa. Kommunikoinnissa ei ole kysymys todellisuudesta sellaisenaan vaan tarkoitteiden merkityksistä
tilannekohtaisessa todellisuudessa (Koivuaho 2005, 21–23).
Erilaiset sosiaaliset, poliittiset tai tekniset muutosvoimat vetävät, työntävät tai
muuten vaikuttavat järjestelmän siirtymisessä tilasta toiseen (Stolper 1981). Dynaamisuus on seurausta epälineaarisista tai poikkeuksellisesti lineaarisista, syy- ja
seuraus-suhteista (Kooiman ym. 1993). Epälineaarisuus korostaa sitä, että vain harvoin järjestelmän siirtyminen tilasta toiseen on tasaista, siistiä säntillistä ja ennakoivaa eli lineaarisen kehitysnäkemyksen mukaista (Sotarauta 1996b, 101).
Esimerkiksi liiketoimintalogistiikan (SCM) alueella multimedian ja telealan yritykset tulevat todennäköisesti muodostamaan monia yhteistyökuvioita. Järjestelmätasoinen logistinen resurssienhallinta tarvitsee uusien tuotteiden kehittämistä viestinnän, paikantamisen ja ajoituksen parantamiseksi, koska varastojen
arvo pyritään pitämään alhaisena (Gattorna & Walters 1996, 122, 148, 189) Yritysten vakiintuneet ansaintaverkostot sekoittuvat ja monet vakiintuneen teollisen toiminnan perusrakenteet murtuvat. Toimialojen yhdistyminen on kiinnostavaa ja haasteellista, koska sen toivotaan tuottavan etua kaikille. Toisaalta tällä tavalla palvelut
ja tuotteet integroituvat ja tuottavat lisäarvoa myös asiakkaalle. (Ståhle & Grönroos
1999, 100.)
Voimaantuvan organisaation struktuuria ja siltä odotettavaa käyttäytymistä voidaan verrata ihmisen keskushermoston rakenteeseen ja mielen toimintaan. Ennakoimattomasti heilahtelevat taloudelliset suhdanteet ja sosiopoliittiset tilanteet edellyttävät molemmilta uutta luovaa dynaamisuutta. Voimaantuva organisaatio ja korkealle kehittyneet ihmisaivot ovat kummatkin kokonaisuuksia, jossa toimii integroituneena monia rakennelmia. Niiden toiminnallinen dynaamisuus auttaa löytämään
kaaoksesta toimivia ongelmia, laatimaan pitkäjänteisiä suunnitelmia ja toteuttamaan
niitä pitkäjänteisesti (Heikkilä & Heikkilä 2005, 92). Tulkitsen tutkimusaineistoon
nojautuen ammattikorkeakoulun ja erityisesti sen t&k –toimintaa epälineaarisen arvoketjun dynaamisella rakenteella, koska dynaamisella rakennetasolla operoidaan
aineettoman pääoman, kehittyneiden tuotannontekijöiden sekä tiedon alueella (Kaplan ja Norton 2004, 207; Porter 2006, 121)
Uusiutumiselle avoimen epälineaarisen arvoketjun perusta on haettava viimekädessä ihmiskäsityksestä. Itävaltalaisen psykiatrin Viktor E. Frankl’n mukaan
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(2005) ihminen saattaa näyttää suljetulta järjestelmältä, mikäli hänet projisoidaan
hänen omaa ulottuvuuttaan alempaan ulottuvuuteen, joissa tarkastellaan vaikkapa
fysiologisia refleksejä tai psyykkisiä reaktioita ja vasteita ärsykkeisiin. Ne motivaatio- ym. teoriat, jotka pitävät yhä kiinni homeostaasin periaatteesta, käsittelevät ihmistä suljettuna järjestelmänä. Tällöin ei kuitenkaan Frankl’n mukaan oteta huomioon ihmiselämään oleellisesti kuuluvaa avoimutta. Ihminen on avoin maailmalle,
koska hänelle on ominaista itsen transsendoituminen ja tällä perusteella voidaan sanoa, että ihmisyys on aina suuntautumista johonkin tai johonkuhun itsen ulkopuoliseen. (emt., 40.)
Klusterin eri rakenteissa tapahtuva kommunikointi ja toiminta perustuvat organisaatioiden rakenteiden erikoistuneisiin tehtäviin (Venkula 2007). Kyse on siis
yhtä paljon siitä, mitä organisaation rakenteessa tapahtuu ja miten siellä toimitaan,
kuin varsinaisesta toiminnan tuloksesta. Se prosessi, jonka avulla tulokseen päästään, on yhtä tärkeä kuin itse tulos. Prosessia ja tuotosta ei ole edes mielekästä erottaa toisistaan, sillä ne ovat aina saman kolikon eri puolia. Dynaamisen rakenteen
toimintatapa tuottaa organisaatiolle miltei rajattomasti uusia mahdollisuuksia ja erilaisten asioiden yhdistelmiä. Toisin sanoen mitä kiinteämpiä suhdeverkostoja työntekijät muodostavat sitä tiiviimpää ja rakentavampaa kommunikointia organisaatio
synnyttää ja sitä yhtenäisemmin organisaatio kykenee toimimaan.

4.3

Tutkimusmenetelmä ja aineisto

Tutkimusmenetelmäni on hermeneuttinen, ymmärtävä, tulkitseva ja merkityksiä
luova. Hermeneuttisen tieteenkäsityksen mukaiseen tiedonhankintaan kuluu keskeisesti tutkijan ja tutkittavan ilmiön parissa toimivien henkilöiden ymmärrys. Ymmärrys koskee asiayhteyksiä, ilmiöiden syitä ja tapahtumien prosesseja. Tutkimusaineistot liittyvät kansainvälisiin rakentamisen kehityshankkeisiin. Tutkimuksen havainnot ovat pääsiassa laadullisia ja niiden käsittely perustuu tutkijan tulkintaan.

4.3.1 Tutkimusmetodi
Hermeneuttisessa traditiossa on eniten pohdittu tekstin tulkintaa verbaalisena ilmaisun muotona sekä diskurssin että narratiivin näkökulmasta, samalla tutkijat viittaa43

vat siihen, että teksti on ymmärrettävä myös ei-verbaalisina viestintämuotoina. Eräs
taiteellisen ja luovan tuottamisen tutkimuksen keskeinen kysymys on, edustavatko
ei-kielelliset tutkimuskohteet, kuten arkkitehtuuri, maalaustaide, kuvanveisto, musiikki tai muotoilu sellaisia tulkinnallisia tekstejä, jotka ilmaisevat tarkoituksia ja
ajatuksia ja jos ilmaisevat niin miten? Miten ne ilmaistaan intersubjektiivisesti ymmärrettävällä tavalla (Anttila 2006, 559)?
Hermeneuttisessa lähestymistavassa tutkijalla on oltava jonkinlainen esiymmärrys tutkimastaan kohteesta. Osallistuminen toimintaan ja havainnointi sekä kirjallisuuden lukeminen, haastatteluin hankkima tieto ja kokemus lisäävät tutkijan ymmärrystä toimintaympäristön ja organisaation nykytilasta ja hahmottavat uuden toimintatavan suunnittelua.
Tutkija ja tutkittava kohde ovat vuorovaikutuksessa, mikä lisää tutkijan ymmärrystä ja luo tulkintaa. Esiymmärrys tutkimuksen kohteesta perustuu aiempaan kokemukseeni kansainvälisen Kauko-Itä projektin toteutuksesta ja rakennuspuusepänteollisuuden arvoketjuihin liittyneistä kehitysprojekteista. Käytän tutkimusaineistona toteuttamani Puustudio – projektin aineistoa, joka perusteella tein lisensiaatintyöni. Käytin tutkimuksen mallintamisessa ”Koulutustehdas”-kehitystyön tuloksia.
Hankkeeseen osallistui sekä yrityksiä että uuteen teolliseen järjestelmään koulutettavia ammattilaisia Turun alueelta. Toinen projektiaineisto on peräisin Pirkanmaalla
ja Satakunnassa toteuttamastani Puutori – projektista, johon osallistui kymmeniä
yrityksiä ja koulutusorganisaatiota koko puun arvoketjusta.
Käytän tutkimuksen analysoinnissa abduktiivisen päättelyn logiikkaa. Abduktiivinen päättely perustuu siihen, että uuden teorian muodostus on mahdollista voin
silloin, kun havaintojen tekoon liittyy jokin johtoajatus (guiding principle). Abduktio kattaa kaikki sellaiset operaatiot, joiden avulla luodaan teorioita ja käsitteitä,
etenipä itse päättelyprosessi mihin suuntaan hyvänsä (Anttila 2006, 118).
Abduktion asemesta voitaisiin käyttää toistakin sanaa, nimittäin arvaamista, koska tutkittavassa kohteessa on paljon ominaisuuksia, joille olisi hyvä saada jokin selitys. Abduktiossa muodostuu ensin jokin johtoajatus, ja siitä toimintahypoteesi. Se
on ainoa uusia ajatuksia tuotava looginen operaatio. Siinä oletetaan, että jotakin
saattaa tapahtua ja toimitaan sen mukaan. Uusi teoria ei siis synny pelkästään havaintojen perustella, kuten induktiivisessa päättelyssä oletetaan, vaan johtoajatuksen
avulla. Johtoajatus voi olla luonteeltaan intuitiivinen käsitys tai se voi olla hyvinkin
pitkälle muotoiltu hypoteesi. Sen avulla havainnot voidaan keskittää joihinkin seik44

koihin tai olosuhteisiin, joiden uskotaan tuottavan uusia näkemyksiä ja ideoita, uutta
teoriaa kyseisestä ilmiöstä. Koska abduktiivista päättelyä varten tutkijalla on oltava
selkeä johtoajatus, on suotavaa, että hän itse hallitsee edes jollain tavalla tutkimansa
aiheen, jotta hän osaa käyttää mielikuvia apunaan. Abduktiivisen päättelyn logiikka
menee pidemmälle kuin pelkästään todellisuuden pelkistämiseen piirteiksi ja näkemyksiksi. (Peirce 1903/1997; Anttila 2006, 119–120).
Hermeneuttisen tutkimuksen kohde on teksti, tekstillä tarkoitetaan monenlaisia
asioita, jotka eivät ole aina pelkästään tavanomaista tekstiä. Empiirisen tutkimusaineiston analyysi on luonteeltaan sekä yleistä sisällönanalyysiä että diskurssianalyysiä. Hermeneuttisessa tutkimusotteessa kommunikaatio toimii todellisuuden kuvana
ja diskurssianalyysi todellisuuden rakentajana (Tuomi & Sarajärvi 2002, 48; Tynjälä
1999, 56–57; Anttila 2005, 583; Kauppila 2007).
Tutkimuksen analyysi on teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä tavoitteena on tutkittavien antamien merkitysten avulla uudistaa
teoreettista käsitystä tai mallia tutkittavasta asiasta (Tuomi & Sarajärvi, 2006, 116–
117).

4.3.2 Tutkimusaineistot
Tutkimuksen teoreettinen aineisto perustuu kirjallisuuteen ja muihin kirjallisiin lähteisiin. Käsittelemäni empiirinen aineisto ja seuraavassa luvussa kuvaamani tapaukset liittyvät puurakentamisteollisuuden kehittämistutkimukseen, jonka toteutin asiakasohjautuvasti syntyneitten hankkeiden avulla vuosina 2004–2005.
Empiirinen tutkimusaineisto on kertynyt haastattelujen, keskustelujen, muistioiden,
suunnitteluraporttien ja havainnoinnin kautta. Käyttämieni aineistojen ja oman kokemukseni avulla pyrin tulkitsemaan rakentamisen klusterin dynaamista ja epälineaarista arvoketjua, siihen liittyvää mikro- ja makrologistiikkaa sekä ammattikorkeakoulutuksen uudistuvaa roolia sen osana.
Ensimmäisen tapauksen tutkimusaineisto on Kosovosta. Kosovon maakunnan tilanteessa on ihmisten paluumuutto sodanjälkeisiin olosuhteisiin. Kosovon tilanne ja
tarve on erilainen kuin nopean katastrofiavun tilanne. Kosovossa tarvitaan tutkimuksen näkökulmasta kahta asiaa, pysyviä asuntoja sekä työtä. Maakunnan työttömyys on korkea, kenttätutkimuksen aikana se oli 70–80%. Tässä tilanteessa tutki-
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muksen kohteena oli koulutustehtaan sijoittaminen ja toiminnan asteittainen käynnistäminen Suomen kehitysyhteistyörahoituksella.
Toinen tapausaineisto on 2004–2005 Kiinaan Shenyangin kaupunkiin suunnitellusta Town-Willage kylähankkeesta. Kylän olemusta visioitiin osapuolten keskusteluissa vanhan suomalaisen kyläyhteisön ja kiinalaisen perhekeskeisen asumisen yhdistelmänä, jossa suuret monisukupolviset perheet asuvat yhden pihan tai puiston
äärellä. Kiinalainen perhe tarkoittaa suomalaisittain sukua ja käsittää jopa 150 henkilöä. Suurten juhlien yhteiset tilat ja sauna ovat herättäneet kiinalaisissa ihastusta ja
tulisivat olemaan perheen yhteisiä. Kiinalaiset haluavat lähestyä perinteistä elämäntapaa, jonka nopea teollistuminen ja muutto kaupunkeihin ovat pirstoneet. Kylähankkeen visiossa pihapiirit ja asukkaiden tarpeiden mukaan muunneltavat asunnot
yhdistävät perinteiset kiinalaiset perheyhteydet ja nykyaikaisen elämäntavan. Asumismalli tarjoaa myös mahdollisuuden moderniin työskentelyyn. Tähän tutkimushankkeeseen liittyi myös koulutustehdas järjestelmän toimittaminen. Pohjoismaisen
tyylin pientaloja tuotettaisiin paikallisessa joustavassa kokoonpanotehtaassa.
Tutkimuksen kolmas aineisto on katastrofin kohteeksi joutuneitten alueiden jälleenrakentamiseksi kehitettävän teollisen järjestelmän ja nopeasti koottavien asuntojen suunnittelutyöstä, joka alkoi useita vuosia ennen Tyynenmeren alueen luonnonkatastrofia Tapaninpäivänä 2004. Tutkimuksessa käytetty katastrofin käsite voi tarkoittaa joko maanjäristyksen, tulvan tai sodan aiheuttamaa tilannetta. Tähän tilanteeseen suunnitellun teollisen järjestelmätuotteen kohdalla työtä ohjaavina ja esiymmärrystä kehittävinä tarinoina toimivat uutiset, jossa kerrottiin joko pyörremyrskyn, tulvan, maanjäristyksen tai sodan aiheuttamista inhimillisistä tragedioista. Tuhannet ihmiset menettivät katastrofin seurauksena kotinsa, alueiden infrastruktuuri
oli hajalla ja muutama päivä tapahtuman jälkeen alkoi kehittyä hygienian ylläpitoon
ja puhtaan veden saantiin liittyviä ongelmia, jotka samalla olivat toistensa syitä ja
seurauksia.
Avustusjärjestöillä on oma perinteinen katastrofin jälkeinen asumismuoto eli telttamajoitus. Pyrin tutkimuksen aineiston avulla ymmärtämään ja tulkitsemaan sekä
etsimään ratkaisua kysymykselle, millaisella teollisella ja logistisella järjestelmällä
katastrofin kärsineille ihmisille saadaan toimitettua inhimillisen elämän jatkumisen
mahdollistava kovakattoinen rakennus eli koti. Uuden kodin pystyttäminen tulisi
tapahtua mahdollisimman nopeasti tapahtuman jälkeen. Ihmiset tarvitsevat tällaisis-
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sa olosuhteissa myös merkityksellistä työtä ja siksi tapahtuman kohdealueelle sijoitettava koulutustehdas on osa suunnitelmaa.
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5. Tutkimuksen empiirinen aineisto

Kuvaan tässä pääluvussa aluksi niitä hankkeita, joista syntynyt kokemus loi perustan
ja

esiymmärryksen

tutkimuksen

empiirisenä

aineistona

käyttämiini

jäl-

leenrakentamisen tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Käsittelen myös puutuoteteollisuuden erityispiirteitä ja lopuksi tulkitsen tutkimusaineistoni perusteella kolmea
tapausta, jotka kaikki liittyvät eritasoisina jälleenrakentamisen arvoketjun tutkimukseen, kehittämiseen ja suunnitteluun.
Pirkanmaan maakunnan puutuoteteollisuuden strategia kirjoitettiin ohjaamaan
alueellisen ja toimialoja ylittävän yhteistyön kehittämistä. Strategiatyöhön osallistui
lähes sata organisaatiota, jotka edustivat koko klusteria sekä toimialakohtaisesti että
alueellisesti. Puurakentaminen ja siihen liittyvä kehitystyö oli kasvussa sekä Pirkanmaalla että koko maassa koko 2000 – luvun alkupuoliskon. Pirkanmaan liiton
toimesta toteutetun strategian sisällöksi (2000–2006) muotoutui neljä kehitysväylää:
talorakentaminen, piha- ja ympäristörakentaminen, sisustaminen ja palveluverkoston organisointi, joiden sisällä kehitystyö eteni. Yrittäjyyden edistäminen, kansainvälistyminen, tekninen kehitys ja verkostoituminen toimivat alueellisen strategian
läpileikkaavina kehitysohjelmina. (Sävilammi 2003.)
Puurakentaminen oli strategiakaudella Pirkanmaan maakunnan puutuoteteollisuuden lisäarvon kasvun perusta. Puutuoteteollisuus oli 2000 – luvun alkupuoliskolla voimakkaan kansainvälistymisen ja globalisoitumisen vuoksi haasteiden
edessä. Ala tarvitsi myös huomattavan määrän aineettomien prosessien kehittämistä,
telematiikan lisäämistä toimintaan ja älykkäitä tuotteita. Tämä tarkoittaa muun muassa tietotekniikan osaamisen lisäämistä aina yksittäiset rakentamisen ammattimiehet mukaan lukien.
Kilpailustrategian paino on tietovaltaisissa puutuotteissa, niiden toimituskyvyssä
ja toimitusten ajoituksessa. Toimialaperustainen markkinointilogistiikan osaaminen
on kehityssuunta. Suomen puurakentamisen projektiviennin mahdollisuudet laajenevat yhteistyökumppaneiden kautta sekä yhdistämällä niitä aloja, jossa Suomella
on osaamista. Sellaisia alueita ovat Suomen Punaisen Ristin katastrofiavun organi48

sointiosaaminen ja YK:n kansainvälinen rauhanturvatoiminta. Suomessa osataan
myös laajojen systeemituotteiden markkinointi esimerkiksi mobiiliklusteri sekä metalliteollisuuden kysyntälähtöinen meriteollisuus. Puutuoteteollisuus tarvitsee profiloitumista asiakassuhteiden ja markkinointilogistiikan hallintaan sekä riittävän laajan logistisen verkon luomiseen Pirkanmaa keskeisesti. (Sävilammi 2000; Sävilammi & Pitkäranta 2004.)
Pirkanmaalle suunniteltiin perustettavaksi 2000 – luvun alkupuolella puurakentamisen keskus, joka olisi luonteeltaan kansainvälisiä rakentamisen hankkeita
tukeva ja jonka tehtäviin kuuluisivat muun muassa tutkimus- ja kehitystyö (t&k)
sekä tiedotus. Puurakentamisen keskus on suunnitelman mukaisesti kehitystoimintaa
edistävä yksikkö. Sen toiminta suuntautuu markkinoinnin ja myynnin resurssipohjan laajentamiseen ylimaakunnallisuuteen ja kansainvälisyyteen. CAD – suunnittelu,
ohjelmoitava työstö (CNC) sekä tietoliikenneverkon integroima johtajayritys sopimusvalmistaja-alihankkija arvoketju muodostavat teollisen järjestelmän rakenteen ja instituution, jonka avulla yritykset voivat vastata esimerkiksi aluerakentamisen haasteisiin kansainvälisessä kilpailuympäristössä.
Puutuotetoimiala tarvitsee lisäksi merkkituotteita, osavalmistuksen tuotteistusta,
järjestelmätason laadun kehittämistä, mikro- ja makrologistiikan kehittämistä parantamaan toimituksen ajoitusta, sekä uuden ajattelun omaksumista kestävän kehityksen periaatteella ja terveellisen asumisen näkökulmasta. Euroopan Unionin laajentuessa itään Suomella ja Pirkanmaalla on mahdollisuus osallistua puurakentamisen
vientiin muun muassa maatalouden tarvitsemien uusien rakennusten muodossa, onhan puolet koko EU:n budjetista varattu maatalouden kehittämiseen7.
Toinen osaamisen alue tulee Suomen asuttamispolitiikan historiasta, maamme
jälleenasutti ja organisoi jälleenrakentamisen lähes puolelle miljoonalle siirtolaiselle, joita varten suunniteltiin vieläkin käyttökelpoinen pienpuutalo - rintamamiestalo.
Toinen merkittävä viennin kehityskohde ovat katastrofialueet, joissa tarvitaan väliaikaista asumista kovakattoisessa talossa teltta-asumisen vaihtoehtona. Piharakentamisen tuotteet tarvitsevat uudenlaista muotoilua ja pintakäsittelyä lämpöpuun ja
painekyllästetyn puun rinnalle. Piharakentaminen on kasvava rakentamisen sektori
koko Euroopassa. (Sävilammi & Pitkäranta 2004.)

7

Lähde: Luento, Jussi Yli-lahti, EU-komissio, 19.10.2006
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5.1

Puutuoteteollisuuden erityispiirteitä

Käsittelen seuraavassa puutuoteteollisuuden erityispiirteitä, jotka perustuvat tutkimuksen mukaan muun muassa markkinoiden paikallisuuteen erityisesti jalostettujen tuotteiden osalta. Mekaaninen puutuoteteollisuus käsittää volyymituotteina
sahatavaran, puutalot, rakennuspuusepäntuotteet, puolivalmisteet, ja puuhuonekalut
on ollut lopputuotteiden osalta paikalliseen tai alueelliseen kysyntään vastaamista.
Puutuoteteollisuuden toimialan heikkous on vasta kehittymässä oleva institutionaalinen rakenne ammattikorkeakoulujen ja yritysten välillä. Puutuotealalla on myös
omia historiallisia instituutioitaan, jotka eivät edes pääsääntöisesti ole kehitystä
edistäviä. Puutuotealan kehitystyössä on voimakas historiallinen painotus mekaanisella metsäsektorilla vaikka pääpainon tulisi olla arvoa tuottavalla puutuotetoimialalla.
Mekaaninen metsäteollisuus tarkoittaa sahausta ja kemiallinen metsäteollisuus
paperin ja sellun valmistusta. Puutuoteteollisuus kattaa käsitteenä muun muassa
puusepänalan tuotteet ja puutalot. Puutuoteteollisuuden aineettoman arvonlisäyksen
mahdollisuudet ovat moninkertaiset verrattuna alkupään jalostuksen prosessien kehittämiseen. On pullonkaula kehittämistyölle, kun tulevaisuutta rakentavien projektien oikeellisuutta arvioidaan liiaksi laillisuusharkinnan välinein. Esimerkiksi maaseutupolitiikan neuvottelukunnan ajamassa maaseutuprofessoreiden ammattipätevyyspainotuksessa korostetaan pääasiassa muunlaista kuin agraaritaustaista korkeakoulutusta8.
Alan uskomukset rajoittavat historiariippuvaisina yhteistyötä sahojen ja komponenttituotannon välillä. Tästä syystä alalla ei ole syntynyt aineetonta pääomaa, joka
olisi sovitettavissa yrityksen kehityksen eri vaiheisiin. Uuden teollisen järjestelmän
valmennusstudiomalli, koulutustehdas on suunniteltu edistämään teollisuuden ja oppilaitosten keskinäistä oppimista. (Pitkäranta 2004.)
Puutuotetoimialan toinen keskeinen heikkous liittyy julkiseen valintaan. Koska
alasta ei ole selkeää kokonaiskuvaa samalla tavalla kuin kemiallisesta metsäteollisuudesta, monet julkisen valinnan piiriin kuuluvat ratkaisut ovat jääneet tekemättä.
Panostus esimerkiksi puurakentamiseen9 on jäänyt symboliseksi. Pirkanmaan puu-

8
9

Lähde maaseutuneuvos Eero Uusitalo, maa- ja metsätalousministeriö 2003.
Lähde Sävilammi (toim.) (2003).
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tuotealan strategia vuosille 2003–2006 sisältää toimintaohjelmassaan ykköskohteena
“kansainvälisen ja verkottuneen puurakentamisen keskuksen”.
Verkottunut puurakentamisen keskus on instituutio ja verkottunut organisaatio,
jonka tehtävä on innovaatioiden levittäminen, kansainvälistäminen ja verkottuneen
arvoa luovan prosessin edistäminen. Strategian toteuttaminen tapahtui käynnistämällä 2004–2005 aluerakentamisen suunnitteluprojekteja Shenyang’iin, Tsunamin
katastrofialueelle, Kosovon maakuntaan ja Slovakiaan. Instituutioiden puute on
myös johtanut siihen, että julkinen valinta ei ole toiminut puutuotetoimialan eduksi.

5.1.1 Puustudio ja Puutori -kehityshankkeet
Turussa käynnistyi 1990-luvun puolivälissä puutuoteteollisuuden koulutusmalli,
jonka toteuttajana oli Turun ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Viime vuosikymmenen taloudellinen taantuma oli pudottanut teollisuuden volyymin alas kaikilla puutuoteteollisuuden aloilla. Puusepän- ja huonekalualan teollinen jatkokoulutus
oli ollut pysähdyksissä muutaman vuoden.
Kun ammattihenkilöitä alettiin jatkokouluttaa, koko puutuoteteollisuuden toimiala piti uudelleen hahmottaa ja liiketoimintamalli oli järjesteltävä uudelleen. Ammattihenkilöt oli uudelleenkoulutettava suoraan uuden teknologian vaatimuksiin.
(Pitkäranta 2004.) Tässä tilanteessa oltiin tekemisissä erilaisten oppimisnäkemysten
kanssa. Aikuisopiskelijat olisivat halunneet verestää ammattitaitojaan single-loop
learning -mallin mukaan, tehostaa tuotannon perinteisiä ja mekaanisia funktioita.
Tosiasiallinen oppimisen tarve liittyi ”rajoja rikkovaan uudelleensuuntaukseen (Normann 2002, 274)” douple-loop learning -malliin, oppia uusi toimintajärjestelmä
(Argyris 1994). Ehkä olisi ollut tarpeen vielä oppimaan oppiminen – prosessinkin
läpikäyminen.
Uudella teknologialla tarkoitan tässä yhteydessä CAD-suunnittelun, ohjelmoitavien työstöasemien (CNC) ja tietokoneperusteisen etäsuunnittelun ja kuvansiirron integrointia. Hankkeessa tuotannon kehitysyksikkö organisoitiin “italialaisittain” studioajattelun mukaisesti ja toimintayksikön nimeksi rekisteröitiin
”Puustudio”. Perustettu yhtiö oli rakenteellisesti sekä tuotannollinen verkosto että
yritysten yhteisesti omistama markkinointiyhtiö, “kauppahuone”. Yhteinen käytössä oleva tuotanto- ja toimistotila jaettiin viiden pienyrityksen ja jatkokou-

51

lutuskurssien kesken siten, että päiväaika oli varattu yritystoimintaan ja iltaisin oli
aikuiskoulutusta.
Aikaperusteiseen vuokraussopimukseen kehitettiin käsite ”jakamaton puoliosuus”. Koneet jälleenvuokrattiin aikaperusteisesti toiselle ryhmälle. Pääpaino uusien teknologioitten oppimisessa oli atk-koulutuksessa, joka järjestettiin “kielistudioilla”. Tässä ajattelu- ja toimintamallissa työ erotetaan kahteen osaan tietotyöhön
ja fyysiseen työhön, joka teetetään koneilla10. Työstöasema on tulostimen eli “printterin” asemassa ja päätyö tehdään tietokoneen parissa. On tapahtunut “genren”
vaihdos, työn organisoinnin sukupolven uusiutuminen. Samalla on siirrytty mekanistisesta maailmasta orgaaniseen ja dynaamiseen organisaatioon, jossa asiakkaalle
luodaan lisäarvoa aineettomien prosessien avulla. (Pitkäranta 1998.)
Huonekalu- ja puusepänteollisuuden toiminnan erityispiirre oli 1990-luvun puoliväliin saakka se, että ala ei juuri käyttänyt puuta vaan erilaisia levyjä. Teollisen
toiminnan yhteistyö- ja verkostoitumisaste oli erittäin alhainen, mistä oli seurauksena että puolivalmistetuotanto hyvin vähäistä. Oli tavanomaista, että kehittyneenkin
puunjalostustehtaan pihalla oli sahalaitos, josta puuta lähdettiin kehittämään lopputuotteeksi. Tämänkaltainen teollinen järjestelmä oli sekä ihmisiä työllistävä että suuren varastointitarpeen vuoksi pääomaa sitova. Siirryttäessä käyttämään modernia
teknologiaa,

on

rakennettava

samalla

alihankinta-

ja

sopi-

musliiketoimintaverkostoja, sekä hankittava uusia markkinoita. Toiminta vaatii volyymin kasvattamista, erikoistumista ja erikoistuminen yhteistyöverkostoja. Seuraava aste Puustudion toiminnan kehityksessä oli se, että suunnittelijoita sijoitettiin yrityksiin, he mallinsivat yrityksen tuotteet. Mallinnetut, autoCAD:lla piirretyt tuotteet
voitiin “tulostaa” eri paikassa sijaitsevalla CNC-työstöasemalla. Usein mekaanisen
valmistuksen kulttuuriin kuului, että tuotteiden “piirustukset” tai ”jigit” olivat fanerimalleina, valmiina prototuotteina tai voipaperille piirrettyinä. (Pitkäranta 1998.)
Huonekaluteollisuuden vientiyrittäjäpioneerina pitkään toiminut ja innovatiivisen
säilytysjärjestelmätuotteen kehittäjänä uran luonut Sakari Loukola (2001) teki 1990
– luvun lopulla mittavan työn kokoamalla tiedon puutuotteiden suunnittelusta ja
valmistuksesta kirjaksi yksiin kansiin ”Puusta pitkään”. Kirja on käytäntöä palveleva tutkimus ja analyysi alan traditioon ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Se kuvaa
puun käyttöä niin puusepäntuotteiden kuin huonekalujen materiaalina, kirjassa ku-

10

Esimerkiksi Kiina-ilmiö, jossa fyysinen työ tehdään toisessa maassa
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vastuu kirjoittajan vuosikymmenien työ toimialan pioneerina, kehittäjänä ja akateemisena ulkomaankaupan veturina.
Pirkanmaalla toteutettiin vuosina 1999–2000 Puutori -kehittämishanke (Pitkäranta 2000), jonka yli viisikymmentä osallistujaa edusti puutuoteteollisuuden koko arvoa luovaa kenttää, arkkitehtitoimistot ja alueen ammatilliset oppilaitokset mukaan lukien. Hanke muodosti alueellisen miniklusterin. Metsäsektori oli ainoa alkupään arvoa, raaka-ainetta, tuottavan arvoketjun linkki, jota tuolloin ei vielä saatu yhteiseen prosessiin11.
Eräs piirre luotaessa alueellisia jalostusverkostoja oli se, että muun muassa samalla paikkakunnalla toimivan suunnittelutoimiston teknologisesta edistyksellisyydestä ei ollut suurta hyötyä paikkakunnan talotehtaalle, koska siellä ei ollut käytössä
vielä ensimmäistäkään tietokonetta. Suunnittelukuvat voitiin tehdä CAD-versiona
mutta ne piti toimittaa tehtaalle paperikääröinä. Toinen merkittävä piirre oli myös
strategia-ajattelun puuttuminen sekä yrityskohtaisesti että alueellisesti12. Puutori projekti ja sen toimiala-analyyttinen kehitystyö edustivat melko puhdasta kauppahuone-tuotannon valmennusstudio -ajattelua ja toimintaa osittain simuloituna arvoverkostona. Puutori -projekti pyrki edistämään kokonaisvaltaista ja vuorovaikutteista strategia-ajattelua, jossa jokainen investointi, prosessi tai kehitystoimi vaikuttaa toisiinsa.
Oulun eteläpuolelle on muodostunut ohutlevyalan ja elektroniikan mekaniikan
keskittymä. Alueelle on rakennettu ohutlevytuotteita valmistavan tehtaan mallin
mukaan tuotannon valmennusstudio, joka sijaitsee Nivalassa ammattioppilaitoksen
tiloissa ja johon olennaiseksi osaksi on suunniteltu tuotantostudioverkkoa. (Lahti
2003.)
Tuotannon valmennusstudion ja kehittämistyön osana on yhteistyö Oulun yliopiston kanssa, johon liittyy ohutlevyalan tutkimusprofessori ja kaksi tutkijaa. Tuotannon valmennusstudio toimii yliopiston ohutlevyalan laboratoriona. Tuotannon
valmennusstudio tarjoaa yrityksille monipuolisia palveluja kuten täsmäkoulutettuja
työntekijöitä, asiantuntija- ja alihankintapalveluja. Tuotannon valmennusstudio tarjoaa yritystä suunnittelevalle mahdollisuuden aloittaa yritystoiminta vuokraamalla

11

Puutori-projektin loppuraportti ja evaluointi (Pitkäranta & Harisalo 2001)
Ensimmäisen Pirkanmaan puutuoteteollisuuden toimialastrategian 2000–20006 työ aloitettiin
maakuntaliiton organisoimana 1999, jolloin tehtävään palkattiin projektipäällikkö.
12

53

koneaikaa yrittäjälle. Puugian yhteydessä Joensuussa on toimiva tehdas, jossa muun
muassa tuotteiden testaus- ja tuotantolinjojen simulointipalveluita. Näiden ohella
tuotekehityspalvelut ja kansainväliset yhteyspalvelut ovat olennaisia. (Lahti 2003.)
Teollisen järjestelmän valmennusstudion eli koulutustehtaan tehtäväalue on Lahden (2003) mukaan selkeä, koska studion tulee suuntautua alueille, joissa alalla on
pullonkauloja. Puutuotetoimialan erityispiirre ja ongelmallisuus on kuitenkin siinä,
että pullonkauloja on arvoketjun eri vaiheissa. Periaatteessa mallia olisi otettavissa
ja onkin otettu kehittyneiden alojen tuotannon järjestelyistä.

5.2

Puurakentamisen kansainvälinen liiketoiminta tutkimuksen empiirinen aineisto

Tutkimuksen empiirinen aineisto perustuu toteuttamaani soveltavaan tutkimukseen,
jonka tutkimusote oli sosiaalinen konstruktivismi ja sen aineistonhankinta perustui
osallistuvaan

observointiin

ja

sen

tutkimusmetodi

oli

fenomenologis-

hermeneuttinen, ymmärtävä ja tulkitseva ja intentionaalinen. Puurakentamisen kansainvälinen liiketoiminta oli soveltavan tutkimuksen konseptihanke13, joka toteutettiin Pirkanmaalla vuosina 2004–2005. Tutkimushankkeen toimeksiantaja oli Pirkanmaan liitto ja toteuttajana Tampereen ammattikorkeakoulu. Hankkeen tehtävä oli
edesauttaa Pirkanmaalle suunnitellun puurakentamisen keskuksen toteutumista.
Puurakentamisen keskus oli ollut muutamia vuosia vireillä ja sen suunnitelmat
olivat keskittyneet pääasiassa itse rakennukseen, toiminnan ylläpitorahoitukseen ja
henkilötehtäviin. Puurakentamisen keskus -ajattelu ja siihen linkittynyt ”Puurakentamisen kansainvälinen liiketoiminta” – tutkimushanke perustuivat muutamaan toiminta-ajatukseen. Ensimmäinen oli asiakkuusnäkökulma, joka linkittyi kauppahuoneajatteluun. Toinen oli rakentamisen tapa – teollinen aluerakentaminen, johon sisältyi lisensiaatintyössäni kehittelemäni koulutustehdasmalli ja logistinen järjestelmä. Kolmantena oli yritysverkoston ja ammattikorkeakoulun yhteistyö t&k toiminnassa.
Puurakentamisen kansainvälinen liiketoiminta – tutkimushanke14 keskittyi muutamaan toiminnalliseen tutkimustehtävään ja prosessiin. Käytin prosessien määritte13
14

Loppuraportti 1.3.2005
Loppuraportti 1.3.2005
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lemisessä Lahden (1998) ”Markkinointianalyysi-työkirjan” jaottelua. Lahti jakaa
työkirjan avulla analysoitavat alueet asiakas-, tuote- ja kanavaprosesseiksi. Ensimmäinen tehtäväni oli asiakkuuksien hankkiminen ja heidän tarpeittensa löytäminen
aktiivisen osallistumisen (Saastamoinen 1999) ja tutkimuksen avulla (Schein 1999).
Toinen tehtävä oli tuote ja sen valmistajien etsiminen. Kolmas tehtävä oli teollisen
järjestelmän kanavien rakentaminen ja neljäs tehtävä oli rahoituksen hankkiminen
tähän kokonaisuuteen. Rahoitettava kokonaisuus koski asiakkuuden, tuotteen ja kanavan tutkimusta ja kehitystyötä. Jokaisen neljän tehtävän kohdalla tutkimus eteni
samalla tavoin, aktiivihaastattelun ja tutkimuksen avulla.
Hanke opetti tiimityön keinon ja merkityksen osaamisen moninkertaistajana.
Tuskin ainuttakaan alla kuvattavista hankeaihioista olisi saatu eteenpäin ilman tiimityön tuomaa täydentävyyttä. Hankkeissa on ollut mukana useita henkilöitä niin ammattikorkeakoulun

henkilökuntaa

kuin

ulkopuolisia

asiantuntijoita.

Yri-

tysneuvotteluita käynnisti muitten toimijoiden ohella konsulttitoimisto, jolla pitkä
kokemus design alojen ja puutuoteteollisuuden kansainvälisestä liiketoiminnasta.
Tällaista konsulttitoimiston panosta nimitän sissimarkkinoinniksi (Parantainen
2005), koska työ oli tehtävä hiljaisen markkinointidiplomatian avulla ja pienellä
budjetilla. Toiminnan uskottavuus oli merkittävässä määrin konsulttitoimiston varassa sekä yritysten että rahoittajan suuntaan. Sekä suuret että pienet yritykset samoin kuin rahoittajat suhtautuivat epäilevästi ammattikorkeakoulun mahdolliseen
rooliin hankkeen veturiorganisaationa. Hankkeeseen palkattu kiinalaissyntyinen assistentti työskenteli marraskuusta 2004 lähtien ja organisoi erityisesti Kiinan kontaktit, matkajärjestelyt sekä Kiinan rakennusmääräysten käännöstyön englannin kielelle
sekä laati raportit eri kielillä.
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Jatkossa kuvattavat kansainväliset hankkeet ovat vaativia eikä niiden kokoamiseen
riitä yksistään tekninen tai kaupallinen tietotaito vaan erityisesti projektien kokoamisvaiheessa tarvitaan erityisesti yhteiskuntasuhteiden osaamista niin yritys-,
kulttuuri- kuin poliittisella ja virkamiestasolla. Sellaisessa toiminnassa tiimimme ja
projektimme avainhenkilöt täydensivät toisiaan.
”Puurakentamisen keskus on ollut joitakin vuosia suunnitelmissa perustaa Pirkanmaalle. Tämä raportoitava hanke on lähtenyt siitä näkökulmasta liikkeelle, että
on saatava kansainvälisiä, riittävän isoja haasteita, joita voidaan hyödyntää tulevaisuuden ammattikorkeakoulututkintojen ohjelmissa sekä AMK jatkotutkinnoissa, kuten tällä hetkellä on laita Turussa15, sekä teollisuuden, logistiikan että rakentamisen
näkökulmasta.”

Ensimmäinen tehtävä eteni suotuisasti. Muutaman kuukauden työn jälkeen kansainvälisellä puurakentamisen keskuksella oli neljä isoa asiakkuutta. Käytän tässä
yhteydessä mieluimmin käsitettä asiakkuus kuin asiakas. Tämä johtuu siitä, että asiakkuudet eivät olleet suoria asiakkaita, joiden kanssa olisi käyty tavanomaista kauppaa, kuten toimitaan myytäessä yksittäistä talopakettia yksityishenkilöille eli suoraan loppukäyttäjälle. Asiakkuudet olivat eräänlaisia välittäjätahoja, jotka myötävaikuttivat asioihin, käyttivät valtaa ja tunsivat päätöksentekijät sekä päätöksentekoorganisaation. Asiakkuuden käsite on kollektiivinen ja se painottuu enemmän yhteisen kehitystyön alueelle kuin asiakas – käsite. Asiakkuutta leimaa asioinnin ja neuvottelujen välillisyys ja prosessuaalisuus. Asiakkuuteen liittyi ongelmanratkaisua ja
tuotekehitystä. Sekä ongelmanratkaisu että tuotekehitys olivat laaja kokonaisuus,
johon kuuluu erilaisia tasoja ja joihin vaikuttivat useat päätöksentekotahot. Bourdieulaisittain (1995, 125) voidaan puhua erilaisista kentistä. Tässä mielessä kenttiä ovat
ainakin teknis-taloudellisen ja poliittisen vallan kentät sekä kulttuurin kenttä.
Asiakkuudet, tuotteet ja toimintamallit syntyivät keskustelujen ja tarinoiden kautta. Ensimmäinen asiakkuus- tai kehityshanke alkoi rakentua Shenyangin arkkitehtiyliopiston edustajan kanssa junamatkalla Helsingistä Tampereelle. Joitakin päiviä

15

Turun ammattikorkeakoulun jatkotutkinnoksi on esillä yleisjohdollinen pätevöitymistutkinto,
jollainen on myös kirjattu Pirkanmaan puutuotestrategiaan nimelle MMgt (master of management)
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ennen matkaa yliopiston edustaja piirsi vedoksia talohankkeesta, joka toteutettaisiin
Koillis-Kiinassa Shenyangin kaupungissa.
”Aluerakentamisen kohteiksi täsmentyivät hankkeen käynnistyessä 500 asunnon
pientalokylän suunnittelu ja rakentaminen Shenyangiin Kiinaan suomalais-kiinalaisena yhteistyönä ja katastrofialueitten jälleenrakentamisen valmiusjärjestelmä
nopeasti koottavine kovakattoisine rakennuksineen. Järjestelmä vaatii pitkälle viedyn organisoinnin, tuotannonohjauksen ja logistisen toimintamallin (haastattelu).”

Toinen tehtävä oli tuote ja sen suunnittelu. Erilaisten tarinoiden ja keskustelujen
pohjalta oli jo aiemmin syntynyt muutamia rakentamiseen liittyviä kehityslinjoja,
arvoja ja niiden perusteella toteutustapa. Vanhojen kulttuurien kohdalla yhteisöllisyys on saamassa kasvavaa merkitystä. Tämä tieto perustuu niihin keskusteluihin,
joita olen käynyt kiinalaisten ja Euroopassa Kosovon maakunnan sekä Slovakian
valtion edustajien kanssa (haastattelut).
Yhteisöllisyydellä tarkoitan tässä yhteydessä perheyhteisöllisyyttä. Erityisesti
kiinassa perhe mielletään siinä laajuudessa kuin meillä suku eli se tarkoittaa 50–150
henkilöä (haastattelu). Entisten sosialistimaiden, kuten Slovakian kohdalla yhteisöllisyydellä ymmärretään paluuta kohti asumisen arvoja ennen betonilähiöitä (haastattelu). Slovakian talous on uutena EU-maana kasvava16. Maahan investoidaan ulkomaista pääomaa. Erityisesti maan autoteollisuus on talouden kasvava alue. Palkat
nousevat ja perheiden käytettävissä oleva rahamäärä lisääntyy, ihmiset tarvitsevat
asuntoja mutta he haluavat myös uudenlaisia asumismiljöitä. Ihmiset haluavat paluuta yhteisöllisyyteen ja samalla nykyisen tekniikan tuomia mukavuuksia. Tämä
tarkoittaa matalia puutaloalueita. Itse kehitettävä tuote on aluerakentamismalli
maanpäällisine rakennuksineen ja maanalaisine infrastruktuureineen, mukaan lukien
erilaiset ylläpitojärjestelmät, yksittäinen talo tarkoittaa tässä mallissa järjestelmän
osaa. (Pitkäranta & Lahti & Sävilammi 2004b.)

16

Lähde: Slovakian suurlähetystön edustajien luennot, Bilateral Tade Slovakia-Finland, Kemi
24.11.2005
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5.2.1 Jälleenrakentamisprojekti Kosovon paluumuuttajille
Jugoslavian hajoamisen jälkeen käydyn sodan vuoksi Kosovon maakunnan kohdalla
ongelma oli edelleen vuonna 2004 jäsentymättömät maaomistusolot eri väestönosien välillä (Visuri, 2000). Neuvoteltavissa oleva jälleenrakentamiskohde sijaitsi Libjanin kunnan alueella. Kunta omisti maa-alueen, jolla sijaitsi paikallinen ammattioppilaitos. Neuvottelujen sisältö koski sekä oppilaitoksen kehittämistä koulutustehtaaksi (Pitkäranta 2004b) että sen avulla organisoitavaa aluerakentamisen projektia. Toinen maakunnan ongelma koski romaniväestön asuttamista.
”Yhteistyössä Sisäasiainministeriön kanssa tehtiin matka Kosovoon marrasjoulukuun vaihteessa 2004. Matkan pääasiallinen tavoite oli löytää sopiva aluerakentamisen kohde sekä tutustua siitä vastaaviin viranomaisiin ja kansainvälisiin
järjestöihin. Kiinnostava kohde on Libjanin kunnan alueella. Maa-alueen omistaa
kunta ja samalla alueella sijaitsee 3000 opiskelijan ammattioppilaitos. Aluerakentamiskäyttöön kunnan johto esitti kohta noin 10 hehtaarin suuruista kohdetta. Matkan
aikana valmisteltiin rahoitusesitys Pääesikunnalle saatuamme tiedon, että kehitystarkoitukseen suunnattua rahaa oli käyttämättä vuoden 2004 budjetissa (haastattelu).”

5.2.2 Visio Kosovon kehittämiskeskuksesta
Sisäministeriön näkemyksen mukaan Suomen haasteena voisi olla rakentaa Kosovossa malli, jossa kriisinhallinta integroitaisiin osaksi yhteiskunnan rakentamista.
Tämä pitää sisällään seuraavat vaiheet17:

1. Kriisihallinta
2. Siirtymävaiheen johtaminen
3. Alueyhteisön elinkykyisyyden varmistaminen

17

Lähde: Pitkäranta & Lahti & Sävilammi (2004), Innovatiivisen aluerakentamisjärjestelmän

kansainvälinen tuotteistaminen ylimaakunnallisena yhteistyönä, muistio Pitkäranta & Heikkilä
(2005), Nopeaa asuntoapua katastrofialueille, muistio/esitys, Valtioneuvoston kanslia, Tampereen ammattikorkeakoulu
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4. Partnership
5. Innovaatiot

Kriisinhallinnan keinovalikoima on laaja. Sotilaallisiin tehtäviin kuuluvat mm.
joukkojen ennaltaehkäisevä ryhmittäminen, erilaiset sotilastarkkailijaoperaatiot,
konfliktin osapuolten hyväksymän sopimuksen toimeenpanon valvonta sekä rauhan
palauttaminen. Siirtymävaihe siviilihallintaan sisältää toimintoja, kuten poliisitehtävät, oikeuslaitoksen ja hallinnon uudelleenkäynnistämiseen liittyvät tehtävät, vaalitarkkailu ja muu demokratiatuki, ihmisoikeuksien tukeminen sekä etsintäja pelastuspalvelu erilaisissa katastrofeissa. (Pitkäranta & Lahti & Sävilammi 2004.)
Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan edellyttää tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten kesken. Kukin ministeriö vastaa tarvittavien valmiuksien
kehittämisestä omalla tehtäväalueellaan. Kriisinhallintatoimia voidaan tukea myös
jälleenrakennuksen ja kehitysavun keinoin, joiden tavoitteena on alueyhteisön elinkykyisyyden varmistaminen. Tässä toiminnassa tarvitaan uusia toimintamalleja, joita Sisäministeriö olisi valmis kehittämään. Pääsääntönä näissä on alueellisen yrittäjyyden kehittäminen ja hyödyntäminen mahdollisimman pitkälle. Tällä alueella
haasteena voisi olla Kosovon suomalaispataljoonan toiminta-alue, jossa olisi tarvetta
materiaalitoimitusten ohella myös erityisesti osaamisesta. Erityisesti tarvetta on
partnershipille, jossa rakennetaan paikallista yrittäjyyttä, jolloin suomalainen kauppa
sisältää tuoteviennin ohella teknologian siirtoa. Lopullisena tavoitteena on aikaansaada paikallisesti innovaatioita ja tässä mielessä kehityskelpoisia alueyhteisöjä. YK-toiminnassa on vahvoja arvorakenteita, jotka tulisi näkyä myös toimintaan
tarjottavien tuotteiden ja palveluiden sisällössä. (Pitkäranta & Lahti & Sävilammi
2004.)
Sisäministeriön esityksessä korostuu, että suomalaisilla on historiallinen tilaisuus
toteuttaa Kosovossa todellinen alueellisen kehityksen hanke, joka lähtee liikkeelle
kentän todellisista olosuhteista eikä usein noudatetusta byrokratiamallista, joka on
vallitseva YK:n ja myös EU:n piirissä ja osaltaan selittämässä viime aikoina koettuja epäonnistumisia. Sisäministeriön kokemuksen mukaan byrokratiamalli johtaa
usein siihen, että YK-hallinto on enemmän kriisin osapuoli kuin kriisihallinnan toteuttaja. Sisäministeriössä on näkemys, että suomalainen rationaalinen ja kevyt organisointimalli, jota esimerkiksi presidentti Ahtisaaren toimisto soveltaa, voi palauttaa luottamuksen suomalaisten kriisinhallintakykyyn. Sisäministeriön mukaan Ko59

sovon suomalainen kenttäkeskus, jossa olisi mahdollisuus monenlaiseen läsnäoloon
opiskelijatyöstä asiantuntijatyöhön, olisi toteutettavissa erittäin pienillä kustannuksilla verrattuna tyypilliseen byrokratiamalliin. (Pitkäranta & Lahti & Sävilammi
2004.)
Kosovo on Sisäministeriön mukaan siirtynyt juuri vaiheeseen, jossa tilaa on monenlaisille kehitystoimille. Kosovoon on tarkoitus luoda suomalainen kenttäkeskus,
jossa

olisi

mahdollisuus

monenlaiseen

läsnäoloon

opiskelijatyöstä

asi-

antuntijatyöhön. Tietoliikenneyhteydet ovat tässä mielessä erityisen arvokkaat samoin logistiikka, mutta suomalaisen pataljoonan toiminta-alueella edellytykset toimivalle logistiikalle ovat hyvät. Kosovo-hankkeesta on löydettävissä liittymäkohtia
maankunnallisiin

kehittämisstrategioihin

Suomessa.

Suomalainen

aluera-

kentamisjärjestelmä saattaisi olla käyttökelpoinen kriisialueiden ensiasuntojen ja
huoltorakennusten osalta. (Pitkäranta & Lahti & Sävilammi 2004a.)
Kenttätyön kokemuksiin nojaten Sisäministeriössä ei uskota, toisin kuten Kirkon
ulkomaanavun edustajat, että puurakenteet tulkittaisiin pysyvinä asuntoina, jolloin
ne voisivat muodostaa eettisen esteen. järjestelmä voisi olla käyttökelpoinen varsinkin, jos sitä voisi modulaarisesti laajentaa esimerkiksi liittämällä 4 hengen perheyksiköitä yhteen. Kriisialueilla on yleensä kysymys siitä, että kriisin kohteeksi joutunut perheyksikkö on suurperhe eikä pohjoismainen ydinperhe. Näin rakennusten
kytkeminen toisiinsa on välttämätön. Tuotejärjestelmällä olisi mahdollisuuksia, jos
toiminta perustuu laaja-alaisesti partnershipiin eikä yksin tuotevientiin. Varastointi
kriisejä varten on ongelma, joskin esimerkiksi Bosnian osalta Suomi on tehnyt ratkaisun hankkia tuotteita varastoon. (Pitkäranta & Lahti & Sävilammi 2004b.)
Mallirakennusten toimitus ja koulutustehdaskonsepti edustavat teknologian siirtona ratkaisua niihin tarpeisiin, joita katastrofialueilla syntyy. Tässä mielessä koulutustehtaan rakentaminen Suomessa eri organisaatioiden yhteistyönä loisi perustan
mallin siirtämiseksi YK:n rauhanturvaoperaatioiden keinovalikoimaan logististen
kehitysprojektien kautta. Suomalaisen pataljoonan ansiot tällä alueella ovat hyvät,
joten kansainvälinen odotusarvo koulutustehdasmallille on olemassa. Logistiikka on
avainasemassa tehokkaalle toiminnalle. Niinisalon asema suomalaisena YKtoimintojen logistiikkakeskuksena antaa mahdollisuuksia myös siviilikriisinhallinnan operaatioiden toteuttamiseen. Myös Kuopion kasvava merkitys siviilikriisihallinnan keskuksena luo perustaa uudenlaisen humanitäärisen järjestelmätuotteen kehittämiselle. Hankkeen jatkokehittelyn kannalta on merkittävää, että kehitettävät
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asunnot ovat puuperustaisia. Tällöin suomalainen puutuoteteollisuus voi edelleen
vahvistaa asemiaan kansainvälisillä markkinoilla. (Pitkäranta 2004.)

5.2.3 Visio Kiinan Pispalasta - Townhouse Willage
Shenyang – hankkeen idea on toteuttaa ”suomalaisen oloinen” perinteisten kiinalaisten perheyhteisöjen asuinympäristö nykyaikaisin, korkealaatuisin periaattein.
Shenyangin arkkitehtiyliopiston haaste tamperelaiselle osapuolelle on siirtää koko
rakentamisen prosessin hallinta Kiinaan, missä siitä tulee omintakeinen osaamiskeskittymä. Suomalaisille osallistujille annetaan etuoikeus myös jatkuvaan liikesuhteeseen ja osallistumiseen alan yritysten omistukseen Kiinassa. Etuoikeuden hyödyntäminen riippuu siitä, miten hyvin eri osaprojektit ja koko Shenyang – hankkeen toteutus onnistuu tuomaan siihen osallistujille taloudellista hyötyä. Yksi tärkeimmistä
hyödyn tuottajista on itse puutalojen teollisen järjestelmän koulutus, valmistuksen
ohjaus ja tuotannon etabloituminen Kiinaan koulutustehdas-logistiikkamallin avulla.
(Pitkäranta 2004.)
Yleinen lähtökohta koko projektissa oli rakennuspaikan eroosion minimointi.
Tämä tarkoittaa rakennuspaikalla tapahtuvan kaivamisen, itse rakennuksen ulkopuolisen maanpinnan rikkomisen ja kasvuston poistamisen välttämistä.

Ta-

loelementtien kannalta ympäristötehokkuus tarkoittaa, että työmaalle tulee mahdollisimman valmiita talon osia, jotka voidaan asentaa pienillä siirto- ja nostolaitteilla tai ihmistyövoimaa käyttäen. Talojen arkkitehtuurissa ja teknisessä suunnittelussa tullaan siksi noudattamaan selkeätä kestävän kehityksen mukaista ympäristöajattelua. (Pitkäranta & Heikkilä 2004a.)
”Osapuolten keskusteluissa kylähanketta on kuvattu ”vanhan suomalaisen kyläyhteisön ja kiinalaisen perhekeskeisen asumisen” yhdistelmänä, jossa suuret monisukupolviset perheet asuvat yhden pihan tai puiston äärellä. Kiinalainen perhe, joka
tarkoittaa suomalaisittain sukua, käsittää 50–150 henkilöä laskentatavasta riippuen.
Asuntoja voi olla 50 – 100. Suurten juhlien tilat ja sauna ovat herättäneet ihastusta,
ne tulisivat olemaan perheen yhteisiä. Tällä hankkeella lähestytään uudelleen perinteistä kiinalaista elämäntapaa, jonka nopea teollistuminen ja muutto kaupunkeihin
ovat pirstoneet. Kylähankkeen visiossa suuret pihapiirit ja asukkaiden tarpeiden
mukaan muunneltavat asunnot yhdistävät perinteiset kiinalaiset perheyhteydet ja
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nykyaikaisen elämäntavan. Asumismalli tarjoaa myös mahdollisuuden työskennellä
laaja-kaistan varassa kotitoimistoissa (haastattelu).”

Älykäs yritys muodostuu Quinn’in mukaan (1992) valmistuksen, logistiikan ja palveluiden integroimisesta. Jo 1990-luvun alussa USA:n teollisuuden lisäarvosta
muodostui yli 50 % logistiikan ja palveluiden integroitumisesta osaksi teollisuuden
arvoketjua. Tämän toimintamallin mukainen käsitteistö ja filosofia Supply Chain
Management kehittyi vasta 1990 – luvun lopulla (Menzer, 2001).
Kansainvälisillä ja globaaleilla markkinoilla tarvitaan erityisesti sosiaalisia taitoja
operationaalisten taitojen lisäksi, kuten kykyä ymmärtää erilaisia kulttuureja, vieraitten kielten taitoa ja kokonaisvaltaista riskien tunnistamisen kykyä (Nix, Nancy
W. 2001, 28).

Ohjelman johtaminen

Fyysinen infrastruktuuri

Community governance
(ei saa jäädä autettavaksi, teknologian siirto

Tutkimus

Fyysinen
työ

Paikallinen kulttuuri
Kuva 5. Fyysinen infrastruktuuri lepää paikallisen kulttuurin päällä (Pitkäranta & Harisalo
2004)

Edellä oleva kuva syntyi lukuisien keskustelujen jälkeen selkeyttämään toimintamallia, jonka yhden tekijän muodosti paikallinen kulttuuri ja sen määräävä vaiku62

tus. Johtopäätös tästä oli, että ”tekniikka lepää paikallisen kulttuurin päällä”. Paikallista kulttuurivaikutusta tarkoittavat niin rakennettavan kylän yhteisöllisyyden vaatimukset kuin rakennusten muotokieli. Ohjelman johtamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä isoa policy-tyyppistä kokonaisuutta, joka sisältää samanaikaista vuorovaikutusta usealla vallan kentällä. Kutsun näitä vallan kenttiä politiikan, talouden, tekniikan ja kulttuurin kentiksi (Bourdieu 1995). Shenyang – projektin yhteydessä ilmeni, että paikallista valtaa käyttivät niin yliopiston, kaupungin kuin maanlaajuisen
arkkitehtitoimiston johtajat. Yliopiston korkein johto on kaksijakoinen, toisella puolella on rehtori ja toisella puolella kommunistisen puolueen pääsihteeri. (Pitkäranta,
2005.)
”Shenyangin tutustumismatka tehtiin joulukuun toisella viikolla 2004. Matkan
isännöinnistä vastasivat Kiinassa Jianzhu University’n virkamiehet. Matkan pääasiallinen tavoite oli tutustua eri aluerakentamiskohteisiin, ja vapaisiin aluerakentamisen tontteihin, joita meille oli esittelyssä neljä. Ennen tutustumismatkaa käytiin neuvottelut muutaman suuren toimijan kanssa sillä varauksella, että neuvottelujen sisällöstä eikä ylipäätään neuvotteluista tiedoteta ilman asianomaisten tahojen lupaa. Yritysneuvottelujen tarkoitus oli kartoittaa hankkeen eteneminen seuraavaan vaiheeseen eli niin sanottuun toteutettavuusselvitykseen. Hankkeen toteutettavuusselvityksen rahoituksella oli tarkoitus varmistaa jatkosuunnittelun käynnistyminen. Tämän vaiheen mahdollistamiseksi valmisteltiin Tekesille rahoitusesitys,
hankkeen lisärahoituksen osalta oli käytettävissä myös muuta julkista rahaa sekä
mukaan tulevien yritysten omarahoitukset (haastattelu).”

Town Willage Shenyang -jällenrakentamisprojekti sai alkunsa Tampereen ammattikorkeakoulun ja Shenyangin Jianzhu-yliopiston tutkimus- ja korkeakouluyhteistyöstä, jonka aikana on ollut sekä opiskelija-, tutkija- että opettajavaihtoa ja
vierailuita. Shenyangin Jianzhu-yliopiston kouluttaa arkkitehtejä ja insinöörejä ja
keskusteluissa saadun tiedon mukaan se kuuluu 100 parhaimman joukkoon Kiinassa, jossa on kaikkiaan noin 2300 yliopistoa. Keskustelujen tuloksena kehittyi ajatus
laajasta alueellisen rakentamisen yhteistyöstä, jonka fyysinen tulos olisi noin 500
asunnon pientaloyhdyskunta Shenyangin kaupungin alueella. Korkeakoulujen välisestä yhteistyöstä oli jo aiemmin allekirjoitettu kirjallinen sopimus. Kylän perusilmeestä päätettiin järjestää kiinalais-suomalainen arkkitehtuurikilpailu, samoin sen
asuintaloista ja julkisista rakennuksista. Jatkossa kuvattava suunnitelma on rakentu63

nut eri osapuolten keskustelujen tuloksena. Suunnitelman kirjoittamiseen on osallistunut kahden henkilön työryhmä, joista tutkija edustaa toista osapuolta (haastattelut).

5.3

Kiinan Shenyang – haaste epälineaarisen arvoketjun rakentajille

Liaoning on yli 40 miljoonan asukkaan maakunta koillisessa Kiinassa. Sen rajanaapuri on idässä Pohjois-Korea. Liaoning on koillisen Kiinan vaurain maakunta.
Sillä

on

Kiinan

suurimpiin

kuuluvat kivihiilivarannot,

suurimmat

rauta-

malmiesiintymät ja se on myös suurin öljyn tuottaja. Keskeisiä teollisuudenaloja
ovat metallurgia, petrokemian-, koneenrakennus- ja elektroniikkateollisuus. Maakunta tuottaa myös paljon olutta ja koksia. Shenyang sijaitsee Liaoningin maakunnassa Xihamalingin vuoriston lounaispuolella, Beijing’istä 500 kilometriä itäpohjoiseen, Rooman korkeudella. Alueella on neljä vuodenaikaa ja siellä on myös
talvisin routaa kuten Suomessa. Shenyang on korkean koulutuksen ja vaativan teollisuuden aluetta, siellä asuu noin 7 miljoonaa ihmistä. Kaupunki on kasvanut nopeasti, ja sitä hallitsee korkeiden asuinrakennusten siluetti. Maailmanluokan yrityksistä alueella toimivat mm. Boeingin, BMW:n ja Siemensin merkittävät tuotantoyksiköt. (Kauhanen 1999, 123.)
Kaupunkiin on suunnitteilla rakentaa täysin uusi pohjoismaista arkkitehtonista
tyyliä edustava kaupunginosa, jonka maisema-arkkitehtuuri, asemakaava, kunnallistekniikka ja talorakentaminen toteutetaan korkeakoulujen tukemana yhteistyönä.
Kylän laajuudeksi on arvioitu 15–20 hehtaaria ja se tulee sijaitsemaan kerrostalokaupungin ulkolaidalla. Kylän perusilmeestä on suunniteltu järjestettäväksi kiinalais-suomalainen arkkitehtuurikilpailu ja samoin sen asuintaloista ja julkisista rakennuksista. (Pitkäranta & Heikkilä 2004a.)

5.3.1.1

Hankkeen päätöksentekotasot

Hankkeen päätöksentekotasoa edustivat ministeriöt ja muu julkinen hallinto, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, sekä eri arvoketjun yritykset. Kiinan ja Suomi ovat
tiiviissä yhteistyössä kehittäneet valtioiden välistä TTT-vaihtoa, johon tämä hanke
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voidaan myös liittää. Hanke esiteltiin eduskunnassa kansanedustajista ja liikeelämän edustajista koostuneelle ryhmälle sekä FinPron kautta ulkomaankauppaministerille. Hanke esiteltiin kesäkuussa 2004 Kiinan Suurlähetystössä. Shenyang-projekti on osa Suomen ja Kiinan välistä korkeakoulujen yhteistyötä, jossa
toimii opiskelijoiden, luennoitsijoiden ja tutkijoiden vaihto. Projektin valmisteluun
osallistui Suomesta Tampereen ammattikorkeakoulun lisäksi Tampereen teknillinen
yliopisto ja Helsingin kauppakorkeakoulu. (Pitkäranta & Heikkilä 2004a.)
Projektin kannalta merkittävää oli kiinalaisen osapuolen vahva halu vastaanottaa
suomalaista osaamista niin yhdyskuntasuunnittelussa, kunnallistekniikassa, tietoverkkojen rakentamisessa, arkkitehtuurissa, pientalojen rakennesuunnittelussa, talotekniikan aloilla, energiatehokkuudessa, yhdyskuntahuollon alueilla kuin hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Projektin keskeinen tavoite oli teknologian siirto kaupallisesti kestävällä tavalla. (Pitkäranta & Heikkilä 2004a.)
Maiden välisillä sopimuksilla, korkeakoulujen pitkäjänteisellä tutkimus- ja tiedeyhteistyöllä oli tarkoitus edesauttaa yritysten kykyä osallistua laajaan hankkeeseen. Eräs tavoitteista oli suomalaisten pientalojen teollisen järjestelmän siirtäminen
Kiinaan. Tämän mukaan projektin ensimmäiset kohteet toteutettaisiin Suomessa
tehdyillä elementeillä, joiden arkkitehtuuriin, tekniseen suunnitteluun ja fyysiseen
tekemiseen osallistuisi Suomessa myös kiinalaisia. Visio sisälsi ajatuksen koulutustehtaan mallintamisesta osana yliopistojen yhteistyötä. Sama yhteistyöryhmä toteuttaisi myöhemmin koko tuotannon organisoinnin teknologiansiirtona Kiinaan (Pitkäranta & Heikkilä 2004a.)

5.3.1.2

Hankkeen johtaminen

Hanke suunniteltiin jaettavaksi alaprojekteihin. Osittamisen tavoite oli pienentää
hanke sellaisiksi kokonaisuuksiksi, että myös pk-yrityksillä on mahdollisuus osallistua toteutukseen. Liikkeenjohdollisesti tämänkaltaiset etäprojektit ovat pk-yrityksille
hankalia, sillä ne sitovat haastavuutensa ansiosta ylimmän johdon, yrittäjän, aikaa,
mutta eivät tuota kassavirtaa, jolla voisi hankkia resursseja korvaamaan perusliiketoiminnan menettämää huomiota. Koko projektin läpivienti vaatii aikaa. Arviona oli
että kevään 2004 aloitteesta kuluisi 4-7 vuotta visioidun kylän vihkiäisiin. Projektinjohto, yhdyskuntasuunnittelu ja sen vaatimat monitasoiset yhdyskuntasuhteet edel-
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lyttävät Shenyang-projektille järjestäytynyttä projektinjohtoa. Projektia johtavaksi
organisaatioksi tulee rekrytoida Suomesta sellainen yritys, jolla on riittävät resurssit
sitoutua hankeen keston ajaksi ja toimia operatiivisena johtajana. (Pitkäranta &
Heikkilä 2004a.)
Projektinjohdon organisaatio rakentuisi kiinalais-suomalaisesta kumppanuudesta,
jonka yhteistyön sujuvuutta ja yhtenäisyyttä tuettaisiin organisoimalla jälleenrakentamisen koulutus- ja viestintäjärjestelmä. Suomalaisen osapuolen kannalta
kyse

on

osaamisen

ja

kokonaishallinnan

viennistä.

Shenyangin

jäl-

leenrakentamisprojekti toimisi kaksisuuntaisen oppimisen kanavana. Kiinalaisella
osapuolella on halu vahvistaa erityisesti pientalo- ja puurakentamisen osaamistaan ja
kohottaa omaa arkkitehtuurinsa tasoa sekä koulutuksen että yhteisten kilpailujen
kautta. Suomalainen osapuoli myy omaa pohjoisen alueen rakentamisen osaamistaan nopeasti kasvaville markkinoille, joille se voi etabloitua projektin avulla mittakaavaansa sopivalla tasolla. Liiketoiminnan siirtoa Kiinaan edistää henkilö- ja liikesuhteiden synty projektin eri vaiheissa. (Pitkäranta & Heikkilä 2004a.)

5.3.1.3

Arkkitehtuurisuunnittelu ja asumisen kulttuuri

Arkkitehtuurisuunnittelu koskee kylän kokonaissuunnittelua ja sen osia, perheiden
pihapiirejä ja niiden rakennuksia. Erikseen arkkitehtuuri koskee myös yhteisiä ja
julkisia rakennuksia: kouluja, päiväkotia, liikuntahallia, kylän yhteistä juhlataloa,
kaupallisia palveluita ja muita projektin syventyessä eriteltyjä kohteita. Aloitteen
vision mukaisesti arkkitehtuuri laajasti käsiteltynä olisi suomalais-kiinalaisen yhteistyön tulosta. (Pitkäranta & Heikkilä 2004a.)
Koulutus, opiskelijoiden vaihto, tutkijoiden yhteistyö ja kiinalaisen perinteen yhdistäminen nykyajan olosuhteisiin on haasteellinen akateeminen hanke. Tätä projektia johtavat arkkitehtikoulutuksen laitokset, Suomesta myös arkkitehtien vahva järjestö SAFA on potentiaalinen osallistuja. Myös Tampereen kaupungille tarjoutuu
mahdollisuus osallistua hankkeeseen kaupunkisuunnittelutiedon siirtäjänä. (Pitkäranta & Heikkilä 2004a.)
Hankkeen visiossa on viittaus perinteisen kiinalaisen asumiskulttuurin palauttamisesta ja siihen yhdistettävästä suomalaisesta rakentamisen perinteestä. Kulttuurien yhdistäminen, oman kulttuurin uudistaminen vierailla vaikutteilla ja hank-
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keeseen sisältyvä uuden teknologian ja yhteiskuntarakenteen sisällyttäminen osaksi
kokonaisuutta voi olla joko riski tai mahdollisuus koko hankkeelle. Kiinalaiset ovat
esittäneet liittämään hankkeeseen ”uuden asumisen koulutusta”, millä he tarkoittavat
ennakkokuvan rakentamista tavoitteena olevasta asumismuodosta. Tähän osioon liitettäisiin asumisen ja yhteisöllisen vuorovaikutuksen tutkimus projektin kuluessa.
Myös suomalaisen arkkitehtuurin ja asumisen näyttely on toteutettavissa toteuttaa
tämän osion ehdoilla (haastattelu).

5.3.1.4

Teollisen järjestelmän logistiikan suunnittelu

Shenyang – hankkeen ajatus on toteuttaa ”suomalaisen oloinen” ja perinteisten kiinalaisten perheyhteisöjen asuinympäristö nykyaikaisin, korkealaatuisin periaattein.
Suomalaisen osapuolen haaste on siirtää koko rakentamisen prosessinhallinta Kiinaan, missä siitä rakentuu omintakeinen osaamismalli. Hanke tarjoaa suomalaisille
osallistujille etuoikeuden jatkuvaan liikesuhteeseen ja alan yritysten omistukseen
Kiinassa. Etuoikeuden hyödyntäminen riippuu siitä, miten hyvin eri osaprojektit ja
koko Shenyang – hankkeen toteutus onnistuu tuomaan siihen osallistujille taloudellista hyötyä. Yksi tärkeimmistä hyödyn tuottajista on itse puutalojen teollisen järjestelmän koulutus, valmistuksen ohjaus ja tuotannon etabloituminen Kiinaan (haastattelu).
Talojen tuotanto voi alkaa koulutuksella vasta eri alaprojektien tutkimus- ja
suunnitteluvaiheiden jälkeen. Hankkeen ensimmäisistä hahmotelmista lähtien tutkittiin mahdollisuutta toteuttaa tuotekehitys, koulutus ja ensimmäiset rakennuselementit koulutustehtaassa (Pitkäranta 2004), joka on ensin virtuaalinen suunnittelun väline ja konkreettisten mallinnevaiheiden alkaessa osa jotain olemassa olevaa tuotantolaitosta ja sitten tuotannon alkaessa kokonainen tehdas.
Koulutustehdasprojektiin osallistuisivat kaikki tähän projektiin sitoutuvat yksiköt, samoin Jianzhun yliopiston tutkijat ja opiskelijat Suomessa tapahtuvan työskentelynsä yhteydessä samoin kuin Kiinan tuotantolaitoksen avainhenkilöt. Projektin ideana oli siirtää suomalaista osaamista Kiinaan niin, että suomalainen tiedon
luovuttaja liittyy tiedon vastaanottajaan ja sen tuottaman liiketaloudellisen hyödyn
saajiin. Suunnitelma ei ota kantaa prosessin rakenteeseen tai sen lopputulokseen.
(Pitkäranta & Heikkilä 2004a.)
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Puurakentamisen kansainvälinen liiketoiminta – konseptitutkimuksen kolmas tehtävä oli integroivan toimintamallin eli kanavajärjestelmän tutkimus (Lahti 1998). Se
tarkoittaa tässä yhteydessä kokonaista toimitusjärjestelmää, jossa yhdistyvät kaikki
teollisen ja projektitoiminnan alueet (Sakki 2003, 25). Toimitusjärjestelmään kuuluu
kaikki teollisen toiminnan erilliset fuktiot, niin puutalorakentamisen hajautetun osavalmistuksen, rakentamispaikalle tulevan alueellisen infrastruktuurin, tietoliikenteen, energiansiirron ja ympäristötekniikan tarpeisiin. Toimitusjärjestelmän suunnitteluun liittyy huomattava määrä tutkimusta. Järjestelmä on itsessään tuote ja sen
suunnitteluun tarvitaan paljon tutkimus- ja tuotekehitystyötä. Toimitusjärjestelmä
koostuu toimijaverkostosta, jota hallitaan hajautetun tuotannonohjauksen (Lehtonen
2004) ja telematiikan (Mäkelä 2005, 128) avulla.
Roution (1997) mukaan tutkijoiden työhypoteesina on usein ollut, että perus- ja
soveltava tutkimus ja kehitystyö (t & k) yhdessä muodostavat ”soveltamisen ketjun”, jossa uudet tutkimustulokset ikään kuin omalla painollaan johtavat soveltamiseen ja tuotantoon. Näin ei kuitenkaan ole havaittu hänen mukaansa usein
tapahtuvan. Teolliset uudistukset lähtevät liikkeelle pikemminkin käytännön markkinoinnissa tai tuotannossa tunnetusta tarpeesta tai tehdystä innovaatiosta, jota tukemaan sitten ehkä organisoidaan tarvittava määrä teoreettista tutkimusta.
Routio (1997) toteaa, että käytännöstä nousee haasteita teorianmuodostukselle ja
käsitteellistämiselle. Teknologian kehitys on monimutkainen verkko, jonka selkärankana ei niinkään ole tiedon ja teorian kehitys, vaan teollisuuden organisaatiot ja
niihin kytkeytyneet suunnittelun, valmistuksen ja markkinoinnin perinteet, kanavat
ja ammattitaidot. Tutkimus lähinnä avustaa (emt., 200–201) tätä kehitystä mutta ei
juuri ohjaa sitä. Toinen vaikuttava tekijä on asiakasmieltymykset, jotka ohjaavat koko teollisen toimitusprosessin kulkua.
Tutkimuksen teollinen arvoketjujärjestelmä toimii tulkintani mukaan eri tasoilla,
sen toiminta edustaa kaikkia aiemmin kuvailtuja paradigmoja. Laajentuneen yritystoimintamallin johtajayrityksen taso on horisontaalisella akselilla ja dynaaminen, ja
joka yhdistyy mekaaniseen ja vertikaaliseen tuotannon arvoketjuun. Epälineaarisen
arvoketjun mallinnuksen perusta on Reven malli, josta käytetään nimitystä Supply
Chain Orientation (Jespersen & Skjøtt 2005). Se on toimintafilosofia, joka sisältö on
asiakkaan lisäarvon tuottaminen organisaation teollisen tiedon, toimitusketjujen ja
logistiikan johtamisen avulla. Epälineaarisen arvoketjun johtaminen eli Supply
Chain Management on kokonaisvaltainen dynaaminen lähestymistapa arvoa luovan
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ketjun prosesseihin ja se edellyttää jatkuvaa kehitystä ja kasvua ja erityisesti organisaation aineettomien pääomien rakentumista. Tulkitsen epälineaarista arvoketjua
tässä tutkimuksessa klusteriteorian avulla. Epälineaarinen arvoketju rakentuu rakenteista, jotka muodostavat sopimusliiketoiminnan instituution, toisiinsa kytkeytyvän
järjestelmän (Lahti 2003). Allaolevassa on lueteltu tekijöitä, jotka ilmaisevat arvoketjun yhteisiä laatunäkökulmia.
Taulukko 3.

Supply Chain filosofia ja käytännöt (Mentzer ym. 2001, 11)

1.

Integroitu käyttäytyminen

2.

Yhteisesti jaettava informaatio

3.

Yhteisesti jaettavat kanavariskit

4.

Yhteistyö

5.

Yhteinen päämäärä ja fokus asiakkaan palvelussa

6.

Prosessien integrointi

7.

Kumppanit rakentavat ja ylläpitävät pitkäkestoista suhdetta
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5.3.1.5

Supply Chain Management process in Shenyang construction project

Supply Chain Management, whole program conduction and evaluation
1. Product
2. Participative planning and design
3. Brand
4. Marketing communication
5. Internationalization (process on both side)
6. Contractual business and manufacturing (subcontracting)
7. Conduit (channel)
8. Selling
9. Logistics
Trading House

Server
Management De-

Management De-

signing

signing

Manufacturing

Finnish side

Center

Decentralized

Logistic center

functional,

Component

Foreign side
Decentralized
functional,
production

production

Assembly line
Installation
on both side

Local culture

Customer

Kuva 6. Toimintamalli Shenyang aluerakentamisen projekti (Pitkäranta, 2004)
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5.4

Tsunami - nopeaa asuntoapua katastrofialueille

Tapaninpäivänä 2004 tapahtunut Aasian Tyynenmeren katastrofi käynnisti mittavan
valmistelutyön. Hanke pystyttiin saattamaan toteutuskelpoiseen tarjousvaiheeseen
muutamassa tunnissa erityisesti Pääesikunnalle tehdyn Kosovo-hankkeen valmistelun yhteydessä kertyneellä nopean toiminnan kokemuksella. Katastrofialueitten jälleenrakentamisen valmiusjärjestelmä oli kehitetty toimintamalliksi, joka edellyttää
paikallisten olosuhteiden ja kulttuurin tuntemuksen osana suunnittelua. Lisäksi se
vaatii sekä logistista että huonekaluteollisuudelta lainattua rakennusteollisuuden
tuotteiden ja rakentamisen kokoonpanon ajattelua. Toimintasuunnitelma asumisjärjestelmän

toimittamisesta

Tyynenmeren

Tsunami-katastrofialueelle

esiteltiin

5.1.2005 sisäministeriössä ja samalla informoitiin ministeriä. Tarjous toimitusjärjestelmästä asuntoineen tehtiin Valtioneuvoston kanslialle, esiteltäväksi suoraan pääministerille loppiaisena 6.1.2005. (Pitkäranta & Heikkilä, 2005.)
”Tämän johdosta on esitetty näkemys, että toimintamallin suunnittelijoiden olisi esiteltävä aloitteemme heti Hallitukselle. Siksi lähestymme asiassa Teitä”.

Tampereen ammattikorkeakoulussa oli usean vuoden ajan edeltävästi kehitetty nopean asuttamisen toimintamallia. Sen tavoite oli kehittää logistinen järjestelmä, jonka avulla voidaan toimittaa katastrofin kohdanneille alueille takaisin palaaville henkilöille ensimmäisessä vaiheessa elementeistä koottavia taloja. Ensimmäisen vaiheen rakenne-elementit olisivat pääasiassa Suomessa valmistettuja. Asuttamisen
edetessä elementtien tuotantoa siirrettäisiin alueelle siten, että rakentamisen ja myös
elementtien valmistuksen osaaminen jäisi paikallisten henkilöiden vastuulle ja siitä
tulisi eräs työllistävä elinkeino. Tätä mallia alettiin jatkokehittää keväällä 2004 yhdessä sisäasiainministeriön asiantuntijoiden kanssa Kosovon paluumuuttajien tarpeisiin. Toiminnasta tehtiin juuri ennen joulua esitys Pääesikunnalle ja sitä kautta Ulkoministeriölle, mutta sitä ei ehditty käsitellä onnen Tsunami-katastrofia. (Pitkäranta, 2005.)
Katastrofialueen asuntotuotantosuunnitelma perustui Suomessa ennestään tunnettuun aluerakentamisen malliin. Tässä mallissa kaikki rakentaminen toteutetaan ikään
kuin neitseelliseen maastoon, vesihuolto, energia, tiestö, jätehuolto, jätevesijärjestelmä ja tietoliikennevalmiudet. Myös alueen suunnittelu sisällytettiin malliin. Asu-
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tustoiminnan valmiuden ylläpito edellyttää sellaisia osallisia, joilla on resursseja toteuttaa koko ohjelma. Rakentamisohjelmaan kuuluu sen teknologian siirtäminen,
jonka avulla osaaminen jätetään niiden hyödyksi, jotka ensin olivat avun saajia.
(Pitkäranta, 2005.)
Neuvottelut käytiin merkittävimpien hankkeeseen sopivien yritysten kanssa ja
hanke esiteltiin myös Tekesille, jonka mukanaan se sopii hyvin heidän ohjelmiinsa
erityisesti yritysten teknisen valmiuden ja johtamisen järjestelmän suunnittelun osalta. Samoin itse pika-asutustalon arkkitehtuurin ja teknisen toteutuksen suunnitteluun
oli Tekesin ilmoituksen mukaan saatavissa rahoitusta. Hanke esiteltiin myös Rakennusteollisuuden liitossa, jossa oli tarve saada valmisteluun nopean katastrofiavun ja
asumisjärjestelmän suunnitelma. (Pitkäranta, 2005.)
Kuvaan seuraavassa Tsunami-toimintamallin niiltä osin, kuin se ehdittiin varmistaa suunnittelijoiden ja toimittajien kanssa ennen tarjouksen esittämistä. Varmistimme samalla sisäministeriön näkemyksen, että käytettävissä olisi merkittävien
osaajien verkosto toteuttamaan hanke uusien asuntojen saamiseksi Tyynenmeren
katastrofin uhreille. (Pitkäranta & Heikkilä, 2005.)

Arkkitehtitoimisto alkoi nopeasti hahmotella taloa, joka vastasi olosuhteita. Arkkitehdeille
oli kertynyt kokemusta olosuhteista Afrikassa ja taito suunnitella tehokkaita tiloja, jotka olisi helppo siirtää hajautettuun teolliseen valmistukseen. He olivat kansainvälisen tason pientalo-osaajia. Suomalainen iso konsulttiyhtiö ilmoitti valmiutensa osallistua projektin suunnitteluun ja johtoon. Yhtiöllä oli Thaimaassa riittävän laajuinen organisaatio.
Suomessa vapautui samaan aikaan sellaista teollisen puurakennetuotannon kapasiteettia,
jota hanke tarvitsi. Yritys oli valmis teollisen tuotannon ja logistisen keskuksen järjestelyyn
välittömästi. Iso metsäalan yhtiö ilmaisi myös valmiutensa osallistua tuotannon teknisiin järjestelyihin ja rahoitukseen.
Sekä sotilas- että siviilikriisihallinnolla oli valmius osallistua hankkeeseen omilla erityisalueillaan, mm rakennusympäristön turvallisuuden varmistamiseen. Puolustusministeriölle, ministerille ja puolustusvaliokunnalle oli aiemmin esitelty edellä kuvattu Kosovo-malli ja sitä koskevan hanke-esitys.
Talot suunniteltiin sellaisiksi, että niiden rakenneosat olivat kahden miehen kannettavia valmiita seinäosia, joissa molemmat puolet olivat asumisvalmiita. Ne suunniteltiin teolliseen sarjatuotantoon ja koottaviksi mukana tulevilla piirretyillä ohjeilla ja käsityökaluilla. Kuljetus- ja asennussyistä materiaalit olivat kevyitä, pääosin puuta. Ikkunat ja ovet suunniteltiin kiinnitettäviksi osin runkorakenteeseen tehtyihin karmeihin. Myös lattia oli elementtirakenteinen. Talossa on kurkihirsi ja liimapuukattotuolit, jotka saavat jäädä näkyviin.
Talo oli suunniteltu tekijän kannalta kuin suuri kokoa-itse -huonekalu.
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Talon perustuksena oli uusi muovikennopaalu, joka voitiin tarvittaessa valaa täyteen tai kevyissä rakenteissa toteuttaa kelluvana ilman syvää perustusta. Elementtirakenne oli sellainen, että taloja voi muuttaa paikasta toiseen, laajentaa tai pienentää melko helposti. Kaikissa
oli varaus vessoihin ja suihkutiloihin, kevythormiselle piipulle ja ilmastointikanaville. Talon idea oli valmis, se odotti vain lopullista piirtämistoimeksiantoa.
Talon katto oli peltiä, keveyden ja asennushelppouden takia. Asumisjärjestelmään liittyi
myös valmius toimittaa viemärijärjestelmien umpi- ja saostuskaivot, puhdistamot ja niiden
osaaminen. Myös suihku- ja wc-tilat voitiin toteuttaa valmiina elementteinä. Seinäelementeissä on eristys ja tuuletus. Sama rakenne on myös lattiassa ja katossa, siinä kuitenkin paksumpi eristys kuumuutta vastaan ja reilu tuuletus.

Suunnittelusta vastanneiden arkkitehtien idea oli, että talojen piirustukset olisivat vapaasti
kaikkien käytettävissä ja muunneltavissa. Näin saamme kaikille alueille ja maihin yksilöllisiä sovelluksia ja mahdollisuuden aloittaa oma elementtituotanto heti, kun siihen muuten on
valmiuksia. Perheen kodiksi talon tekee myös se, että sen tekoon osallistuvat myös sen asujat.
Piirustussarjat pohjarakentamiseen ja kennopylväät suunniteltiin toimitettavaksi ensin.
Perustuksen asennuksen tarkastaisi suomalainen insinööri, joka myös opastaa ja kouluttaa
elementti-asennusten yhteydessä. Vastuu talon oikeasta rakentamistavasta siirtyisi paikalliselle taholle koulutuksen jälkeen. Tampereen ammattikorkeakoululla oli valmius antaa koulutusta joko Suomessa tai osoittaa kouluttajat kohteeseen.
Hankkeen idea oli, että talon elementtisysteemiä saa jatkossa kehittää kuten Linux käyttöjärjestelmää. Tällä tavoin voidaan edesauttaa paikallista tuotantoa, jolle on saatavissa
kansainvälistä rahoitustukea. Kriisiaputalojen toimintamalli oli suunniteltu siten, että se oli
monistettavissa useampaan toimittajakohteeseen ja myös hajautettavissa pienempien komponenttivalmistajien verkostoon18.

Hankekokonaisuuden suunnittelussa on sovellettu koulutustehdas -toimintamallia
(Pitkäranta 2004). Hanke oli yksi vaihe kansainvälisen puurakentamisen keskuksen
konseptitutkimus-projekteina, joihin kaikkiin liittyi verkottunut toimintamalli. Hankesuunnittelu toimi tiimityönä, tiimi oli samanaikaisesti yritysverkostojen rakentaja
ja oppivan strategian mukaisten liiketoimintasuunnitelmien valmistelija. Tiimillä oli
hyvä toimintavalmius tehdä esitys nopeasti toimitettavasta kovakattoisesta asumisjärjestelmästä, koska se oli lähes samanaikaisesti valmistellut edellä kuvattuja Kosovon ja Kiinan koulutus- ja aluerakentamishankkeita, jossa suunniteltiin siirrettäväksi suomalaista taloteollisuusosaamista koulutustehtaan avulla.

18

Lähde: muistio, Pitkäranta & Heikkilä, 2005
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Pian Tsunami-katastrofin jälkeen Finpro kutsui yrityksiä ja organisaatioita seminaariin19. Merkittävät viestit Finpron Aasia-avun seminaarissa olivat:

1. Infrastruktuuri ja arkkitehtuuri tulee olla samantapaista mihin ihmiset
ovat kohdemaissaan tottuneet
2. Paikallisen kulttuurin tekijät on otettava huomioon.
3. Kehitysavun tarkoitus on saada talous toimimaan ja lisätä paikallista
aktiviteettiä, onnistunut apu johtaa paikallisen tuotannon syntyyn.

5.4.1.1

Rahoitus

Neljäs tehtävä oli rahoituksen hankkiminen tähän kokonaisuuteen. Melko nopeasti
hankkeen käynnistyttyä tuli selväksi, ettei tämänkaltaisia mittavia suunnittelu- ja
rakentamiskohteita voida ajatella pk-yritysten tai niiden verkoston avulla toteutettaviksi. Tämä viesti tuli erittäin painokkaasti rahoittajan taholta. Pk-yrityksillä on
luonnollisesti roolinsa mahdollisessa järjestelmä- ja alihankkijatoiminnassa. Hankkeen myötä käynnistettiin neuvottelut isojen toimijoiden kanssa uskottavien vetureiden kartoittamiseksi ja sitä kautta rahoituksen varmistamiseksi.
Tekesille valmistellun rahoitusesityksen yhteydessä alkuvuodesta 2005 kaikki
kolme edellä mainittua hankeaihiota, kohdetta ja aluerakentamismallia yhdistettiin
matriisinomaisesti yhdeksi tutkimus- ja kehittämisalueeksi. Työn nimi on ”jälleenrakentamisen toimintavalmius globaalissa ympäristössä”. Samanaikaisesti käynnistettiin hätäapurakennusten ”perusmallin” arkkitehtisuunnittelu ja proton tekeminen
rakenne- ja teollisuustuotannon organisoimiseksi.

5.5

Viivästetty logistiikka jälleenrakentamisen suunnittelussa

Alla olevassa kaaviossa on koottu yhteen erilaiset jälleenrakentamisen tarpeet. Jokaisen esimerkin kohdalla on mahdollista käyttää samankaltaisia yhteisiä markkinointilogistiikan keinoja, joista merkittävin on viivästetty logistiikka. Lii-

19

Finpron seminaari 10.2.2005 Helsingissä
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ketoimintarakentaja ei keskity perinteiseen tuotantoon ja myyntiin vaan asiakkuudesta käsin ohjautuvaan sopimusliiketoimintaan. Asiakkuudet muodostavat sosiaalisen järjestelmän, joka ohjaa liiketoimintarakentajan toimintaa. Asiakkuus on
toiminnan keskiössä. Sen merkittävin vaikuttaja on paikallinen kulttuuri, jota käytettävä tekniikka palvelee. Liiketoimintarakentajalle tämä merkitsee haastetta saada
asiakas vuorovaikutuksen keinoin sitoutumaan yrityksen arvoihin. Markkinointilogistiikan ydin on sopimusliiketoiminnalle rakentuva arvoketju.
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5.5.1.1

Jälleenrakentamisen asteet ja vaiheet: tutkimus kohdistuu toimintajärjestelmään
1. Hätäapu
(teltan jälkeen 1-6 kk:n aikana)
kovakattoinen rakennus
•
•
•

•

Ostajina hallitus, UNHCR, Punainen
Risti, kohdemaiden hallitukset
Lahja saajalleen: asuntoja, lastenkoteja, kouluja, kenttäklinikat, viranomaistoimistot
Paikallinen sovellus, vastaanottajat
osallistuvat
Intian Valtameren tsunami

2. Uudelleen rakentaminen
•
•
•

•

Paluumuuttajat, asuntokannan korvausrakentaminen,
Kansainvälisten pitkään viipyvien järjestöjen toimitilat, kenttärakennukset
Kunnallistekniikka ja yhdyskuntasuunnittelu ovat osa
rakentamista, ympäristöarvot otetaan huomioon
Osittain World Bank -rahoitteinen, osittain lahja, ostajille rahoitusjärjestely (arava)
Kosovo, tsunami – alueen paluumuutto

3. Järjestäytynyt yhteiskunta
•
•
•

•

aika

½

Palveluiden ja mm. turismin rakentaminen
Business & retail rakentaminen
Vapaiden markkinoiden toimintaa, useita rahoitusmahdollisuuksia
Kiina, tsunami -alueen järjestäytynyt yhteiskunta

2

5

vuotta

Kuva 7. Jälleenrakentamisen vaiheet (Häikiö 2004)

Viivästetyn logistiikan mallin soveltaminen jälleenrakentamiseen koostuu muutamista asioista. Ensimmäinen näistä on tiedon vieminen. Tiedon vienti tuoteviennin
sijasta liittyy viivästettyyn tuotteen muodon teolliseen prosessointiin. Tiedon vienti
tarkoittaa viivästetyn logistiikan mallissa myös varastojen pitämistä alhaisena ja
tuotteen teollisen valmistuksen aloittamista (form postponement) vasta kun se on
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järjestelmän prosessissa myyty asiakkaalle. Asiakas tarkoittaa B2B – asiakkuutta.
Toinen viivästetyn logistiikan malliin liittyvä logistinen ratkaisu on maantieteellinen
(logation). Maantieteellinen ratkaisu liittyy välivarastointiin silloin, kun jakelua tehdään useisiin pisteisiin (Bowersox ym., 2007 12–14).
Edellä olleessa kaaviossa on jäsennetty kolme erilaista jälleenrakentamisen tarvetta. Käsite jälleenrakentaminen on amerikkalaista perua ja se sisältää kaksi komponenttia. Ensimmäinen tarkoittaa aluerakentamista, joka sisältää kokonaisen pienyhdyskunnan järjestelmän rakentamisen. Sitä voi verrata vaikkapa risteilylaivan rakentamiseen, johon mahtuu yli 2000 matkustajaa. Laivassa kokonaisuus on rakennettu yhdyskunnan pienoismalliksi sekä väliaikaiseen käyttöön asiakkaan kannalta
katsottuna. Toinen jälleenrakentamisen käsitteeseen sisältyvä osa tarkoittaa uudelleenrakentamista jo rakennetulle alueelle.
Tarve jälleenrakentamiseen syntyy erilaisten luonnon tai ihmisen aiheuttamien
katastrofien seurauksena. Tätä jälleenrakentamisen vaihetta nimitetään hätäavuksi.
Seuraava jällenrakentamisen vaihe on paluumuutto, joka Kosovon esimerkin kohdalla tarkoittaa palaamista kotiseudulle muutaman vuoden jälkeen. Paluumuuton
mahdollistavaa rakentamista ei ole voinut tehdä maa-alueiden omistuksen selkiintymättömyyden vuoksi. Kolmas jälleenrakentamisen muoto on urbaanin ympäristön
uudelleenrakentaminen, josta on edellä käytetty nimitystä järjestäytynyt yhteiskunta.
(Häikiö, 2004.)
Jälleenrakentamisen viivästetty logistiikka sisältää kaksi pääajatusta. Ensimmäinen on tuotteen muodon prosessointiin liittyvä viivästäminen, kunnes sillä on
omistaja. Toinen on tuotteen tai materiaalin sijaintiin liittyvä viivästäminen, tavara
säilytetään logistisessa keskuksessa, kunnes sillä on uusi omistaja. Nämä kaksi
komponenttia sisältyivät edellä kuvattuihin kolmeen tapaukseen, ja näiden ratkaisuksi esitin suunnitelmissa joustavaa koulutustehdasta. Sen muoto on liikutettava,
uudelleenkoottava valmistus- ja kokoonpanolinja. Tähän kokonaisuuteen liittyy
koulutuksellinen näkökulma. Koulutus voidaan toteuttaa suomalaisen teollisuuden
ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä kansainvälisille opiskelijaryhmille. Opiskelijat
voivat olla joko perustutkintoa tai ylempää master – tason tutkintoa suorittavia henkilöitä. Kuvaan seuraavissa luvuissa perusteellisemmin koulutustehtaan, viivästetyn
logistiikan ja viestinnän ajatusta yhdistyneenä epälineaariseksi arvoketjuksi.
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5.6

Yhteenveto edellisistä luvuista

Tutkimuksen ensimmäinen osa koostuu tutkimuksen kysymyksestä, minkälainen
rooli ammattikorkeakoulun t&k -toiminnalla on osana epälineaarista arvoketjua.
Tutkimuksen näkökulma painottaa systeemistä oppimista ja se pyrkii lisäämään
ymmärrystä ja tulkitsemaan ammattikorkeakoulua klusterikontekstissa.
Tutkimuksen ote on hermeneuttinen. Tutkimuksen tiedonkäsitys on konstruktivistinen, sen mukaan yhteiskuntatieteellinen tieto rakentuu ihmisten välillä.
Sosiokonstruktivismi edustaa tutkimuksessa oppimisen paradigmaa. Klusterin toiminta ja uusiutuminen perustuvat vuorovaikutukseen ja kommunikointiin. Näiden
ehdoton edellytys on Luhman’in (1995a) mukaan luottamus.
Tutkimuksen epälineaarinen arvoketju rakentuu yrityksen, ammattikorkeakoulun
ja muiden viranomaisten symbioottisesta verkostosta. Tutkimuksen epälineaarinen
arvoketju tuottaa aineettomia pääomia ja käyttää arvonluomisessa kehittyneitä ja
erikoistuneita pääomia. Ammattikorkeakoulu on kiinteä osa arvoa luovaa järjestelmää ja se osallistuu arvon luomiseen kahdella tavalla. Ensimmäinen on pedagoginen
tehtävä ja toinen on ympäröivän yhteiskunnan kanssa tehtävä t&k –työ. Ammattikorkeakoulu osallistuu t&k –työhön hankkeiden kautta, hankkeet ovat luonteeltaan
kehitys- tai tutkimushankkeita.
Kuvaan tutkimuksen empiirisen aineiston kohdalla ammattikorkeakoulun osallistumista kolmeen jälleenrakentamisen hankkeeseen. Jälleenrakentamisen hankkeita
voidaan tarkastella ammattikorkeakoulun näkökulmasta erilaisina systeemisen oppimisen paradigmoina. Klusteri on ikään kuin elävä arvoketjujen organisaatio, joka
uudelleenrakentuu erilaisista suhteista.
Jälleenrakentamisen hankkeissa ollaan tekemisissä hyvin käytännön tason ongelmien kanssa. Kun kiinalaisen osapuolen kanssa neuvotelaan rakentamishankkeesta, viitataan asiakirjojen teksteissä erilaisiin rakentamismääräyksiin ja
standardeihin. Yksi Shenyang-hankkeen projekti oli kääntää kiinalaiset rakennusmääräykset englannin kielelle ja luoda sellaisia käsitteitä, jotka ymmärretään
molemmin puolin. Ammattikorkeakoulun uusin perinne on korkeakoulutraditio.
Tämä traditio korostaa tutkimuksen ja kehitystoiminnan merkittävää asemaa oppimisessa. Korkeakoulutraditio luo oppimiselle uudenlaisia käytäntöjä ja uudenlaisen
paradigman.
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6. Arvoketjuajattelun oppiminen

Käsittelen tässä pääluvussa arvoketjuajattelun oppimista. Arvoketjuajattelun oppiminen tarkoittaa oppimista ajattelemaan strategisesti (Harisalo 2008, 250–252). Arvoketjuajattelun oppimiseen liittyy ulkoinen struktuuri ja oppimisen sisäisiä prosesseja. Oppimisen ulkoiseen struktuuriin luokittelen ne rakenteet ja menettelytavat miten oppiminen organisoidaan. Oppimisen sisäiset prosessit viittaavat tässä yhteydessä niihin käsittelytapoihin, joiden avulla ihminen historiallisena persoonana jäsentää
ja luokittelee henkilökohtaisesti koettua ja tilannekohtaista tietoa. Näitä ovat esimerkiksi mielikuvat, myytit ja tarinat. Strategisessa oppimisessa korostuu tutkivan
oppimisen näkökulma. Tämänkaltainen oppiminen on sisältäpäin johdettua. Oppiminen tarvitsee tilan, ohjausvälineet ja aidon tarpeen. Tila voi olla joko myöhemmin
kuvattava studio tai tila voi olla kenttä, kuten kenttätutkimuksissa. Lisäksi strategisen ajattelun oppiminen tarvitsee oppimisen ohjausmateriaalin, opettaminen muuttuu valmentavaksi ohjaukseksi.
Kun oppiminen tapahtuu käänteisesti, seurauksena jostakin, eikä suoraviivaisesti
johonkin pyrkimällä sitä voinee kutsua epälineaariseksi oppimiseksi. Frankl käsittelee samaa asiaa, kun hän kutsuu epälineaarista toteutumista tarkoituksen tahdon toteutumiseksi (2005, 49), hänen mukaansa ihminen toteuttaa itseään tarkoittamattaan
silloin, kun hän toteuttaa tarkoitustaan. Frankl (2005, 52) siteeraa filosofi Karl Jaspersin lausumaa ”Asia, jonka ihminen ottaa omakseen, tekee hänestä sen, mikä hän
on”.

6.1

Ammattilaisuuteen oppimisen paradigma

Tekemällä oppiminen on yksi vanhimpia ammatillisen koulutuksen muotoja. Suomessakin toimi eurooppalainen kiltajärjestelmä, joka hajosi teollistumisen myötä.
Sen jälkeen maassamme elettiin kouluoppimisen valtakautta. Suomeen alkoi rakentua 1950 -luvulta lähtien ammatillisen koulutuksen järjestelmä. Tultaessa 1990 -
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luvulle tilanne muodostui kiusalliseksi, koska ammatillinen koulutus ei enää vastannut työelämän tarpeita ja se oli etääntynyt kauaksi työelämäsuhteista. Ammattikorkeakoulujen perustaminen osui syvän laman ajankohtaan ja niitten erääksi tehtäväksi tuli nimenomaan koulutuksen työelämäsuhteiden parantaminen. (Ahola & Kivelä
& Nieminen 2005, 8-9.)
Teollisen toiminnan funktio- ja prosessiajattelun välillä on perustava ero, joka
liittyy myös tiedon käsitykseen ja perustaan. Funktioajattelussa tiedon hallinnan ja
siirtämisen oikeus liittyy johtajan tai opettajan asemaan, tieto on opettajan hallussa
tai varastoituna oppikirjoissa ja dokumenteissa ja sitä voidaan liikuttaa ja vastaanottaa tietotekniikan menetelmin. Prosessiajattelussa korostuu tiedon ja toiminnan integraatio, hierarkia korvautuu tiimityöllä ja tiedon käsitys ja perusta ovat sosiaalisessa yhteisöllisyydessä. Tieto rakentuu yhteisesti ymmärrettäväksi ja käytettäväksi
kieleksi (Christopher & Peck 2003, 105). Tämä tarkoittaa samaa kuin jatkossa kuvattava Schön’in (1999) kahden ammattilaisryhmän, major ja minor -professioiden
ero. Näiden ammattilaisryhmien ero on heidän tietonsa perustassa, major ammattilaisilla se painottuu kokemuksen ja käytännön tuomaan pragmaattiseen näkemykseen, kun taas minor-ammattilaisilla tietämys perustuu akateemiseen oppineisuuteen eli kirjaviisauteen.
Ammattikorkeakoulujen opetuksen paradigma on tutkimuksen aineistoon perustuvan tulkintani mukaan muuttumassa perinteisestä opettajajohtoisesta luokkahuoneopetuksesta käytännön hankkeiden, projektien ja tiimityöskentelyn avulla
oppimiseen. Tätä kautta opiskelu vastaa työelämälähtöisyyttä, mikä tarkoittaa erityisesti tiedon muodostumisen suuntaa ja lähdettä. Paradigman muutos opettamisen
ideologiasta käytännön ammattilaisiksi valmentautumiseen on suuri harppaus. Se
muuttaa samalla koko oppimisen arkkitehtuurin ja tiedon käsitteeseen liittyvän näkemyksen.
Opiskelijan näkökulmasta muutos tarkoittaa siirtymistä johdettavana olemisesta
vastuulliseen itsensä johtamiseen. Paradigman muutos vaikuttaa oleellisesti käsitykseen tiedon perustasta. Tiedon perusta ei enää painotu opettajaan ja oppikirjaan vaan
tieto rakentuu sosiaalisesti, käytännöstä käsin ja vasta sen jälkeen yksilöllisesti, eli
kuten Vygotsky asian ilmaisee, ensin sosiaalisella ja sitten psykologisella tasolla.
Ihmisen muistin toimintaan ja sisältöön vaikuttavat hänen aiemmat kokemukset,
kulttuuritausta, arvot ja uskomukset. Kuten Frederick Bartlett toteaa, muisti toimii
vain harvoin palauttamalla alkuperäisen aineiston muuttumattomana mieleen. Mer80

kityksellisen tiedon perusta on siis kontekstuaalinen, sosiaalinen ja kulttuurisidonnainen, henkilön tieto rakentuu kuitenkin vahvan yksilöllisesti. (Rauste-von Wright
ym. 2003, 158–160.)
Valitessaan ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksikköjä 2002–2003 korkeakoulujen arviointineuvosto on painottanut ammatillista kehittymistä, työelämälähtöisyyttä ja oppimisympäristön merkitystä ja hanketoimintaa (Huttula ym.
2002, 20). Tämä tarkoittaa samalla opetuskäytännön siirtymistä valmentavaan, ohjaavaan ja tutkivaan suuntaan. Opetuskäytännön eli paradigman muutos tarkoittaa
samalla

myös

tulkintani

mukaan

opettajan

ammatti-identiteetin

uudel-

leensuuntautumista. Tämän orientaation tietoperusta on enemmän kokemusperäinen
(Raij 2003, 49–51). Kun opetuksen painopistettä muutetaan aiemmin edellä lueteltuihin hanke- projekti- ja tiimityömalleihin se tarkoittaa samalla, että opetus organisoidaan avoimemmin ja yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa.
Käytännön ammattilaisuuteen valmentamisessa opettajan työelämäkokemus vaikuttaa positiivisesti opetustyön tuloksellisuuteen. Jos opettajalla on riittävä käytännön kokemus opettamastaan alueesta, tämä heijastuu hänen työprosessiinsa ja vahvistaa hänen mahdollisuuksiaan lähestyä opiskelijoitaan ja etsiä tältä pohjalta kokeillen erilaisia ratkaisumalleja. Tämä luo tilanteen, jossa omaa asemaa ei tarvitse
vahvistaa ulkoisin keinoin (Rauste-von Wright & von Wright & Soini 2003, 47–49).
Juuti (1995) käsittele samaa asiaa yrityskulttuurin näkökulmasta. Juutin esilletuoma yliminän kulttuuri esiintyy puhtaimmillaan rauhanajan kasarmiolosuhteissa
tai oppilaitoksissa (emt. 81–82). Tämä johtaa kielteiseen kehään opettajan ja opiskelijan välillä. Esimerkiksi Laurea ammattikorkeakoulun (2006) opetussuunnitelma on
rakennettu edistämään opiskelijan kasvamista osaksi kehittäjäverkostoja. Laajat
opintojaksot mahdollistavat innovaatiotoiminnan sulauttamisen osaksi oppimistoimintaa t&k –hanketoiminnan kautta. Innovaatiolähtöinen palveluyrittäjyys – teemasto tuo yrityskehityksen koko opiskelun viitekehykseksi toisesta opintovuodesta
lähtien20.

20

Lähde: Laurean edustajan luento 16.8.2006 Torniossa
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6.1.1 Vuorovaikutus ja kommunikointi
Tulkitsen tässä luvussa kommunikointia ja vuorovaikutusta sekä niiden liittymistä
sosiokonstruktivistiseen oppimiseen ammattikorkeakoulukontekstissa (Kauppila
2007). Vuorovaikutus eli interaktio on kahden tai useamman tapahtuman välinen
vaikutussuhde, jossa tapahtumat vaikuttavat toisiinsa. Vuorovaikutus on suhde, joka
aiheuttaa aina voiman ja vastavoiman syntymisen. Se on yksisuuntaisen vaikutussuhteen vastakohta (Koivuaho 2005).
Liiketaloudessa vuorovaikutus tarkoittaa ihmisten sosiaalista kanssakäymistä sekä tapaa, jolla he vaikuttavat ja vastaavat toistensa toimintaan. Työyhteisön toimivuus ja hyvinvointi perustuvat vuorovaikutussuhteisiin. Liiketoiminnassa onnistunut vuorovaikutus edellyttää monenlaisia tietoja ja taitoja, empatiaa ja kykyä ottaa
huomioon toisen ihmisen näkökulma. On opittava ymmärtämään omista näkemyksistä poikkeavia mielipiteitä ja maailmankuvia. Ihmisten välinen kommunikointi ei
ole koskaan yksisuuntaista tai yksiulotteista, vaan jaettu sosiaalinen tapahtuma.
Viestintäkanavia ovat muun muassa kieli, katsekontakti, kasvonilmeet, kosketus ja
ihmisten välinen etäisyys. Myös vaikeneminen, syrjään vetäytyminen ja vastaamatta
jättäminen ovat viestejä (Normann 1982, 68–71).
Arkielämä ja kanssakäyminen tuovat jatkuvasti eteemme uusia tilanteita, joissa
joudumme tulkitsemaan toisten ihmisten viestejä, toiveita ja aikomuksia. Meillä
kaikilla on oma elämänhistoriamme ja omat tulkintamallimme, joiden pohjalta pyrimme ymmärtämään muita. Kommunikointi toimii usein siten, että tulkitsemme
viestin jo ennen sen vastaanottamista ja toisin kuin viesti on tarkoitettu ymmärrettäväksi. Vuorovaikutustaitoja on kuitenkin mahdollista harjoitella ja kehittää.
Tutkimus painottuu inhimilliseen vuorovaikutukseen ja kommunikointiin eikä niinkään informaatioteknologiaan. Tekninen kanavarajoite ei ole tänä päivänä viestinnän ja uuden tiedon syntymisen kannalta merkityksellinen pullonkaula.
Suomen kielen termit viestintä ja kommunikaatio liittyvät ihmisten välisen vuorovaikutuksen kuvaamiseen. Niitä käytetään osin synonyymeinä, mutta kommunikaation käsite kuvaa ehkä vielä paremmin vuorovaikutuksellista prosessia. Kommunikaation käsite kuvaa vuorovaikutuksen yhteisöllistä luonnetta. Etymologisesti
kommunikaation kantasana on latinan kielen communicare, joka tarkoittaa yhteiseksi tekemistä. Yhteisyys tulee ilmi kielenkäytössä. Kommunikoinnin kielen pitää olla
niin laajasti yhteistä, että se voi siirtää käsillä olevan tiedon yhteiseksi ymmärryk82

seksi. Kommunikaatio ja viestintä käsitteiden vivahteellinen ero ilmenee niiden viitatessa tiedon syntymisen ja välittämisen tapaan. Lineaarisen viestinnän avulla siirretään valmiita tietopaketteja lähettäjältä vastaanottajalle. Kommunikaatio, yhteiseksi tekeminen, tarkoittaa sosiaalisessa todellisuudessa muodostettavaa tietoa ja
yhteistyön vaikutusta. Tässä tutkimuksessa kommunikaatiota tarkastellaan laajassa
merkityksessä. Se käsittää ne toimenpiteet, joilla mieli vaikuttaa toiseen. Kommunikaatio sisältää kirjoitetun, suullisen ja kuvallisen viestinnän keinojen lisäksi oikeastaan kaiken inhimillisen käyttäytymisen (Kunelius 2001, 12). Olen joissain kohdissa
käyttänyt käsitettä epälineaarinen viestintä kuvaamaan sen moniulotteista ajatusta.
Tulkintani mukaan vuorovaikutteisen viestinnän käsite on hyvin lähellä kommunikaatio -termin sisältöä.
Niin ympäristömme kuin kirjallinen teksti ovat avoimia monille tulkinnoille. Totuus ei ole konstruktivismin mukaan maailman vaan kielellisten entiteettien eli lauseiden ominaisuus. Koska kielet ja lauseet ovat ihmisten luomuksia, myös totuus on
ihmisten rakentamaa (Rorty 1989, 5). Erilaisten diskurssiyhteisöjen jäsenten on keskenään neuvoteltava ja sovittava asioista ja sellaiset tekstit ja kieli, joista yhteisön
jäsenet pääsevät yksimielisyyteen, voidaan katsoa todellisuudeksi. Kielen ulkopuolella ei ole mitään, jota vasten kielen totuudellisuutta voitaisiin arvioida. Totuus onkin eräässä mielessä (Prawatt 1996, 221) ”kielipelin menestyksellinen siirto” (Tynjälä 1999, 56).
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Taulukko 4. Virkkunen, Toikka ja Engeström (1997) korostavat kolmen tyyppisiä
rajanylityksiä oppimisen ja uudistumisen näkökulmasta (Eteläpelto ym. 1999,
68)

1.

Suunnittelun ja toteutuksen välisen rajan ylityksissä on kysymys uudenlaisen
käytäntöön suuntautuvan suunnittelukulttuurin ja suunnittelevan työtavan kehittämisestä. Tällöin murretaan rajaa perinteisen johtoon ja suunnittelijoihin
painottuneen, usein erillään käytännöstä tapahtuneen suunnittelun ja jokapäiväisen toiminnan väliltä. Suunnittelu jatkuu ja täsmentyy osana arkista työtä.

2.

Strategisen uudelleensuuntaamisen ja arkisten toimintatapojen uudistamisen
välisen rajan ylityksillä kytketään organisaation lattiatasolla tehtävä jokapäiväinen työ yrityksen strategisten visioiden ja mahdollisuuksien kehittelyyn.

3.

Organisaation ja sen ympäristön välisten rajojen ylittäminen merkitsee ennen
muuta asiakkaiden, alihankkijoiden ja strategisten kumppaneiden kanssa harjoitettavan yhteistoiminnan hallintaa uudella tasolla.

Alla olevassa kuviossa on hahmoteltuna kahden organisaation vuorovaikutteinen
prosessi. Vuorovaikutteisuus tarkoittaa, että tekemisellä on tavoite, se on ammattikorkeakoulun ja yrityksen yhteistä toimintaa. Ammattikorkeakoulun näkökulmasta
opitulla on parempi siirtovaikutus käytäntöön, kun osaaminen rakentuu konstruktiivisesti. Yrityksen näkökulma kiinnittyy eri arvoihin, jota vuorovaikutus luo. Oppivan organisaation tai klusterin kehittämisessä on kysymys ennen kaikkea yhteistoiminnan kehitystä estävien rajojen ylityksistä.
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Kuva 8. Kahden organisaation vuorovaikutteinen kehitysprosessi

Vastavuoroinen ammattikorkeakoulun ja yrityksen oppimisen järjestelmä edustaa
autopoieettista järjestelmää (Maula 1999, 2000)., joka pitää itse itseään yllä. Ylläpito edellyttää aktiivista osallistumista ja vaihtoa. Tähän perustuen myös ammattikorkeakoulun toimintaa mitataan alueellisen vaikuttavuuden kriteerein. Aluekehitysvaikutus on toiminnan seurausilmiö, johon voidaan vaikuttaa epälineaarisessa arvoketjussa vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin keinoin.
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6.1.2 Asiakaslähtöisyys ja verkostoituminen
Oppimisen historiassa ikuinen ongelma on etäisyys. Oppiminen, eksplisiittinen artikuloidun tiedon jakaminen on mahdollista netin kautta. Sen sijaan hiljaisen tai piilevän tiedon siirtäminen on monimutkaista. Ammattikuntalaitoksen aikaan tämä siirto
toteutettiin samoissa tiloissa toimivan oppipoika-kisälli-mestari -ketjun kautta. Tämä ketju katkesi teollistuvissa maissa kuten Suomessa, kun perustettiin käsityöläiskouluja, valmistavia ammattikouluja ja ”polyteekkejä”, joiden opetus perustui luento-opetukseen ja eksplisiittiseen koulutietoon. Opetushallinnon kehittäminen toi
“ylhäältä-alas” -ohjauksen. Northin kuvaama historiasidonnaisuus on syynä siihen,
että koulujärjestelmä on tayloristisen joustamaton ja ylhäältä ohjattu, vaikka markkinavetoisuutta on pyritty lisäämään 1990-luvun alusta lähtien.
Uusi asiakaslähtöinen ammattikorkeakoulu21 sisältää piirteitä mestari-oppipoikakoulutuksesta ja “markkinavetoisesta” koulusta. Koulutusta ohjaa suuressa määrin
kouluttajien monipuolinen asiantuntijuus ja tiimien (Kazenbach & Smith 1998) yhteiset päätökset. Asiakaslähtöinen koulu on valtava haaste kouluttajille, sillä aktiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppija on aktiivinen toimija ja opettaja taustalla toimiva motivoija ja oppimistilanteiden järjestelijä. Konstruktiivinen oppiminen on
tavoitteellinen tapahtuma, jossa subjektilla on keskeinen rooli. Tästä lähtökohdasta
on johdonmukaista kiinnittää oppimistilanteet oppijan jokapäiväiseen elämään, harrastuksiin ja työhön. Konstruktiivinen oppiminen toteutuu tehokkaammin siinä ympäristössä, jossa opiskeltavia tietoja ja taitoja käytetään. Näitä ovat työpaikat tai
niiden toimintaperiaatteita noudattavat opiskelutilat ja oppimisympäristöt (Ekola
ym. 1992). Eräänä sovelluksena ammattikorkeakouluympäristössä voisi toimia virtuaalisen tilan ja semanttisen webin käyttäminen. Tämä tarkoittaa samantapaista metodia, jota sovelletaan esimerkiksi lentäjien tai sotilaitten koulutuksessa.
Verkostokouluja on alkanut syntyä 2000-luvun alkaessa. Kun oppilaitokset ovat
lisänneet yhteyttä työpaikkoihin työssä oppimisen kautta, ne ovat alkaneet omaksua
työelämän pelisääntöjä toiminnan organisoimisessa ja ryhtyneet nopeasti rakentamaan verkostoja. Verkostokoulujen positiivisia puolia ovat asiantuntijuuden hyö21

Laurea ammattikorkeakoulun (2006) opetussuunnitelma on rakennettu edistämään opiskelijan

kasvamista osaksi kehittäjäverkostoja ja ammattikorkeakoulun ensimmäisenä opiskeluvuotena perehdytään asioihin ilman teoriaopiskelua. Lähde: Laurean edustajan luento 16.8.2006 Kemi-Tornion
ammattikorkeakoululla Torniossa
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dyntäminen, joustavuus ja henkilöstön tunne mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa ja itseohjautuvien yksiköiden ilmapiirin parantuminen. Verkostokoulut myös
reagoivat ympäristön muutoksiin nopeasti, niissä korostuu ihmisläheisyys, asiantuntijuuden hyödyntäminen ja hyvä yhteys asiakkaisiin. Johtaminen on osallistuvaa ja
valtuuttavaa. Oppilaitoksen asema koulutusverkostossa selkenee verkostoitumiseen
usein liittyvän suuremman erikoistumisen myötä samalla kun saavutetaan mittakaavaetuja. Verkoston avulla saadaan yhteyksiä ja tietoja kolmansista osapuolista. Verkostot voivat rakentua erilaisten tekijöiden ympärille. (Helakorpi 2001, 39–40.)
Taulukko 5.

Oppilaitosverkostot (Helakorpi 2001, 39–40)

1.

Sisäinen verkosto, tiimityö ja prosessit

2.

Lähiverkosto, yhteistyö lähellä olevien toimijoiden kanssa

3.

Etäverkosto, moderniin sähköiseen viestintään perustuvaa toimintaa, myös
kansainvälistä

Olen pyrkinyt edellä olevassa ymmärtämään sitä haastetta, joka on opettajalla edessään, kun opetettavan alueen paradigma muuttuu mekanistisesta paradigmasta orgaaniseen tai dynaamiseen paradigmaan. On helpompi esittää tuotantotalouden, logistiikan ja markkinoinnin funktiot erillisinä oppiaineina pitäytyen tiukasti vakiintuneisiin käsitteisiin ja ikään kuin osastorajoihin. Ongelmaksi asia tulee siinä vaiheessa kun ammattilainen astuu työelämään eivätkä toimintavaiheet olekaan selkeästi
määriteltyjä ja erillisiä vaan edessä on virtaava prosessi, jossa asiat kytkeytyvät toisiinsa ja alkupiste onkin kuluttajamieltymys eikä raaka-ainelähde. Sotilaat käyttävät
nykyään käsitettä epälineaarinen sodankäynti toiminnalle, jossa ei ole olemassa rintamalinjoja eikä perinteinen vihollinen ole edes tunnistettavissa univormusta. Kyse
lienee sissitoiminnan uudelleentulkinnasta.
Maamme korkeakouluverkosto on lukumääräisesti mittava ja toisaalta se on hajallaan ympäri maata. Tästä syystä on syntynyt virtuaalisia oppimismahdollisuuksia
eli opintoja voi suorittaa verkostoyliopistossa tai – ammattikorkeakoulussa, kuten on
laita valtakunnallisessa Aasia – verkostoyliopistossa, jonka professuuri ja koordinaatio ovat olleet Turussa. On todennäköistä, että korkeakoulut tulevat organisoitumaan nykyisten oppiaineisiin perustuvien ohjelmien sijasta teollisuuden tavoin, jolloin pääpaino on asiakastarpeista käsin organisoituvista prosesseissa ja prosessin
elementtejä kerätään niistä kotimaisista tai ulkomaisista yksiköistä, jotka erikoistu87

vat joihinkin erityisalueisiin. Esimerkkinä voivat olla sellaiset alueet, kuten Aasian
tai Venäjän kauppa, energia, ympäristöteknologia tai kansainvälinen markkinointilogistiikka.

2.1 Ammattilaiseksi kehittyminen
Käsittelen tässä luvussa ammattilaiseksi kehittymistä. Schön’in (1999) mukaan vahva ammattilaisuus rakentuu neljän merkittävän ominaisuuden varaan, nämä ovat
erikoistuminen, tiukka rajaaminen, tieteellisyys ja normittaminen (emt. 23). Edellä
olevan mukaan ammattilaiseksi kouliintuminen tapahtuu sekä tekemisen että tieteellisyyden kautta.
Oppimisen sosiaalista aspektia korostavan näkökulman yleistyessä oppimisesta
puhutaan erilaisissa yhteiskunnallisissa yhteyksissä. Hyvänä esimerkkinä on oppivan yhteisön tai oppivan organisaation käsite, joka on otettu melko yleisesti arkikäyttöön. Jo vuosia sitten tutkijat ovat todenneet, että kaikkien organisaatioiden olisi
oman selviytymisensä vuoksi pyrittävä kehittymän oppiviksi organisaatioiksi (Senge
1990). Nykyään kyseinen termi esiintyy myös hallinnollisessa kielessä esimerkiksi
sovellettaessa vuoden 1999 koululakia ja vaikkapa pohdittaessa ihmisten johtamisen
taitojen yhteyttä teollisuusyritysten menestymiseen. Perinteisessä organisaatiossa
oppiminen jää helposti itsestäänselvyydeksi tai kaventuu tarkoittamaan esimerkiksi
täydennyskoulutustarjontaa. Käytännön sovelluksissa oppivan organisaation rakentaminen saattaa kanavoitua irrallisiksi menetelmiksi, metodeiksi, joiden perustelut
jäävät epäselviksi. Organisaation oppimista ei voida suoraan johtaa yksilön oppimisesta, vaikka niistä on löydettävissä yhteisiä elementtejä. Ryhmä oppivia ihmisiä ei
myöskään vielä tee itsestään oppivaa organisaatiota. (Rauste-von Wright & von
Wright & Soini 2003, 232–233.)
Henkilön peruskoulutus on sikäli mielenkiintoinen, että se määrää pitkälle ihmisen arvot, käytöksen ja varsinkin lähestymistavan asioihin loppuiäksi. Teknisen peruskoulutuksen saanut henkilö katsoo asioita aina teknisestä näkökulmasta, on hänen työtehtävänsä mikä tahansa. Samoin tekevät kaupallisen tai oikeustieteellisen
koulutuksen saaneet henkilöt. Työtehtävien yhteydessä myöhemmin annettu koulutus ei juuri voi tätä tosiasiaa muuttaa, se kouluttaa henkilön vain työskentelemään
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tietyssä uudessa suppeassa ympäristössä, kuten käyttämään uutta konetta tai ymmärtämään sovellettavaa logistiikkaketjua. Asioiden- ja syy-yhteyksien laajempi ymmärrys pohjaa aina peruskoulutukseen. (Grönroos 2003, 113–114.)
Kun organisaatio pyrkii hyödyntämään aktiivisesti oppimistaan uusissa tilanteissa, voidaan puhua organisaatiotason oppimisen transferista. Ammattikorkeakouluorganisaation oppiminen voi tietenkin olla pinnallista näennäismuutosta,
mutta se voi myös olla syvällisesti toimintaan vaikuttavaa. Tällöin se voi viedä organisaatiota kohti aiempaa mielekkäämpää toimintaa. Tämä näkyy yleensä sekä sisäisissä, esimerkiksi ilmapiiriin liittyvissä että ulkoisissa seikoissa, esimerkiksi valmistuvien osaamisen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa. Oppivaa organisaatiota
tarkasteltaessa opitun siirtovaikutus voi näkyä uusien toimivien käytäntöjen ja prosessien käyttöönottona. Tämä merkitsee myös vaihtoehtojen etsimistä kontrolloivalle johtajuudelle. Ammattikorkeakouluorganisaation johtajuus - rehtorius on oppivan
organisaation keskiössä. Oppivan organisaation täytyisi olla vuorovaikutteisen ihmissuhdetyön asiantuntija ja toisaalta kyetä johtamaan käytännön koulutusasiantuntijoiden muodostamaa tietointensiivistä oppimisyhteisöä (Rauste-von Wright & von
Wright & Soini 2003, 233–238).
Johtajan vaikeimpia kysymyksiä on, miten saada organisaatiossa aikaan niin
avoin ja hyväntahtoinen ilmapiiri, että konfrontaatio johtaa uusien kysymysten syntymiseen puolustautumisen sijasta. Turvallisen, ihmettelyn sallivan ja siihen pyrkivän ilmapiirin eli ”kyseenalaistamisen kulttuurin” (Cosa 1992) vaatii työtä. (emt.,
233–238.)
Vuorovaikutteinen toiminta edistää edellisen mukaan organisaation uudistumista.
Käsittelen muualla tässä tutkimuksessa syvällisemmin organisaatiokulttuurin käsitettä. Organisaatiokulttuurin käsite kattaa tässä tutkimuksessa erilaiset organisaation
paradigmat: mekanistisen, orgaanisen ja dynaamisen. Erilaisia koulutusorganisaatioon liittyviä paradigmoja tulee tarkastella suhteessa aikaansa ja sen hetkiseen koulutusorganisaation tiedon traditioon: kisälli-mestariperinne, ammattikasvatusperinne ja
korkeakouluperinne. Toimijoiden sitoutuminen aikaansa, path dependence – hypoteesi, vaikuttaa oleellisella tavalla liiketoiminnan kustannuksiin. Instituutioiden syntyyn ja kehittymiseen liittyen historiallisessa institutionalismissa on nostettu esiin.
“polkuriippuvuus” (path dependence) tai polkuhistoria. North (1993) tarkoittaa polku tai historiariippuvuudella sitä, että verkostokytkennät, organisaatioiden oppimis-
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prosessit, sekä historiasta periytyvä asioiden subjektiivinen mallintaminen vahvistavat suuntaa, johon taloudellisen toiminnan kehitys on kerran lähtenyt.
Kunkin yhteiskunnan toimintojen ja ihmisten tekemien valintojen nähdään riippuvan yhteiskunnassa vaikuttavien instituutioiden historiallisesta kehityksestä.
North on soveltanut path dependence -väittämää uusinstitutionalistisessa teoriassaan.

Northin

mukaan

on

kaksi

perustekijää,

joiden

vallitessa

“histo-

riasidonnaisuudella” on merkitystä. Ne ovat kasvavat tuotto-odotukset ja epätäydelliset markkinat, joihin sisältyy liiketoiminnan kustannuksia. Instituutioilla ei ole
merkitystä, mikäli nämä perustekijät puuttuvat. Organisaatiot kehittyvät ja toimivat
Northin (1993, 99–100) mukaan siten, että ne pyrkivät hyödyntämään saatavilla
olevia mahdollisuuksia institutionaalisen kehyksen rajoissa

6.1.3 Opetuksen uudelleenorganisointi
Suomeen rakennettiin 1950 -luvulta lähtien ammatillista koulujärjestelmää. Tilanne
muodostui kuitenkin kiusalliseksi tultaessa 1990 -luvulle. Ammattikoulutus ei vastannut työelämän tarpeita ja se oli kovin etääntynyt työelämäsuhteista. Ammattikorkeakoulujen perustaminen osui syvän laman ajankohtaan ja niitten erääksi tehtäväksi tuli nimenomaan koulutuksen työelämäsuhteiden parantaminen. (Ahola & Kivelä & Nieminen 2005, 8-9.)
Sosiaalistumisen ja koulutuksen näkökulmasta tiedon rakentumisen tavoitteena
on perinteisesti esitetty pyrkimys saada yksilö omaksumaan objektiivisia totuuksia
asioista ja ilmiöistä ja myös omasta itsestä. Näihin tavoitteisiin on sisältynyt käsitys
siitä, että olisi olemassa kuhunkin yhteyteen liittyvä objektiivinen totuus, joka olisi
omaksuttavissa itsemme ulkopuolelta (Rauste & von Wright & Soini 2003, 148–
151). Tällaisen totuuden olemassaolo on nähty keskeisenä myös yhteisöjen toimivuuden ja niiden ohjauksen näkökulmasta. Objektiivisen ja tavoiteltavan totuuden
on esitetty sisältyvän yhteisön ja kulttuurin normeihin, jotka koostuvat ihmisen toimintaa ja sen tavoitteita koskevista säänöistä. Osa näistä säännöistä on tuotu koulutuksessa julki hyvinkin selkeästi ja osa on enemmän tai vähemmän sanatonta. Lähtökohtana on kuitenkin, että kuhunkin asiaan tai ilmiöön liittyen on olemassa vain
yksi ainoa ja oikea tapa nähdä todellisuus ja kaikki muut tavat ovat virheellisiä. Tämä tapa olisi oikea totuus eli oikein valittu ulkoinen todellisuus ja sitä voisi puolus-
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taa erilaisilla loogisilla argumenteilla. Objektivismin totuuskäsityksen mukainen
empiirinen tieto ja todellisuus sijaitsevat ihmisen ulkopuolisessa maailmassa, josta
sen voi myös sisäistää. Sisäistäminen riippuu paljolti siitä, miten “oikein” henkilö
pystyy havaitsemaan ulkoisen todellisuuden ja muodostamaan tästä tiedosta sellaisia
sisäisiä kuvia tai representaatioita, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin ulkoista
todellisuutta. Silloin ihminen ikään kuin säilöisi ”kuvallisia kopioita” objektiivisesta
totuudesta. Tämä myös merkitsisi sitä, ettei ole välttämättä mitään suodattavaa tekijää tai prosessia tiedostavan subjektin ja subjektista riippumattoman todellisuuden
välillä (Venkula 1993, 6, Toskala 2003).
Kun opetus organisoidaan uudella tavalla, se tarkoittaa myös tulkintani mukaan
opetusta tuottavan organisaation uudelleenrakentumista. Mikäli siirrytään klassisesta
oppiaineperusteisesta luokkahuonetilanteesta vuorovaikutteiseen ja epälineaariseen
oppimismalliin sekä siihen liittyvään ohjaukseen ja valmennukseen, on myös organisaatio- ja rakennetasolla tehtävä muutoksia. Muutokset tarkoittavat siirtymistä oppiaineiden yksinopettamisesta ryhmätyönä tehtäviin projektisuunnitelmiin ja niiden
toteuttamiseen hajautetun ja opiskelijajohtoisemman mallin mukaisesti. Klassinen
opetussuunnitelma lyhyine opintojaksoineen, pirstaleisine oppitunteineen ja oppiaineineen ei tue edellä kuvattua. Vaikka oppimiskäsitys on muuttunut, eivät konstruktivistisen käsityksen seuraukset ole itsestään selviä opetussuunnitelmatasolla. Tästä
johtuen opetussuunnitelmat ovat edelleen perinteisiä. (Rauste-von Wright & von
Wright & Soini 2003, 195.)
Opetussuunnitelmalla on mielestäni keskeinen merkitys opetustyön uudelleen organisoimisessa, tarkastelen sitä joko suhteessa aineeton pääoman rakentumiseen eri
prosessien kontekstissa tai suhteessa niihin päämääriin, jotka ammattikorkeakoululaki (351/2005) edellyttää toteutettaviksi. Käsittelen teemaa tutkimuksen eri luvuissa.
Opetuksen uudelleenorganisoinnin tarve perustuu osaamisen siirrettävyyden
haasteeseen, mitä kuvaan enemmän jatkossa. Osaamisen siirtäminen on ongelma
yhteiskunnassa, joka on muuttumassa tietoyhteiskunnasta oppimisyhteiskunnaksi.
Perinteisen täydennyskoulutuksen tuottama hyöty on usein näennäinen, kun mitataan osaamisen siirtovaikutuksia ja niiden pysyvyyttä. Onkin osoittautunut ettei
opittu ole siirtynyt itse työhön. Yhdysvaltain (Baldwin & Ford 1988; McKeough
ym. 1995) teollisuuden vuosittain koulutukseen käyttämistä kymmenistä miljardeista korkeintaan 10 prosenttia on arvioitu tuottavan työssä ilmenevää siirtovaikutusta.
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Ammattikorkokoulupedagogiikkaan (Ekola 1992; Kotila 2003) perustuvan oletuksen mukaan ammattikorkeakoulussa opetetaan erilaisen case – opetuksen tai hankkeiden avulla ongelmalähtöisesti eri toimialojen sisältöjä. Tutkimusaineistoni perusteella tilanne vaihtelee huomattavasti ammattikorkeakoulujen ja niiden toimialojen
kesken. Alla oleva lainaus kuvaa tilannetta yhden ammattikorkeakoulun ja yhden
toimialan osalta. Tilanne oli se, että toimialan opetuksessa ei käytetty lainkaan case
-opetusta, broblem based -lähestymistapaa vaan asiat opetettiin perinteisin menetelmin luokkahuoneissa. Ammattikorkeakoulun t&k –tiimin kokouksessa marraskuussa 2005 analysoitavana ollut lähtökohtatilanne uudenlaisen opetusmallin kehittämiselle. Kuten alla olevasta selviää, raha ei ollut merkittävin ongelma.
”Ammattikorkeakoulun yhteisteisten valinnaisten yhteydessä yksikään opiskelija ei
ilmoittautunut tekemään kaupan ja kulttuurin hankkeissa tarjolla olevia (tutkijan lisäys: elinkeinoelämälähtöisiä) oppimistehtäviä. Tilanteeseen on pikaisesti saatava
korjaus. Tuloskortissa mitataan opiskelijoiden hankkeissa suorittamia opintopisteitä
ja hankkeistettuja opinnäytetöitä. Opiskelijaa hankkeiden tarjonnassa kiinnostavat
todennäköisesti mahdollinen palkka, opintosuoritukset, työelämälähtöiset oppimistehtävät ja työllistyminen. Yliopettaja XX on mukana työryhmässä, joka selkeyttää
hankkeet opetukseen prosessia. Tilanneanalyysi on valmis viikon loppuun mennessä. Työtä varten on budjetoitu paljon rahaa vuosille 2005–2006. Tavoitteena on prosessikuvausten lisäksi kehittää konkreettisia työkaluja prosessia varten”(Pitkäranta,
2007).

Yllä olevan kokousmuistion perusteella käynnistyi yli vuoden kestänyt tutkimus- ja
kehityshanke: ”Studio kansainvälisen opiskelijaryhmän projektioppimisen ympäristönä”. Studio on erityisesti liiketalouden alan opiskelijoita varten kehitetty oppimisen ympäristö, tila ja metodi. Käytän tässä tutkimuksessa studio – käsitteen synonyyminä kauppahuone nimikettä.
Käsittelen seuraavassa ammattilaiseksi kehittyvän erilaisia orientaatioita ja oppimisympäristöä kehittymisen tukena. Tämä lähestymistapa edustaa koulutusajattelun
subjektiivista ja asiakaslähtöisyyttä korostavaa otetta tiedon rakentumisen näkökulmasta tarkasteltuna (Raij 2003, 48–52). Asetelma on vastakkainen, kun sitä verrataan edellä kuvattuun sosiaalistumisen ja koulutuksen näkökulmaan, jossa tiedon
rakentumisen tavoitteena on pyrkimys saada yksilö omaksumaan objektiivisia ja itsen ulkopuolisia totuuksia.
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KOKEMUSYMPÄRISTÖ
Toimintaprosessien orientaatio

OPPIMISYMPÄRISTÖ
TIETOYMPÄRISTÖ

TAITOYMPÄRISTO

Tutkimusorientaatio

Työprosessien orientaatio

ARVOYMPÄRISTÖ
Asiakkuusorientaatio

Kuva 9. Osaamisen ympäristö (Raj 2003)

Osaamisen ympäristö on rakennettu oppimisen mahdollistavista tiedonlajeista tietoympäristönä, taitoympäristönä, arvoympäristönä ja kokemuksellisena ympäristönä
sekä erilaisista osaamisen orientaatioista näkökulmina, joiden kautta oppimisen kohteina olevia ilmiöitä tulisi tarkastella. Oppimisympäristöjä voidaan tarkastella Hannafin ja Landin (1997) luokittelua seuraten opettajakeskeisinä, opiskelijakeskeisinä
tai teknologiaa hyödyntävinä opiskelijakeskeisinä ympäristöinä.
On ilmeistä, että opiskelijoiden oppimista selittävät tietyt osaamisen teoriat
enemmän kuin toiset. Ammattilaisuuteen valmennettavat henkilöt voidaan Raij’n
(2003, 48–52) mukaan luokitella alla olevan mukaisesti:

1.

osaajan orientaatio

2.

asiakkaan orientaatio

3.

toimintaprosessin orientaatio

4.

tutkijan orientaatio

Ammattikorkeakoulujen laatuyksiköiden 2002–2003 valinnassa on noudatettu samansuuntaista ajattelua Broblem Based Learning – opetuksen suunnittelussa. Asiakaslähtöiseen ajatteluun valmentavaan ohjelmaan on osallistunut valitun huippuyksikön opettajia, jotka kouluttautuivat sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Oleellista asiakaslähtöisyysajattelussa on se että asiakkuuden käsite on kaksisuuntainen
opettajan näkökulmasta katsottuna. Opettajan asiakkaita ovat sekä opiskelijat että
organisaatiot. Satakunnan ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan lo93

gistiikan koulutusohjelman toimintafilosofia perustuu hybridi-mallin sovellukseen,
joka on Broblem Oriented Learning (Huttunen 2002, 105).
Millsin mukaan (1982) luonteeltaan hybridejä teorioita ja artefakteja syntyy, kun
asioiden yhdistelyyn käytetään sosiologista mielikuvitusta, leikkivää mieltä ja halu
käsittää maailmanmeno. Tutkimuksen teoreettinen lähestymistapa, Reven mallin
laajennus epälineaariseksi arvoketjuksi, ottaa huomioon lisäksi ne yksilölliset sopimukset (hybrids), joita yritys tekee toimittajien kanssa.
Ammattikorkeakoulun asiakaslähtöisyyteen liittyy myös Raij’n (2003) mukaan
opiskelijoiden erilaisten orientaatioiden tunnistaminen, jolloin mahdollistuu opiskelijan eteneminen oman strategiansa ja kykyjensä mukaisesti. Osaajan orientaation
näkökulmasta merkityksellisin ympäristö näyttäytyy kyvyissä ja taidoissa olevan
tiedonlajin myötä taitoympäristönä. Työprosessien orientaation näkökulmasta kokemusperäinen tiedonlaji on läsnä ja ympäristö näyttäytyy kokemusperäisenä ympäristönä. Asiakkaan orientaatio tuo mukanaan moraalitiedon, arvot ja eettiset periaatteet ja ympäristö näyttäytyy arvoympäristönä. Tutkija orientaatiosta käsin tutkitun
tiedon läsnäolo painottuu ja ympäristö näyttäytyy tietoympäristönä. Osaamisen
orientaatiosta käsin ympäristöä tarkastellaan osaajan, toimintaprosessien, asiakkaan
ja tutkijan sosiaalisena verkostona kuten edellä olevassa kuviossa havaitaan (Schön
1983, 23; Huttunen 2002). Osaajan orientaation omaaja tarkastelee oppimisen kohteena olevia ilmiöitä ensin osaajien eri tekemisten kautta ja edistyessään eri vastuualueiden kautta. Merkityksellisin esikuva opiskelijan maailmassa on tulevan ammattiroolin nykyinen haltija, mutta myös läheisillä yhteistyökumppaneilla on merkitystä. Heidän kauttaan opiskelija kykenee syventämään ymmärrystään tulevista erilaisista rooleistaan työelämässä. Näille opiskelijoille tuntuu taidoissa ja kyvyissä oleva
tiedonlaji luontevimmalta ja oppimisprosessia edistävältä. Taitojen ja kykyjen tiedonlajin avautuessa etsitään niitä selittävä tutkittu tieto, pohditaan moraalikysymyksiä ja prosessin edetessä kartutetaan omaa, kokemusperäistä tieto-taitopääomaa.
(emt. 51.)
Asiakkaan orientaation omaavat mieltävät oppimiskohteensa asiakkaana olevan
ihmisen näkökulmasta (Raij 2003). He lähestyvät ja tarkastelevat kaikkea pohtien
hyvän ja oikeudenmukaisuuden toteutumista ja tekevät myös valinnat eettiseen arvopohjaan perustuen. Nämä opiskelijat ovat muita sensitiivisempiä, he käsittelevät
paljon paitsi asiakkaan tunteita ja tuntemuksia myös omia ja tovereittensa tunteita ja
tuntemuksia. Heidän luontevin lähestymistapansa näyttää olevan moraalitieto. Se
94

kulkee mukana haettaessa perusteluja tutkitusta tiedosta, valittaessa oppimisen kohteina olevia kykyjä ja taitoja ja koottaessa kokemusperäistä tieto-taitopääomaa. Asiakkaan orientaation omaaville oppijoille näyttää omien kokemusten ja tuntemusten
reflektoinnin mahdollisuus ja tila olevan muita merkityksellisempää (emt. 49; Schön
1983, 23; Huttunen 2002 ).
Toimintaprosessien orientaation omaavat etenevät oppimisprosesseissaan osaamisen ympäristön muodostavista toimintaprosesseista käsin. Heille on merkityksellistä saada työvälineet ja toimintaprosessit ensin hallintaan. Tämän vaiheen
jälkeen he kykenevät laajentamaan tavoitteitaan niin, että toimintaprosessit nähdään
palvelutuotteina asiakkaan hyväksi. Näiden oppijoiden luontevin eteneminen näyttää lähtevän kokemusperäisen tiedonlajin kautta. Heille on tärkeätä päästä osallistumaan, saada konkreettiset välineet sekä toimenpiteet suorituksina haltuunsa. Tätä
kautta he etsivät kyvyissä ja taidoissa olevan tiedon, toimintoja selittävän ja perustelevan tutkitun tiedon ja perustelujen ja valintojen takana olevan moraalitiedon (Raij
2003, 49; Schön 1983, 23; Huttunen 2002 ).
Tutkijan orientaation omaavat tarkastelevat kaikkea uteliaina, ihmetellen, vertaillen ja perusteita vaatien. He näkevät oppimisympäristön mielenkiintoisina kohteina
ja haastavina tapauksina. Nämä oppijat ovat analyyttisiä ja loogisia. He keräävät tietoa, käsittelevät sitä, vertaavat ja tekevät omat johtopäätöksensä oman osaamispääomansa kartuttamiseksi. He etsivät teoreettisen viitekehyksen oppimisensa jäsentämiseksi ja etenemisen selkiyttämiseksi. Tutkitun tiedonlajin merkitys on heille muita selvästi tärkeämpi lähtökohta. He käsittelevät muita vähemmän tunteita tai tuntemuksia, jotka ovat heille olemassa mutta ilman erityistä merkitystä. Oppimisessa he
ovat muita selkeämmin ongelmanratkaisijoita ja näyttävät omaavan Roycen ja Powellin (1983) kuvaaman rationaalisen lähestymistavan suhteessa tietämisen maailmaan (Raij 2003, 50; Schön 1983, 23; Huttunen 2002).
Edellä oleva luokittelu erilaisiin orientaatioperustoihin antaa voimakkaan haasteen oppimisen ohjaamiseen ja yksilöllistämiseen ja se haastaa samalla rakentamaan
sillan ammattilaiseksi valmennettavan henkilökohtaisen orientaatioperustan ja asiakkuuslähtöisyyden välille. Schön’in (1983) kuvaama major -ammattilaisuus rakentuu käytännnön työssä hankitusta kokemuksesta ja kouliintumisesta, jonka ympärille
rakentuu näiden ammattilaisten osaaminen. Se rakentuu neljästä merkittävästä ominaisuudesta, jotka ovat erikoistuminen, tiukka rajaaminen, tieteellisyys ja normittaminen (emt. 23).
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Schön’in (1999) kuvaamat major -ammattilaisen ominaisuudet ovat yleisemmällä
tasolla kuin Raij’in mainitsemat neljä orientaatiota, mutta niiden yhtäläisyys tulee
kuitenkin esiin ammattilaisen vahvan itsetuntemuksen tasolla. Kun ajatellaan erikoistumista tehtäviin, ammattilaisen on tunnistettava orientaatioperustansa, onko
hän asiakas- vai tutkijaorientaation omaava henkilö, tiukkaa rajaamista ja itsetuntemusta tarvitaan sen suhteen mikä on ajallisesti ja taloudellisesti kannattavaa asiantuntijatoimintaa, tieteellisyys tarkoittaa tässä yhteydessä, että osaaminen on ajanmukaista ja vankan perusteltua, normittamisella tarkoitetaan yhdenmukaistamisesta eli
osaamisen eräänlaista tuotteistamista, joka johtaa molemmin puolin taloudelliseen
lopputulokseen. Ennen kaikkea ammattikorkeakoulussa opiskelevan henkilön on
löydettävä itsenä tai kutsumuksensa, ja työhön kouliintuminen noudattaa pitkälle
perinteistä käsityöläisperinnettä yhdistyneenä akateemiseen orientaatioon (Mills
1982, 187). Ammattikorkeakoulu on tutkimusaineistoon perustuvan tulkintani mukaan Suomessa vielä sillä tavoin nuori järjestelmä, että se etsii yhä identiteettiään
korkeakouluna, jos sitä verrataan vaikkapa saksalaiseen ammattikorkeakoulujärjestelmään.

6.1.4 Sosiaalinen kehittyminen
Kuvaan seuraavassa, miten henkilön mentaalinen kehittyminen on sekä sosiaalista
että psykologista, kuitenkin niin, että ihminen kehittyy ensin sosiaalisesti ja kulttuurisena persoonana ja vasta sen jälkeen tulee Vygotskyn mukaan psykologinen kehittyminen (Anttila 2006).
Vygotsky on Piaget’n ohella vuosisatamme alkupuolen teoreetikko, jonka vaikutus näkyy merkittävästi nykyisissäkin oppimiskäsityksissä. Vygotskyn keskeisimmät
teoreettiset ajatukset liittyvät sosiaalisen vuorovaikutuksen keskeiseen merkitykseen
oppimisessa sekä kielen ja ajattelun väliseen yhteyteen. Vygotskyn mukaan lapsen
kehityksessä kieli on aluksi sosiaalisen vuorovaikutuksen väline, mutta kehityksen
myötä siitä muodostuu myös ajattelun väline, jolloin kieli ”sisäistyy”. Ajattelun kielellisyyttä Vygotsky kuvasikin sisäisen puheen käsitteellä (inner speech) erotuksena
sosiaalisessa kommunikoinnissa käytettävästä puheesta. Vygotskyn teoriaan viitataan usein käsitteillä ”kulttuurihistoriallinen teoria” ja ”sosiaalisen kehityksen teoria”. Nämä viittaavat käsitykseen, jonka mukaan yksilön tietoisuus rakentuu sosiaa-
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lisissa suhteissa, yhteiskunnan kulttuurin ja tradition pohjalta. Tiedollisen kehityksen päämääränä on tällöin yhteisöön sosiaalistuminen. Vygotskyn mukaan lapsen
sosiaalisuus on synnynnäistä ja juuri sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta yksilön
ajattelutoiminta itsenäistyy ja yksilölliset kognitiiviset prosessit kehittyvät. (Raustevon Wright & von Wright & Soini 2003, 159–160.) Vygotsky kuvaa kehitystä seuraavasti:
”Lapsen kulttuurisessa kehityksessä jokainen toimintamuoto (funktio) esiintyy
kahdesti, kahdella tasolla: ensin sosiaalisella ja sitten psykologisella tasolla. Ensin
se esiintyy ihmisten välisenä interpsykologisena tapahtumana, sitten lapsella
sisäisesti intrapsykologisena tapahtumana. Tämä pätee yhtä lailla tavoitteellisen
tarkkaavaisuuden,

loogisen

muistin,

käsitteiden

muodostuksen

ja

tahdon

kehittymisen kohdalla. --- Sosiaalinen vuorovaikutus on kehityksellisesti kaikkein
korkeampien toimintamuotojen ja niiden välisten suhteiden perustana.”

Paljon edelleen kehitelty ja runsaasti lainattu Vygotskyn teoriaan liittyvä, oppimista
kuvaava käsite on lähikehityksen vyöhyke (Zone of Proximal Development, ZPD).
Sillä tarkoitetaan tiedollisen toiminnan aluetta tai tasoa, jolla oppija pystyy toimimaan pätevän ohjaaja tuen avulla, mutta ei itsenäisesti. Vygotskyn mukaan opetuksen olisi suuntauduttava lähikehityksen vyöhykkeelle ja pyrittävä laajentamaan sitä.
Lähikehityksen vyöhyke – käsitteellä ilmaistaan oppijan aktuaalisen ja potentiaalisen taito- tai kehitystason välistä etäisyyttä. (Rauste-von Wright & von Wright &
Soini 2003, 159–160.)
Vygotskyn ajattelun uudelleenmuotoilu on toiminnan teoria, joka laajentaa lähikehityksen vyöhykkeen idean kollektiiviselle, yhteisölliselle tasolle. Yrjö Engeström
määrittelee lähikehityksen vyöhykkeen alueeksi, joka on ihmisten jokapäiväisten
toimintojen, ristiriitojen ja niihin yhteydessä kehitettyjen ratkaisujen välillä. Oppimista ei tarkastella yksilötasolla vaan toimintajärjestelmien tasolla. Toimintajärjestelmä voi olla esimerkiksi yritys- tai koulutusorganisaatio, oppiaine tai työyhteisö.
(Tynjälä & Heikkinen & Huttunen 2005, 31.)
Edellä olevan perusteella voidaan perustellusti esittää tulkinta, että henkilön oppiminen on ensisijaisesti sosiaalista ja vasta sen jälkeen psykologista. Oppiminen
jäsentyy skeemojen avulla. Henkilön muisti ei ole mekaaninen tallentaja sille, mitä
henkilö aistii, vaan aistit toimivat osittain toisin päin. Henkilö näkee ja kuulee sitä

97

minkä hän tietää ja mikä on samansuuntaista hänen uskomustensa, asenteittensa ja
arvojensa kanssa. Oppimisen kannalta tämä merkitsee sitä, että henkilö oppii hänelle
merkityksellistä tietoa paremmin kuin merkityksetöntä.
Kun opittava tieto rakentuu strategisesti ylhäältä alaspäin eli edeltä käsin asetetuista päämäärästä ja tavoitteista käsin se muuttuu myös toiminnalliseksi käyttötiedoksi. Alhaalta ylöspäin rakennettava tieto on tämän ideologian mukaan osista kokonaisuutta tavoittelevaa tarkoituksetonta, kohteetonta ja rakenteetonta informaatiovirtaa. Sekä Vygotskyn että hänen teorioitaan edelleen kehittäneen Engeströmin ajatukset tukevat tulkintani mukaan ammattikorkeakoulun t&k –toiminnan roolia osana
epälineaarista arvoketjua. Engeström liittää oppimisen toimintajärjestelmätasolle,
jolla hän tarkoittaa organisaatiota tai yhteisöä. Oppiminen nähdään sosiaalisena ja
yhteisöllisenä vuorovaikutusprosessina.

6.1.5 Tutkimus- ja kehitystyö
Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyö ja sen lyhenne t&k ovat usein esiintyvä käsite, johon liittyvää tehtävää ja sisältöä pyrin ymmärtämään tutkimusaineistoni avulla, ja jonka roolista pyrin etsimään tulkintaa. Ammattikorkeakouluilla on
lakiin (351/2003) perustuva velvoite toteuttaa hyvinkin erilaisten toimialojen käytännöllisvoittoista tutkimus- ja kehitystoimintaa. Koska ammattien profiili yltää erittäin pitkälle kehitetyn tekniikan ja sisällön tiedollisen hallinnan ulottuvuudesta mitä
moninaisimpiin yhteiskunnan ja työelämän palveluihin sekä taiteelliseen että luovan
ilmaisun aloihin, on edessä mittava koulutuksen suunnittelun ja organisoinnin kehityshaaste. Tätä ei ole voinut hahmottaa vielä 1990 – luvun maailmannäkemyksellä,
kun ammattikorkeakouluja oltiin vasta perustamassa ja asioita ajateltiin akateemisen
tutkimusperinteen valossa. Ammattikorkeakoululain (351/2003) mukaan ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön (t&k) on oltava luonteeltaan työelämän
tarpeista lähtevää soveltavaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Ammattikorkeakoulun t&k -toiminnan lähtökohtana ovat työelämän käytännölliset kysymykset.
Tavoitteena on luoda uusia tai parannettuja tuotteita, tuotantovälineitä tai menetelmiä ja palveluita. (Anttila 2005, 13.)
Uusien innovaatioiden syntyprosesseissa, joissa perustutkimus muuttuu innovaatioiksi tuotteistamisen ja liiketoimintainvestointien myötä, ammattikorkeakouluille
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osoitetaan soveltavan tason rooli (Anttila 2003, 2). Mutta mitä todellisuudessa tarkoittavat käsitetulokkaat tutkimus- ja kehitystyö (t&k) ja taiteellinen tutkimus? Molemmat ovat suuren, jopa kansainvälisen pohdinnan kohteena ja kaikkialla näyttää
vallitsevan hämmennys. On perustutkimusta, on soveltavaa tutkimusta ja kahta edellä mainittua, mutta mitä ne merkitsevät toteutuksen tasolla?
Pääministerin asettaman selvitysmies, kansanedustaja Kyösti Karjulan alueellisen
yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysraportissa, ”Vaurastuminen kansallisena velvollisuutena”, joka on julkaistu valtioneuvoston julkaisusarjassa (12/2006), painotetaan policy – tyyppisen ohjelman laadintaa muun muassa uusille kasvaville markkina-alueille. Tällaisena markkina-alueena hän esittää Barentsin alueen LuoteisVenäjällä. Barentsin alueen moottorina tulisi olla energiateollisuuden ja logistiikkaalan invertoinnit, samoin metsäteollisuus- ja kaivosteollisuuden investoinnit ovat
keskeisiä. Loppuraportissa korostetaan koordinoivien osaamiskeskusvastinparien
luomista yliopistojen ammattikorkeakoulujen yhteyteen, ne vastaavat nykyisiä alueita ja niiden yrityksiä ja voivat ottaa vastuuta kansainvälisen osaamisen kerryttämisestä. (Karjula 2006, 8.)
Vaikka taiteellisia tutkimuksia ja opinnäytetöitä on tehty eri aloilla jo alun kolmatta vuosikymmentä, ovat taiteellisen tutkimuksen tavat edelleen vasta muodostumassa taiteen ja taiteellisen ilmaisun eri aloilla musiikista teatteriin ja kuvataiteista
visuaaliseen kulttuuriin (Hannula ym. 2003, 7). Osansa parhaillaan käynnissä olevaan keskusteluun tuo se tosiasia, että opettajilla, opiskelijoilla ja tutkijoillakin sekä
taideyliopistoissa että ammattikorkeakouluissa on usein vanhahtava käsitys siitä,
mitä nykypäivän tiede on, miten sitä tehdään ja millaisia metodeja käytetään. Vanhahtava käsitys ulottuu myös siihen, miten tieteen tuloksia nykypäivänä esitellään
(Anttila 2003, 2).
Ammattikorkeakoulujen tutkimuksen painopiste on tutkimusaineistostani tekemäni tulkinnan mukaan tutkimus- ja kehitystoiminnassa. T&k –toiminta yhdistää
kaksi muuta ammattikorkeakoulun kivijalkaa nimittäin alueellisen vaikutuksen ja
opetuksen. Mills’n sosiologinen mielikuvitus on avain myös ammattikorkeakoulujen
tutkimuksen kehittämiselle. Jalkautumalla kenttätyöhön saadaan tutkimus- ja kehittämisaihioita ilman, että niitä pitää hakea. Jalkautumalla hankitaan myös sosiaalista
luottamuspääomaa, joka on perusedellytys myöhemmälle yritysyhteistyölle. Monipuolinen tieto liikkuu nimenomaan sosiaalisen pääoman verkostoissa ja tiedon risteytyessä syntyy uusia innovaatioita. Uudessa ammattikorkeakoulun sosiaalisen
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konstruktivismin mukaisessa toiminta-ajatuksessa korostetaan yhteydenpidon helppoutta ja pientä kynnystä olla aidosti vuorovaikutuksessa mahdollisimman monen
toimijan kanssa. Yhteiset arvot syventävät luottamuspääomaa ja ovat perusta muulle
toiminnalle. (Karjula 2006, 69.)
Yritys- ja innovaatiotoiminnan tekijöistä sosiaalinen pääoma on yksi tärkeimmistä. Vanhan paradigman mukaisessa käytännössä eri innovaatiotoiminnan osapuolet
saattoivat parhaimmassa tapauksessa toimia toistensa kanssa, mutta toimijat eivät
kyenneet keskinäiseen yhteistyöhön. Vanhassa paradigmassa julkiset toimijat saattoivat Karjulan (2006) mukaan pitää yritysten verkostoitumista tärkeänä, mutta esimerkiksi tutkimus- ja oppilaitosten verkottumista yritysten kanssa ja yritysten palvelua ei korostettu. Sosiaalista pääomaa ei tarvita vain yritysten ja tutkimus- ja koulutussektorin välillä vaan erityisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken.
(emt., 69.)
Ammattikorkeakoulun haasteena ovat tulkintani mukaan toiminnalliset ja laadulliset opinnäytetyöt. Opinnäytteinä tehtävien tutkimusten tekemistä ohjaa kuitenkin
perinteinen IMRD-rakenne, joka tulee englannin kielen sanoista Introduction, Method, Results, Discussion (Vanhanen-Nuutinen & Lambert 2005, 266–267). Ammattikorkeakoulu on kirjoittamisen sosiaalisena ympäristönä yliopistoon verrattuna käytäntöpainottunut ja työelämään suuntautunut. IMRD – rakenne noudattaa tutkimusprosessin järjestystä ja on eräänlainen kronologia. Tämä rakenne palvelee tieteelliseen työskentelyyn ja tieteellisten raporttien lukemiseen harjaantunutta lukijaa, mutta on työelämän edustajalle ehkä hankala, koska hänen on luettava koko työ huolellisesti saadakseen itselleen selkeän kuvan. Ammattikorkeakouluilla on työkenttää
toiminnallisten opinnäytetöiden tekemisessä. Tällöin työ on jokin tuotos, kuten
opas, video, verkkosivut, esite, perehdytyskansio, apuväline, leikkikalu tai se voi
olla jokin toiminta, kuten koulupäivä tai tapahtuma. Samoin se voi olla toiminnan
suunnitelma, kehittämisehdotus tai hankesuunnitelma. Jotta ammattikorkeakoululla
on opinnäytetyössä, opetusmetodeissa ja aluekehitysvaikuttavuudessaan oma profiili
ja segmentti sen on pyrittävä välttämään kopioitumista yliopistoon.
Tutkimusta ohjaavan opettajan tieteellinen jatkokoulutus on kuitenkin aina peräisin yliopistosta ja tilanne on tämä niin kauan kun ammattikorkeakoulu tuottaa omat
tutkimusta ohjaavat opettajaresurssinsa. Kuten Grönroos (2003) aiemmin toteaa
henkilön peruskoulutus määrää pitkälle hänen arvonsa, käytöksen ja varsinkin lähestymistavan asioihin loppuiäksi. Tietyn peruskoulutuksen saanut henkilö katsoo asi100

oita aina oppimastaan näkökulmasta, riippumatta hänen senhetkisen työtehtävänsä
laadusta. Myöhemmin hankittu täydentävä koulutus ei muuta aiemmin rakentunutta
ajattelutapaa.

Laajempi ymmärrys pohjaa aina peruskoulutukseen. Ongelma on

kaksijakoinen: ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä ohjaavilla henkilöillä ei
useimmiten ole todellista tutkijankolutusta. Tällä tarkoitan, että hän olisi perehtynyt
laajasti eri lähestymistapoihin ja toisaalta, yllä olevaan viitaten, hän mahdollisesti
monistaa kerran oman gradunsa yhteydessä oppimaansa tieteellistä tutkimusmenetelmää vuodesta toiseen. Ja voidakseen jättää sivuun yliopiston käyttämän metodologisen lähestymistavan ja valita jonkun muun hänellä täytyy olla siihen vahva perehtyneisyys ja itseluottamus.

6.1.6 Ammattilaisen osaaminen
Pyrin tässä luvussa rakentamaan lisää ymmärrystä tutkimusaineistoni avulla ammattilaisuuden laatuun ja eri ammattilaisuuksien eroihin. Tuon myös esille tulkintoja
siitä, miten ammattilaisuuteen kasvetaan, mikä on ammattilaisen tiedon perusta ja
miten se poikkeaa muitten korkeasti koulutettujen tiedon perustasta. Itse ammattilaisen käsitteen tulkitsen siten, että henkilö on vahvasti käytäntöön suuntautunut. Tuon
myös esiin ammattikorkeakoulun kontekstin ammattilaisuuteen valmentamisessa.
Yritykset ovat olleet hyvin selvillä niistä vaatimuksista, joita nykyinen tilanne aiheuttaa yrityksessä toimiville ja siihen rekrytoitaville henkilöille. Vaikeutena on ilmeisesti se, että on vaikea kuvata riittävän operatiivisesti ne laaja-alaisen kompetenssin omaavat henkilötyypit, jotka globaalissa liiketoimintaympäristössä voivat
menestyä. Eikä itse asiassa ole yhtä henkilötyyppiä, joka olisi riittävän kattava, koska toimintaympäristö vaatii myös ihmisten erikoistumista (Raij 2003, 49–51, Schön
1999). Ongelman ytimenä on käytetty kyvykkyyden käsitettä (competence). Yleisesti koulujärjestelmissä tehdään se yksinkertaistava oletus, että ammattilaisuus syntyy
opettamisesta.

101

Kaisa Kautto-Koivula väitöskirjan (1993), ”A Degree-Oriented Professional Adult
Education in the Work Environment ”, mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Ammattilaisuus on monimutkaisempi asia kuin yleisesti ajatellaan ja sitä on vaikea hankkia
yksinomaan koulutuksen keinoin. Käytännön ammattilaisen osaaminen pitää sisällään seuraavanlaisia komponentteja.
Taulukko 6.

1.

Käytännön ammattilaisen ominaisuudet (Kautto-Koivula 1993)

Yhteydet (networking) – nykyisin jokaisessa vaativassa tehtävässä joutuu tilanteeseen, jossa oma osaaminen riittää vain vähäiseen osaan käytännön asettamista vaatimuksista, jolloin yhteistyökyky ja kyky henkilökohtaiseen verkostoistumiseen on täysin välttämätön ominaisuus.

2.

Taidot (skills) – kyse on käytännön toimintamalleista, joita voidaan omaksua
ainoastaan omatoimisen harjoittelun kautta ja joita on eritäin vaikea siirtää toisille perinteisen koulutuksen keinoin.

3.

Kokemus (experience) – henkilökohtainen oppiminen virheistä ja onnistumisista ja ilmeisesti myös oppiminen toisten kokemuksista.

4.

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja kyvyt (personal chracteristics) - periytyvät
suurelta osin kotoa ja kasvu- tai kouluympäristöstä ja niitä voidaan muuttaa
vain vähän

5.

Elinvoima (vitality) – henkilöittäin toimintatarmo ja elinvoima vaihtelevat
voimakkaasti ja sitä on sinällään vaikea selittää.

6.

Tieto (knowledge) – kyse on kognitiivisista tietorakenteista, joita voidaan koulutuksen kautta rakentaa. Mitkä tahansa opetuksen kautta hankitut tietorakenteet vanhenevat hyvin nopeasti erityisesti tietoliikennealan tapaisilla aloilla.
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Ammattisivistys edellyttää, että ammattilainen voi määrittää itse työnsä ehtoja ja
tavoitteita. Myös ne on opittava, eikä niitä voi oppia vain pulpetissa kuunnellen, kirjoista tai edes roolileikeillä. Kysymys on, niin oudolta kuin se saattaakin kuulostaa,
ammatillisista hyveistä. Tanskalainen Ole F. Kirkeby (2000) etsiessään johtamiseen
liittyviä valmiuksia hahmottelee seuraavan listan hyveitä:
Taulukko 7.

Ammattilaisuuden hyveet (Kirkeby O. F., kirjassa Kotila, 2003, 41)

Euboulia

Avoin harkitsevuus

Euphoria

Innostava todellisuustajuisuus

Hyponomé

Rohkea kärsivällisyys

Prolépsis

Kyky ennakoivaan visualisointiin

Epibolé

Käytännöllinen intuitio

Maieutike téchne

Hyvän, oikean ja kauniin synnyttämisen taito

Hyveiden oppiminen on keskeinen osa ammattilaisuuden oppimista. Niitä ei voi oppia vain teoreettisesti tai esityksellisesti, vaan niiden on oltava upotettuna läsnä sen
sosiaalisen tilan synnyttämisessä, konstituutiossa, jonka ammattilainen tuottaa
osaamisellaan. Hyve on itsensä johtamista (Kotila 2003, 41).
Muutoksen aikaansaaminen on aina viime kädessä paradigman muutoksen johtamista. Kauppahuone- valmennusstudio muodostaa organisaatiotuotteen (artefakti),
toimintamallin (Routio 1997). Tuote on organisaatioiden konstruktiivisen rakentamisen oppimismalli, jonka lisäarvo on organisaation toimintatavan uudistaminen.
Strategialähtöinen opiskelu ja tiimityö edistävät muutosta yksilökeskeisistä perinteestä erilaisia kyvykkyyksiä arvostavaan ryhmäoppimiseen. Toimintatavan muutos
on samalla paradigman muutos.
”Tutkiskellessani omaa ”tietopankkiani” organisaatiokulttuuria koskevan oman tietämykseni lähteitä, olen havainnut välttämättömäksi erottaa toisistaan kuvailevan
kansatieteilijän ja kliinisen tutkijan näkökulmat”.
(Schein 1987, 38)

Vallitseva paradigma on sitoutunut henkilön asenteisiin, uskomuksiin ja arvoihin.
Jotta näissä voi tapahtua kehittymistä tarvitaan jokin ulkopuolinen vetovoima, jota
kutsun päämääräksi. Tämä tarkoittaa samaa kuin strategialähtöinen ajattelu. Päämäärä käynnistää reflektion henkilössä itsessään mutta se synnyttää samalla reflek103

siivisen vaikutuksen toisiin henkilöihin, koska ihmiset toimivat yhteisöissä. Refleksiivisyyttä voidaan rinnastaa reflektiivisyyteen sosiaalisena ajatteluna. Reflektiolle
altis mielentila voidaan omaksua harjaantumalla, reflektoida voidaan lähes missä
tahansa, missä on hieman aikaa käytettävissä kokemusten esiin kaivamiseen. Tekemisen ja reflektoinnin yhdistäminen on strategisen ajattelun ydintä. Länsimaissa arvostetaan niin paljon kiireisiä aikatauluja ja täysiä kalentereita niin paljon, että ei
uskalleta varata aikaa pelkkään olemiseen. Strateginen ajattelu avartuu ja syvenee,
mikäli itsereflektointia täydennetään kollektiivisella reflektoinnilla. Erilaiset kehitysprojektien ryhmät (change partner teams) tai opiskelun pienryhmät (learning
partner teams) tarjoavat siihen mahdollisuuksia (Santalainen 2005, 26). Allaolevassa on lueteltu arvoja, jotka ohjaavat ammattilaisuutta.
Taulukko 8.
ta)

1.

Ammattilaisuuden arvot: (Frankl 2005, 79–80, muokannut Pitkäran-

Luova arvo: tahto toteuttaa ideoita ja unelmia, mitä hän antaa maailmalle omina aikaansaannoksinaan

2.

Elämysarvo: taloudellinen voitontahto, mitä hän saa maailmalta kohtaamisinaan ja kokemuksina

3.

Asennearvo: itsenäisyys ja riippumattomuus, asenne, jonka hän omaksuu ahdinkoaan kohtaan siinä tapauksessa, että joutuu alistumaan väistämättömään
kohtaloon

Nykyaikaisessa psykologiassa ja liikkeenjohto-opissa on useita malleja, jotka sisältävät johtajuuden kehitystasoja kuvaavia nimikkeitä. Jane Loevingerin mallin strategin kehitystyypissä on erityistä vastaavuutta asiantuntijayrittäjyyden toimintakykyyn. Loevingerin mallin on sovittanut liike-elämän käyttöön William Torbert (Harung 1999, 19).
Strategin kehitystasoa kuvaavassa nimikkeessä henkilö lakkaa olemasta sidoksissa olemassa olevaan sosiaaliseen järjestelmään luopuakseen sen rajoittavuudesta ja häntä alkaa kiinnostaa millainen paras järjestelmä voisi olla. Huolimatta
siitä, että tällä jälkiperinteisillä strategeilla on kyky ajatella itsenäisesti ilman etukäteen ohjaavaa yleistä mielipidettä erilaisissa sosiaalisissa järjestelmissä, tämän kaltaiset ihmiset eivät ole tahallisen epätavallisia. Näiden johtajien kehittynyt toimintakyky mahdollistaa sen, että ei ole pelkästään muutokseen johtavaa toimintaa, vaan
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he kykenevät myös uudistuksiin, kuten muutoksiin päämäärissä, rakenteissa ja inhimillisten arvojen mukaan tuomiseen. (Heritage 1999, 19–21.)
Kansainvälisillä markkinoilla toimiminen vaatii ammattilaisuudelta paljon laajemman ja monikerroksisemman kyvykkyyden kuin suppeammilla markkinoilla tarvitaan. Donald A. Schön (1983) käyttää käytännön ammattilaisen prototyypistä major-ammattilaisen käsitettä. Schön’in mukaan tämä termi, major professionals, tarkoittaa hänen nimeämässään ensimmäisessä kategoriassa käytännön työssä toimivia
korkeasti koulutettuja ammattilaisia kuten lääkäreitä ja lakimiehiä. Seuraavassa kategoriassa, lähellä major-ammattilaiskategoriaa ovat liikemiehet ja insinööriammatin
harjoittajat (near-major professionals). Amerikkalainen liikemies -termi on käsitteenä hyvin lähellä meidän yrittäjäkäsitettä ja liikemiehet edustavat amerikkalaisessa yhteiskunnassa erittäin arvostettua ammattiryhmää. Suomenkielessä liikemies käsitteellä on hieman erilainen merkitys. Korkeasti koulutetut, käytännön työssä
toimivat major-ammattilaiset eroavat ajattelutavaltaan minor ammattilaisista (minor
professionals), joiksi Schön nimeää sellaiset ammatit kuten sosiaalityö, kirjastotyö,
opetustyö sekä seurakuntapapin ja aluesuunnittelijan työn (emt., 23).
Major-ammattilaisuus rakentuu Nathan Glanzerin mukaan käytännnön työssä kokemuksesta kouliintumisesta, mikä rakentaa heidän systemaattisen ammatillisen tietämysperustansa. Tämän tietämysperustan Glanzer määrittelee rakentuvan neljästä
merkittävästä ominaisuudesta. Ne ovat erikoistuminen, tiukka rajaaminen, tieteellisyys ja yhdenmukaistaminen eli normittaminen (Schön, 1983, 23).

Major-

ammattilaisuus eroaa merkittävästi minor-ammattilaisten ajattelusta. Majorammattilaisten ajattelu edustaa välineellistä toimintaa (instrumental activity), jonka
perusta on käytännössä. Minor-ammattilaisten ajattelu edustaa enemmän teknistä
uskomusta (technical rationality), asioiden oppinutta tiedollista lähestymistapaa.
Ammattikorkeakoulun tehtävä on tuottaa käytännön osaajia erityisesti pk-yritysten
tehtäviin (AMK laki 2005) ja tämän tehtävän toteuttamiseksi ammattikorkeakoulujen opetusta suunnataan entistä enemmän projektimaiseen opiskeluun, jota toteutetaan yritysten kanssa. Tämä oppimisen tapa pyrkii yhdistämään ammattikorkeakoulun opillisen tradition käytännön ja korkeakouluperinteen. (Kotila 2003.)
Klassiset opetusmetodit ovat tukeneet mekaanista maailmankuvaa ja teknisen uskomuksen syntymistä. Oppiaineperustaisessa opetustraditiossa opettaminen on kuin
kielten opetusta. Opetettavat aineet ovat ikään kuin kieliä, joista opetetaan termit ja
käsitteet. Ja kun perusasiat on opittu, opetellaan niiden avulla itse oppiainetta. Ro105

ger Säljö (2001) kuvaa tätä teknisen uskomuksen tapaa lähestyä asioita opetusympäristössä ”aineen opettamiseksi aineen avulla”. Opetuksen lähtökohtana on (emt.,
218) se, että ”oppilailla tulee olla malleja seurattavana, aines/teksti tulee paloitella
osiin ja osat tulee opetella ensin, kokonaisuudet myöhemmin ja on sopivinta kulkea
pienestä suurempaan”. Maailmaa ei siis tutkita sellaisen kielen avulla, joka tietyssä
mielessä hallitaan, vaan oppiminen kohdistetaan kieleen itseensä.” Oppikirjojen
sisältö on muokattu ajatellulle lukijalle tietyn oppimiseen liittyvän käsityksen mukaisesti. Tämä mukautus tarkoittaa poikkeuksetta sitä, että kokonaisuudet paloitellaan osiin ja tunnetut asiat kuvataan ainesosa ainesosalta. Tämä johtaa siihen, että
termit ja käsitteet määritellään suhteessa toisiinsa. Myös johtopäätökset vedetään
kyseisen diskurssin puitteissa. Ymmärryksestä tulee tässä tapauksessa ulkoaoppimisen kautta kyky tajuta, kuinka termit ja käsitteet määritellään suhteessa toisiinsa,
pikemmin kuin liittää sanottu toimintosuuntautuneempaan kontekstiin. (emt., 219.)
Edellä kuvattu oppimisen tapa kuvaa erästä tiedon traditiota, jota tässä tutkimuksessa kutsutaan ammattikorkeakoulukontekstissa ammattikasvatusperinteeksi (Kotila
2003). Ammattikorkeakouluympäristöön sijoitettuna tutkiva- ja strateginen oppiminen, kasvu ja kehittyminen edellyttävät erilaista opittavien asioiden lähestymistapaa.

(Kasvu/venyminen)

”TEKEMINEN ”

(Käsiteraamit)

(haasteet)

”OLEMINEN”
(reflektio/strateginen
ajattelu)

Kuva 10. Strateginen ajattelu tekemisenä ja olemisena (Santalainen 2005, 26)
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Strateginen ajattelija ei etene Santalaisen (2005) mukaan tavanomaisen taakse, ellei
hän kykene reflektoimaan. Kyky reflektoida on muodostumassa erääksi tulevaisuuden johtajien avainosaamisista. Reflektio merkitsee etsimistä, ihmettelyä, asioiden
yhdistelyä uudella tavalla, analyysiä, synteesiä ja tietoista, tavoitteellista ponnistelua. Tavoitteellinen ponnistelu voi parhaimmillaan muuntua eteenpäin vieväksi
svengaavaksi ajatusten juoksuksi. Reflektio voi yhdistää näkemisen kaikki kuusi
suuntaa, joskin se auttaa yhdistämään aiemmin sisäistetyn hiljaisen tiedon ja uudet
ilmiöt. Tuottavan reflektion ytimenä tulee olla tietty teema, esimerkiksi strategiahaaste tai yllättävä muutos. Itsereflektio on tehokkaan itsensä johtamisen ja oppimisen menetelmä. Käytännön strategeilla riittää haasteita, joten akateemikot ja
kehittäjät voivat auttaa tarjoamalla ajattelun apuvälineitä yhteyksien hahmottamiseen tai ymmärtämyksen avartamiseen. Itsereflektointi vaatii ajan lisäksi myös suotuisan ympäristön. Suomalaisille sopii metsä, keskieurooppalaiset vaeltavat vuorilla.
(emt., 25).
Käytännön ammattilaisuuteen kasvaminen tarkoittaa mitä suurimmassa määrin itsensä johtamiseen oppimista. Käsittelen myöhemmin lisää itsensä johtamista ammattilaisuuden johtamisen yhteydessä. Itsensä johtaminen on laajempi ilmiö kuin
mihin käsite viittaa. Itsensä johtamisen kautta voidaan oikeastaan tarkastella sekä
konstruktivistista oppimista, inkrementaalia strategiaa että institutionaalista taloutta.
Tutkimuksen keskiössä ovat sekä voimaantunut asiakkuus että ammattilaisuus. Nämä kaksi tekijää eivät ole toisensa poissulkevia, ammattilainen toimii myös asiakkaan roolissa. Tutkimaani ilmiöön aineeton pääoman esiintymiseen liittyy kolme
tasoa, ensiksi on ammattilaisen henkilökohtainen taso, toisena on niin kutsuttu sosiaalinen lähivyöhykkeen taso, jossa ammattilainen toimii ja vaikuttaa ja kolmanneksi
on organisaatiotaso, johon ainakin osa ammattilaisista vaikuttaa. Johtaminen on
muuttanut muotoaan ylhäältä alaspäin hierarkiasta keskeltä reunoillepäin vaikuttamiseksi. Ympyrän keskiö kuvaa ammattilaista, seuraava vyöhyke on sosiaalinen lähivyöhyke ja kolmas on elävä ja muuntuva organisaation tai klusterin vyöhyke

6.2

Kuuleminen ja näkeminen oppimisessa

Tarkastelen seuraavassa tarinaa oppimisen menetelmänä ja tiedon liikkumisen kanavana, pyrin samalla linkittämään sitä ammattikorkeakoulukontekstiin. Tarina
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muodostuu diskurssista, joko tekstistä tai puheesta. Tarina on eräänlainen kehyskertomus, sillä on juoni ja rakenne, mutta sen sisältö on jatkuvasti uudelleentulkinnan
kohteena. Organisaation voidaan ajatella olevan myös eräänlainen tarina, joka rakentuu ja kehittyy kaiken aikaa niitten toimintojen ja yhteistyösuhteiden kautta, joita
siinä on. Organisaatiokaavion avulla sen rakenne, toimijasuhteet ja vastuualueet
päivitetään silloin, kun edellinen kaavio on lakannut toimimasta organisaatiota kuvaavana metaforana. Organisaatiokaavion perusteella voi päätellä miten sitä johdetaan tai millainen strategia sillä on.
Siivous- ja toimialapalveluyritys SOL Oy:n organisaatiokaavio on aurinkokunta.
SOL viestittää organisaatiokaavionsa avulla, yhdistyneenä keltaiseen väriin tiettyjä
arvoja. Tulkintani mukaan SOL:n arvoja ovat perhekeskeisyys, itseohjautuvuus,
asiakaslähtöisyys ja keltaisen värin ja auringon mukaisesti iloisuus ja lämminhenkisyys. Se on erilainen organisaatiokaavio kuin esimerkiksi isoilla metsäteollisuusyhtiöillä. Yleensä, kun organisaatiokaavio piirretään, siinä kuvastuu sen sisäinen ja
ulkoinen dynamiikka. Organisaatiokaavio johdattaa katsojan ajattelemaan kuka saa
organisaatiossa ylipäätään ajatella, minkä kokoisia ajatuksia ja sitten tehdä niihin
perustuvia päätöksiä. Organisaatiopiirustukset on arkkitehtuurikuva, joka ilmaisee
organisaation muutosvalmiutta, arvoja, luottamusta, hierarkkisuutta ja toisaalta vakautta. Dynaamisen organisaation kaavion tulee kuvastaa tulkintani mukaan kehitysvoimaa ja liikkuvuutta.
Organisaatiokulttuurilla on Harisalon (2008) mukaan kolme näkyvää tulosta (artefacts), joissa on kysymys kielestä, käyttäytymisestä ja organisaation fyysisestä ilmenemismuodosta. Kielen tuloksia ovat myytit, tarinat ja kertomukset. Niiden ensisijaisena tarkoituksena on yksinkertaistaa, pelkistää ja selkeyttää todellisuuden monimutkaista ja vaikeasti ymmärrettävää luonnetta. Hyvät tarinat voivat puhutella
ihmisiä jopa paremmin kuin organisaatiokaaviot tai tilastotaulukot. (mt. 268.)
Organisaatiomalli on yrityksen strateginen päätös. Hahmoteltu ja piirretty organisaatiokaavio, arvoketju tai logistinen ketju koostuvat niistä tarinoista, joita organisaation käytävillä ja kanavissa liikkuu. Toisaalta uudistetun organisaatiokaavion
eli toiminnan selkiinnyttämiseksi tehdyn arkkitehtuuripiirustuksen avulla viestitetään tulkintani mukaan sellaista strategista tilaa, jonka organisaation halutaan saavuttavan, kun se kulkee liiketoimintaympäristön tiekartalla. Tie on metafora, jolla
tarkoitetaan organisaation kehityksen tietä kohti visiotaan.
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”Syksyn raskaat sadepisarat piiskaavat Harvard Business Schoolin ikkunoita. On
aamu

ja

punaisen

tiilirakennuksen

luentosaleissa

tuntuu

nuorten

ja

kunnianhimoisten aivojen sähköinen värähtely. Neonvalojen valaisemassa suuressa
amfiteatterin muotoisessa luentosali Longfellow 4 B:ssä on tänään aiheena
Benetton. Opiskelijat istuvat luentolehtiöt valmiina, kynät teroitettuna ja heidän
edessään on etukäteen jaetut materiaalikansiot aiheesta, jota tänään on määrä tutkia.
… Monisteissa on asiatietoja ja käyriä, mutta ennen kaikkea niissä on todellinen
Benettonin tarinan ”summa”: meidän ratkaisumme vähittäiskauppatoiminnassa,
tiedot tuotannosta ja rahoituksesta ja jotain myös siitä hengestä, joka on ohjannut
meitä tämän toiminnan harjoittamisessa”.
(Luciano Benetton 1997, 314).

Jo vuosien ajan on heidän perheyrityksensä tarina ollut Luciano Benettonin mukaan
(1990) yksi niistä kertomuksista, joita tutkitaan ja analysoidaan Harvard Business
Schoolin kursseilla (Benetton & Lee 1997, 314–315). Sitä huolimatta, että caseopetus ja yritysten tarinat muodostavat tehokkaan pedagogisen välineen on opetuksessa usein tapana paloitella maailma oppiaineittain eli erilaisiin ”skeemapiireihin”
ja niiden puitteissa sisältöaloittain ja ala-aloittain. Mutta samalla se on omiaan luomaan oppijan muistiin tietoverkoston asemasta joukon erillisiä skeemoja, joiden irrallisuus vaikeuttaa sekä joustavaa muistista hakua että myös joustavaa tietojen
käyttöä ajatteluprosessin aineksina. Täydennyksenä on todettava, että skeeman käsitteellä ei voida peittää kaikkia tiedon organisoitumistapoja. Ihmiselle on luonteenomaista jäsentää tietojaan ja ajatuksiaan narratiivisesti eli kertomuksen tai tarinan
muodossa. Tosin kertomuksia luodessaan ihminen käyttää hyväkseen konstruoimiaan skeemoja, mutta ne jäävät ikään kuin ainesosiksi ”pitkittäissuunnassa” jäsentyvään kertomukseen. (Rauste-von Wright & von Wright & Soini 2003, 93–94.)

6.2.1 Tarinan kuuleminen
Ymmärrykseni mukaan myytit auttavat ihmistä jäsentämään ympärillä olevaa maailmaa, mutta samalla ne rajaavat sitä. Pyrin seuraavassa luomaan tulkintaa sille, miten tarinat, myytit, tai hiljainen tieto soveltuvat ammattikorkeakoulukontekstiin oppimisen metodeina ja kanavina. Eräs alue, jossa myyttejä, tarinoita ja kertomuksia
käytetään yleisesti, on tuotekehitys yhdistyneenä tuotteen arvonluontiin. Erityisesti
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kun liikutaan aineettoman pääoman ja aineettoman arvon maailmassa on helppo ottaa esimerkkejä miten myyteillä ja tarinoilla luodaan lisäarvoa. Lisäarvoa luodaan
ruokaan, juustoihin, viineihin samoin kuin hajuvesiin tai koruihin. Erityisesti myytit
poimivat niiden käsittelemistä asioista tiettyjä piirteitä ja jättävät toiset piirteet huomiotta. Alun perin myytit esitettiin kuvataiteen, riittien ja rituaalien muodossa. Nykyään kaunokirjallisuus ja myytit ovat kietoutuneet toisiinsa. Folkloren alueella sanataide ja mytologiat vaikuttavat toisiinsa erityisen aktiivisesti. Väitetään myös, että
erityisesti suomalaiset ovat tallentaneet mytologiansa erityisen tarkasti kansanrunouteensa. Suomalaisen organisaatiokulttuurin tutkimuksessa on johtamista tarkasteltu kansalliseen mytologiaan liittyvien arkkityyppisten hahmojen avulla. Niin
Kalevalaa, Vänrikki Stoolin tarinoita, Seitsemää veljestä kuin Tuntematonta sotilasta on analysoitu niissä esiintyvien johtamisen skeemojen kautta. (Aaltonen 1997, 1.)
Työssä oppimiseen tarvitaan sekä teoreettista että käytännön tekemisessä karttunutta kokemusperäistä tietoa. Teoreettista faktatietoa on runsaasti tarjolla ja se on
tavoitettavissa helposti kehittyneiden tietoverkkojen ansiosta. Kokemusperäisen,
hiljaisen tiedon keräämisessä ei ole paljoakaan kehitytty sitten viima vuosisatojen
mestari-oppipoikaperinteen, jossa oppipoika hankki työssä tarvittavan tiedon tarkkailemalla mestarin työskentelyä ja kyselemällä häneltä. Olennaista tämän päivän
työssä oppimisessa on se, miten organisaatioissa oleva hiljainen tieto saadaan näkyväksi. Hiljaista, kokemusperäistä tietoa esiintyy työprosessin fyysisessä suorittamisessa, vuorovaikutustavoissa, yhteistoiminnassa ja sen eri muodoissa, organisaation
sanattomina sopimuksina ja kulttuurisena käyttäytymisenä. (Nonaka & Takeuchi
1995.)
Organisaation käytäntöjen saaminen näkyväksi ei ole yksinkertaista, koska ne
liittyvät vakiintuneeseen toimintaan, jota on vaikea kuvata. Kulttuuriset tavat saadaan paremmin näkyväksi tarinoissa. Tarinoiden avulla organisaatiossa oleva ”hiljainen tieto” pystytään mallintamaan yhteiseksi tiedoksi, aineettomaksi pääomaksi.
Näkyväksi nostettua tietoa pystytään käsittelemään ja muokkaamaan. Reflektointi
johtaa merkityksen muodostumiseen. Reflektoinnissa ajattelu ja tekeminen vuorottelevat, syntyy uutta tietoa ja osaamista. Oppiminen on sosiaalinen prosessi, joka perustuu kokemusten jakamiseen. Kun yksilöiden tieto ja osaaminen on kerätty tarinan
muotoon, ovat sen yhteinen työstäminen ja reflektointi mahdollisia. Prosessi edellyttää, että ryhmän osaaminen pystytään tekemään näkyväksi erilaisten kognitiivisten
karttojen tai kertomusten avulla. Kun osaaminen on uuden tuotteen kohdalla kuvattu
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tarinan muotoon, voidaan tämän jälkeen arvioida ja miettiä sen parannusehdotuksia.
Henkilön on vaikea tai jopa mahdotonta oppia yhteisön käsitteitä yksin, ryhmässä
oppiminen on usein huomattavasti nopeampaa. Prosessien tarinallinen kuvaus
edesauttaa oppimista. (Aaltonen & Heikkilä 2003, 26.)

Faktat

Logiikka

mielle yhtymä

Tarinat

Metaforat

Kuva 11. Tarinat, faktat, logiikka ja metaforat (Czarniawska 1999)

Yllä olevan kuvan vaakatasolla kuvataan syntagmaattisuutta. Tällä tasolla ihmisen
ajattelussa toimivat sekä logiikka että tarinat. Niille on yhteistä että molemmat pystyvät yhdistämään asioita ajan ja paikan suhteen. Pystytason akselin ääripäät ovat
faktat ja metaforat. Niille on yhteistä, että molemmat pystyvät korvaamaan asioita
nimeämisen ja analogioiden avulla. Faktoiksi kutsumme nimiä tai kuvauksia, joista
olemme helposti samaa mieltä: ”yritys teki tappiota viime vuosineljänneksellä”. Metaforat sisältävä kyseenalaistuksen: ”onko tämä kustannus vai investointi?” Metaforat ovat hyvin yleisiä taloustieteissä, onhan yksi yleisesti hyväksyttyjä ja retorisesti
vakuuttavimpia esitystapoja erilaisten mallien käyttäminen. Tällä tarkoitetaan sitä,
että joka kerta kun yrityksen johto käyttää erilaisia teorioita tai malleja toimintansa
kuvaukseen, se turvautuu metaforaan. Toisin sanoen se tietoisesti tai tiedostamattaan
kuvaa toimintaansa metaforan avulla mallien käyttäminen. Tässä asiassa tietoisuudella omasta toiminnasta on merkittävä vaikutus, koska samalla kun johto rakentaa
malleja ja viestii todellisuutta se myös rakentaa sitä. Tarinoilla on ilmeinen merki-
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tyksensä ihmisten toiminnan kuvauksissa, koska ihmiset rakentavat tarinoita käyttäen järjestystä maailmaansa, jossa elävät. (Aaltonen & Heikkilä 2003, 139–141.)
Tarinan merkitys korostuu, jos ymmärrämme elämän ja maailman William Jamesin (1950) kuvauksen kaltaiseksi eläväksi, sykkiväksi ja muodottomaksi merkkien ja
merkitysten massaksi, josta ihmiset yrittävät saada selvää, ja jonka he yrittävät saada
näyttäytymään järjestäytyneeltä. Tarina on eräänlainen kielellinen skeema. Tarinoilla on usein samantapainen rakenne, vaikka niiden sisältö ajan saatossa muuttuu. Tarinan rakenne muistuttaa opinnäytetyön vakiintunutta IMRD – rakennetta, sillä erotuksella että tarinan rakenne on tilannesidonnainen ja joustava. Tarinoissa kulkee
samanaikaisesti monta kerrostumaa. Jos ajattelemme kansansatuja tarinoina, vaikkapa ”Tuhannen ja yhden yön tarinoita”, ne toimivat lapsille satuina ja opettavat
välttämään tiettyjä asioita. Niihin sisältyy arvojen välittäjän tehtävä, arvot siirtyvät
ja sitoutuvat vahvoihin tunne-elämyksiin. Samoin välittyvät niiden sisältämät asenteet ja uskomukset. Aikuiselle sama tarina edustaa aivan toista ulottuvuutta, koska
aikuinen käy tarinan läpi omien kokemustensa kanssa. Itse asiassa jokainen kielellinen tarina on yksilöllinen kehyskertomus, jota ei voi muistaa sellaisenaan vaan omien kokemusten kautta, tarina edustaa siten konstruktivismia, koska sen avulla henkilö kerää ja tallentaa omia kokemuksiaan struktuuriksi ja kielellisiksi tihentymiksi.

6.2.2 Kuvan näkeminen
Betty Edwardsin mukaan (2004) piirtäminen on kokonaistaito kuten polkupyörällä
ajaminen. Hänen mukaansa piirtäminen ei ole käden taito. Piirtäminen perustuu ”eri
tavalla näkemisen” taitoon. Piirtäminen harjaannuttaa ennen kaikkea taitoa ”oppia
näkemään maailmaa eri tavoin”. Edwards on väitellyt psykologiasta, aivojen puoliskojen eri tehtävistä. Hänen mukaansa piirtämiseen käytetään oikeata aivolohkoa,
joka käyttöä piirtämiseen tulee harjoitella. Hän korostaa myös erityisen tunnetilan
saavuttamista, päästä toisenlaiseen tietoisuuden tilaan piirtämisen mahdollistamiseksi. On piirtämisen kohde maisema tai sitä ilmentävä kartta, niin piirtämisen avaintekijät ovat samat. Organisaation sisäisen ja ulkoisen dynamiikan piirtäminen esimerkiksi niistä tarinoista, jotka sen ovat rakentaneet, ja jotka sitä uudistavat, vaatii mielikuvittelun taitoa. Piirtämisen osaamisen ensimmäinen avaintekijä on siis se, että
järjestetään sellaiset olosuhteet, jotka saavat aikaan siirtymän erilaiseen tiedonkäsit-
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telyn tapaan, hieman toisenlaiseen tietoisuuteen, jolloin on mahdollista nähdä tarkasti. Tässä piirtämisen tilassa pystyy piirtämään nähdyt asiat, vaikkei olisi koskaan
opiskellut piirtämistä. Kun piirtämisen tila käy tutuksi, voi mielentilan siirtymistä
kontrolloida tietoisesti. (Edwards 2004, 5.)
Piirtämisessä tarvitaan Edwardsin mukaan (2004, XIII-XIV) viittä perustaitoa.
Nähdyn artefaktin, esineen, henkilön tai todellisen maailman maiseman piirtämisen
kokonaisvaltainen taito koostuu näistä perustaidoista, ei sen useammasta. Nämä alla
luetellut taidot eivät ole piirustustaitoja vaan ne perustuvat näkemiseen.
Taulukko 9.

Näkemiseen perustuvia taitoja: (Edwards 2004, XIII-XIV)

1.

Ääriviivojen näkeminen

2.

Tyhjän tilan näkeminen

3.

Suhteiden näkeminen

4.

Valon ja varjojen näkeminen

5.

Kokonaisuuden näkeminen

Kuudentena näkemisen taitona Edwards mainitsee muistista piirtämisen (2004, 250–
251). Piirtäminen on visuaalinen tehtävä ja muistista piirtäminen on useimmille todella vaikea tehtävä. Esimerkiksi antiikkiveturin piirtäminen on mahdoton tehtävä,
ellei ole nähnyt sellaista. Tämä on yllättävää joillekin ihmisille, he luulevat että taiteilija pystyy piirtämään mitä tahansa. Muistista piirtämistä ja visualisointia voi harjoitella ja kerran piirretty kuva on iskostunut muistiin. Seitsemäs näkemisen taito on
vuoropuhelu. Oletetaan vaikkapa, että taiteilijalla on epämääräinen aavistus sellaisen olion piirtämisestä, jota ei ole koskaan ollut olemassa. Aluksi taiteilija kuvittelee
mielessään epämääräisen ideansa ja alkaa piirtää. Aluksi hän vetäisee muutaman
viivan, nuo viivat laukaisevat piirustuksen kuvitteellisen jatkon. Taiteilija näkee eli
muodostaa mielessään kuvan yksityiskohdista paperilla sitten hän piirtää yksityiskohdat uusin viivoin. Tämä taas laukaisee laajennetun kuvan, näin piirustus etenee
kuvitteellisen olion ja taiteilijan vuoropuhelun tuloksena. Vuoropuhelu jatkuu kunnes teos on valmis. Piirtäminen etenee edellisessä esimerkissä konstruktiivisen paradigman mukaisesti.
Piirtämiseen liittyy kaksi ”näkemisen taitoa”, osata nähdä eri tavoin, mikä tarkoittaa itämaisista kamppailulajeista tuttua pehmeää näkemistä, perifeerisen näkemisen taitoa (Musashi 1995, 62–63), taitoa nähdä esineen ympärillä oleva tila. Toi113

nen taito on osata siirtyä toiseen tietoisuuden tilaan, joka on samalla aivojen luova
tila, on toinen ominaisuus, joka tulee hallita. Tämä tila on sisäisen näkemisen ja
luovan kuvittelun tila. Tässä merkityksessä tarinat ovat näkemistä ja kirjoittaminen
lähellä piirtämistä, kummassakin tapauksessa maailma nähdään omalla tavalla.
On siis olemassa vastaavuus – ja ehkä enemmän kuin pelkkä vastaavuus –
keskitetyn näkemisen ja tietoisen “yksi kerrallaan” -ajattelun välillä sekä
perifeerisen näkemisen ja sen jokseenkin salaperäisen prosessin välillä, joka
mahdollistaa uskomattoman monimutkaisen ruumiinhallintamme ilman
ajattelun apua. En vihjaa, että länsimaalaiset eivät kerta kaikkiaan käytä
“perifeeristä mieltä22“
(Watts 1997, 25).

Koska olemme inhimillisiä, me käytämme perifeeristä mieltä kaiken aikaa, ja jokainen taiteilija, jokainen työmies, jokainen urheilija soveltaa käyttöönsä jotakin sen
erikoiskykyä. Mutta sitä ei arvosteta akateemisesti eikä filosofisesti. Olemme tuskin
alkaneet tajuta sen mahdollisuudet, ja harvoin päähämme pälkähtää, että sen tärkeimpiä käyttötapoja on todellisuuden uudelleenhahmottaminen ja kuvaaminen, mihin pyrimme kömpelön teologisin ja metafyysisin pohdiskeluin ja loogisin päättelyin. (Watts 1997, 26.)
Puheen ja ajatuksen lineaarinen “yksi kerrallaan” -luonne on erityisen huomattava kaikissa niissä aakkosia käyttävissä kielissä, jotka esittävät kokemuksen
pitkin kirjainjonoin. Ei ole helppo sanoa, miksi meidän on kommunikoitava toisten
kanssa (puhuttava) ja itsemme kanssa (ajateltava) tällä “yksi kerrallaan” menetelmällä. Elämä itse ei etene näin kömpelöön lineaariseen tapaan. Oma elimistömme voisi tuskin elää hetkeäkään, mikäli sen olisi tarkkailtava itseään – jokaista hengenvetoa, jokaista sydämenlyöntiä, jokaista hermoimpulssia. Mutta mikäli
haluamme löytää jonkin selityksen tälle ajattelun piirteelle, näköaisti tarjoaa vertailukohteen. Sillä me näemme kahdella tavoin (Scheele 1997) - keskitetysti ja perifeerisesti, hiukan samaan tapaan kuin valonheitin ja ramppivalot toimivat. Keskitettyä
katsetta käytämme tarkkaan työhön, kuten lukemiseen, jossa silmämme suuntautuvat pienelle alueelle toisensa jälkeen kuin valonheittimet.

22

Vrt. context of discovery-käsite, löytöretkeilijän tapa toimia ja ajatella
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Perifeerinen katse ei ole yhtä lailla tietoinen, ei yhtä kirkas kuin valonheittimen
voimakas valokartio. Käytämme sitä öiseen näkemisen ja tarkkaillessamme “alitajuisesti” kohteita ja liikkeitä, jotka eivät ole keskittyneen katseemme suoralla linjalla. Päinvastoin kuin valonheitin se voi huomioida monia asioita yhtäaikaisesti. On
siis olemassa vastaavuus – ja ehkä enemmän kuin pelkkä vastaavuus – keskitetyn
näkemisen ja tietoisen “yksi kerrallaan” -ajattelun välillä sekä perifeerisen näkemisen ja sen jokseenkin salaperäisen prosessin välillä, joka mahdollistaa uskomattoman monimutkaisen ruumiinhallintamme ilman ajattelun apua. (Watts 1997, 24–25.)
Meillä on valmius oppia vastaanottamaan aisteillamme kokonaisuuksia. Vastaanotamme kokonaisuuksia aistiemme avulla. Riippuen siitä, mikä aisteistamme on vallitsevin, olemme joko kinesteettisiä, auditiivisiä vai visuaalisia oppijoita persoonaltamme. Kuvallisen ilmaisu- tai viestintätaidon perustana on näkemiseen perustuva
ajattelukyky. Kuten Edwards on todennut, piirtäminen ei ole ensisijassa käden taito,
vaan se on mitä merkittävimmin näkemiseen perustuva taito. Esimerkiksi Turun
ammattikorkeakoulun kuuluvan piirustuskoulun ensimmäinen vuosi käytetään ”näkemiseen oppimiseen” (haastattelu). Laurea ammattikorkeakoulun (2006) opetussuunnitelma on rakennettu edistämään opiskelijan kasvamista osaksi kehittäjäverkostoja ja ammattikorkeakoulun ensimmäisenä opiskeluvuotena perehdytään asioihin ilman teoriaopiskelua23.
Olen rakentanut ymmärrystä ja tulkintaa tutkimusaineistooni perustuen tutkimuksen kohdeilmiölle, joka on ammattikorkeakoulun ja erityisesti sen t&k –
toiminnan rooli osana epälineaarista arvoketjua klusteroituneessa taloudessa. Olen
edellisessä kuvannut oppimista eri ilmiöiden kautta ja tulkinnut aineettoman arvon
luomisen prosessia erilaisilla lähestymistavoilla ja menetelmillä. Kun oppimis- ja
arvonluontialustaksi otetaan jälleenrakentamisen teollinen järjestelmä, voidaan sitä
lähestyä monesta suunnasta.
Teollinen järjestelmä voidaan jakaa kahteen lähestymistavaltaan erilaiseen pääalueeseen. Toinen on positivistinen ja toinen edustaa sosiaalista konstruktivismia.
Teollinen järjestelmä ei toimi ilman positivistista, luonnontieteellistä puolta, mutta
koska kohteena on samalla myös ihmisten maailma ja siihen liittyvät arvot on kohdetta lähestyttävä myös konstruktivistisella tiedonkäsitteellä. Hermeneuttinen tutkimusote ja hermeneuttis-fenomenologinen metodi pyrkivät lisäämään ymmärrystä,

23

Lähde: Laurean edustajan luento 16.8.2006 Torniossa
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jonka avulla voi tehdä tulkintoja. Osa tulkinnoista tarkoittaa tutkimuksen empiirisessä osassa fyysiseen kohteeseen lisättäviä aineettomia arvoja. Ja tässä arvoluomisen prosessissa ammattikorkeakoululla on tulkintani mukaan kasvava rooli.

6.3

Projektien avulla oppiminen

Tulkintani mukaan oppimisympäristö muuttuu ja laajenee samalla tavoin kuin yritysorganisaatioissa tapahtuu uudistumista. Erona ammattikorkeakouluorganisaation
toiminnallisessa uudistumisessa verrattuna yritysorganisaation tarpeisiin on se, että
muutos

niissä

tapahtuu

hitaammin.

Merkittävimpinä

hidasteina

am-

mattikorkeakoulun uudistumiseen ovat sen julkisoikeudellinen asema, omistajuus,
pitkät suljetun sektorin työsuhteet ja avainhenkilöstön tulonmuodostuksen ja organisaation tuloksen keskinäinen riippumattomuus. Yhteisöä vaivaa myös henkilöstön
niin sanottu kaksois- tai kolmoissidossuhde. Tämä tarkoittaa byrokratiaa, joka aiheutuu henkilöstön voimakkaasta sitoutumisesta ammattiyhdistykseen ja muuhun,
esimerkiksi kunnallispoliittiseen toimintaan. Uudistuvassa organisaatiokulttuurissa
yhteisöllinen oppiminen yritys- ja oppilaitosorganisaation välillä tulee olla molempia osapuolia hyödyttävää. Kun organisaatiot kehittyvät entistä virtuaalisemmiksi on
oppiminen todennäköisesti yritysorganisaation ja ammattikorkeakoulun välillä entistä vuorovaikutteisempaa.
Konstruktivistinen tietoteoria muuttaa tai on muuttamassa tiedon konstruointia
ohjaavien ihmisten asemaa. Näistä ihmissuhdetyön tietoammattilaishenkilöistä käytetään nimityksiä opettaja, kouluttaja, ohjaaja, valmentaja tai konsultti. Erilaisissa
tiedon välittämisen tehtävissä olevien ihmisten työ on yhä enemmän ohjata niitä
prosesseja, joiden kautta tieto ja todellisuus rakentuvat. Tästä näkökulmasta katsoen
yritysten aineettomien prosessien ja aineeton pääoman maailmassa työskentelevät
ammattilaiset ja johtajat muistuttavat paljon korkeakoulujen tietotehtaissa työskenteleviä kollegojaan. Merkittävin ero ei ehkä ole itse tiedossa sen hankkimisen prosessissa vaan siinä instituutiossa, joka osana työtä tehdään. Useimmiten koulutusinstituutio on yhteiskunnallinen, oli sen organisaation omistaja yksityis- tai julkisoikeudellinen subjekti. Molemmilla organisaatioilla on silti sama tilanne tiedon rakentamisessa ja tuotteistamisessa raaka-aineesta tuotteiksi.
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Tulkintani mukaan uudistuvassa t&k –toimintaan rakentuvassa ammattikorkeakoulussa vältytään ehkä helpommin yksipuoliselta vallan käytöltä, koska kohteena eivät ole keskeisesti tiedon sisällöt vaan tietokomponenttien kokoamisen prosessi. Tieto on tuotteen valmistusvaiheessa ymmärrettävä siten, että se koostuu eri
puolilla esivalmistelluista tietokomponenteista aivan kuin fyysisen tuotannon kokonpanotehtaan osat. Nykyisessä nopeassa rytmissä ei voida pysyä tahdissa mukana
valmistamalla pelkästään uniikkia tietoraaka-ainetta vaan sen kokoonpano on jalkautettava itsepalveluun kuten matkustus- tai lomatuotteissa, oppijoille.
Ammattikorkeakoulun valmentava opettaja ohjaa tulkintani mukaan oppimisympäristössä prosessia, jonka avulla pyritään rakentamaan sosiaalisesti jaettu
todellisuus. Osallistujat rakentavat yhteisesti jaetun todellisuuden, joka on oppimisprosessiin osallistuvan yhteisön jäsenten näkökulmasta käyttökelpoisin suhteessa
asetettuihin tavoitteisiin. Tässä yhteydessä valmentavan opettajan tehtävä on tuoda
esiin vaihtoehtoisia näkökulmia ja ohjata neuvotteluprosessia. On tilanteita, joissa
on olennaista myös välittää kaikkea sitä tietoa, mihin neuvottelu voisi perustua.
Näin rakennettu jaettu todellisuus sitouttaa mahdollisimman monta yhteisön jäsentä
vastuullisesti suhteessa tavoitteisiin, koska yhteisön jäsenet voivat kokea agenttisuutta. Yhteisön jäsenet kokevat olevansa subjekteja suhteessa todellisuuteen, eivätkä siihen ulkopäin ohjattuja.

6.3.1 Projektioppimisen suunnittelu ja organisointi
Ensimmäinen kysymykseni ammattikorkeakoulun tämän hetken ykkösteemasta, pro-

jektiopetus tai “hankkeet opetukseen” on, että miksi hankkeiden pitää olla erillisiä
tapahtumia jossain asiayhteydestään irrotetussa tilassa, miksi jotain ei voida tehdä
suoraan tilaajalle. Kun hanketta eli ongelmaa ratkotaan irrallisena irti asiayhteydestään ikään kuin parantaen kehon osaa irrottamalla se ja hoitamalla laboratoriossa,
sama vaiva palaa, kun osa kiinnitetään takaisin. Viat, ongelmat tai parannusta kaipaavat asiat eivät ole tutkimusaineistooni perustuvan näkemykseni mukaan osassa
vaan järjestelmässä.
Pyrin ymmärtämään ja luomaan tulkintaa epälineaarisen arvoketjun dynamiikan ja vuorovaikutuksen oppimista projektien kautta ammattikorkeakoulukontekstissa ikään kuin ko-

konaisuudesta tai lopputuloksesta osiin etenevän tarinan muodossa. Tarinan alkukuva voi olla joko toimittajapäässä tai asiakaspäässä, osaamisessa tai tarpeessa. Tä117

mänkaltainen lähestymistapani perustuu policy-ajatteluun. Ensiksikin on olemassa
laajempi ohjelma, jonka sisään rakentuu toimintalinjoja, jotka edelleen jakaantuvat
projekteiksi. Kun projekti pilkotaan osiin, syntyy alaprojekteja, jotka ovat luonteeltaan tutkimus-, suunnittelu- tai tuotekehitystehtäviä. Alavaiheet ovat toimeenpanoa.
On syytä todeta, että kehitykselliset projektit ovat usein shumpeterläistyyppisiä
hankkeita, jotka poikkeavat oleellisesti perinteisestä rakennushankkeesta, jossa on
suunnittelu ja toteutus. Kehityshankkeeseen voi toki sisältyä myös mekanistisempaa
toimintaa, kun kehitetyt toiminnot ja tuotteet monistetaan. Viittaan tässä Kiinan,
Kosovon ja Tsunamin jälleenrakentamishankkeiden suunnitteluun. Kehityksellisissä
hankkeissa korostuu usein jokin shumpeteriläinen yrittäjyyden eli kapitalismin luovan tuhon piirre ja niiden pyrkimys on tuottaa uusia taloudellisia innovaatioita eli
yhdistelmiä tunnetuista tekijöistä. Shumpeterin (1934) esimerkit tekijöistä ovat: 1)
uudet tuotteet, 2) uusi tuotantomenetelmä, 3) uudet raaka-aine lähteet, 4) uudet
markkinat ja 5) toimialan uudelleenorganisoituminen. Kuten alla olevasta Policya
symboloivasta kuvasta ilmenee, osista tulee palaute kokonaisuuteen, tarinan kuva
elää kaiken aikaa ja saa oppimisen ja herkistymisen kautta lisää ominaispiirteitä.
Prosessi noudattaa abduktiivista logiikkaa.

Policy

Toimintalinjat

Projektit

t&k,

Kuva 12. Konstruktiivinen toimintamalli (Rauste-von Wright & von Wright & Soini 2003, 88,
muokannut Pitkäranta)

Policyllä tarkoitetaan sellaista ohjelma-perustaista kokonaisuutta, prosessia, jonka
tehtävä on hankkia ja toteuttaa relevantteja päämääriä ja saada aikaan tuloksia valitulla alueella. Policy tarkoittaa päätöksentekoa, suunnittelun, rajaamisen, täytäntöönpanon ja seurannan keinoin. Keskeiset keinot ovat organisaatio, henkilöstö, ra-
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hoitus, järjestelmät, ja määräykset. Policy on järjestelmällinen tapa toteuttaa päätettyjä asioita ja sen avulla toimeenpannaan päätettyjä tehtäviä. (Harisalo ym. 2005.)
Policy tarkoittaa esimerkiksi seuraavan kaltaista Tekesin rahoitusesitykseen tehtyä määrittelyä (Pitkäranta 2005). Tarkoituksena on kehittää malli teollisesta järjestelmästä, Kansainvälinen Puurakentamisen Keskus, jolla on ”Pysyvä valmius jälleenrakentamistarjousten tekoon ja projektien toteuttamiseen sekä nopean asuntoavun vaatiman elementtitalon tuotantoon. Tarjonta sovitetaan paikalliseen kulttuuriin ja kysyntään, ja toimintaa varten luodaan esimerkiksi YK -vetoinen organisaatio”.
Toimintalinjan tarkoitus on suunnitella, toimeenpanna, seurata sellaisia ohjelmia,
jotka luovat ja levittävät korkean teknologian innovaatioita valituilla alueilla. Policyn tarkoitus ei ole luoda innovaatioita ja teknologiaa se keskittyy niiden leviämisen
edistämiseen siinä ympäristössä, jossa innovaatioita ja teknologiaa kehitetään, testataan ja otetaan käytäntöön (Harisalo & Pitkäranta 2005). Seuraavat alaryhmät ovat
itse projektit ja niiden sisään rakentuvat tutkimus-, suunnittelu- ja tuotekehitystehtävät sekä itse projektin toteuttaminen.
Tutkimusaineistoon perustuvan tulkintani mukaan perinteinen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelma lukujärjestyksineen edustaa klassisen strategian suunnittelumallia, joka on lähellä edellä viitattua perinteisen rakentamisen tapaa. Se on
mekanistinen teollinen liukuhihnamalli, jossa toteuttaja eli opettaja voidaan korvata
toisella. Charles Handy (1978) kutsuu tätä johtamisen tapaa roolikulttuuriksi, se on
hänen mukaansa weberiläistä byrokratiaa puhtaimmillaan, tähän malliin liittyy mekanistinen paradigma. Persoonallinen henkilö väistyy aseman määrittelemän roolin
tieltä. Pallas Athenen kulttuuri on Handyn mukaisesti tehtäväkulttuuria, jota kuvaa
ruudukko. Se on ryhmän kulttuuria, joka ei suosi yksilösooloilua, tässä mallissa on
orgaaninen paradigma. Dionysosten kulttuuri on eksistentiaalista kulttuuria, itsenäiset ammattilaiset voivat työskennellä samassa toimistossa, mutta kukaan ei oikeastaan voi paikata toisen tehtäviä eikä juuri suostukaan siihen.
Organisaatiokaavio on ympyrän muotoinen katkoviiva. Tämä toimintatapa kuvaa
avoimuutta ympäristöön, se on yhteydessä dynaamiseen paradigmaan ja se edustaa
tutkija-, kehittäjä ja valmentajakulttuuria (Ståhle 2002, 97). Yrittämisen ja pienyritysten

yleistyminen

ovat

organisaatiovallankumouksen

seurauksia.

Ju-

malamaailmassamme se johtaa Zeun ja Dionysoksen eli individualismin ja henkilökohtaisen vallankäytön uuteen tulemiseen (Handy 1978, 11–12).
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Tutkimusaineiston perusteella luodun tulkinnan mukaan moderni konstruktivistinen
oppimiskäsitys poikkeaa huomattavasti kulttuurimme arkiajattelulle ominaisesta näkemyksestä ja se on historiallisesti katsoen nuori. Kasvatustapahtuman tutkimuksessa tätä orientaatiota on ollut aktivoimassa tiedon sisältöjen ja ammattien vaatimien
taitojen nopea vanheneminen maailman yhä nopeutuvan muutoksen vaikutuksesta.
Esiin on noussut kysymys siitä, millä ehdoin ihmisten on mahdollista oppia oppimaan ja uusiutumaan koko elämänsä ajan.
Miten konstruktivistinen paradigma vaikuttaa opetussuunnitelmaan. Kun oppiminen hahmotellaan oppijan valikoivaksi ja tulkitsevaksi palautteenhakuprosessiksi,
joka on tilannesidonnainen, etukäteen yksityiskohtaiseksi kirjoitettu opetussuunnitelma kyseenalaistuu. Samalla opettajana toimimiselle asetetut vaatimukset lisääntyvät, hyvä opettajuus määräytyy uudenlaisten kriteerien mukaan. Kun yksittäisten tietojen erillinen opettaminen ja oppimisen kontrolli menettävät keskeisen
roolinsa, esiin nousevat oppimisen taitojen opettamisen ehdot sekä opitun tiedon ja
taidon siirrettävyys todelliseen käyttötilanteeseen.

”Opetuksen on stimuloitava aktiivisia tiedon konstruointiprosesseja ihmisissä, jotka saattavat aluksi epäillä omaa kykyään tai oikeuttaan itsenäiseen ajatteluun. Opetuksen uusi haaste on kehittää sellaisia tapoja organisoida oppimista, jotka antavat mahdollisuuden harjoitella taitoja niissä
ympäristöissä, joissa niitä tullaan myöhemminkin käyttämään”.
(Resnick 1989, 2-3).

Tulkintani mukaan ammattikorkeakoulun opetustilanteissa tulee keskeiseksi käytäntöön siirrettävien taitojen kehittymistä edistävän oppimisympäristön luominen. Oppimisympäristön uudelleenrakentaminen voi tarkoittaa jopa muualla tässä tutkimuksessa kuvattua kauppahuone-studio tilaa, jossa oppiminen organisoituu lähellä liiketoiminnan luonnollista ympäristöä. Tällöin opetussuunnitelmaa ei pidetä opetusoppimisprosessia yksityiskohtaisesti määräävänä ohjelmana, vaan lähinnä kasvatuksen tavoitteita ja niiden saavuttamisen ehtoja problematisoivana tarkasteluna. Tätä
luonnehtii käsite ”Map of Big Ideas” (Prawat 1990, 36–46).
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”Ongelman ratkaisu ei ole milloinkaan sillä tasolla, jolla itse ongelma esiintyy.
Ratkaisut löytyvät aina alemmilta tasoilta kuin millä ongelma esiintyy”.
(Grazon 2003, 109)

Perinteisesti koulutus on ollut julkisessa keskustelussa esillä toisaalta hallinnon säätelemänä poliittis-taloudellisena järjestelmänä, toisaalta didaktisena aineopetuksen
opetusprosessina. Näillä sektoreilla on vain harvoin ollut elävää yhteyttä. Koulutuksen järjestelmää ovat tutkineet koulutussosiologit ja koulutuspolitiikan edustajat.
Didaktikot ovat keskittyneet opetettavan aineksen opetuksen ongelmiin. Varsinaisena siltana hallinnollisen ja didaktisen sektorin välillä toimii opetussuunnitelma, jota
hallintojärjestelmä käsittelee poliittista päätöksentekoa, lakien ja asetusten laatimista
varten ja joka toimii didaktisen prosessin selkärankana. Opettajan tehtäväksi on perinteisesti katsottu opetussuunnitelman sisältöjen siirtäminen opetustilanteessa oppilaille. Yliopistot hakevat uutta eurooppalaisen järjestelmän kanssa paremmin yhteensopivaa kaksiportaista tutkintorakennetta. Tavoite on opiskeluaikojen lyhentäminen ja kasvava kansainvälinen vaihto. Kasvava ja kehittyvä ammattikorkeakoulujärjestelmä pakottaa selventämään eri korkeakoulujärjestelmien profiileja. Tässä yhteydessä olen käsitellyt opetussuunnitelman asemaa suhteessa oppimiseen ja toisaalta erilaisten oppimiskäsitysten merkitystä opetussuunnitelmalle.

6.4

Opitusta tekemiseksi

Tutkimuksen aineistoon perustuvan tulkintani mukaan tietojen ja taitojen opettelemiseen liittyy yleensä jonkinlainen odotus siitä, että niitä pystytään käyttämään
laajemminkin kuin vain siinä kontekstissa, jossa ne on opittu. Opiskelijan tarkoitus
on oppia pääasiassa työelämää eikä ammattikorkeakoulua itseään varten. Tämä itsestään selvältä tuntuva väite sisältää kuitenkin yhden oppimisen ja koulutuksen
monimutkaisimmista ongelmista. Kysymys on ammattikorkeakouluympäristöön liittyvistä siirtovaikutuksen ehdoista.
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”Kaavojen ja hahmojen pohjalta laadin suunnitelmat voittoa varten, mutta rahvas ei
tätä ymmärrä. Vaikka kaikki näkevät ulkoiset ilmiöt, ei kukaan ymmärrä, kuinka
olen luonut voiton”.
Sun Tzu

Yhteiskunnassa, joka on muuttumassa tietoyhteiskunnasta oppimisyhteiskunnaksi,
työssä oleville järjestetään runsaasti erilaista jatko- ja täydennyskoulutusta. Valitettavasti tämän koulutuksen tuottama hyöty on kuitenkin usein ongelmallinen. Jos jatkossa mitataan transfer-vaikutuksia ja niiden pysyvyyttä, voi osoittautua, ettei opittu
ole mainittavastikaan transferoitunut työhön. Erään arvion mukaan (Baldwin &
Ford 1988; McKeough ym. 1995) Yhdysvaltain teollisuuden vuosittain koulutukseen käyttämistä kymmenistä miljardeista korkeintaan 10 prosenttia tuottaa työpaikalla ilmenevä transferia. Saksassa tehdyt arviot ovat vain hieman myönteisempiä.
(Mandl ym. 1991.)
Pulma on vanha. Kasvatuksen kritiikissään Whitehead (1929) toteaa, että kouluissa opittu tieto on pitkälti ”liikkumatonta” (inert) ja käytettävissä vain alkuperäisessä kontekstissaan, koulussa tai aihealueeseen liittyvissä kokeissa ja testeissä.
Koulussa opitulla on taipumus jäädä tiedon ja samalla maailmankuvan ”sivuraiteeksi”. Toisin sanoen koulussa opittu pysyy sidottuna koulun kontekstiin eikä ole käytettävissä muissa yhteyksissä (Rauste-von Wright & von Wright & Soini 2003, 125).
Ammattikorkeakouluympäristöön sovellettuna tämä tarkoittaisi sitä, että ensin
opitaan työn kohdetta konkreettisella, fyysisellä tasolla ja vasta sitten siirrytään käsitteellistämään. Mitä tämä näkemys tarkoittaisi johtamisen oppimisen kohdalla?
Kysymystä voidaan lähestyä vastakkaiselta näkökulmalta, mitä johtajat tekevät kun
haluavat tehostaa teollisen yrityksen toimintaa. Tulkintani mukaan he voisivat työskennellä esimerkiksi viikon varastolla trukinkuljettajana yrityksen keskusvarastolla.
Näin he voisivat perehtyä johonkin yrityksen prosessiin osallistuvan laadullisen tutkimuksen keinoin.

6.4.1 Siirrettävyys
Tutkimusaineistoon perustuen voidaan luoda tulkinta, että käytännön asioiden oppimisessa korostuu tilannesidonnaisuus, se tarkoittaa oppimisen liittämistä mielekkäisiin reaalimaailman tehtäviin tai ongelmatilanteisiin. Edellinen tarkoittaa saman122

laista asetelmaa, joka esiintyy ammattikorkeakoulun t&k –toiminnan yhteydessä.
Tilannesidonnainen lähestymistapa tukee oppijoiden motivaatiota, aktiivisuutta ja
itsensä johtamista. Avoimissa oppimisympäristöissä voidaan tehdä kokonaisuuksia,
jotka lähenevät reaalielämän tarpeita. Oppimistilanteita voidaan myös rakentaa simulaation avulla (Lehtinen 1997).
Kontekstuaalisuuteen liittyy olennaisesti myös siirtovaikutus. Käytännöstä irrallaan opittu tieto ei välttämättä siirry kontekstista toiseen. Yhteistoiminnallisella
oppimisella tarkoitetaan oppimistilanteen järjestämistä siten, että opiskelijat opiskelevat ryhmissä ja sitoutuvat toimimaan yhdessä pyrkien sekä mahdollisimman hyviin henkilö- että ryhmäkohtaisiin oppimistuloksiin. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa opitaan tietojen, taitojen ja ongelmanratkaisun lisäksi vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja (Koppinen & Pollari 1995; Sahlberg & Leppilampi 1997 ).
Tietojen ja taitojen opettelemiseen ammattikorkeakouluympäristössä liittyy
yleensä odotus siitä, että niitä pystytään käyttämään laajemminkin kuin vain siinä
yhteydessä, jossa ne on opittu. Tarkoitus on oppia elämää eikä koulua varten. Tämä
itsestään selvältä vaikuttava väite sisältää kuitenkin yhden oppimisen ja koulutuksen
monimutkaisimmista ongelmista. Kysymys on yleisen siirtovaikutuksen (transfer)
ehdoista. Transfer eli siirtovaikutus -ominaisuudessa nousee esiin tietojen ja taitojen
siirtyminen niistä tilanteista missä oppiminen on tapahtunut (situated cognition) ja
soveltaminen muihin tilanteisiin. Älylliset taidot voivat siirtyä samoin kuin tiedotkin. Opittuja tietoja ja taitoja voidaan käyttää hyväksi uusissa tilanteissa, mutta ne
eivät kuitenkaan siirry mitenkään automaattisesti (Rauste-von Wright & von Wright
1994; Rauste-von Wright & von Wright & Soini 2003, 124).
Transferin tutkimus alkoi noin sata vuotta sitten pedagogisista kiistoista. Kritiikin
kohteena oli tuolloin perinteinen käsitys, jonka mukaan ihmisen lahjakkuus koostuu
kyvyistä, jotka ovat yleisesti kehitettävissä sopivan opetuksen avulla. Ajateltiin että
latinan opiskelu parantaa kielten oppimisen kykyä samoin kuin geometrian opiskelu
opettaa loogista ajattelua. Uraauurtavissa tutkimuksissa amerikkalainen oppimisen
psykologian isä E. L. Thorndike (1874–1949) etsi mutta ei löytänyt kykyteorian
olettamaa laajaa transferia. Siirtovaikutukset olivat niin suppeita, että Thorndike
päätyi käsitykseen jonka mukaan transferia kahden tehtävän A ja B välillä esiintyy
vain jos tehtävillä on yhteisiä elementtejä. Tämä käsitys tunnetaan nimellä yhteisten
elementtien teoria (Rauste-von Wright & von Wright & Soini 2003, 125, 146).
Edellä kuvatun perusteella voidaan todeta seuraavan taulukon mukaisesti.
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Taulukko 10. Transferin toteutumisen ehdot (Rauste-von Wright & von Wright &
Soini 2003).

1.

Tietoja ja taitoja on tehokkainta opiskella tai harjoitella oloissa, joissa niitä tullaan myöhemminkin käyttämään. Oppiminen on tilannesidonnaista.

2.

Transferin ”laaja-alaisuutta” voidaan lisätä niin sanotun ärsykevariaation periaatteen pohjalta: mitä vaihtelevammissa olissa opittua taitoa harjoitellaan, mitä
useampia erilaisia sovelluksia opittavana olevasta säännöstä kokeillaan ja niin
edelleen sitä laajemmalle ulottuu opitun transfer.

Nämä kaksi sääntöä ovat transfer -teorian pysyvintä antia. Opitun siirtyminen tekemiseksi on ollut haaste niin kauan kun opetusta on ylipäätään organisoitu. Hurjimmissa visioissa esitetään jopa akateemista oppisopimuskoulutusta (Karjula 2006).
Jos palataan hieman ajassa taaksepäin, niin ammatillinen koulutus oli oppisopimuskoulutusta oppipoika, kisälli ja mestari vaiheineen. Tähän liittyi myös liikkuminen
eri paikkakunnilla useitten vuosien ajan. Eräs maailman suurimmista koulutusalan
organisaatioista amerikkalainen LMI Inc. on 1960 – luvulta toteuttanut johtamisohjelmiaan Corporate University -periaatteella, jolloin koulutus viedään yritykseen ja
työ tehdään samanaikaisesti sekä henkilöä että yritystä kehittäen.
Tämänkaltainen johtamisen valmennus perustuu tulkintani mukaan epälineaarisen oppimisen periaatteeseen ja tarkoituksen tahdon toteuttamiseen (Frankl
2005, 52). Liikkeenjohdon MBA – ohjelmat on toteutettu lähestulkoon aina käyttäen
oppisopimusmallia. Ja jos edelleen etsitään tämänkaltaisia malleja, niin puolustusvoimien upseerikoulutus on noudattanut tätä linjaa sekä perus- että jatkotutkinnoissaan. Lentäjä- ja merikapteenikoulutuksesta löytyy vastaavankaltaisia
piirteitä. Muiltakin aloilta löytyy esimerkkejä siitä, miten sekä ammatillinen että
korkean akateeminen yliopistokoulutus on toteutettu käytännönläheisesti tästä esimerkkinä lääkäri- ja hammaslääkärikoulutus. Muun muassa huippuyksiköksi valittu
Satakunnan ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma on organisoitu jo vuodesta 1998 lähtien Project Oriented Learning filosofiaa noudattaen. Nämä esimerkit osoittavat, että suuri osa koulutuksista on pyritty organisoimaan lähellä käytäntöä, jolloin niin sanottu transfer eli siirtovaikutus
toteutuu.
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6.4.2 Skeema
Suosituksi tiedon organisaation kuvauskieleksi on noussut 1980-luvulta alkaen
skeeman (skriptin, kehyksen, sisäisen mallin) käsitteeseen perustuva kuvaustapa.
Skeema- tai hahmoteorian synty periytyy 1900-luvun alun saksalaisiin tutkijoihin,
joista tunnetuin on Kurt Lewin (Kyrö 1997, 171). Skeemallakin on rajoituksia, mutta se tuo esiin sen seikan, että tietoa jäsennetään yleensä laajempina tai suppeampina, hierarkkisesti rakentuvina tietorakenteina. Skeema voi liittyä vaikka jääkiekkopeliin, skeema on sen sääntöihin ja toimintaan liittyvä kuva. Saman voi todeta lääkärissäkäynnistä tai lastenkutsuista, molempiin sisältyy skeema – skripti eli käsikirjoitus. Emootiot ovat skeemojen olennaisia rakenneosia. Valikoivan tarkkaavaisuuden
suuntautumista ohjaavat odotukset eivät ole yksinomaan tiedollisia: niissä kuvastuvat havainnoitsijan pelot, halut, toiveet ja intressit, jotka vaikuttavat myös informaation tulkintaan.
Sveitsiläinen psykologi Jean Piaget (Anttila 2006, 580) tunnetaan laajalti lasten
älyllistä kehittymistä selittävistä teorioista, joihin viitataan usein geneettisen epistemologian käsitteellä (genetic epistemology). Suurelta osin Piaget’n ansiona voidaan
pitää kehityspsykologisen näkökulman tuomista kognitiiviseen psykologiaan. Piaget’lla on myös skeema-käsite, joka on samalla kognitiivisen konstruktivismin keskeisiä käsitteitä. Skeeman käsitteellä tarkoitetaan kokemusten ja toimintojen järjestämistä merkityksellisiksi organisaatioiksi Piaget’n mukaan lapsi muodostaa oppimisprosessissa havaintojensa perusteella jäsentyneitä toiminta- tai tietokokonaisuuksia eli skeemoja. Piaget korostaa kognitiivisen kehityksen yksilöllisyyttä. Hänen mukaansa kognitiiviset prosessit ovat yksilön tietorakenteissa tapahtuvia ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys on aktivoida yksilöllisiä ajatteluprosesseja.
Piaget’n mukaan erityisesti samalla tiedollisella tasolla olevien välinen vertaisvuorovaikutus (peer interaction) synnyttää tehokkaasti kognitiivisia konflikteja oppimisprosesseissa oppijoiden pyrkiessä ymmärtämään toistensa käsityksiä (Raustevon Wright & von Wright & Soini 2003, 157).
Skeema on Engeströmin (1994) mukaan ennakoiva toimintasuunnitelma ja se sisältää odotuksen sekä omasta toiminnasta tilanteessa että ulkoisesta ympäristöstä
toiminnan aikana. Skeemaan liittyvä toiminnan intentionaalisuus, siis toimintasuunnitelma ja tulevan toiminnan ennakointi, on skeeman tärkein ominaisuus. Konstruk-
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tivistisen oppimiskäsityksen pohjalta on kehitetty myös simuloituja ja todellisen
elämän tilanteita jäljitteleviä oppimisympäristöjä.
Taloudellisuutensa vuoksi skeemat ovat erityisesti ammattilaiselle arvokas apuväline informaatiotulvan keskellä. Kun sovelletaan opittua tulkintaa, säästetään aikaa ja vaivaa. Sosiokulttuurisissa teorioissa tiedon ei ajatella syntyvän yksilön ajattelun tai havaintojen pohjalta vaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Lisäksi korostetaan ajattelun välineiden, kuten kielen, symbolien ja erilaisten ihmisten luomusten
eli artefaktien merkitystä. Ihminen toimii tietyssä historiallisessa ja kulttuurisessa
kontekstissa ja toiminta on kielen, muiden symbolijärjestelmien ja erilaisten välineiden välittämää (Tynjälä, Heikkinen & Huttunen 2005, 28).
Ammattikorkeakoulun opettajan työ on tulkintani mukaan entistä enemmän asiantuntijan tai valmentajan työtä. Kehittyvässä toimintaympäristössä tieto vanhenee
entistä nopeammin ja tarvitaan uudenlaisia taitoja. Opettajan tulee olla myös oppija,
joka koko ajan kehittää itseään ja uusii ammattitaitojaan niin substanssialueella kuin
pedagogisissa taidoissa. Tällainen asiantuntijaopettaja pystyy opetuksessaan ratkaisemaan esiin tulevia ongelmia nopeasti, luovasti ja tehokkaasti. Hän pystyy näkemään oppijoiden erilaisuuden, erilaisista taustoista johtuvat erilaiset skeemat. Opettajan tulee entistä enemmän pystyä olemaan empaattinen ja reflektiivinen oppijoiden
kehityksen yksilöllinen tukija ja motivoija, mikä edellyttää häneltä keskustelevaa
työotetta (Helakorpi, Juuti & Niemi 1996).
Ayres toteaa (1944), että mikäli skeemoja yritetään pilkkoa tieteellistä opettamista varten, se ei ole järkevää. Asioiden pilkkominen osiinsa ei toimi siinä merkityksessä että niiden avulla voitaisiin oppia kokonaisuutta. Jos pilkomme minkä tahansa yhteisön osiinsa, se on osiin jaettu järjestelmä. Teollinen toiminta on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Mikä tahansa tämän käytännön osiin jakaminen
heikentää tieteellistä ja teollista tehokkuutta. Voidaan sanoa, että puuttumalla kontrollin keinoin järjestelmän toimijoiden populaatioon on kuin vähentäisi sen elinvoimaa lisääviä vitamiineja. Kukaan ei voi tosissaan väittää, että tämän kaltainen puuttuminen lisäisi järjestelmän suorituskykyä (emt., 233–234). Allaolevassa on kuvattu
miten skeemoja luodaan toimintojen avulla.
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Taulukko 11. Skeemojen luominen (Hautamäki ym. 1988, 43)

1.

Havaitsemisen avulla hankitaan tietoa ulkoisesta ympäristöstä. Havaitsemiseen
liittyy kaksi kynnystä; ärsykekynnys ja erotuskynnys. Tunnettua filosofia von
Wrightiä tulkiten havaitseminen on aktiivinen prosessi. Lisäksi havaitseminen
riippuu havaitsijan taidoista ja kokemuksista (Åberg, 1989).

2.

Ajattelu on kaikista tunnetuista luonnon kehittämistä tietojenkäsittelyjärjestelmistä monimutkaisin ja kehittynein. Ajattelussa kolme keskeistä
komponenttia ovat: käsite, ajatus ja ymmärtäminen. Käsite pelkistää, abstrahoi
todellisuutta vetämällä sitä puoleensa ja luomalla merkityksiä. Ajattelu on hyödyllisintä silloin, kun kokonaisia tapahtumaryhmiä voidaan ymmärtää samalla
kertaa. Tämä on mahdollista etsimällä erilaisia kokemuksia yhdistävä yleinen
periaate ja laajentamalla se koskemaan toisiakin vastaavanlaisia kokemuksia ja
tilanteita.

3.

Ymmärtäminen on ajattelutoiminnan varsinainen päämäärä. Ymmärrystä voidaan pitää vaikeasti määriteltävänä, tietyn ajattelun alueen huippukokemuksena.
Toimiva ja kirkas ymmärrys syntyy selkeiden käsitteiden ja ajatusten pohjalta.

Mind Map on yhtä kuin skeema. Kiinan kieli on kuvakieli, se on kieli joka nähdään,
eurooppalaiset kielet ovat foneettisia kieliä, jotka kuullaan. Meidän kieleemme liittyy sisäinen puhe ja tätä logiikkaa noudattaen kiinan kieleen liittyy sisäinen näkö.
Kielikuvaa käyttäen yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Muistamista on
käsitelty jo aiemmin, tässä yhteydessä totean vain sen että muistamiseen liittyy henkilön arvot, asenteet ja uskomukset ja siksi Barlett’n mukaan (Rauste-von Wright
ym. 2003, 158–160) on hankala palauttaa opittua asiaa sellaisenaan vaikkapa koekysymyksen vastaukseksi.

6.4.3 Muistitaito
Yhtenä konstruktivistisen ajattelun edeltäjänä voidaan pitää niin sanottua muistitaidon perinnettä, joka virisi antiikin Kreikassa ja jatkui parituhatta vuotta (Yates
1966) Sen keskeinen periaate on, että oppimista tai muistamista voidaan tehostaa
organisoimalla muistettavaa aineistoa systemaattisesti mielessä, ilmenee jo seuraavasta 400 – luvulta eKr. peräisin olevasta fragmentista.
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”Suurin ja kaunein keksintö on muisti, hyödyksi kaikelle, niin viisaudelle kuin käytännön elämälle. Tästä on kysymys: kun suuntaat tarkkaavaisuutesi, ajatus tulee tämän kautta selväksi ja käsitetään paremmin. Toiseksi: toista mitä kuulet... Kolmanneksi: sijoita (kytke) se, mitä kuulet, siihen minkä jo tiedät. Jos esimerkiksi haluat
muistaa nimen Khrysippos (”Kultahevonen”), kytke se silloin kultaan ja hevoseen.”
(Dissoi logoi 9.1-4)

Esimerkkinä menetelmistä suosituin, “memoria ex locis et imaginibus”. Lähtökohtana on jokin hyvin opittu tai tunnettu sijaintien (”locus”) sarja, esimerkiksi tuttu
katu. Kun opetellaan, kävellään mielessä pitkin katua ja sijoitetaan kukin muistettava asia oikealle kohdalleen rakennusten sarjassa. Asian ”sijoittamisella” tarkoitetaan
mahdollisimman elävän mielikuvan (”imago”) muodostamista kyseisestä asiasta kyseisessä paikassa. Kun sitten myöhemmin pidetään vaikkapa puhetta kävellään mielessä uudelleen katua pitkin ja poimitaan kukin asia paikastaan. Menetelmä vaatii
harjoittelua, mutta on yllättävän tehokas (Brower 1970).
Muistitaidon perinne on merkityksellinen osoittaessaan, että muistaminen riippuu
keskeisesti siitä, miten opittava aineisto organisoidaan opiskeluvaiheessa. Se viittaa
myös niin sanotun rikastuttavan koodauksen tehokkuuteen: kytkemällä opiskeltava
asia mahdollisimman rikkaaseen mielikuvien verkostoon sen muistaminen helpottuu, koska tämä verkosto tarjoaa tehokkaita palautusvihjeitä (Rauste-von Wright,
von Wright & Soini 2003, 152–153). Tämä tekniikka toimii toisinpäin myös suunnittelun apuvälineenä, kun käytetään esimerkiksi Buzanin Mind Map tekniikkaa
(Buzan 1994).
Olen käsitellyt tässä luvussa systeemisetä oppimista ja ammattilaiseksi kouliintumista ammattikorkeakoulukontekstissa. Kouliintuminen on kahdenlaista sekä käytännön kautta tapahtuvaa että akateemista. Tavoite on rakentaa aineetonta pääomaa,
joka ilmenee osaamisena, suhteina ja rakenteina. Oppimista voidaan helpottaa tietotekniikan avulla. Yhteistyöverkosto, klusteri tarvitsee yhteisen kielen toimiakseen ja
rakentaakseen luottamusta. Jokainen ei voi oppia kaikkia esimerkiksi kaupan kohteena alueella puhuttavia kieliä, mutta ideaa semanttisen webin (Pitkäranta 2004,
Karjula 2006, 69) kehittämisestä opetus- ja työvälineeksi voidaan perustellusti puolustaa.

128

7. Epälineaarisen arvoketjun
johtaminen

Käsittelen tässä pääluvussa epälineaarisen arvoketjun aineettoman pääoman johtamista, strategiaa ja erilaisia kanavia sekä tuotannontekijöitä ja kieltä. Pyrin ymmärtämään hermeneuttisen lähestymistavan avulla ’Puurakentamisen keskuksen’ tapausaineistoa ja tulkitsemaan keskuksen kehittymistä kohti kansainvälistä toimintaa
eräänlaisena kauppahuonemallin sovelluksena. Tulkitsen johtajayrityksen kehittymistä epälineaarisen arvoketjun aineettomien pääomien kontekstissa. Jos lineaarisen
arvoketjun fyysistä pääomaa johdetaan ajassa, niin tulkintani mukaan epälineaarisen
arvoketjun aineetonta pääomaa johdetaan tilassa. Kuvaan aineettomien pääomien
eriä myöhemmin tässä pääluvussa ja pyrin tuomaan esiin sekä luottamuksen että
ajan merkityksen mahdollistavina tekijöinä.
Edellä kuvatut Puurakentamisen keskuksen hankkeet edustavat markkinoista käsin rakentuvaa aineetonta pääomaa, joka konkretisoituu fyysisenä toimintana, rakentamisena. Ammattikorkeakoulun t&k –toimintaan sovellettuna tämä voisi tarkoittaa
eräänlaista tiedon organisaation uudelleenrakentamista, kokonaisuudesta osiin tapahtuvaa oppimista ja asian johtamista päämäärästä kohti yksityiskohtia. Aineettoman pääoman rakentuminen kansainväliseksi osaamiseksi ja kanaviksi vie aikaa,
eikä lopputulos ole aina varma. Varmaa on kuitenkin se, että ellei epälineaarisen arvoketjun markkinoinnin ja logistiikan samanaikaisuutta oivalleta, niin lineaarisen
arvoketjumallin mukainen teollinen toteutustapa sulkee toimijan markkinoilta. Tilannetta voidaan verrata toisen maailmansodan jälkeiseen telakkateollisuuden toimintatapaan Japanissa ja USA:ssa. Amerikkalaiset rakensivat laivan lineaarisen johtamismallin mukaan kahdessa vuodessa kun japanilaiset lyhensivät toimitusajan
kahteen kuukauteen viivästetyn logistiikan johtamisperiaatteen avulla. Japanilaisen
laivan osat tehtiin epälineaarisen mallin mukaan ulkokehillä ja koottiin takalla yhteen, amerikkalaiset toteuttivat laivan lineaarisen, peräkkäisen rakentamismallin
mukaisesti. Suomessa tämän mallin mukaiseen tila-ajatteluun päästiin 1990 – luvun
alkupuolella laivateollisuuden konkurssien jälkeen.
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7.1

Epälineaarisen arvoketjun johtajayritys

Epälineaarinen arvoketju poikkeaa lineaarisesta arvoketjusta erityisesti käsityksissä
aikaan, tiedon varmuuteen, työn päämääriin, johtamiseen ja strategiaan (Venkula
2007, 62–65). Lineaarisen arvoketjun arvonmuodostus etenee lineaarisessa ajassa,
mutta epälineaarisen arvoketjun arvonmuodostus tapahtuu tulkintani mukaan pääasiassa tilassa, jolloin työn päämäärienkin on koostuttava vaihtelevista moduuleista.
Kauppahuone on käsitteenä tunnistettava ja helppo ymmärtää, koska se on sekä aito
toimija että symbolinen käsite ja tässä merkityksessä se sopii tutkimuksen epälineaarisen arvoketjun johtajayritykseksi. Pyrin hermeneuttinen tutkimusstrategian avulla ymmärtämään tutkimuksen kohdetta, arvoketjua ja ammattikorkeakoulun uudistuvaa roolia, valitsemassani ympäristössä sekä luomaan sille uutta tulkintaa nykyisissä olosuhteissa.
Kauppahuone toimii sekä oppimisen simulaattoriympäristönä että todellisena
valmistuksen organisoijana ja eri tuotteiden valmistukseen organisoituvien toimijoiden kanavajohtajana. Esimerkiksi kansainvälisen Benetton -organisaation kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että asiakasmieltymyksiä seuraten tuotteet valmistetaan
valkoisiksi ja värjätään tilausten mukaan. Benetton käyttää lentokuljetuksia, mikä
mahdollistaa tilauksen toimituksen yhdeksässä päivässä mihin tahansa 7000 myymälään (Gattorna & Walters 1996, 143).
Benetton on arkkityyppi tehokkaan markkinointilogistiikan viestinnän avulla
johdetusta kauppahuoneesta, sen teollisesta järjestelmästä ja jakeluverkostosta. Varastoja minimoidaan kahdesta syystä. Ensiksikin arvoverkostossa liikkuviin puolivalmisteisiin sitoutuu pääomaa ja toiseksi puolivalmisteita on oltava ennakoidun
verran lopputuotteiden valmistamiseksi. Mutta, koska järjestelmän on tuotettava liiketoiminnan tulosta jokaiselle toimijalle, malliston on pysyttävä taloudellisesti kannattavana.
Tom Peters puhuu kirjassaan ”Striving on Chaos” fragmentoituneiden markkinoiden hajautumisesta yhä pienempiin osiin. Japanilainen ekonomisti Masonori
Moritani kuvaa kirjassaan ”Japanese Technology” japanilaisen teollisuuden kykyä
toteuttaa pieniä muutoksia tuotteiden asiakasfunktioissa. Yhdessä nämä pienet teknologiamuutokset aikaansaavat Lahden (2006, 108) mukaan innovaatiokimpun, jolloin rakenteeltaan vahva toimiala dynamisoituu. Kehittyneiden yritysten kilpailukyky muodostuu (Lahti 2002) tällä hetkellä 20 – prosenttisesti niin sanotusta kovasta
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ytimestä ja loput 80 prosenttia koostuu sopimus- ja sosiaaliteknologian osaamisesta
(Kauppila 2007). Sosiaaliteknologialla Lahti viittaa tiedon rakentumiseen sosiaalisessa kontekstissa, kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoihin sekä näitten perusteella syntyvään aineettomaan pääomaan.
Yritystenvälinen sopimusliiketoiminta ja sopimusteknologinen osaaminen perustuvat samoin kuin edellä oleva, kehittyneisiin vuorovaikutuksen taitoihin. Joissakin
yhteyksissä puhutaan vielä merkittävämmästä aineettoman pääoman arvoa luovasta
osuudesta kuin yllä mainittu luku. Kovan ytimen tekijät koostuvat t&k –työn tuottamista innovaatioista, uusista tuotteista, uusista materiaaleista, uudesta tuotantomenetelmästä, uusien markkinoiden asiakkuuksista ja uudelleenorganisoituneesta toimintatavasta. Luettelo on peräisin Schumpeterilta (1934). Kova ydin edustaa aineettoman pääoman myötä syntynyttä varantoa, se on yhdessä markkinaosaamisen kanssa klusterin liiketoimintaa ylläpitävä ja dynamisoiva tekijä. Voittaja on Lahden
(2002) mukaan kansainvälinen asemoija (Positionistic company), joka panostaa 80
%:sesti markkinoiden oppimiseen (opportunic) ja 20 %:sesti prosessiosaamiseen
(craftsmanship).
Epälineaarisen arvoketjun johtajayrityksen strategia on tulkintani mukaan loogisen inkrementalismin (Quinn 1980) mukaista, joka on lähellä abduktiivista päättelyä
(Anttila 2005, 113–121). Tästä seuraa, että kauppahuoneen toiminta on jatkuvaa
epälineaarisen arvoketjun rakentamista ja ohjaamista. Sosiaalisen konstruktivismin
mukaan tieto voidaan rakentaa (construct), purkaa sen rakenteet (deconstruct) sekä
uudelleen rakentaa (reconstruct) ideologisen diskurssin mukaisesti. Sosiaalinen
konstruktivismi perustuu näkemykseen sosiaalisten suhteiden ratkaisevasta merkityksestä tiedonmuodostuksessa (Luoma 2002; Anttila 2006, 581–582).
Seuraavassa alaluvussa määriteltävät neljä asiakaskanavaa muodostavat koordinaatiston, jonka avulla kauppahuone johtaa ja uudelleenrakentaa epälineaarisen
arvoketjun toimintaa. Klusteritasolla voidaan korostaa toimijoiden erikoistumista ja
roolia osana epälineaarista arvoketjua. Haasteellinen tapa tulkita kauppahuoneen ja
asiakaskanavien mallia on tulevaisuuden ennustus siitä, millaiseksi tutkimuksen arvoketjun työnjako, erikoistuminen ja roolit muodostuvat globaaleilla markkinoilla,
kun kilpailun pakottama keskittyminen ydinosaamiseen ja tietojärjestelmien sovellukset kehittyvät riittävän pitkälle.
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Klusterin arvoa luova järjestelmä:
Kauppahuone, arvoketju, kanavat ja ympäristö
Kauppahuoneen ja asiakkaan läheisyys, t & k toiminta

AMK

Klusteri
•

YRITYS

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Ammattikorkeakoulu ja yritysorganisaatiot muodostavat yhdessä
asiakkaalle arvoa
luovan ja epälineaarisen arvoketjun

Kauppahuone ja arvoketju muodostavat arvonluontijärjestelmän
Kauppahuone käynnistää t&k -hankkeita asiakkaan kanssa ja johtaa
arvoketjun markkinointilogistisia lisäarvoprosesseja
Klusteri on korkeakoulu- ja yritysorganisaatioiden järjestelmä, jonka
tehtävä on tuottaa lisäarvoa ja pääomaa eri sidosryhmille. Näitä ovat
asiakkaat, omistajat ja työntekijät.
Kauppahuone ja ammattilaisuus toimivat arvoketjua integroivana
kanavajohtajuutena sekä sisäisissä että ulkoisissa suhteissa.
Kauppahuone johtaa monikanavaryhmää. Sen kanavia ovat: suostuttelun, rahoituksen, tilaamisen ja valmistuksen kanavat
Kauppahuoneen ja arvoketjun toiminnan tavoite on aineettoman
pääoman rakentaminen sekä arvon tuottaminen asiakkaalle. Aineettoman pääoman lajit ovat inhimillinen, sosiaalinen ja organisaatiopääoma. Rakentuakseen ne käyttävät taloudellista pääomaa. Taloudellisen järjestelmän pääomia kasvatetaan hankkeiden avulla.
Kauppahuoneen t&k -toiminta ja kanavajohtaminen tuottavat lisäarvoa ja rakentavat arvoketjua yhdistämällä suvaitsevaisuutta, luottamusta, muita pääomia ja teknologiaa, TTT yhtälö (Florida 2005).

Kuva 13. Klusterin arvoa luova järjestelmä

Kuvaan yllä olevassa kaaviossa klusteroituneen talouden epälineaarisen arvoketjun,
t&k -toiminnan, asiakkuuden, kauppahuoneen, koulutusorganisaation, yritysorganisaation ja aineettoman pääoman suhteita. Asiakaskanavat ovat epälineaarisen arvoketjun erilaisten aliorganisaatioiden ja -järjestelmien muodostamia kokonaisuuksia.
Kauppahuoneen dynaamiset prosessit ovat markkinointilogistiikan aluetta. Dynaamiset prosessit voidaan jakaa brändin rakentamiseen, tutkimus- ja kehitystyöhön,
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asiakkuuksien hankkimiseen ja arvoketjun johtamiseen (Christopher & Peck 2003,
107).
Iteraatio tarkoittaa jatkuvaa, äärimmäisen herkkää palauteprosessia tai toimintaa,
jonka avulla epälineaarisen arvoketjun sisäinen informaatio ja sen muodostamat
mallit välittyvät nopeasti kaikkialle avoimeen klusteriin. Iteraation ansiosta arvoketjulla on kyky uudistaa itseään ja kopioida sisäisiä mallejaan mikrotasolta makrotasolle ja päinvastoin. Se on tavallaan koko arvoa luovan järjestelmän voimakeskus.
Jotta iteraatio toimisi järjestelmässä, sen sisäisen viestinnän on täytettävä kaksi kriteeriä. Ensinnäkin sen on oltava epälineaarista ja toiseksi sen on perustuttava palautteeseen. Sosiaalisessa systeemissä tämä tarkoittaa vuorovaikutusta ja on luonteeltaan
enemmän dialogia kuin informointia. Iteraatio tekee klusterista spontaanin ja herkän
muutoksille. Se ilmenee usein ”nokkosperhosefektinä”. (Ståhle 2004, 232–233.)
Rinnastan edellä kuvatun iteraatioprosessin markkinointilogistiikan palautejärjestelmään.

7.1.1 Kauppahuone johtaa kanavien avulla
Länsimainen kauppahuone on nykymuodossaan 1800 – luvulta periytynyt kansainvälisen kaupan instituutio ja organisointimalli, joka on säilyttänyt toimivuutensa
tähän päivään. Kauppahuone on instituutiona säilyttänyt asemansa taloudellisena
toimijana kaupan organisoijana. Erityisesti Japanissa kauppahuoneella on pitkä historia. Mitsui Kauppahuone on yksi merkittävimmistä toimijoista tämän päivän Japanissa, sen historia on myös vaikuttava alkaen jo 1400-luvulta. (Selfridge 1929,
354.)
Kauppahuoneen instituutio, rakenteet ja prosessit ovat muuttuneet ajan mittaan,
koska modernin asiakaskanavajärjestelmän kehittyminen on mahdollistanut tehokkaan viestinnän ja sen myötä uudenlaisten teollisten järjestelmien rakentumisen.
Ammattikorkeakouluympäristöön liittyen tutkimuksen kauppahuoneajattelu ja sen
sovellus edustavat sen tämänhetkistä tulkintaa aineettoman pääoman rakentumisen
ja johtamisen yksikkönä. Tämän päivän kauppahuoneen ei tarvitse olla muodoltaan
suuri. Erilaisten pääomien ero tulee näkyviin selkeämmin niiden liikkuvuudessa,
dynamiikassa sekä siinä, missä kohdassa arvoketjua ja minkälaisen tuotannontekijän
ja pääoman avulla merkittävin arvonmuodostus tapahtuu.
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Kauppahuone johtaa ja hallinnoi asiakassuhteita epälineaarisen arvoketjun ytimestä
(Reve 1990) asiakaskanavien avulla (Mentzer ym. 2001, 24; Jespersen & SkjøttLarsen 2005, 15). Asiakaskanavien järjestelmä on epälineaarisen arvoketjun alue,
joka liittyy rakennepääoman käsitteeseen. Asiakaskanava on valmius toimittaa palveluja, jotka ovat kenen tahansa asiakkaan ja minkä tahansa organisaation käytettävissä markkinoilla ilman etukäteissuunnittelua ja sovittamista. Asiakaskanavat voidaan jakaa esimerkiksi suostuttelun, rahoituksen, tilaamisen sekä valmistuksen ja
siirron kanaviin (Haapanen & Vepsäläinen & Lindeman 2005).
Mitä aineettomammasta tuotteesta on kysymys, sen reaaliaikaisemmin toteutus
tapahtuu kommunikoivassa arvoketjussa ja asiakas saa tuotteen kanavan välityksellä. Suunnittelu organisoituu asiakastarpeen ja asiakkaalta saadusta informaation
(Jespersen & Skjøtt-Larsen 2005, 26) perusteella (efficient customer responce) asiakaskanavavalmiuksien parantamiseen, logistisen ketjun (SCM) kehittämiseen ja
toimitustenhallintaan.
Kanavan olemassaolo tarkoittaa valmiutta tehdä sopimusliiketoiminnan (Williamson 1987, 68–84) prosesseja ilman ennakkosuunnittelua tai sovittamista (Vepsäläinen ym. 2005). Kauppahuoneen perusta rakentuu sopimusliiketoiminnalle, jota se
harjoittaa kanavien avulla. Tämän seurauksena verkosto-organisaatio uudelleenrakentuu kunkin asiakasprojektin yhteydessä.
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Taulukko 12. Koheesiota ylläpitävät ja vahvistavat organisaatiokulttuurin instituutiot ja prosessit (Haapanen & Vepsäläinen & Lindeman 2005, 297)

1.

Suostuttelun kanavaprosessi välittää asiakkaalle tiedon tarjolla olevista tuotteista ja palveluista markkinoinnin eri muodoissa. Tuottaja saa markkinoinnin
kanavan kautta palautetta niin asiakkailta kuin yhteisöiltä.

2.

Rahoituksen kanavanprosessi avulla hoidetaan maksut ja vakuutukset sekä turvataan pääoman tuotto, riskien hallinta ja kannusteet yhteisölle.

3.

Tilaamisen kanavanprosessin kautta hallitaan toimitussopimuksia ja muita sitoumuksia.

4.

Valmistuksen ja siirron kanavaprosessi hoitaa toimitukset asiakkaalle sekä erilaiset toimenpiteet liittyen jälkipalveluihin, huoltoon, varastointiin (virtuaalinen varasto, varastohotelli, logistiikkakeskus), palautuksiin, ja kierrätykseen.

Kauppahuone tarvitsee tulkintani mukaan epälineaarisen arvoketjun johtamiseksi
uuden sukupolven integroidun ”johtamisen käytännöt” -simulaatio-ohjelman ja semanttisen webin (Karjula 2006, 69). Ohjelmat tarjoavat mahdollisuuden sekä asiantuntijoiden kouliintumiseen että valmiuden reagoida asiakastarpeisiin ennakoidulla
toimitusvalmiudella (Tynjälä & Heikkinen & Huttunen 2005, 27) käyttäen yhteistä
kieltä.
Johtamisen käytännöt ja semanttinen Web -ohjelma parantavat innovaatioiden
levittämisen (diffuusio) mahdollisuuksia. Instituutiot ja epälineaarisen arvoketjun
toimintakulttuuri uudistuvat abduktiivisen logiikan mukaan (Anttila 2006) käytännön asiakasprojektien avulla. Siksi ammattikorkeakoulu on itsessään osa sosiokonstruktiivisesti rakentuvan epälineaarisen arvoketjun kehittymistä klusteroituneessa
taloudessa. Kansainvälisessä markkinaympäristössä toimivan teollisen järjestelmän
uudistuminen, erikoistuminen ja palvelujen kanavoituminen etenee ihmisten asenteiden kautta hitaammin kuin mitä ihmisten tekninen osaaminen antaisi mahdollisuuksia. Pääasiallinen uudistuminen syntyy asiakkuuksien kautta vaikuttaen strategialogiikkaan. Strategialogiikka on kooste strategisesta johtamisesta ja strategisesta
rakenteenhallinnasta (Näsi & Aunola 2002, 17–19).
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Klusteri, epälineaarinen arvoketju ja
Liiketoimintaympäristö

Ammattikorkeakoulun ja yrityksen prosessit

Kauppahuoneen
prosessit

Ammattilaisuus

Asiakkuus

Kuva 14. Ammattilaisuuden ja asiakkaan liikettä ylläpitävä dynamiikka. Epälineaarinen
arvoketju ja klusterin toimintaympäristö rakentuvat kehittyvän spiraalin tavoin ja
vuorovaikutteisesti

Määrittelin edellä kauppahuoneen roolin epälineaarisen arvoketjun johtajayrityksenä
ja ammattikorkeakoulukontekstiin sovellettuna uudenlaisena teollisen järjestelmän
liiketoimintalogistiikan johtamisen simulaattorina. Kauppahuone – simulaattorin voi
ajatella olevan uudenlainen oppimisympäristö, jossa voi rakentua sellainen liiketoiminnan toiminnallinen tieto tai osaamispääoma, joka ei ole kirjasta tai luokkahuoneesta siirrettävissä sellaisenaan. Kauppahuone on jatkuvasti epälineaarisen arvoketjun tietoa ja rakennetta uudelleentuottava toimija. Se toimii kanavajohtajan roolissa
hyödyntäen sopimus- ja sosiaaliteknologiaa (Lahti 2002). Sopimusteknologia on
sekä juridista että teknistä osaamista vaativaa asiantuntijatyötä samoin kuin sosiaaliteknologia. Sosiaaliteknologia sisältää useita tekijöitä ja siihen kuuluu muun muassa vuorovaikutteiseen oppimiseen, markkinointitaitoihin ja johtamiseen liittyvät tekijät. Sosiaaliteknologian hallinta on inhimillistä pääomaa. Käsittelen sosiaalista ja
inhimillistä pääomaa myöhemmin tässä tutkimuksessa.

136

7.1.2 Kauppahuoneen liiketoimintaympäristö
Pyrin ymmärtämään ja tulkitsemaan teollisen järjestelmän arvoketjun paradigman
muutosta lineaarisesta epälineaariseksi ja ammattikorkeakoulun t&k –toiminnan kehittyvää roolia arvoketjun osana sekä aineettoman pääoman rakentumista. Kutsun
globaalia ja klusteroitunutta liiketoimintaympäristöä arvokentäksi. Globalisaatio on
moniulotteisuutensa vuosi liian laaja ja monimutkainen ilmiö tässä tarkemmin analysoitavaksi tai kuvattavaksi. Koska se muodostaa tutkimuksen toimintaympäristön,
on sen viitekehystä syytä jonkin verran käsitellä. Keskeinen käsite on luonnollisesti
globalisaatio, millä tarkoitetaan useimpien ihmistä koskevien asioiden maapalloistumista. Asiat linkittyvät toisiinsa informaatio- ja logistiikkaketjuin, joista muodostuu erilaisia järjestelmiä, struktuureita ja instituutioita, kuten esimerkiksi ruotsalainen IKEA, jolla on kymmeniä tuhansia toimittajia ympäri maailman.
Globalisaatiolla tarkoitetaan tavallisesti markkinoiden laajenemista ja syvenemistä maailmanlaajuisessa mitassa. Tämä merkitsee sitä, että markkinat vaikuttavat entistä voimakkaammin ja suoremmin ja yhä useammat hyödykkeet ja palvelut muuttuva kauppatavaraksi, jolle määrätään hinta joko kysynnän ja tarjonnan
perusteella tai joskus poliittis-hallinnollisella päätöksellä. Markkinaistuminen merkitsee yksityistämistä, joka kollektiivisiin ratkaisuihin verrattuna korostaa yksityistä
omistusoikeutta ja päätöksentekoa. Voimavarojen epätasaisen jakautumisen vuoksi
se asettaa ihmiset taloudellisesti eriarvoiseen asemaan. Toisaalta, koska markkinat
ovat tehokkaampi tapa käsitellä informaatiota kuin suunnittelu, seurauksena on joustavampi ja tuottavampi talous. Globalisaatiolla on muitakin ulottuvuuksia kuin taloudellinen. Tietotekniikan kehittäminen edistää sitä tekemällä kansainvälisen viestinnän halvemmaksi, nopeammaksi ja joustavammaksi. Globalisaation yhtenä sosiaalisena seurauksena on ajan ja paikan kutistuminen. Me koemme melkein reaaliajassa kaikki merkittävät kansainväliset tapahtumat. Tällä muutoksella on kulttuurisia seurauksia, jotka sekä lähentävät että etäännyttävät maailman ihmisiä toisistaan. (Väyrynen 2001, 11.)
Yhteiskunnallisen epävarmuuden lisääntymiseen vaikuttaa Venkulan (2005b)
mukaan erityisesti tapa, jolla monet inhimilliset toiminnat ovat globalisoituneet.
Globalisaation keskeisiä järjestelmiä ovat talousjärjestelmä ja tieteellis-teknisen kehityksen mahdollistama informaatiojärjestelmä. Globalisaatiota koskeva analyysi ja
keskustelu käynnistyivät Ranskassa jo 1980-luvun lopulla taloustieteilijöiden, sosio137

logien ja filosofien toimesta. Globalisaatio ei ole sinänsä uusi ilmiö. On perusteltua
rajata sen käsiteltävä vaihe aikaan 1990-luvun alusta eteenpäin. Käsitteenä globalisaatiolla tarkoitetaan sellaista maailmankäsitystä, jossa ilmiöiden nähdään sekä aiempaa enemmän vaikuttavan toisiinsa että ymmärretään entistä paremmin tuon vaikutuksen luonne. (emt., 49.)
Mikäli haluamme ymmärtää globalisaatiota, toimia globaalisti ja hyötyä siitä on
meidän syytä tarkastella maailmaa ja sen kehittymistä näiden teoriakehitelmien
kautta. Ilmiönä globalisaatio tarkoittaa Venkulan mukaan (2005b) tapaa, jolla valtioiden aiemmin hoitamat tehtävät kytkeytyvät toisiinsa kansainvälisiksi, maailmanlaajuisiksi ketjuiksi. Olennainen verkosto muodostuu talous- ja informaatioteknisten
järjestelmien keskinäisistä yhteyksistä ja niiden vaikutuksista muihin järjestelmiin.
Monet muutkin järjestelmät, kuten rahoitus- ja pankkijärjestelmä, ovat nykyään globalisoituneet tai ainakin niiden globaalia luonnetta ymmärretään paremmin. Ympäristötekijöiden verkostoitumisen havaitseminen ja monien ongelmien maidenvälisten rajojen katoaminen tarjoavat globaalin myönteisen mahdollisuuden kehittää päätöksenteon ja ongelmanratkaisemisen tapoja. (emt., 49.)
Kansainvälinen toimintaympäristö tarkoittaa siinä toimivien henkilöiden osalta
sitä, että esimerkiksi Euroopan unionin alueella ei ole perinteisen jaon mukaan kotimarkkinoita ja vientimarkkinoita. Jokainen kansainvälinen toimija voi tulla meidän
kotimarkkinoille melko vapaasti ja EU:n jäsenvaltioiden osalta ulkoinen vapaus on
vielä suurempi. Kansainvälisillä markkinoilla operoivat yritykset toimivat henkilöstövalinnoissaan siten, että ne palkkaavat markkinoinnin henkilöitä kohdemaasta ja
tuotantoon rekrytoitavalta henkilöstöltä odotetaan mielellään kansainvälistä kokemusta vaikka tuotanto tapahtuisi kotimaassa. Yritys, joka toimii useammassa maassa, investoi henkilöstön henkilökohtaiseen osaamiseen, sosiaalisen kielen hallintaan,
joka avulla määritellään ja johdetaan yrityksen toiminnan laatua sekä sellaisiin yrityksen instituutioihin, jotka luovat toiminnalle vakautta24.

24

Oras Oy:n edustajan esitelmä SAMK:n henkilöstökokouksessa 8/2007, Pori
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7.2

Epälineaarisen arvoketjun liiketoimintamalli

Käsittelen tässä luvussa epälineaarisen arvoketjun tuotannontekijöitä ja sopimusliiketoimintaa ja pyrin tulkitsemaan niitä ammattikorkeakoulukontekstiin liittyen. Epälineaarinen arvoketju syntyy vertikaalisen ja horisontaalisen arvoketjun yhdistelmästä ja toimijoiden hybrideistä sopimuksista. Tämän mallin mukaisesti yritykset siirtävät tuotantoaan arvoketjujen varaan ja panostavat uusiin tuotteisiin.
Johtajayritykset tarvitsevat kumppaneikseen kehittyneitä systeemitoimittajia, jotka ottavat vastuulleen perinteisen tuotantoteknologian ja tuotannon organisoinnin
arvoketjuissa. Toimittajat luovat omia tuotannollisia tukiverkostoja, jotka puolestaan
nekin saattavat verkostoitua. Teollisen järjestelmän rakenteet ovat mullistuksen kohteena. Niin talonrakennus kuin meriteollisuus ovat muun metalli- ja elektroniikkateollisuuden kanssa kasvavien haasteiden edessä.
Meriteollisuusyhdistyksen mukaan (2006) meriteollisuustoimialaan kuuluu nykyisellään laaja ja kasvava joukko toimijoita, järjestelmä- ja kokonaistoimittajia.
Näitä ovat telakat sekä laivalaitevalmistajat, meriteknisen alan kokonaistoimittajat,
laivasuunnittelutoimistot ja off-shore-teollisuus, jotka yhdessä muodostavat laajaalaisen meriteollisuuden verkoston. Alan suuret päähankkijat globalisoituvat ja keskisuuret järjestelmähankkijat kansainvälistyvät vanavedessä.

7.2.1 Tuotannontekijät
Tuotannontekijöiden merkityksen ymmärtäminen edellyttää Porterin (2006) mukaan
erilaisten tuotannontekijöiden erottamista. Tuotannontekijät voidaan luokitella niiden laadun mukaan. Ensimmäiseen kategoriaan kuuluvat perustuotannontekijät ja
toiseen kehittyneet tuotannontekijät. Perustuotannontekijöihin kuuluvat luonnonvarat, ilmasto, sijainti, alhaisen tai keskitason koulutuksen omaava työvoima ja velkapääoma. Kehittyneisiin tuotannontekijöihin kuuluvat sellaiset tekijät, joita tuotetaan
muun muassa ammattikorkeakouluympäristössä. Niitä ovat digitaalisen tietoviestinnän rakenteet, korkeasti koulutettu kaupallinen ja tekninen henkilöstö. Niihin kuuluvat lisäksi tutkijat (t&k) sekä ammattikorkeakoulujen tutkimusyksiköt. Perustuotannontekijöiden merkitys kilpailuetuna on vähentynyt, koska niitä tarvitaan entistä vähemmän ja kansainväliset yritykset ostavat niitä toisista maista tai sijoittavat yksiköitään ulkomaille lähemmäksi kuluttajia.
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Kehittyneet tuotannontekijät ovat Porterin (2006) mukaan yrityksen kilpailuedun
kannalta tärkeimpiä. Niitä tarvitaan, kun yritys erilaistaa (differoi) tuotteita tai patentoi kehittämäänsä tekniikkaa. Kehittyneitä tuotannontekijöitä on vähemmän, koska niiden kehittäminen edellyttää mittavaa ja jatkuvaa panostusta erityisesti inhimilliseen pääomaan ja korkeaan teknologiaan. Kehittyneiden tuotannontekijöiden luomiseen tarvittavat järjestelmät edellyttävät täten myös korkean tason inhimillistä
pääomaa ja tekniikkaa. Kehittyneiden tuotannontekijöiden hankkiminen markkinoilta on lisäksi hankalampaa kuin perustuotannontekijöiden. Kehittyneet ja erikoistuneet tuotannontekijät kuuluvat yrityksen tuotteiden ja prosessien suunnitteluun ja
kehitystyöhön samoin kuin sen kykyyn tuottaa innovaatioita. (emt., 121.)
Kehittyneet tuotannontekijät kuluvat tulkitsemassani Reven (1991) mallissa sen
horisontaaliseen ulottuvuuteen sekä strategiseen ytimeen, johtajuuteen. Kehittyneet
tuotannontekijät ovat Porterin mukaan useasti myös erikoistuneita. Erikoistuneet
tuotannontekijät antavat yritykselle selvemmän ja pysyvämmän kilpailuedun. Kehittyneen ja erikoistuneen tuotannontekijän kilpailuetu on luonteeltaan dynaaminen ja
sen ylläpitoon tarvitaan jatkuvaa koulutusta ja valmennusta.

7.2.2 Sopimusliiketoiminta
Kauppahuonemallin ja epälineaarisen arvoketjun mukainen toiminta perustuu sopimusliiketoimintaan.

Sopimusliiketoiminnan

opetus

on

ammattikorkeakou-

luympäristössä vielä kehittymätöntä. Kehittyäkseen se vaatii laajojen ja ongelmaperustaisten opintomoduulien käyttöönoton. Sopimusoikeus on kuulunut yliopistojen ja korkeakoulujen opintoihin perinteisesti, mutta arvoketjuihin liitettynä se
tarkoittaa enemmänkin tiimitason sosiaalista oppimista kuin yksilötason osaamista.
Tässäkohdin rinnastuksen voi tehdä tuotekehitystyön toteutukseen ja oppimiseen,
jolloin tiimissä toimii samanaikaisesti eri alojen ihmisiä. Liiketoiminta-analyysien
keskeinen kohde on ollut sopimusliiketoiminta. Kauppahuoneen sopimusliiketoiminnalla rakennetaan epälineaarisen arvoketjun instituutiot ja tässä mielessä sekä
aineeton pääoma että sopimusliiketoiminta tukevat toistensa kehittymistä. Laajan
Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa 1980- ja 1990 -luvuilla tehdyn vertailututkimuksen (Lahti & Pirnes 1998) johtopäätös on, yritykset kohtaavat monia haasteita
niiden

rakentaessa

sopimusliiketoiminnalle
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perustuvia

arvoja.

Pienet

tek-

nologiamuutokset aikaansaavat Lahden mukaan (2006) innovaatiokimpun, jolloin
rakenteeltaan vahva toimiala dynamisoituu. Sopimusliiketoiminta on asiakas- ja
toimittajaosaamista ja yhteisen kielen hallintaa vaativaa liiketoimintaa.
Lahden mukaan (2006) strategisen markkinoinnin lähtökohta on tulkita sopimuksia laajasti. Coase nosti esiin transaktiokustannusten olemassaolon, koska
markkinat ovat aina epätäydelliset ja epävarmuus on vallitseva tilanne markkinoilla.
Markkinointilogistinen ajattelu on kehittynyt juuri markkinoinnin tehokkuuden
varmistamiseksi. Asiakkaat eivät ole kärsivällisiä saadakseen tarvitsemansa tuotteet
tai palvelut. Yrityksen on kyettävä toimittamaan ne asiakkaille entistä nopeammin.
Koska transaktiokustannuksia on olemassa, tarvitaan instituutioita takaamaan asiakkaiden, toimittajien ja markkinoiden pelisäännöt.
Coasen teorioiden pohjalta syntynyt koulukunta on ottanut tavoitteekseen määritellä transaktiokustannukset ja kuinka niitä voidaan välttää. Coasen oppilas Williamson on edelleen kehittänyt liiketoiminnan kustannusteoriaa.

Williamsonia

(1985) tulkiten liiketoimintarakentajalla on aina toimintaa edeltävä (ex ante) sopimusongelma ja siksi ammattilaisen tulee ennen ohjelmansa käynnistämistä panostaa
asiakkaan kulttuurituntemukseen ja sosiaalisen vuorovaikutussuhteen rakentamiseen. Tämä edellyttää hiljaista, sosiaalista sopimusta. Siksi kansainväliset yritykset
hakeutuvat potentiaalisille markkinoille, vaikka menestys ei olisi vielä näkyvillä.
Toimituksen jälkeinen (ex post) sopimusongelma tarkoittaa, että liiketoimintarakentaja joutuu panostamaan kuluttajien luottamusta ylläpitäviin toimiin (ex post). Tästä
syystä liiketoimintarakentaja rakentaa aineetonta pääomaa sosiaalisten sopimusten
ylläpitämiseksi säästämättä asiakasosaamiseen liittyviä kustannuksia (ex ante), koska siinä tehtyjen virheiden korjaaminen jälkikäteen (ex post) on kallista tai mahdotonta. (Lahti 2006, 143.)

7.2.3 Epälineaarisen arvoketjun dynaamisuus
Liiketoimintakustannusanalyysin avulla voidaan ennakoida toimialojen kehityksen
suuntaa. Mitä vakiintuneemmaksi toimiala kehittyy, sitä heikommiksi muodostuvat
useimmiten markkinoiden käyttöä puoltavat tekijät ja sitä tärkeämpään asemaan
nousevat vastaavasti hierarkioita puoltavat tekijät, vertikaalisella yhteistyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä hierarkiaa. Analyysin pohjalta voidaan ennakoida, että esi-
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merkiksi ICT -alan kehityksen seuraavassa vaiheessa integraatio syvenee strategisin
allianssein ja yritysfuusioin. Toimialan velkaantuminen, ylikapasiteetti ja odotettavissa oleva markkinoiden kyllästyminen edistävät tätä kehitystä. Myös materiaali- ja
biotekniikka-alalla nykyiset tutkimusintensiiviset ja löyhät yhteistyörakenteet kiinteytyvät, kun selkeä teknologinen perusratkaisu eli niin sanottu ”dominoiva design”
vakiinnuttaa asemansa. Keskeisiä jakelukanavia, patentteja ja tuotemerkkejä hallitsevat biokemian ja lääketeollisuuden jättiläiset nielaisevat innovatiiviset biotekniikkayritykset. Tämä tarkoittaa fuusiokehitysvaiheen kautta siirtymistä kypsien alojen
hierarkkisempiin organisaatiorakenteisiin. (Ståhle ym. 2002, 45.)
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Alla oleva taulukko ilmaisee liiketoimintakustannus-hyötyanalyysin viestin paljastamalla eri organisaatiorakenteisiin liittyvät hyödyt:
Taulukko 13. Organisaatiorakenteisiin liittyvät hyödyt (Ståhle ym. 2002, 46)

Markkinat

Verkostot

Hierarkia

mittakaavaetujen hyö-

ydinkompetensseihin keskitty-

synergiaedut

dyntäminen

minen

voimakkaat kannustimet

sirpaleisen tiedon koordinointi

monopolivoiman hyväksikäyttö

ideoiden suuri muuntelu

luottamuksen synty

kumuloituva osaaminen

pääsy tietämys-

kukkuunjäämisriskin vä-

tehokas omistajakontrolli

markkinoille

heneminen

joustavuus

markkinariskin jakautuminen

kompetensseja vahvistavien innovaatioiden
hyödyntäminen

kompetensseja tuhoavien

kumppanien erityistiedon hyö-

hiljaisen tiedon hyödyn-

innovaatioiden hyödyn-

dyntäminen

täminen

täminen
kiinteiden uponneiden kustannusten hyödyntäminen

Teollisen kehitystyön eräs tavoite on mittakaavaetu, joka edesauttaa toiminnan kannattavuutta. Luovuus synnyttää innovaatioita, innovatiivisia yrityksiä ja tuotteita.
Kehitystyö vaatii kuitenkin suuria ponnistuksia, niin henkisiä kuin taloudellisia ja
pelkästään aineettoman pääoman turvin ei useinkaan pystytä etenemään vaan tarvitaan rahallisia invertointeja markkinointiin, tuotantoteknisiin järjestelmiin, informaatiojärjestelmiin ja logistiikkaan. Isot organisaatiot jatkavat kasvuaan, mikä tarkoittaa myös hallinnon paisumista, lisääntyvää hierarkiaa ja lopulta tilanne johtaa
siihen, että yrityksestä karsitaan liiallisia rönsyjä ja yritys keskittyy ydinosaamiseensa.
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7.2.4 Epälineaarisen arvoketjun kieli
Käsittelen seuraavassa kielen asemaa yhteisen ymmärryksen saavuttamisessa epälineaarisen arvoketjun kumppanusten välillä ja pyrin luomaan tulkintaa siitä mitä
tämä tarkoittaa ammattikorkeakoulukontekstin kannalta. Pyrin ymmärtämään yhteisen kielen merkitystä hermeneuttis-fenomenologisen lähestymistavan avulla ja tuomaan esille mikä merkitys kielellä on henkilöiden yhteisen ymmärryksen, asian tulkinnan ja merkityksen luomisen kannalta ja miten tähän asiaan on paneuduttu muilla
aloilla. Vaikka yritysten liiketoiminnasta yhä merkittävämpi osa on yritysten välillä
käytävää kauppaa, niin aidosti kaupantekoon osallistuvat aina ihmiset. Asiakkaat
eivät useimmiten miellä itseään yrityksen laatimassa kaaviossa kuvatuksi prosessiksi (Customer Relations Management), vaan he haluavat tulla kuunnelluksi ja ymmärretyksi henkilöinä. Sosiaalisen konstruktionismin mukaan (Kauppila 2007) tieto
rakentuu ihmistenvälisen toiminnan ja kommunikoinnin tuloksena, samaan tapaan
toimijoiden suhteet rakentuvat yhteisille laatuarvoille. Kieli yhdistää eri toimijat,
jotka voivat toimia samassa organisaatioissa mutta eri maissa. Tällöin tarkoitteet ja
merkitykset nousevat kommunikoinnin sisällössä merkittäviksi.
Filosofi Charles Peirce ehdotti viime vuosisadan lopulla nimeä ”semiotiikka”
merkkijärjestelmien yleiselle teorialle. Peircen mukaan merkki aina esittää ”jotain
jossakin suhteessa jollekin”. Siten merkillä on kohde eli referenssi, johon se viittaa
ja tulkitsija, jonka mielessä syntyvää miellettä tai ideaa Peirce kutsuu interpretantiksi. Lähestymistapa on siirtänyt tutkimuksen laboratorioista ja koeasetelmista vertailuryhmineen luonnollisiin ympäristöihin. Samalla se on ottanut
problematisoivan ja systemaattisen dokumentoinnin kohteeksi laajoja ja kompleksisia ongelmakokonaisuuksia. Tuloksena on saatu tallennetuksi, käsitteellistetyksi ja analysoiduksi toimintakokonaisuuksia, jotka muutoin olisivat kulkeneet
ammattilaisten suullisena perimätietona mestarilta kisällille. Pragmatismi on myös
vakiinnuttanut tieteen piiriin induktiivisen periaatteen deduktiivisen rinnalle, käytännöstä nousee haasteita teorianmuodostukselle ja käsitteellistämiselle. Samalla
pragmatismi on liittänyt pelkän tiedon rinnalle myös ihmisen toiminnan muita osatekijöitä: tunteita, arvostuksia, sosiaalisia ja motorisia taitoja sekä oman toiminnan
tarkkailua. (Ekola ym. 1992, 67.)
Abduktiivinen päättely (Anttila 2006) kuvaa vielä paremmin tämän päivän haastetta ammattikorkeakouluympäristöön sijoitettuna. Tässä kontekstissa yritysten
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kanssa tehtävä t&k –työ on tulkintani mukaan sekä yhteisen kielen että yhteisen näkemyksen etsimistä ja löytämistä.

7.2.4.1

Yhteinen kieli

Ammattikorkeakouluympäristö on ainakin teoriassa mahdollistanut moduuli- ja
problem based -perustaisen oppimisen (PBL) organisoinnin, samoin kuin sen että
opintojaksoille osallistuu opiskelijoita eri toimialoilta. Kokemukseni mukaan tämä
on vähäistä, mikä johtaa kielen erilaistumiseen. Kumppaneiden kielten erilaisuus
johtaa Hannu Mattisen (2006, 100–101) mukaan kommunikoinnin ongelmiin. Henkilöiden taustat sekä yritysten ja toimialojen kulttuurit eroavat toisistaan. Eri kulttuureissa käytetään eri sanoja samasta asiasta tai samalla sanalla on eri merkitys.
Asiakkuuksissa syntyy väärinkäsityksiä sen vuoksi, että lupauksiin sisältyvät merkitykset ovat erilaisia. Kumppanuuden alussa yritys tarjoaa ohjelman, käsitteistön ja
roolit, joihin tottuminen vie asiakkaalta aikaa. Asiakkuuden kehittyessä osapuolet
sovittavat sanat ja kielen. Usein asiakas joutuu opettelemaan toimittavan yrityksen
käsitteistön. Tämä vaihe vaatii empaattisuutta, jotta osapuolet pääsevät yhteisymmärryksen tasolle.
Lääketieteen koulutuksessa on ollut traditiona opettaa opiskelijoita tapauskertomusten ja potilaskäyntien avulla. Franklin (2005, 103–104) mukaan: ”Kunnollisen johdatuksen logoterapian kliinisiin sovelluksiin voi tosin antaa ainoastaan
sairaalaympäristössä esimerkkitapausten pohjalta. Tapausesittelyjen ja keskustelujen
varaan rakentuva koulutus on paljon tehokkaampaan kuin mitkään oppianalyysit”.
Toinen tälle ammattikunnalle tyypillinen tiedonhankintamenetelmä on nimeltään
merkitysoppi, semiotiikka. Lääkärin on muutamilla kysymyksillä nopeasti selvitettävä asiakkaan tila ja tarve. Tämän ammattilaisryhmän yhteinen käsitekieli on latina.
Kielen merkitys ja metaforien käyttö on vahvasti esillä Sigmund Freudin diagnostiikassa, jossa hän kuvaa ihmisen psyykkisiä tiloja muinaisen Kreikan taruston käsittein. Käsitteet semiotiikka ja semiosis perustuvat muinaiskreikan merkkiä tarkoittavaan sanaa semeion. Semiotiikan tutkimusalaan kuuluvat siis merkit. Me näemme ja
kuulemme niitä jatkuvasti. Merkki on kuitenkin aina osa laajempaa kokonaisuutta.
Semiotiikan tutkimuskohteena on oikeastaan toiminta, semiosis eli praksis. Sveitsiläinen kielitieteilijä Ferdinand de Saussure (1857–1913) kehitti ajatuksen semiolo-
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giasta, joka tutkisi merkkien elämää sosiaalisen maailman osana. Hän on tuonut
(1916) myös keskusteluun muutamia mielenkiintoisia näkökulmia tarinoista ja niiden rakenteista. Tarinan rakennetta auttaa hahmottamaan de Saussuren esittelemä
käsitepari syntagma ja paradigma. Sen mukaan kielellisten termien suhteet ja eroavaisuudet jakautuvat kahteen eri luokkaan, joista kumpikin toimii omalla tavallaan.
(Niiniluoto 1989, 25.)
Yhteisen sosiaalisen kielen merkitys korostuu muun muassa siinä, että jatkoopiskelijan on omaksuttava tiedeyhteisössään tietynlaiset toiminta- ja puhetavat voidakseen osallistua sekä tieteelliseen keskusteluun että yhteisön kulttuuriin ja sen sosiaalisiin verkostoihin (Bourdieu 1988). Tämän vuoksi erilaisten vuorovaikutus- ja
kommunikointitaitojen opettelu on välttämätön edellytys tieteellisellä uralla etenemisessä. Näiden taitojen merkitystä ei ehkä vielä ole riittävästi ymmärretty, sillä liki
kolmasosa arvioi valmiutensa tällä alueella heikoksi ja yli puolet puutteelliseksi.
Kuitenkin monipuolinen kielitaito ja neuvottelutaitojen hallinta ovat merkittäviä ansioita haettaessa myös akateemisen maailman ulkopuolisiin työtehtäviin. Kun pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä kysyttiin (Virmasalo 1998), millaisen tohtorin he voisivat palkata yritykseensä, niin vastauksissa korostettiin tohtorin sosiaalista kyvykkyyttä ja neuvottelutaitoja. (Aittola 1999, 132.)
Formaalinen ja funktionaalinen paradigma kielitieteessä (Hymes 1974, Dick
1979, Leech 1980, 1983). Alla olevassa taulukossa on vertailtu kahta kielifilosofian
paradigmaa, joka on syntynyt tekemällä ero kielen mentaalisen ja sosiaalisen luonteen välille. Molemmat näkökulmat ovat hyödyllisiä eivätkä näin ollen ole toisensa
poissulkevia.
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Taulukko 14. Kielen tehtävät (Hymes 1974, Dick 1979, Leech 1980, 1983)

Formaalinen paradigma

Funktionaalinen
paradigma

Mentaalinen

Sosiaalinen

kiepe-

Synnynnäiseen
kielenoppimiskykyyn, joka jäsentää
puutteellisen ja epästrukturoidun
datan
Parametrien
arvojen
asettamiseen

Kieli opitaan toimittaessa
vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa
tilanteissa, joihin
liittyy kielen käyttöä

Mikä selittää kielelliset
universaalit, tendenssit?

Ihmislajilla on yhteinen lingvistinen geneettinen perimä

Ihmisyhteisöillä on
yhteisiä kommunikatiivisia tarpeita

Mikä on kielitieteen
tutkimuskohde?

Kielellinen kompetenssi
Kieli autonomisena, abstraktina,
formaalina järjestelmänä

Kommunikatiivinen
kompetenssi, kielen
käyttö
Kieli sosiaalisen interaktion välineenä

Kieli ilmiönä
Mihin
lapsen
lenoppiminen
rustuu?

Monet kiistelyt aiheutuvat siitä, että keskustelun osapuolet käyttävät termejä eri
merkityksissä, jolloin tietty lause voi sitten eri henkilöillä tarkoittaa eri asioita. Tällöin ei ole olemassa yhteistä kieltä niin, että jokainen keskustelija olisi omaksunut
samat merkitykset objektiivisesta yhteisestä kielestä. Luonnollisen kielen lisäksi on
lukuisa joukko muita tapoja kuvata maailmaa. Yrityksen ja ammattikorkeakoulun
yhteistyön kannalta keskeinen kysymys on ihmisen kyky käyttää kieltä, johon perustuvat kieliyhteisöt ja sanojen määritelty semantiikka25 ja pragmatiikka eli merkitys
ja funktio
Työelämän muutoksista ainakin kaksi liittyy selkeästi yhteisen kielen tarpeeseen.
Talouden kansainvälistyminen on pakottanut maailmanmarkkinoilla toimivat yritykset harkitsemaan uudelleen tuotantoajatteluaan. Vanhaa toimintamallia ollaan hylkäämässä ja tilalle kehittyy joustavuutta korostava, vuorovaikutusverkoston toimintatapa. Tarjontapainotteiseen ajatteluun perustuvat hierarkkiset organisaatiot järjestäytyvät uudelleen, osa vähemmän tärkeäksi koettua toimintaa on ulkoistettu ja ne
25

Semantiikka, fil. merkkien ja niiden kulloistenkin tarkoitteiden suhteita koskeva tutkimus, kiel.
merkitysoppi
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ovat hajautuneena ympäri maailmankylää. Ydinosaamiseen keskittyvä työ on rakennettu asiakashakuiseksi ja tiimityöperusteiseksi toiminnaksi, jossa niin fyysisen tuotannon suunnittelu kuin kokeilukin on siirtymässä kommunikaatioteknologian piiriin, loogiseksi työksi. Ammattikorkeakouluympäristöön sovellettuna tämä tarkoittaisi entistä syvempää oppimistarvetta todellisissa tilanteissa, malli olisi eräänlainen
korkeakoulutradition ja kisälli-mestariperinteen yhdistelmä.

7.3

Epälineaarisen arvoketjun pääomat

Käsittelen tässä luvussa epälineaarisen arvoketjun pääomia, tarkasteluni kautta pyrin
ymmärtämään perinteisten ja aineettomien pääomien eroja ja niiden merkitystä arvonlisääjänä.

Tulkitsen

aineetonta

pääomaa

erityisesti

ammattikorkea-

kouluopetuksen tiedonmuodostuksen kautta.
Teollisen yhteiskunnan rakentuessa työn tekeminen ja opetus eriytyivät. Opetus
eriytyi enemmän ulkoisen tiedon opettamiseksi luokkatiloissa ja osittunut työ opittiin tehtaissa, virastoissa tai palveluyksiköissä. Opetuksen organisoitumisen muoto
lainattiin liukuhihnamallista, tieteellisestä liikkeenjohdosta, joka oli hyvin insinööripainotteista ajattelua ja korosti mekaniikkaa. Opetus rakentui oppiaineista, oppikirjoista ja oppitunneista, jotka toimivat oman maailmansa sisällä. Sekä opetus
että ammattityö olivat osittunutta ja irrallista, parhaimmillaan koulu toimi tehdastyön sosiaalistajana ja työrytmin ajallistajana. Ammattikasvatusperinteessä luettavat
ja kirjoitettavat tekstit olivat kiinteästi työn tekemiseen liittyviä ohjeita, opaskirjoja
ja työhön liittyvää raportointia ja harjoitustöitä. (Vanhanen-Nuutinen & Lambert
2005, 45.) Edellisen perusteella voidaan tehdä sellainen tulkinta, että ammattikasvatusperinteeseen liittyvät tiedon ja ajan käsitykset poikkeavat merkittävästi siitä, millaisina ne esiintyvät epälineaarisen arvoketjun ja korkeakouluperinteen kontekstissa.
Yritykset investoivat taloudellista pääomaa eli perustavat tuotantolaitoksia maihin, joiden palkka- ja koulutustaso on alhainen. Tätä edesauttaa jatkuva informaatioteknologian ja makrologistiikan kehittyminen, jolloin kalliimmat projektin
osat kuten tutkimus- ja tuotekehitys voidaan toteuttaa paikasta riippumatta. Yrityksen strateginen ydin, kuten markkinointi ja johtaminen toteutettaneen yrityksen
sisällä kalliimman työvoiman ja korkeamman koulutustason maissa. Tämän hetken
elinkeinomaailmasta todetaan, että laskutavasta riippuen 75–95 prosenttia (Kaplan
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& Norton 2004) tuotteiden lisäarvosta luodaan kehittyneitten ja erikoistuneitten tuotannontekijöiden, aineettomien prosessien ja aineettoman pääoman avulla. Aineettomien prosessien tuottamiseksi tarvitaan sosiaalisen konstruktivismin määrittelemää sosiaalista toimintaa, jonka mukaan tieto syntyy vuorovaikutteisesti sosiaalisissa yhteyksissä.
Ammattikorkeakouluympäristöön tieteellisen kirjoittamisen vakiintuneet tavat tulevat yliopistoperinteestä (Vanhanen-Nuutinen & Lambert 2005, 45). Tieteellinen
kirjoittaminen tarkoittaa erityisesti ladullisessa tutkimuksessa (Anttila 2006) tutkimusprosessia, jonka tarkoitus on samalla uuden tulkinnan tekeminen. Sosiaalisen
konstruktivismin mukaan tieto voidaan rakentaa (construct), purkaa sen rakenteet
(deconstruct) sekä uudelleen rakentaa (reconstruct) ideologisen diskurssin mukaisesti. Sosiaalinen konstruktivismi perustuu näkemykseen sosiaalisten suhteiden ratkaisevasta merkityksestä tiedonmuodostuksessa (Luoma 2002). Tiedon rakentuminen eli oppiminen ei ole vain arvojen, normien ja tiedon sisäistämistä vaan esimerkiksi koko työelämän uudelleenjärjestämistä koskeva prosessi. Täten tieto on korkeakoulutraditioon liitettynä ”yksilön sosiaalisissa ja kulttuurisissa siteissä syntynyt
kommunikaatiomuoto” eikä niinkään absoluuttinen ja ulkoa opittu totuus (Anttila
2006, 581–582). Erityisesti tutkimus- ja kehittämisympäristöihin liitettävä tiedon
käsitys on muuttuva ja epävarma, etenkin silloin kun kyseessä on ihmisten sosiaaliseen maailmaan liittyvä tiedon käsitys (Venkula 2007).
Porter (2006) lähestyy aineettoman pääoman käsitettä tuotannontekijöiden
näkökulmasta. Hän luokittelee tuotannontekijät

kolmeen

alueeseen,

joista

ensimmäiseen kuuluvat perustuotannontekijät, kuten luonnonvarat, ilmasto, sijainti
ja kouluttamaton tai peruskoulutettu työvoima. Toisena hän mainitsee kehittyneet
tuotannontekijät,

kuten

digitaalisen

tietoviestinnän

perusrakenne,

korkeasti

koulutetut henkilöt ja yliopistojen tutkimuskeskukset. Kolmanteen luokkaan
kuuluvat erikoistuneet tuotannontekijät, kuten erikoisalan koulutuksen saaneet
henkilöt, erityisalojen infrastruktuuri, yksittäisten tiedonalojen tietokannat ja muut
vain jollekin toimialalle tai alaryhmälle soveltuvat tuotannontekijät. Erikoistuneet
tuotannontekijät (emt., 123) ovat selvempi ja pysyvämpi kilpailuedun lähde kuin
yleiset tuotannontekijät. Erikoistuneita tuotannontekijöitä tarvitaan erityisesti
yrityksen tukikohdassa.
Aineettomalla pääomalla on tuotannontekijäominaisuus ja se kuuluu Porterin
edellä mainitsemiin kehittyneisiin ja erikoistuneisiin tuotannontekijöihin. Aineeton
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pääoma edistää yhteisen kielen rakentumista ja sen avulla luotavia sidosryhmäyhteyksiä, joiden varassa organisaatio toimii, kuten asiakkaat, alihankkijat ja
toimittajat, palveluntarjoajat, yhteistyökumppanit ja julkisen sektorin toimijat sekä
rahoittajat. Arvoa luova järjestelmä käsittää asiakkaat ja partnerit, joiden kanssa projektin johtajayritys kommunikoi tuotteen tai palvelun määrittelemiseksi esimerkiksi
toimeksiantoa tai myyntitapahtumaa täsmentämällä tai hankkeen läpiviemiseksi. Siten aineeton pääoma -termi kuvaa sitä arvoa, joka näiden suhteiden kautta luodaan
toiminnassa esimerkiksi markkinaosuuksien, asiakkuudenhallinnan, asiakastyytyväisyyden, yhteistoiminnan laajuuden sekä yrityksen maineen tasolla. Aineettoman
pääoman määritelmä kattaa myös laajempia yhteisöllisiä piirteitä. Keskustelussa on
yleistynyt edellä mainittu luottamuspääoman käsite tai sosiaalinen luottamuspääoma, kuten sitä myös kutsutaan. Käsite on kehitetty kuvaamaan vastavuoroisuuden
kautta rakentuvia luottamuksellisia suhteita ja verkostoja ylläpitävää koheesiota yhteiskunnan tasolla. Kommunikaatio ja vuorovaikutus kattavat kielen ja sidosryhmäyhteydet, joiden varassa arvoa luova järjestelmä toimii. Aineeton pääoma on
markkinointilogistiikan kanavajohtamisessa tarvittavaa pääomaa.

Konevaltaisuus
ja näkyvä pääoma

Arvoa luovan pääoman ja
prosessien aineellisuus/aineettomuus
Ihmisvaltaisuus
ja aineeton pääoma

Teollistumisen
aika

Kuva 15. Ajallinen muutos fyysisen pääoman arvonluonnista aineettoman pääoman arvonluontiin

Informaatio, ideat ja näihin läheisesti liittyvä knowledge management ovat yritysten
kiinnostuksen kohteena kaikkialla maailmassa. Perinteisen pääoman painoarvo yrityksen tuotannontekijänä vähenee ja aineettoman pääoman merkitys on vastaavasti
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lisääntynyt. Rahoittajat ovat yhä useammin kiinnostuneita yrityksen inhimillisestä
pääomasta ja siitä, miten se vaikuttaa yrityksen tulevaan kehitykseen. Aineettoman
pääoman käsite on kiinnitettävä globalisoituneen markkinatalouden myötä parantuneen kommunikaatioteknologian ja sen mahdollistaman yritysten verkostoitumisen
historialliseen kontekstiin. Näiden kehitysprosessien vuoksi aineettoman pääoman
lajeilla on kasvava merkitys organisaatioiden kasvuun ja tuottavuuteen. Yritykset
kehittävät aineetonta pääomaa visionsa ja strategiansa pohjalta. (Ståhle & Grönroos
1999, 17.)
Liukuhihna-tehdasmalli oli tehokas ja sitä on sovellettu tehtaiden lisäksi muissa
isoissa organisaatioissa, kuten sairaaloissa, verovirastoissa ja oppilaitoksissa. Yli
kymmenen vuotta sitten, 1990-luvun alkupuolella verohallinto totesi, että yksityishenkilöiden veroilmoitusten tarkastamisen kustannukset olivat huomattavasti suuremmat kuin niistä tuleva hyöty. Kuitenkin organisaation rakenteellinen ja aineellinen pääoma oli sitoutunut tähän työhön, joka oli organisaation kannalta tappiollista toimintaa. Vaihtoehtona oli suunnata energia elinkeinoverotuksen oikeellisuuden tarkastuksiin. Hallintokoneisto kävi kuitenkin vielä yli kymmenen vuotta
perinteisellä tavalla ennen kuin lopullinen siirtymä veroehdotuksiin tapahtui. Pankkijärjestelmän tehottomuus kaatoi itsensä paljon nopeammin.

7.3.1 Aineeton pääoma
Yritystoiminnan päähuomio on perinteisesti keskittynyt taloudelliseen pääomaan ja
sen kasvattamiseen. Taloudellista pääomaa sijoitetaan ja sille asetetaan tuottoodotuksia. Pääoman tuottoa kuvaavat tunnusluvut ovat ohjanneet yritysten toimintaa. Tutkimuksen epälineaarisen arvoketjun aineeton pääoma rakentuu henkilöiden osaamisesta, vuorovaikutussuhteista, organisatorisesta tiedosta ja kanavista.
Aineettoman pääoman tekijät vaikuttavat organisaation verkoston kasvuun ja tuloksellisuuteen ja ovat joiltain osin organisaation aineellista varallisuutta kuten koneita,
laitteita tai finanssipääomaa.
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»Yhä kasvava osa teollisuuspääomasta», kirjoittaa Hilferding, »ei kuulu niille teollisuudenharjoittajille, jotka sitä käyttävät. He saavat pääomaa käytettäväkseen vain
pankin välityksellä, joka heihin nähden edustaa tämän pääoman omistajia. Toisaalta
myös pankin täytyy kiinnittää yhä suurempi osa pääomistaan teollisuuteen. Pankki
muuttuu sen johdosta yhä suuremmassa määrin teollisuuskapitalistiksi. Tällaista
pankki pääomaa - siis pääomaa rahamuodossa -, joka on todellisuudessa tällä tavalla
muutettu teollisuuspääomaksi, minä nimitän finanssipääomaksi.» »Finanssipääoma
on sellaista pääomaa, joka on pankkien määrättävissä ja jota teollisuudenharjoittajat
käyttävät.»
(R. Hilferding. »Finanssipääoma», Moskova 1912, s. 338–339)

Organisaation finanssipääomaan rinnastettavaa varallisuutta edustavat myös sen erilaisin sopimuksin suojatut oikeudet, kuten patentit, tuotemerkit, tekijänoikeudet ja
muu organisaation hallussa oleva immateriaalioikeuksin suojattu tietämys.
Kanavat ja tietojärjestelmät muodostavat johtajayrityksen ja arvoketjun johtamisen edellyttämän struktuurin. Täten aineeton pääoma kuvaa organisaation sisäistä vahvuutta ja toimivuutta sekä organisaation vuorovaikutteista voimaa markkinoilla. Yrityksen aineeton pääoma ei ole pelkästään sisältöä vaan ennen kaikkea tapahtumaa ja toimintaa. Kyse on yhtä paljon siitä, mitä yrityksessä tapahtuu ja miten
siellä toimitaan, kuin varsinaisesta toiminnan tuloksesta. Se prosessi, jonka avulla
tulokseen päästään, on yhtä tärkeä kuin itse tulos. Prosessia ja tuotosta ei ole edes
mielekästä erottaa toisistaan, sillä ne ovat aina saman kolikon eri puolia.
Epälineaarisesta arvoketjusta rakentuva järjestelmä tuottaa yritykselle miltei rajattomasti uusia mahdollisuuksia. Toisin sanoen mitä kiinteämmän ulkoisen ja sisäisen suhdeverkoston yrityksen työntekijät muodostavat, sitä yhtenäisemmin organisaatio kykenee toimimaan. Päinvastaisessa tapauksessa, mitä enemmän henkilökunta toimii yksilöinä ja toisistaan riippumattomina, sitä vähemmän yrityksellä on
mahdollisuus käyttää henkilöstön koko resurssia hyväkseen. On kyseessä mekaaninen, orgaaninen tai dynaaminen organisaatio, on kiinnitettävä huomiota siihen, miten järjestelmäperustainen toimintatapa kulloinkin onnistuu. Yrityksen on kaikissa
olosuhteissa kyettävä toimimaan yhtenäisesti. Se tarkoittaa, että yrityksen on kyettävä reagoimaan riittävän yhtenäisesti ja tarpeeksi nopeasti. Kyetäkseen hallitsemaan
aineetonta pääomaansa yrityksen on löydettävä vastaus siihen, miten osaamisen,
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suhteiden ja tiedon virtauksen kokonaisuutta hallitaan (Ståhle & Grönroos 1999,
81).
Aineeton pääoma on uudessa teollisessa arvonluontijärjestelmässä toimivaa
osaamista, jonka avulla saadaan differointietu tai sen työntekijöiden kykyä tyydyttää
asiakkaiden tarpeet. Laajassa merkityksessä aineettomaan pääomaan kuuluvat patentit, tekijänoikeudet, henkilöstön tietämys, johtajuus, tietojärjestelmät ja työprosessit. Aineeton pääoma voidaan kuvata Kaplanin ja Nortonin (2004, 207) mukaan
sekä henkilön että organisaation osaamisena, suhteina ja vuorovaikutteiseen tiedon
kulkuun liittyvänä kyvykkyytenä sekä struktuurina.
Aineettoman pääoman voi kuvitella muodostuvan kolmesta ”rattaasta”: inhimillisestä, suhde- ja organisaatiopääomasta. ”Voiteluaineena” toimii luottamuspääomaan kiinnittyvä tuntemuksellinen tieto, joka välittyy toimintaprosesseihin rattaiden vuorovaikutuksessa. Rattaiden toiminta perustuu siten kaikkien osien toimivuuteen. Jos jokin aineettoman pääoman osista ei pyöri, koko koneisto seisoo.
Kaikkia osia siis tarvitaan tuloksen aikaansaamiseksi ja kilpailukyvyn voimistamiseksi. Rattaan osat ovat kuitenkin erivahvuisia. Pienemmällä rattaalla resurssit ovat rasituksessa ja nopeammassa pyörityksessä kuin suuremmissa tai se hidastaa koko koneiston vauhtia. Aineettoman pääoman kokonaistehokkuus riippuu
siten luottamuksesta, osien yhteensopivuudesta ja yhteistoiminnasta. Näiden osien
optimaalinen rakentaminen, ylläpito ja uudistaminen takaavat organisaation suorituskyvyn ja kasvun. Erilaisia aineettoman pääoman luokitteluja inhimilliseen, rakenteelliseen ja asiakaspääomaan jakautuen ovat esittäneet Hubert St. Onge, Leif Edvinsson ja Thomas Malone sekä Karl-Erik Sveiby. Samantapaisia luokitteluja ovat
esittäneet myös Johan Roos ja Göran Roos sekä Annie Brookings. Paul Strassmann
on puolestaan kehitellyt konseptia tietopääomasta. Käytännössä jo vuonna 1994
ruotsalainen vakuutusyhtiö Skandia otti käyttöönsä vastaavan jaottelun. (Rastas &
Einola-Pekkinen 2001, 17.)

7.3.2 Inhimillinen pääoma
Taloudellisen pääoman rinnalle on noussut henkisen pääoman (Kujansivu 2007) käsite (Human Capital), joka on nostanut inhimillisen toiminnan huomion keskipisteeksi. Kutsun henkistä pääomaa inhimilliseksi pääomaksi. Se ilmaisee työn-
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tekijän yksilöllisiä kykyjä vastata annettuun työtehtävään, eli tietoja taitoja luovuutta ja kokemusta. Inhimillinen pääoma on osaamispääomaa, siinä painottuvat
henkilön taidot ja kokemukset, jotka ovat hyvin vaikeasti siirrettävissä toisille. Inhimillinen pääoma voi tutkimuksen aineistoon perustuvan tulkintani mukaan olla
erilaisille klusterin rakenteisiin liittyvää tietoa ja osaamista. Se ei ota kantaa sellaisiin kysymyksiin kuin mekanistisuus tai dynaamisuus. Inhimilliseen pääomaan liittyy osaaminen, joka sisältää eri klusterin rakenteisiin käytettävissä olevat taidot,
osaamisen ja tietämyksen. Näiden taitojen avulla henkilö voi suorittaa klusterin rakenteen strategian edellyttämät tehtävät. Tämä pääoman laji on tutkintani mukaan
niin ammattilaisuuden, johtajuuden kuin yrittäjyydenkin tarvitsemaa universaalia
pääomaa.
Organisaation rakennepääomasta puhutaan usein siinä merkityksessä, että tietoa
voitaisiin siirtää ja rakenteellistaa hyödynnettäväksi organisaation toimijoiden yhteiseen käyttöön. Tässä merkityksessä organisaatio ajatellaan eri kanavien yhdistämänä
struktuurina. Ajatus, että vain ihminen oppii selkiyttää eroa inhimillisen ja organisaation välisen aineettoman pääoman välillä. Vain inhimillisellä pääomalla voi olla
operatiivista taitoa, jonka avulla organisaatio kehittyy. Organisaation toiminnallisten
käytäntöjen järjestelyt ovat tärkeitä, jotta myös yksilö voi toimia. Organisaation rakenteet muuttuvat jatkuvasti. Myös yritystenvälisessä yhteistyössä toiminnalliset
rajapinnat siirtyvät kaiken aikaa, puhumattakaan yritysoston aiheuttamista haasteista
työnjaolle organisaatiossa. Organisaation merkitys kilpailutekijänä perustuu siihen,
että luodaan oppimista kehittäviä instituutioita ja samalla ohjataan rakenteen uusiutumista. Yksilön osaamisen ja organisatoristen toimintatapojen erotteleminen on
keinotekoista, sillä ne mahdollistavat ja edellyttävät toisensa. Organisaation kokonaisuutta voi hallita näkemys tutkimuksen- ja tuotekehityksen (t&k) ja innovaatiotoiminnan keskeisistä päämääristä ja arvoista. Ydinosaaminen muodostuu pääosin
luovan yksilöosaamisen lisäksi työryhmien organisoinnista ja työn edellytysten
luomisesta osaamisen jakamiseksi. (Rastas & Einola-Pekkinen 2001, 16.) Organisaation on näin ollen kyettävä hyödyntämään jäsenten osaaminen yhteistä päämäärää palvelevaksi aineettomaksi pääomaksi.
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7.3.3 Sosiaalinen suhdepääoma
Toinen uusi pääomankäsite on sosiaalinen pääoma (Kujansivu ym. 2007). Tämä
pääomankäsite on otettu alun perin käyttöön yhteiskunnallisessa tutkimuksessa
(Bourdieu, Putnam, Coleman). Tulkintani mukaan sosiaalinen suhdepääoma on sekä
teollisen järjestelmän arvoketjutason että klusteritason ilmiö. Sosiaalinen pääoma on
myös tutkimuksen aineiston perusteella tekemäni tulkinnan mukaan dynaamista
pääomaa. Sosiaalisen pääoman arvo on siinä, että sosiaaliset yhteydet, verkostot,
kanavat luovat edellytyksiä kaupankäynnille, tiedonkululle, innovaatioiden leviämiselle, ylipäätään kaikelle ihmisten välillä tapahtuvalle arvoa tuottavalle toiminnalle
(Mäkipeska & Niemelä 2005, 15). Nimitän tätä pääoman lajia myös sosiaaliseksi
suhdepääomaksi tai sosiaaliseksi luottamuspääomaksi. Pääoma koostuu kaikista
henkilön, yrityksen tai organisaation yhteistyösuhteista, jotka vaikuttavat niiden arvonluonnissa. Esimerkkinä mainitsen asiakkaat, tuotanto-, ja tuotekehitysyhteistyön
kumppanit, päämiehet, alihankkijat, media, rahoittajat, yhteiskunta ja omistajat. Yritys ei omista suhdepääoman resurssejaan, mutta voi osittain kontrolloida niitä. Kontrollin aste riippuu siitä, onko suhde muodolliseen sopimukseen perustuva liikesuhde
vai epämuodollinen ja miten riippuvainen yhteistyökumppani on tässä suhteessa.
Usein asiakkaalla on oikeus irtisanoa suhde tavalla tai toisella. Muiden aineettoman
pääoman lajien tavoin sosiaalinen suhdepääoma on luonteeltaan kasautuvaa. (Roos
ym. 2006, 14.)
Yksi sosiaalisen pääoman merkittävimmistä avauksista oli Putnamin työryhmän
tutkimus Italiassa tehdystä hallinnon uudistuksesta. Italiassa toteutettiin 1970luvulla hallinnon uudistus, jossa keskushallinnon valtaa hajautettiin maakuntatasoiselle aluehallinnolle. Putnam havaitsi, että paikallishallinnon toimintakyky oli Pohjois-Italiassa paljon Etelä-Italiaa parempi. Tutkimus paljasti, että selittävä tekijä oli alueiden erilainen sosiaalinen ympäristö. Kansalaisyhteiskunnan aktiivisuus ja asukkaiden kiinnostus yhteisiin asioihin selittää suurelta osin instituutioiden toimintakyvyn eroja. Oleellista on, ettei sosiaalinen pääoma rakennu vain kunakin ajan hetkenä, vaan se sitoutuu historiallisesti muodostuneisiin instituutioihin.
Se on Putnamin mukaan kerrostuma pitkänä ajanjaksona vaikuttaneista, historiallisesti kehittyneistä sosiaalisista käytännöistä. (Lahti 1999, 147–150.)
Saksalainen sosiologi Niklas Luhmann (1995) on tutkinut mielenkiintoisin tuloksin kahdenvälisiä kytköksiä, joiden varassa verkostot joko uudistuvat tai näivettyvät.
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Hänen mukaansa muutos missä tahansa järjestelmässä ei koskaan riipu ensisijaisesti
muutoksesta yksilöissä, vaan muutoksesta heidän välisissä suhteissaan. Suhteet luovat kytkösten verkoston (connectivity), joka säätelee koko järjestelmän toimintaa ja
kehityksen mahdollisuuksia. Tämä kohdistaa kumppanuuksien rakentamisessakin
näkökulman radikaalisti uudella tavalla. Kumppanuuksien onnistuminen ei siis ensisijaisesti riipukaan siitä, mikä on kumppanin ammatillinen pätevyys tai mitkä ovat
ennalta määritelleet yhteisen liiketoiminnan mahdollisuudet. Vaikka edellä olevat
tekijät ovat välttämättömiä kumppanuuden elementtejä, ne eivät ratkaise suhteen
menestystä. Mahdollisuudet voivat realisoitua kasvavaksi lisäarvoksi vain, jos
kumppanuus perustuu vahvoihin kytköksiin kumppanusten toimijaverkostossa.
(Ståhle 2000, 53.)
Näin ymmärrettynä kumppanuuksien onnistuminen on sidoksissa siihen kieleen,
joka rakentaa uutta teollista arvonluontijärjestelmää ja yhdistää sen toimijoita. Yhteiseen kielen toimimisen ja siihen sitoutumisen edellytys on luottamus, joka yhdistää aineettoman pääoman tekijät fyysiseen pääomaan

7.3.4 Organisaatiopääoma
Kolmantena uutena pääomankäsitteenä käsittelen organisaatiopääomaa. Organisaatio- tai rakennepääoma liittyy tulkintani mukaan niin teollisen järjestelmän klusteritasolle kuin yksittäiseen arvoketjuun. Organisaatiopääoma on tulkintani mukaan
klusterin orgaanisen rakenteen ilmiö. Tämä pääomankäsite pitää sisällään taloudellisia arvoja, jotka ovat sekä aineellisia että ei-aineellisia. Aineellisiin organisaatiopääoman eriin kuuluvat sen infrastruktuuri ja ei-aineellisiin erilaiset institutionaaliset
arvot. Organisaatiopääomaa kutsutaan myös rakennepääomaksi (Kujansivu ym.
2007), käsite sisältää (Roos 2006, 16; Kaplan & Norton 2004) sen organisatoriset
rakenteet ja vastuut, jotka määrittelevät henkilöiden asemat ja suhteet organisaatiossa, tuotannon prosessit, asiakaskanavajärjestelmä tieto- ja viestintäjärjestelmineen,
niihin liittyvät toimintamallit kuten käsikirjat, tekniset manuaalit ja piirustukset, ohjeistot ja laatujärjestelmät sekä dokumentaatio asiakkaista ja projekteista.
Organisaatiopääomaan kuuluvat myös yrityksen strategiat ja tavoitteen asetannan
tavat sekä kulttuuri yksilömielipiteiden summana, yhteisinä arvoina, asenteina ja
normeina. Termi kuvaa organisaatiossa tekijöitä, jotka tukevat työntekijöiden kykyä
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kohdata sidosryhmien vaatimukset ja siten arvoa, joka luodaan organisaation rakenteissa olemassa olevan osaamisperustan kautta. Organisaatiopääomaan luokitellaan
myös organisaation aineeton varallisuus, kuten patentit, tuotemerkit, tekijänoikeudet
ja muu organisaation hallussa oleva immateriaalioikeuksin suojattu tietämys. Näissä
yhteyksissä viitataan usein innovaatio- ja teknologiapääomaan. Edellä olevan mukaan voidaan todeta, miten aineeton pääoma toteutuu organisaatiossa:
Taulukko 15. Aineeton pääoma toteutuu organisaatiossa (Kaplan & Norton 2004)

1.

Organisaatiokulttuurissa saavat ilmaisunsa kaikki aineettoman pääoman muodot.

2.

Organisaatiokulttuuri sisältää yhteisen mission, vision ja arvojen tiedostamisen
ja sisäistämisen, joita strategian toteuttaminen edellyttää.

3.

Johtajuus tarkoittaa pätevien johtajien saamista kaikille tasoille, jotta organisaatio voidaan mobilisoida toteuttamaan strategiaa.

4.

Kohdistuksella tarkoitetaan tavoitteiden ja kannustepalkkioiden kohdistamista
strategiaan kaikilla organisaation tasoilla.

5.

Tiimityö tarkoittaa strategiaa tukevan tietämyksen ja henkilökunnan jakamista.

Aineettoman pääoman identifioimisen ongelma on se, että tiedon ja osaamisen tuotannollista arvoa hankala mitata. Mikäli on mitattu, on mitattu resurssien käyttöä
kykenemättä perustellulla tavalla kytkemään kustannuksia hyötyihin. Pelkästään
kustannuksiin keskittyminen johtaa yksipuoliseen tehokkuusajatteluun ja tai lyhytaikaisiin hyötyihin keskittymiseen (Gattorna & Walters 1996, 1).
Aineettoman pääoman arvottamisen eräs hankaluus on, että se ei ole suoranaista
kauppatavaraa, sillä tietoa ja osaamista on vaikea hinnoitella tai siirtää ja tuottaa uudelleen. Organisaatiokulttuuriin kiinnittynyt aineeton pääoma on yhteisten kokemusten ja luottamuksen kautta syntynyt varanto ja siksi on vaikea tavoitteellisesti
uudelleen rakentaa tai siirtää toiseen miljööseen. Aineeton pääoma tuottaa kilpailuetua, sillä kilpailijoiden on vaikea määritellä ja ymmärtää erityisesti aineettomien resurssien todellista arvoa ja siksi heidän on vaikea jäljitellä kilpailijaansa. (Rastas &
Einola-Pekkinen 2001, 19–20.)
Aineettoman pääoman rakentuminen koskee yhtä lailla yritystä kuin kehittyvänä
kumppanina toimivan ammattikorkeakouluorganisaation omaa tietoista uudistumista
eli asenteiden, tapojen, instituutioiden, prosessien eli organisaatiokulttuurin uudelleenrakentumista. Uudelleenrakentuminen tapahtuu sosiaalisena oppimisena ja toi157

minnan seurauksena. Aika tuntuu kulkeneen ohi tiedon siirrettävyyden ajattelumallista. Sen sijaan voidaan ilmaista, että tietoa johdetaan, luodaan ja tieto rakentuu sosiaalisesti toimijoiden välisessä yhteistyössä. Organisaatioiden tärkeänä haasteena
pidetään niiden kehittymistä kohti oppivaa toimintakulttuuria. Pyrin etsimään myös
vastausta kysymykseen voidaanko sosiaalisen konstruktivismin oppimiskäsitykseen
perustuva opetussuunnitelma laajentaa strategiaksi siten, että yritys- ja koulutusorganisaatio muodostavat toisiltaan oppivan kumppanuuden.
Organisaatiot ovat sekä ammattikorkeakoulu- että yrityssektorilla entistä enemmän saman asian ympärillä toimivia toisistaan riippuvaisia yhteistyökumppaneita.
Runsas kymmenen vuotta sitten tilanne oli erilainen, kun korkeakoulujen täydennyskoulutuskeskukset organisoituivat tarjoamaan liiketalouden perustietoa pienille
ja keskisuurille yrityksille. Tällä hetkellä yrityksen henkilömäärään perustuva kokoluokitus ei tarkoita samaa kuin aiemmin. Yrityksiä olisi pikemminkin arvioitava
niitten henkilöstön yhteenlasketun henkisen varallisuuden mukaisesti. Tästä näkökulmasta organisaation modernin strategisen ”opetussuunnitelman” laajentunutta
roolia voidaan hahmottaa lähestymällä koulutusta systeemisesti, liikkuen samaan
aikaan sekä organisaation että sen yksittäisten toimijoiden tasoilla.
Mekanistisen organisaation maailmankuva liittyy läheisesti behavioristiseen oppimiskäsitykseen ja positivistiseen tiedonkäsitteeseen (Rauste & von Wright & von
Wright & Soini 2003, 195–196). Mekaaninen, sulkeutunut järjestelmä toimintoineen
ja rakenteineen muodostuu sinne, missä operoidaan tunnetulla tiedolla, kuten behavioristisen ajattelun opetussuunnitelmassa. Suunnitelma on laadittava etukäteen ja
yksityiskohtaisesti, siinä ihmisten sijainti organisaatiohierarkiassa määrittelee tiedon
virtoja, prosessia ohjaa ja hallitsee työjohtaja tai opettaja, ohjattava on hänen toimintansa kohde. Opetus onnistuu silloin, kun opiskelija tuottaa oikeat, ennalta määrätyt
reaktiot, suoritteet. Jotta mekanistisen organisaatio toimisi tehokkaasti, jokaisen on
pysyttävä omalla paikallaan ja omassa tehtävässään, hoidettava se moitteettomasti –
eli pysyttävä omalla tontillaan. Jokaisen on voitava luottaa siihen, että ennalta sovitut tehtäväalueet tulevat hoidetuiksi. Kaikki on hallittua ja ennakoitua. Vain tämä
takaa laadun mekaanisessa toimintaympäristössä (Ståhle & Grönroos 1999, 82).
Ammatinkorkeakouluympäristöön sovellettuna edellä kuvattu viittaa vallinneeseen
ammattikasvatusperinteeseen (Kotila 2003), mitä kehittyvä korkeakoulutraditio pyrkii uudistamaan.
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Dynaamisen organisaation elinvoima perustuu avoimuuteen ja refleksiivisyyteen.
Dynaamisen rakenteen kasvua ja kehittymistä edistää, kun eri alojen organisaatiot
yhdistävät toimintojaan. Dynaamisesti toimiva organisaatio tarvitsee oppimisen
maailmankuvakseen konstruktivistisen filosofian, koska ihmisten tarve on oppia oppimaan ja uusiutumaan koko elämänsä ajan (Rauste & von Wright & von Wright &
Soini 2003, 200–202).
Dynaamisen rakenteen ilmiöitä käsiteltäessä puhutaan usein emergenttisyydestä,
järjestelmässä vaikuttavasta prosessista, jota ei voida täysin hallita. Sen sijaan sitä
voidaan opiskella ja omaksua. Epälineaarisen arvoketjun ”opetussuunnitelmaa” eli
oppimiseen perustuvaa inkrementaalia tai abduktiivista strategiaa ei pidetä yksityiskohtaisesti määrittävänä ohjelmana, vaan lähinnä kasvun tavoitteita ja niiden saavuttamisen ehtoja problematisoivana tarkasteluna. Sitä luonnehtii käsite ”Map of Big
Ideas” (Prawatt 1990, 36–46). Tämä ajattelutapa johtaa siihen, että perinteisen teollisen järjestelmän vakiintuneet ansaintaverkostot sekoittuvat ja monet vakiintuneen
liiketoiminnan perusrakenteet murtuvat (Ståhle & Grönroos 1999, 100).
Organisaation strategia kuvaa, kuinka se aikoo tuottaa arvoa omistajilleen, asiakkailleen ja kansalaisille. Jos yli 75 % yrityksen arvosta perustuu aineettomaan pääomaan, strategian laatimisessa ja toteutuksessa tulee keskittyä aineettoman pääoman
erien kehittämiseen (Kaplan & Norton 2004, 27). Kestävän arvon tuottaminen edellyttää Kaplanin ja Nortonin mukaan (2004, 51–52) aineettoman pääoman kehittämistä. Arvon tuottaminen aineettoman pääoman avulla poikkeaa monessa suhteessa arvon tuottamisesta muun aineellisen tai taloudellisen pääoman avulla, kuten
alla olevasta voidaan todeta.
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Taulukko 16. Järjestelmä luo lisäarvoa aineettomalla pääomalla (Kaplan & Norton
2004, muunnellut Pitkäranta)

1.

Arvo syntyy epäsuorasti. Esimerkiksi tietämyksen tai teknologian kaltainen aineeton pääoma ei yleensä vaikuta suoraan taloudelliseen tulokseen kuten liikevaihdon kasvuun, kustannusten pienenemiseen tai voittojen lisääntymiseen.
Aineettoman pääoman parannukset vaikuttavat taloudelliseen tulokseen syy ja
seuraus – suhdeketjujen kautta tai emergentisti. Esimerkiksi työntekijöiden
laatukoulutus todennäköisesti parantaa prosessien laatua. Parannukset lisäävät
asiakkaiden tyytyväisyyttä, mikä lisää puolestaan asiakasuskollisuutta. Asiakasuskollisuuden paraneminen johtaa pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin liittyvien
myyntitulojen ja voittojen kasvuun, koska pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ei
liity niin paljon liiketoimintakustannuksia kuin lyhyisiin.

2.

Arvo liittyy kontekstiin. Aineettoman pääoman arvo riippuu siitä, miten se liittyy strategiaan. Esimerkiksi työntekijöiden laatukoulutus tuottaa suuremman
arvon alhaisten kokonaiskustannusten strategiaa noudattavissa kuin tuotejohtajuus- tai innovaatiostrategiaa noudattavissa organisaatioissa.

3.

Arvo on potentiaalista. Aineettomaan pääomaan tehdyt investoinnit eivät kerro
pääoman arvoa organisaatiolle. Aineettomalla pääomalla on potentiaalinen arvo mutta ei markkina-arvoa. Aineettoman pääoman arvo muutetaan aineelliseksi arvoksi sisäisten prosessien, suunnittelun, tuotannon, toimitusten ja asiakaspalvelun avulla. Jos sisäisiä prosesseja ei suunnata arvon tuottamiseen asiakkaille tai taloudellisiin parannuksiin, työntekijöiden osaamisen ja muun aineettoman pääoman potentiaalinen arvo ei muutu todelliseksi arvoksi.

4.

Eri pääomat ovat sidoksissa toisiinsa. Aineeton pääoma ei yleensä tuota arvoa
yksin. Aineettoman pääoman arvo syntyy siitä, että se liitetään tehokkaasti
muuhun pääomaan. Suurin arvo syntyy, kun organisaation aineettoman pääoman erät, aineellisen pääoman erät ja strategia linkitetään toisiinsa.
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Aineeton pääoma
Inhimillinen
pääoma
Organisaatiopääoma

Luottamus ja
Aika

Suhdepääoma

Aineettomuus

Prosessin ajallinen kehittyminen
Kuva 16.

Aineettoman pääoman lajit ja tekijät

Yllä oleva kuva ilmaisee erilaisten aineettoman pääoman lajien ja niiden kehitysvaiheiden ajallista etenemistä. Luottamus vaatii tekoja, mutta myös pyrkimyksen
yhteiseen kieleen. Aineeton pääoma liikkuu tarinoissa ja varastoituu asenteisiin, uskomuksiin ja odotuksiin. Inhimillinen pääoma kehittyy tiedon ja tekemisen yhteisvaikutuksesta. Organisaatiopääoma tai rakenteellinen pääoma on lähellä instituution
käsitettä eli se rakentuu erilaisten sääntöjen, ohjeiden toimintatapojen ja struktuurien
maailmaksi. Organisaatiopääoma, organisaatiokulttuuri ja instituutio voivat olla
myös synonyymejä toisilleen. Pääoma -käsitteellä on varannon merkitys. Miten tämä aineettoman pääoman potentiaali tai varanto saadaan dynaamiseksi eli virtaavaksi. Aineettoman pääoman strategista roolia ei voi ilmaista itsenäisesti. Vaaditaan integroitu organisaation sisäistä koheesiota ylläpitävä arvo-ohjelma, joka linkittää eri
näkökulmat toisiinsa ja jonka avulla tuetaan organisaation kaikkien aineettoman
pääoman lajien ja tekijöiden parantamista. Ehkä merkittävin tähän liittyvä arvo on
asiakkuuden kunnioittaminen ja näkeminen kaiken toiminnan liikkeellepanevana
voimana.
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7.3.4.1

Luottamus

Thomas Hylland Eriksen kiteyttää sosiaalisen luottamuspääoman olemuksen lainatessaan Marshall D. Sahlins’n lausahdusta antropologiaa käsittelevässä kirjassaan
”Toista maata?” (2004). ”Raha merkitsee länsimaissa sitä mitä sukulaisuus muualla”. Vaikka monet pitävätkin moderneja talousjärjestelmiä rationaalisina ja muusta
yhteiskunnasta irrallisina sekä näkevät niiden pohjautuvan markkinoiden omille
riippumattomille periaatteille, on talouden perusta ihmistenvälisissä sosiaalisissa
suhteissa (Eriksen 2004). Sosiaalinen luottamuspääoma on siten merkittävä osa
kulttuurista yhteisöllisyyttä sekä ammattiyhteisön että esimerkiksi sukulaisuusyhteisön merkityksessä (emt., 232).
Luottamus -käsite liittyy niin läheisesti ihmisten välisten suhteiden lisäksi organisaatiopääoman, inhimillisen pääoman sekä vuorovaikutteisen sosiaalisen suhdepääoman käsitteisiin, että on perusteltua käsitellä sitä tässä yhteydessä. Määrittelen
luottamuksen mahdollistavaksi tekijäksi ja täten vaikuttavan kaikkiin aineettoman
pääoman lajeihin. Käsittelen luottamuta ihmistenvälistä suvaitsevaisuutta edistävänä ja aineettoman pääoman ympärillä vaikuttavana voimana ja sosiaalisen toiminnan
ehdottomana edellytyksenä. (Florida 2005, 391–411.)
On todettu, että luottamus edistää yrityksen oppimista ja tuloksellisuutta. Autio
on tutkimuksissaan todentanut, että esimerkiksi uusissa teknologiayrityksissä luottamus ennakoi osaamispohjaisen kilpailuedun kehittymistä. Tutkimuksen tärkein
tulos on, että luottamuksella on tilastollisesti merkittävä yhteys oppimiseen ja konstruktiivinen oppiminen taas selittää merkittävästi sekä kilpailuhyötyjen että riippuvuushaittojen syntymistä. (Ståhle ym. 2002, 98–99.)
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Taulukko 17. Verkostoituminen ja sen vaiheet (Lahti 2002, 177)

A. Innovointi- ja kehittely-

B. Projektointivaihe

C. Hyödyntämisvaihe

Tutuksi tuleminen

Analyyttinen taustatyö

Yhteinen projekti

Yhteinen tavoita

Kaikille avoin kasvupro-

Joint venture

vaihe

sessi
Yhteisymmärrys

Tehokas prosessien foku-

Konserniomistus

sointi
Dynaaminen

Orgaaninen

Mekaaninen

Sosiaalinen pääoma

Tietopääoma

Taloudellinen pääoma

Prosessin eteneminen

Yllä oleva taulukko noudattaa logiikkaa dynaaminen, orgaaninen ja mekaaninen.
Samoin kertyvät pääomat sosiaalinen, tietoon perustuva ja taloudellinen pääoma.

7.3.4.2

Aika

Mielenkiintoisen näkökulman tutkimukseen tuo ajan olemuksen mukaan liittäminen.
Olen aiemmin tässä tutkimuksessa todennut että lineaarinen ja epälineaarinen arvoketju perustuvat erilaiseen aikakäsitykseen. Lineaarisen arvoketjun aikakäsitys on
lineaarinen, epälineaarinen arvoketju toimii enemmänkin tilassa kuin ajassa. Pyrin
ymmärtämään erilaisia aikakäsityksiä ja luomaan tulkintaa ajan roolista aineettoman
pääoman käsitteen yhteydessä. Ja edelleen, mitä ajan olemus tarkoittaa ammattikorkeakoulukontekstin liitettynä. Tulkintaa voi suhteuttaa ammattikorkeakoulun erilaisiin traditioihin. Kisälli-mestariperinteeseen liitettynä aika on ollut alisteinen laadulle ja lopputulokselle. Ammattikasvatusperinteeseen on yhdistynyt lineaarinen tehdas- ja virastoaika, joka on koulutuksen avulla sosiaalistettu. Korkeakoulutraditio
asettaa muutospaineita ammattikorkeakoulun aikakäsitykselle, koska ammattikorkeakoululaki (351/2003) asettaa oppimispedagogiseksi tavoitteesi t&k –toiminnan.
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Tutkimus- ja kehitystyöhön perustuva oppiminen etenee ongelmalähtöisesti ja käyttää sen verran aikaa kuin se tarvitsee ratkaisun löytämiseen.
Meissä on aikaa yhdistettynä eri tasoihin. Biologis-lääketieteellisesti on todettu,
että meissä ihmisissä on sisäinen kello, tai jopa useita, jotka säätelevät elintoimintojamme. Mekaaninen organisaatio käsittelee ja elää lineaarisen, tasajakoisen ja keskenään samanarvoisten aikaperiodien kanssa. Mekaaninen aika on viiva-aikaa. Orgaaninen organisaatio käsittelee ja ryhmittelee aika-laatikoita, aika on pakattu työmoduulien kassa aikaperiodilaatikoihin. Orgaaninen aika on samalla myös toistuvaa,
syklistä. Orgaanisen ajan yhteydessä puhutaan kausitoiminnoista, jotka ovat yritykselle toistuvia. Dynaaminen aikakäsitys on elämistä ajassa, ei niinkään mitattavassa
kronosajassa vaan ikään kuin olemista ajan sisällä, kronoksessa aika voi kulkea nopeasti tai se voi olla tuskaisen verkkaista. Dynaaminen kronosaika tarkoittaa myös
koko toimittajaorganisaation aikaa, se tarkoittaa sellaista aikaa, jossa järjestelmä luo
itseään. Asiat tarvitsevat aikaa kehittyäkseen. Kreikkalaiset käyttävät ajanilmaisussaan käsitettä ”kairosaika”, silloin kun useat olosuhteet yhdistyvät samanaikaisesti.
Kairosajassa ollaan ajan sisällä. Uskottavampia ja mielenkiintoisempia ovat kuitenkin Niiniluodon (2000) mukaan sellaiset ontologiset kannat, jotka sallivat ajalle sekä
subjektiivisia että objektiivisia esiintymismuotoja.

Yksi tapa muotoilla tällaista näkemystä on käyttää hyväksi Popperin kolmen
maailman ontologiaa:
1.

Fysikaalinen aika kuuluu maailmaan 1

2.

Aikakokemus maailmaan 2.

3.

Sekä kulttuurien aikakäsitykset ja tieteelliset teoriat ajasta maailmaan 3.

Tämän erottelun pohjalta voi esimerkiksi todeta, että aikakäsitteet, ajanlasku, kalenterit ja kellot ovat ihmisen tekeminä artefakteina maailma 3:n muodostelmia, mutta
silti niiden kohteena ja perustana on luonnossa esiintyviä, maailma 1:n ilmiöitä ja
prosesseja kuten aalto- ja heiluriliikkeet ja maan kiertoliike auringon ympäri (Pihlström, Siitonen & Vilkko ym. 2000, 246–247).
Se aika, missä me päivittäin olemme ja mitä me käsittelemme, on nopean ajan
ilmiö, informaatiovirta. Meissä on myös hitaaseen tietoon eli ymmärrykseen liittyvää aikaa. Ymmärryksen tai luovan prosessin kypsymisen vaatimaa aikamäärää ei
164

voi tarkasti ohjelmoida, ymmärrys ja luova työ ovat kokonaisvaltaista osaamisen
ekonomisointia. Eräänä ajan ilmiönä on myytteihin sitoutunut aika, joka on uskonnollisiin, historiallisiin, perimätiedollisiin asioihin liittyvää kulttuurista aikaa. Tätä
ajan ilmiötä on viime aikoina yhdistetty Lähi-idän väkivaltaisiin tapahtumiin, selittämään asioita, joissa ei ole alkua eikä loppua. Länsimaissa esimerkiksi antiikin
Kreikan tarinat ja myytit kietoutuvat osaksi jokapäiväistä toimintaa, vaikka niiden
alkuperä on vuosisatojen tai vuosituhansien takana, kuten on länsimaisessa filosofiassa laita. Tällainen aika kietoutuu tapojen, instituutioiden ja organisaatiokulttuurien geeneihin eli ”meemeihin”. (Blackmore 2001.)
Aika on kulloisenkin yhteiskunnan työn tulokseen liittyvä mittari, se on samalla
myös muutoksen kuvaaja. Ihminen elää erittäin henkilökohtaisessa aikamaailmassaan. Henkilökohtainen aika on psykologista aikaa, jolla on hyvin vähän
tekemistä vallalla olevan hienojakoisen ajanmittaustavan kanssa. On kokonaan eri
asia, millaisessa henkilökohtaisessa ajassa ihminen elää kuin se, miten hän aikaansa
mittaa.

7.4

Ammattilaisuuden johtaminen

Pyrin ymmärtämään johtajuuteen ja johtamiseen liittyviä eroja sekä luomaan niihin
liittyviä tulkintoja eri tehtävien kautta että erilaisina henkilön kehittymisen asteina.
Erilaiset tehtävät asettavat erilaisia vaatimuksia johtamiselle. Mekanistisen organisaation aikakäsitys on hyvin erilainen kuin dynaamisen organisaation. Edelleen on
kuitenkin runsaasti organisaatioita, joissa aikaa käsitellään lineaarisena, tasajakoisena resurssina. Tällaisia organisaatioita ovat esimerkiksi perinteiset teollisuuslaitokset ja kuljetusyritykset. Dynaamisessa organisaatiossa henkilöt ovat itsessään tulosyksiköitä tai ovat sitä tiiminsä kautta. Tämän tyyppisiä ammattilaisia johtaa organisaation tehtävä eli useimmiten he johtavat itseään. Mekanistisen organisaation
johtaminen perustuu tuotannon optimointiin ja teknis-ekonomisiin arvoihin.
Johtamiseen liittyvässä kirjallisuudessa ja tutkimuksissa on monia lähestymistapoja, josta ole valinnut tähän yhteyteen sellaisen näkökulman joka auttaa hahmottamaan käytännön ammattilaisen suhdetta johtamiseen. Valtaa käsittelen suppeasti
expertiisin (Quinn 1980, 10) viitekehyksessä. Käytännön ammattilaisuuden johtamista käsittelen itseään johtavan strategin näkökulmasta. Tämä valinta liittyy
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Schön’in (1999) käytännön ammattilaisuuden olemuksen määrittelyyn, käytännön
ammattilaiset toimivat kuin itsenäiset ammatinharjoittajat tai tulosyksiköt. Vallankäytön yhteydessä viittaan vaikutusvaltaan.
Ammattilaisuuden vaikutusvallan lähteeksi olen valinnut James Brian Quinn’in
nimeämän expertiisin, joka viittaa henkilökohtaiseen asiantuntemukseen. Johtajuuden kehittymistä kuvaan Jane Loevingerin, ”kehitys kohti johtajuutta” -mallin, avulla. Mallin on sovittanut liike-elämän käyttöön William Torbert, hänen käyttämänsä
johtajuuden kehitystasoa kuvaavat nimikkeet (stage name) osoittavat erityistä vastaavuutta liikkeenjohdolliseen toimintakykyyn (Heritage 1999, 20). Torbertin kehitystasonimikkeistä strategi vastaa lähinnä sellaisia ominaisuuksia, joita tässä tutkimuksessa esitellyltä käytännön ammattilaisuudelta edellytetään kompleksisen liiketoimintamallin johtajana.
Kuten Quinn toteaa (1980) kuvatessaan käsitteitä valta (power), vaikuttaminen
(influence) ja auktoriteetti nämä ovat käsitteitä, joiden nyanssien tutkimiseen voi
uhrata aikaa. Tässä yhteydessä käsitteitä käytetään sosiaalipsykologian näkökulmasta ilman liiallista pedanttisuutta. Johtajan vaikutusvalta antaa hänelle mahdollisuuden muokata muitten ihmisten käyttäytymistä. Allaolevassa on kuvattuna
erilaisia johtamisen vaikutusvallan lähteitä.
Taulukko 18. Johtajan vaikutusvallan lähteet (Quinn 1980, 10)

1.

Henkilökohtainen asiantuntemus, expertiisi, joka oikeuttaa muut seuraamaan
häntä

2.

Henkilökohtainen karisma, joka saa ihmiset toimimaan hänen johdollaan

3.

Viitteellinen valta (referent power), joka perustuu ihmisten mukautumiseen
normeihin

4.

Laillistettu, legitiimi valta, joka perustuu asemaan

Delegoidusta oikeudesta käyttää legitiimiä valtaa Quinn (1980) käyttää nimitystä
muodollinen auktoriteetti. Henkilöt voivat omata myös epävirallista auktoriteettia,
joka perustuu heidän suostuttelukykyynsä, persoonaansa tai ihmissuhdetaitoihinsa.
Poliittinen käyttäytyminen koostuu sellaisista aktiviteeteista, jotka lisäävät henkilön
tai ryhmän viitteellistä tai legitiimiä valtaa.
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7.4.1 Itsensä johtaminen
Itsensä johtamisen lähestymistapa on melko uusi ilmiö johtamista koskevassa tutkimuksessa. Ammattikorkeakoulukontekstissa itsensä johtamiseen liittyviä ominaisuuksia voisi ajatella kehittyvän erityisesti t&k –työn kautta, ja opiskelun liittyneenä
entistä enemmän korkeakoulutraditioon ja tutkivaan oppimiseen. Pentti Sydänmaanlakka jäsentää johtamisen tarkastelun kirjassaan ”Älykäs itsensä johtamien” (2006)
kolmeen alueeseen. Ne ovat itsensä johtaminen, ihmisten johtaminen ja organisaation johtaminen. Koska organisaatiot ovat madaltuneet, jokainen työntekijä joutuu
ottamaan enemmän vastuuta ja johtamaan itseään. Itsensä johtaminen on tässä näkökulmassa tarkasteltuna osa koko organisaation johtamisjärjestelmää. Itsensä johtaminen ei ole kiinni tiedosta vaan tekemisestä. Viisaaksi itsensä johtajaksi ei kehitytä kirjoja lukemalla vaan systemaattisella harjaantumisella. Älykäs itsensä johtaminen pitää sisällään niin fyysisen, henkisen, eettisen ja ammatillisen kunnon kuin
sosiaaliset suhteet, perheen ja talouden (Meyer 1997). Meyer on luonut itsensä johtamisen ympärille kokonaisen valmennusfilosofian, joka koostuu pragmaattisesta
lähestymistavasta työhön ja henkilökohtaiseen kasvuun eri elämän alueilla. Meyerin
johtamisohjelmien kasvufilosofia on lähellä käsittelemääni konstruktivistista oppimisnäkemystä. Itsensä johtaminen perustuu asetettuihin päämääriin, jotka ohjaavat
valintoja ja kasvattavat tietämystä.
Oppimisen intentionaalisuus tarkoittaa älyllistä ja toiminnallista itsensä johtamista sekä opiskelun sitomista oppijan omiin päämääriin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Intentionaalisuus erottaa nykyisen kognitiivisen ajattelun aikaisemmasta behavioristisesta näkemyksestä hyvin oleellisesti - toiminta onkin enemmän yksilön
oman intention, päämäärän ja tavoitteiden, ohjaamaa eikä niinkään ympäristötekijöiden tai ympäristön kontrollin määräämää. Intentionaalisuus liittyy läheisesti aktiivisuuden ominaisuuteen sitoutumisen ja vastuun osalta. Itsensä johtaminen
(Santalainen 2005, 299–304; Sydänmaanlakka 2006, 34) on tullut melko äskettäin
yleiseen kielenkäyttöön, eikä siitä ole siinä laajuudessa tehty tutkimusta tai kirjoitettu siinä määrin, kuten muiden alueiden johtamisesta. Määrittelen itsensä johtamisen
tässä yhteydessä älylliseksi päämäärä- ja tavoitehakuiseksi toiminnaksi kaikilla inhimillisen elämän tasoilla, niin henkilökohtaisilla kuin työelämään liittyvillä alueilla
(Yrjönsuuri & Yrjönsuuri 2005, 13).
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Nykyaikaisessa psykologiassa ja liikkeenjohto-opissa on useita malleja, jotka sisältävät erilaisia johtajan kehitystasoja kuvaavia nimikkeitä. Jane Loevingerin malli,
jonka on sovittanut liike-elämän käyttöön William Torbert, osoittaa erityistä vastaavuutta liikkeenjohdolliseen toimintakykyyn. Alla olevassa taulukossa on kutakin
nimikettä vastaava prosenttiosuus tutkituista liikkeenjohtajista ja kuvaus heidän
ominaisuuksistaan. Tutkittuja liikkeenjohtajia on ollut 500 yhteensä kuudessa eri
tutkimuksessa, jonka perusteella eri kehitystasojen nimikkeiden kuvaukset on tehty.
Kehitystasojen nimikkeet ovat hyvin sopusoinnussa aikaisempien yli 40 tutkimuksen jakaumien kanssa (Harung 1999, 19).
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Taulukko 19. Kehitys kohti johtajuutta (Heritage 1999, 20)

Kehitystasoa

%-

kuvaava ni-

osuus

mike

nimik-

Nimikkeen kuvaus

keessä
(Stage name)

Opportunisti

2

Lyhytkatseinen; käsittelee konkreetteja asioita; hauras itsekontrolli;
vihamielinen huumori; syyttää ulkopuolisia tekijöitä; torjuu palautteen

Diplomaatti

8

Sopeutuu sääntöihin ja ryhmänormeihin; ajattelee stereotyyppeinä;
tukahduttaa omat halunsa; etsii jäsenyyttä ja asemaa

Teknikko

45

Kiinnostus ongelmien ratkaisemisessa; tehokkuus ennen tuottavuutta;
täydellisyyshakuinen; arvioi itsensä, toiset ja maailman perustuvan
ammatilliseen logiikkaan; horjuvuutta palautteen vastaanottamisessa;
omaa pitkän aikavälin näkemyksen

Saavuttaja

36

Tulosiin suuntautunut; pitkän aikavälin näkemys; aloitteellinen; näkee suhteissa mieluummin keskinäisyyttä kuin hierarkiaa; avoimelle
palautteelle

Strategi

9

Osaa katsoa tilanteita eri näkökulmista ja asettaa uusia päämääriä;
mukaan lukien uusien polkujen löytäminen; näkee tilaisuudet välittömästi; roolien suhteen joustava; luova kiistojen hajottaja; käsittelee
organisaatiota kokonaisuudessaan toimintaympäristössä; on tietoinen
ristiriitaisuuksista ja vastakkaisuuksista; energisoi muita henkilöitä

Ensimmäisestä taulukossa esitellystä kehitysroolista käytetään nimitystä opportunisti. Tämä kypsymätön vaihe on yleensä tavanomainen lapsilla. Siitä huolimatta
niinkin suuri osuus kuin kaksi prosenttia johtajista edustaa tämän kehitysvaiheen
roolinimikettä. Opportunistin kapea näkemys on rajoitteena liiketoiminnan kehityk-
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selle. Opportunistin rajoite on esimerkiksi lyhytnäköisyys ja kykenemättömyys palautteen vastaanottamisessa sekä vastuukantamisessa. Syyttää ulkopuolisia tekijöitä.
Diplomaatin johtotähti liittyy lähiyhteisön sosiaaliseen rakenteeseen – he samaistuvat toisten odotuksiin. Siitä huolimatta, että tämä roolinimike liitetään yleensä
varhaiseen teini-ikään, 9 prosenttia aikuisista johtajista kuului tämän roolinimikkeen
alle. Heidän on vaikeata johtaa itseään ja erityisen hankalaa heille on johtaa toisia,
koska muut tukahduttavat hänen omat halunsa ja toiveensa.
Teknikoitten näkemys on siirtynyt pois toisten odotuksista sellaiseen maailmaan,
jossa on myös kompleksisuutta ja konflikteja, omistautuakseen käsityöläismäiselle
toimintatavalle joillakin yksittäisillä toiminnan alueilla, kuten insinöörityö, laskenta,
markkinointi tai lakiasiat. Teknikot voivat toimia suhteellisen hyvin heidän käsityöläisyytensä asettamissa rajoissa. Teknikoille on haaste ymmärtää ihmisiä eri näkökulmista ja erilaisista päämääristä käsin. Koska johtaminen on luonteeltaan monitahoista kurinalaisuutta vaativaa ja on enemmän tekemisissä ihmissuhteiden kanssa
kuin teknisissä asioissa on teknikoitten luultavasti vaikea olla johtajana. Kuten taulukko osoittaa, teknikko on yleisin kehitystila – edustaen 45 prosentin osuutta valituista aikuisista.
Kun henkilön kehitystasolla alkaa esiintyä enemmän abstraktia ajatuksenjuoksua,
tuodaan esittelyyn saavuttajan alue – toiseksi laajin edustuksellisuus valittujen aikuisten johtajien joukossa. Saavuttajalla on useita tärkeitä johtajan luonteenpiirteitä,
jotka teknikolta puuttuvat: saavuttaja on tuloksiin orientoituva, innostava, kunnioittaa yksilöllisiä eroja, avoin palautteelle ja näkee suhteet mieluummin vastavuoroisina kuin hierarkkisina. Kuitenkin saavuttajien rajoituksena on pitäytyä tavanomaiseen rakenteeseen ja rajoittuminen olemassa olevan strategian täytäntöönpanoon,
kuin samaistua enemmän arvoa tuottaviin päämääriin ja uusien tuottavampien järjestelmien luomiseen.
Strategin kehitystasoa kuvaavassa nimikkeessä henkilö lakkaa olemasta sidoksissa olemassa olevaan sosiaaliseen järjestelmään luopuakseen sen rajoittavuudesta ja häntä alkaa kiinnostaa millainen paras järjestelmä voisi olla. Huolimatta
siitä, että jälkiperinteisillä strategeilla on kyky ajatella itsenäisesti ilman etukäteen
ohjaavaa yleistä mielipidettä erilaisissa sosiaalisissa järjestelmissä, tämän kaltaiset
ihmiset eivät ole tahallisen epätavallisia. Näiden johtajien parantunut toimintakyky
tässä kehitystason nimikkeessä johtaa sen asian toteamiseen, että ei ole pelkästään
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muutokseen johtavaa toimintaa, vaan myös muutoksia päämäärissä, rakenteissa ja
että inhimillisten arvojen mukaan tuominen on tärkeää. (Heritage 1999, 19–21.)
Harald S. Harung kuvaa kirjassaan ”Invinciple Leadership” (1999, 35–36) organisaation kerrostumia siten, että karkeampien fyysisten ilmiöitten, niin sanotun infrastruktuurin alapuolella on hienompia aineettomia tasoja. Karkeammat fyysiset tasot ilmenevät päivittäisessä työssä, johtamisessa tai erilaisten näkyvien artefaktien
muodossa.
Käsite avoin organisaatio kuvaa verkostoksi rakentunutta toimijajärjestelmää,
klusteria. Avoimen organisaation perusta on haettava Frankl’n (2005) mukaan viimekädessä ihmiskäsityksestä. Ne motivaatio- ym. teoriat, jotka pitävät yhä kiinni
homeostaasin periaatteesta, käsittelevät ihmistä suljettuna järjestelmänä. Ihminen
on avoin maailmalle, koska hänelle on ominaista itsen transsendoituminen ja tällä
perusteella voidaan sanoa, että ihmisyys on aina suuntautumista johonkin tai johonkuhun itsen ulkopuoliseen. Johtajan tärkeimmäksi ominaisuudeksi muodostuu edellä
olevan perusteella kyky transsendoitua, jotta hän voi käyttää hyödykseen vuorovaikutuksellisen viestinnän mahdollistavaa vaikutusta.
Johtajuuden tekijöitä ovat tulkintani mukaan kielen käyttö yhteisön ja sen rajojen
rakentajana, vuorovaikutusosaaminen ja sen avulla kertyvä aineeton pääoma. Johtajuuden tehtävä on yhteisen näkemyksen luominen ja yhteisten päämäärien asettaminen. Kun organisaatiota johdetaan verkostojen ja sopimusliiketoiminnan toimintaympäristössä ollaan tekemisissä erilaisia organisaatiokulttuureja edustavien toimijoiden kanssa. Kompleksisessa toimintaympäristössä vuorovaikutuksen haasteena
on ymmärtää ja tulla ymmärretyksi.

7.5

Epälineaarisen arvoketjun strategiat

Tarkastelen tässä luvussa klusterin toimijoiden strategioita. Käytän klusterin rakenteista nimityksiä mekanistinen, orgaaninen ja dynaaminen. Pyrin erityisesti ymmärtämään ja tulkitsemaan kauppahuoneen strategiaa epälineaarisen arvoketjun johtajayrityksen roolissa ja oppimisen simulaattoriympäristönä. Pyrin tarkastelemaan
strategiaa hermeneuttis-fenomenologisen lähestymistavan avulla ja luomaan ymmärrystä ja tulkintaa siitä miten strategian ja strategisen ajattelun oppiminen linkittyisi ammattikorkeakoulun opetusmalleihin.
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7.5.1 Klassinen strategia
Klusterin teollisen järjestelmän mekaaninen rakenne, tarkoittaa tässä yhteydessä perinteistä teollista yritystä, funktioineen. Se on tehokas silloin, kun se käyttää vakiintunutta tietoa ja ihmisten keskinäinen sijainti määrittelee tiedon virrat (Venkula
2007).
Tehokkuus toteutuu, kun jokainen pysyy omassa tehtävässään, hoitaa omat rutiininsa. Mekaanisen rakenteen tehtävät ovat ennalta sovittuja, toiminta kontrolloitua
ja ennakoitua. Tämä strategia takaa mekaanisen rakenteen laadun. Mekanistista toimintaa tarvitaan tuotteiden markkinointiin ja myyntiin, lajitteluun, pakkaukseen,
kokoonpanoon, testaukseen, huoltoon, kierrätykseen, logistiikkaan, varaosiin, tietojenkäsittelyyn, ja raportointiin taloushallintoon sekä asiakaspalveluun, asiakassuhteiden hoitoon ja laskutuksen liittyviä palveluja (Ståhle & Grönroos 1999, 82). Klusterin mekaanisen rakenteen strategiana toimii parhaiten klassinen strategia, jonka
aikakäsitys on lineaarinen ja suunnittelujänne pidempi kuin muissa rakenteissa.
Igor Ansoffia voidaan pitää hyvällä syyllä liikkeenjohdollisen strategia-ajattelun
isänä ja klassikkona. Ansoffin mukaan modernin teollisen yhteiskunnan muodostavat ne lukuisat organisaatiot, joiden tehtävänä on huolehtia tavaroiden tai palveluiden tarjoamisesta ympäristölleen (Ansoff 1981, 15). Ansoff kuvaa organisaation
strategiseksi käyttäytymiseksi kutsumaansa ilmiötä. Hän tarkoittaa tällä vuorovaikutusta ympäristön kanssa ja siihen liittyvää organisaation sisäisen koostumuksen ja
dynamiikan muutosprosessia (emt., 11). Ansoffille yrittäjätoimintaan (entrepreneunial work) sisältyy vanhentuneiden tuotteiden ja palveluiden poistaminen; uusien
tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, niiden käyttäjien identifioiminen, sellaisten
keinojen löytäminen, joilla tuotteet tehdään houkutteleviksi potentiaalisten asiakkaiden silmissä sekä uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen markkinoille.
(emt., 19.)
Ansoffin mukaan strategisessa johtamisessa on kysymys strategisen käyttäytymisen saattamisesta samalle aallonpituudelle ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien ja uhkien kansa. Samalle aallonpituudelle saattamisen laatu riippuu käytettävissä olevan informaation laadusta. Tästä syystä ympäristön tutkaaminen (heikot
signaalit) on eräs strategisen johdon kriittisistä tehtävistä. Ympäristön seuraamisen
avulla voidaan saada selville muutokset ja muutossuunnat sekä tulkita näitä suhteessa YPO:ssa (ympäristöä palveleva organisaatio) saatavissa olevaan suorituspotenti172

aaliin. Tämä monimutkainen prosessi perustuu sekä objektiivisiin että subjektiivisiin
tekijöihin (Ansoff 1981, 176).

7.5.2 Prosessuaalinen strategia
Orgaanisella rakenteella klusterin teollinen järjestelmä tähtää kasvuun ja muuntumiskykyyn. Orgaanisen rakenteen ilmiöitä ovat itse klusteri, sen struktuuri ja instituutiot. Klusterin orgaanisen rakenteen laatukriteeriksi ei riitä pelkästään tasainen
laatu, sen on kyettävä osoittamaan kasvua ja kehittymiskykyä. Prosessuaalisen strategian isähahmo Minzberg on todennut, että strategiat kasvavat kuin rikkaruohot
eikä niitä viljellä kuten tomaatteja kasvihuoneessa. Niitten on parempi antaa kasvaa
vapaasti, ja koska ihmisillä kyky oppia ja muuntua, niin strategioita voi syntyä missä tahansa. Strategiat syntyvät jokapäiväisistä tapahtumista. Meidän ei tarvitse tietää
mitä etsimme, koska arjen tapahtumista löytyy strategia-aineksia, riittää että osaamamme tunnistaa ilmiöitä sekä niille merkitys. Kun annamme tunnistamillemme
ilmiöille kehittymisen edellytykset, ne synnyttävät uusia kilpailustrategioita.
Prosessuaalinen strategia sopii lähestymistapana esimerkiksi aiemmin kuvatun
Pirkanmaan puutuoteteollisuuden strategiamalliksi (Sävilammi 2003). Tietopääomalla on klusterin orgaanisella rakenteella aivan erilaisia muotoja kuin mekaanisella (Ståhle & Grönroos 1999, 89). Klusterin orgaanisen rakenteen ilmiöitä
ovat sen struktuuri, instituutiot ja toimitusverkostot, toimitusjärjestelmä kokonaisuudessaan. Orgaanisessa rakenteessa tapahtuu jatkuvaa asteittaista kehittymistä ja
muuntumista. Tämän organisaatiorakenteen strategiana toimii parhaiten prosessuaalinen ja oppimiseen perustuva strategia (Minzberg ym. 1998). Orgaaninen
rakenne on kuin vastaava esikuva luonnossa. Rakenne muuntuu, oppii ja sopeutuu
toimimaan ympäristönsä kanssa.

7.5.3 Looginen inkrementalismi
Klusterin dynaamisen rakenteeseen kuuluvat korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Dynaamisen rakenteen strategiana toimii parhaiten askeltava, uusia polkuja ja yhdistelmiä hakeva looginen inkrementalismi. Klusterin dynaamisen rakenteen elinvoima
perustuu avoimuuteen ja refleksiivisyyteen. Tutkimuksen dynaamisen rakenteen toi-
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mijaa edustaa epälineaarisen arvoketjun johtajayritys, jota nimitän kauppahuoneeksi. Dynaamisen rakenteen kasvua ja kehittymistä edistää, kun teollinen järjestelmä
yhdistää toimintoja projekteiksi. Dynaamisen rakenteen ilmiöitä ei voida täysin hallita. Sen sijaan emergenttisyyttä ja kompleksisuutta voidaan opiskella, ymmärtää,
tulkita ja tehdä johtopäätöksiä kehityksen painopisteistä.
Kauppahuone toimii tutkimuksen dynaamisella rakenteella, arvoketjun johtajana
ja se on kanavien kautta yhteydessä tiedon ja toiminnan virtoihin. Useimmiten brändiajattelun ja arvoketjujärjestelmän avulla toteutetut palvelut ja tuotteet ovat integroituja kokonaisuuksia ja tuottavat lisäarvoa asiakkaalle (Ståhle & Grönroos 1999,
100). Teollisen järjestelmän strategiseen suunnitteluun liitettynä dynaamisuus korostaa sitä, miten tämän rakennetason ja sen johdon toiminta muuttuvat ajan kuluessa suhteessa toimintaympäristön muutokseen, sekä siihen mitkä impulssit johtavat
kyseisiin muutoksiin. Sosiaalisten järjestelmien dynamiikkaa ei voi ymmärtää, jos ei
ymmärrä klusterin rakenteiden välisiä ja sisäisiä vuorovaikutussuhteita. Dynaamisuus liittyy olennaisesti kompleksisuuden (Minzberg 1998, 176–231) ja moninaisuuden käsitteisiin.
Kirjassaan “Strategies for Chance” (1980) Quinn kuvaa miten strategiset päätökset tyypillisesti kehittyvät osittain satunnaisesti tai suunnittelematta ja osittain loogisesti. Tämä johtaa sellaiseen paradoksaaliseen tilanteeseen, jossa ”aito” pitkän tähtäyksen suunnittelu on aina ”lyhyen aikavälin suunnittelua”. Vangitakseen tämän
idean Quinn kehitti sille käsitteen ”logical incrementalism”. On selvää, että strategisilla päätöksillä on looginen yhteys edellisen kanssa, muutenhan strategiset toimet
olisivat vailla mieltä. Jotta strategiset päätökset ovat merkityksellisiä ja vaikuttavia
on niihin Qinnin mukaan sisällyttävä sekä satunnaisia että loogisia elementtejä.
Quinn sai vaikutteita samaan aikaan Braybrookelta ja Lindblomilta, kun hän yhdisti
strategisen päätöksenteon teoriaansa logiikkaa ja satunnaistekijöitä. Quinnin näkemyksen mukaan johtajilla oli tapana tehdä strategisia päätöksiä perustuen heidän
havaintoihinsa vähitellen kasvavista mahdollisuuksista, joita ilmaantui täydentämään mitä heillä jo oli. Johtuen osittain sekä heidän liiketoimintaperinteestään ja
mahdollisuuksistaan sekä vähitellen kasvavista hyödyistä (incremental profit) huippujohtajat olivat taipuvaisia suuntautumaan palasista vähän kerrallaan koostuviin
(piecemeal) strategioihin.
Strategiatyö voi olla pienin askelin, vähän kerrallaan etenemistä, joka perustuu
hyvään kykyyn lukea toimintaympäristöä. Quinnin pienten askelten strategiatyön
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malli haastaa pitkän aikavälin päämääriin sitoutumiseen perustuvat strategisen
suunnittelun opit. Quinnin perusajatus on, että pitkän aikavälin päämääriin sitoutumisen sijasta tulee pyrkiä jatkuviin pienten askelten suunnanmuutoksiin ja sitoutumiseen lyhyellä aikajänteellä. Turbulentissa ympäristössä eteneminen pienin askelin
on perusteltua. Se tuo toimintaan myös sellaista joustavuutta, jota ei ole muodollisissa suunnittelujärjestelmissä. Onnistumisen edellytyksenä on kuitenkin erinomainen kyky lukea vahvoja ja heikkoja ympäristösignaaleja. Pienten askelten strategiatyön oppi voi terveellä tavalla täydentää systemaattisempaa strategioiden laatimista.
Looginen inkrementalismi voi toimia myös strategisen ajattelun virtana päivittäisjohtamisen tilanteita tulkittaessa (Santalainen 2005, 255). Quinnin strategia-ajattelu
edustaa oppivaa, evoluutionaarista ja yrittävää ja erehtyvää näkemystä (Mintzberg
ym. 1998, 314). Tämän strategia-ajattelun ja strategisen suunnittelufilosofian mukaan oleellista on lähtöpiste ja eteneminen kuten suunnistuksessa, jolloin edellinen
rasti antaa koordinaatit seuraavaan, kaikkia rasteja on mahdoton etsiä tai löytää samanaikaisesti. Allaolevassa luettelossa on kuvattuna inkrementalismin edut järjestelmän strategiana.
Taulukko 20. Inkrementalismin edut järjestelmän strategiana (Quinn 1980)

1.

Strategisten päätösten tekeminen perustuu olemassa oleviin resursseihin, kyvykkyyksiin ja olemassa olevaan tietoon, joka samalla asetetaan alttiiksi

2.

Kun päätökset tehdään inkrementaalisti, se mahdollistaa niiden toimeenpanon
samanaikaisen muokkaamisen, minkä johtajat joutuisivat joka tapauksessa tekemään ennen toimeenpanemista ja siirtymistä uusiin päätöksiin

3.

Päätösten taloudellinen merkitys ja arvo on ainakin teoriassa tarkasteltu ja
kontrolloitu eri puolilta tulevilla näkemyksillä

4.

Tämänkaltainen strateginen suunnittelu ja johtaminen antavat laajat mahdollisuudet oppimiseen

Tutkijoiden työhypoteesina on ollut, että perus- ja soveltava tutkimus ja kehittämistyö yhdessä muodostavat soveltamisen ketjun. Empiirinen kokemus ei tue tätä
työhypoteesia. Useimmat uudistukset lähtevät liikkeelle pikemminkin käytännöstä,
ja niitä tukemaan organisoidaan riittävä määrä tutkimustuloksia (Routio 1998, 5).
Ajatus on samalla linjalla Popperin (1974, 24) kanssa, hän on kritikoinut erittäin
voimakkaasti näkemystä, jonka mukaan tieteellinen tieto muodostuisi havaintojen
pohjalta tehdyistä yleistyksistä. Keskeistä eivät ole hänen mukaansa kokemusyleis175

tykset, joita positivistit painottavat, vaan mielikuvitukselliset, rohkeat arvaukset, tieteelliset hypoteesit, joita sitten pyritään kokemuksen nojalla testaamaan.
”Tavoitteen asettaminen ja oivaltaminen ei ole kuitenkaan mikään automaattinen,
kertakaikkinen tapahtuma, vaan suhteellisen pitkä tekojen kautta tapahtuva hyväksyminen tai tavallaan niiden ”esineellistymisen” prosessi. Yksilö “ei voi määritellä
toimimisensa tavoitteita ennen kuin hän on toiminut”.
Hegel

Mikäli haluamme selittää sen miksi inhimillisellä ajattelulla on taipumus koettaa
jokaista kuviteltavissa olevaa ratkaisua kohtaamiinsa ongelmiin, niin voimme vedota hyvin yleistä laatua olevaan säännönmukaisuuteen. Menetelmä, jolla ratkaisua
yritetään hakea, on tavallisesti sama, se on yrityksen ja erehdyksen menetelmä. Tämä on Popperin mukaan olennaisesti se menetelmä, jota käyttävät myös elolliset organismit sopeutumisprosessissa. Elollisten, kasvavien organismien sopeutumisprosessi on evolutionaarinen ja emergentti prosessi. On selvää, että käytetyn työmenetelmän ja lähestymistavan menestyksellisyys riippuu hyvin suuresti yritysten määrästä ja vaihtelevuudesta. Mitä enemmän yritämme, sitä luultavampaa on, että jokin
yrityksistämme onnistuu. (Popper 1995, 312.)
Väitöskirjassaan ”Suorituskyvyn johtaminen” (1996) Terttu Grönfors kuvaa valmentamiensa henkilöiden paradigman muutosprosesseja seuraavasti: ”Osa valmennettavista pystyy nopeasti hyväksymään ja omaksumaan sisäisten prosessien perusteet, mutta joiltakin siihen kuluu suhteellisen pitkä aika. Näyttää siltä, että he paradigmojensa ja muiden uskomustensa tähden odottavat kokonaan erilaista lähestymistapaa omansa ja muiden suorituskyvyn johtamiseen. Vaikuttaa myös Grönforsin
mukaan siltä, että sisäiset prosessit ovat todellisuudessa vieraita liikemaailman ihmisille ja heidän käsityskykynsä ulottumattomissa. Meillä on samat ongelmat kommunikoidessamme kohderyhmämme kanssa. Jostain syystä käsitys sisäisistä prosesseista ei sovi heidän paradigmoihinsa. Huomasin myös, etteivät tutkimani suuret
koulutusyritykset ole ottaneet sisäisiä prosesseja koulutukseensa eivätkä kehitysohjelmaansa, ja että heidän tarjontansa perustuu parhaimmillaan 1960-luvun teoriaan”
(Grönfors, 1996, 12).
Pyrin ymmärtämän ja luomaan tulkintaa tässä luvussa kuvatulle arvoketjun aineettoman pääoman johtamiselle. Tulkitsin kauppahuoneen toimintaa epälineaarisen
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arvoketjun johtajayrityksen roolissa. Kauppahuone johtaa epälineaarisen arvoketjun
toimintaa kanavien avulla klusteroituneessa taloudessa. Klusteroituneessa taloudessa
yritystoiminnan käsite on laajentunut ydinyrityksen ulkopuolelle, arvoketjuihin.
Laajentuneen yritystoiminnan kontekstissa kielen merkitys korostuu, kieli tarkoittaa
tässä yhteydessä kaikkea merkityssymboliikkaa, jolla toimijat kommunikoivat. Epälineaarisen arvoketjun tuotannontekijät ja pääomat ovat painotetusti aineettomia.
Sellaista epälineaarisen arvoketjun rakennetta, jossa toimitaan varman tiedon avulla
lineaarisessa ajassa, kutsutaan mekanistiseksi. Epälineaarisen arvoketjun dynaamisella rakenteella liikutaan enemmän tilassa kuin ajassa ja toimitaan epävarman tiedon avulla. Mekanistinen ja dynaaminen rakenne poikkeavat toisistaan myös johtamisen kontekstissa, dynaamisen rakenteen toimijat johtavat itseään toiminnan päämääristä käsin, kun taas tulkintani mukaan järjestelmän mekanistisella alueella ihmisiä ja toimintaa johdetaan ekonomis-teknisistä tavoitteista käsin. Epälineaarisen
arvoketjun eri rakenteiden strategia poikkeaa myös oleellisesti toisistaan, erityisesti
järjestelmän dynaamiselle alueelle sopiva strategia-ajattelu noudattaa tulkintani mukaan loogisen inkrementalismin periaatetta, kun taas järjestelmän mekanistisen alueen strategiaksi sopii edelleen klassinen ansoffilainen ajattelumalli.
Olen pyrkinyt edellä olevassa luomaan ymmärrystä aineettomampien arvojen
kanssa tehtävän työn ja siihen liittyvän oppimisen luonteen tulkitsemiseksi. Jo nykyinen tilanne ja erityisesti tulevaisuuden haaste merkitsee sitä, että yhä suurempi
osa ammattikorkeakoulun liiketoimintalogistiikan opiskelusta, t&k –työstä ja asioiden johtamisen oppimisesta tehdään virtuaalisessa tilassa, jossa asiat tapahtuvat samanaikaisesti eivät peräkkäin kuten tuntiopetuksessa. Virtuaalinen tila ei kuitenkaan
korvaa luonnollisia olosuhteita eikä sosiaalista tiedonluomista, kysymys on erityisesti abduktiivisen päättelystrategian käyttämisestä, missä teoria ja käytäntö vuorottelevat ja henkilön tehtäväksi jää ymmärtämien ja tulkinta.
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8. Yhteenveto ja johtopäätökset

Tutkimuksen kysymys ja päätehtävä on ymmärtää ja tulkita, millainen rooli ammattikorkeakoulun t&k -toiminnalla on aineettoman pääoman ja kehittyneiden tuotannontekijöiden rakentajana osana epälineaarista arvoketjua klusteroituneessa taloudessa. Pyrin ymmärtämään tutkimuksen aineiston avulla epälineaarisen arvoketjun organisoitumista teolliseksi järjestelmäksi klusteroituneessa taloudessa. Lisäksi
etsin tulkintaa sille miten epälineaarinen arvoketju on opittavissa ammattikorkeakoulukontekstissa sekä sille, miten epälineaarista arvoketjua johdetaan ja miten
muuttunut tiedon paradigma on siirrettävissä käytäntöön. Tulkintani mukaan arvoketjun johtaminen ja arvoa luovan järjestelmän toiminta ovat lisääntyvästi sidoksissa
aineettomuuteen, vuorovaikutussuhteisin, kommunikointiin ja talouden dynamiikkaan.
Arvoketjun uudistumisen mahdollistavia tekijöitä ovat kehittynyt teknologia ja lisääntynyt vuorovaikutus. Olen tulkinnut kehitystä erityisesti lisääntyneen vuorovaikutuksen näkökulmasta, sen vaikutuksia kommunikointiin ja edelleen liiketoimintalogistiikan osaamiseen. Käytin tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä
klusteriteoriaa. Arvoa luova järjestelmä koostuu siten alueellisesta, toimialakohtaisesta teollisesta yhteistyöstä, jossa ovat mukana toiminnan kohteesta käsin tarkasteltuna sekä sen arvoketjuun osallistuvat yritykset, arvoketjua tukevat lähialojen yritykset sekä tietoa tuottavat yhteisöt, kuten ammattikorkeakoulu. Tätä kokonaisuutta
nimitetään klusteriksi. Klusteriteorian isänä pidetään yhdysvaltalaista Michael Porteria, joka käytännössä kirjasi ylös Kalifornian piilaaksossa toisen maailman sodan
jälkeen tapahtuneen kehityksen.
Olen pyrkinyt ymmärtämään ja tulkitsemaan tutkimuksen aineiston kautta arvoketjun uudelleen rakentumista lineaarisesta epälineaariseksi, arvoa luovan struktuurin aineettoman pääoman lajeja sekä epälineaarisen arvoketjun järjestelmän toiminnan oppimista ammattikorkeakouluympäristössä. Ammattikorkeakoulun uudistuva tehtävä liittyy arvoketjun paradigman muutokseen. Klusteroituneessa taloudessa yhä merkittävämpi tuotteiden lisäarvo tuotetaan aineettomilla pääomilla, joiden
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luomisessa korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla on yhä kasvavampi rooli. Tutkimus sisälsi erilaisia rakenteita ja tutkittavia prosesseja. Pääosin tutkimuksen tehtävä
ja tutkimusongelma ovat noudattaneet ammattikorkeakoululakia (351/2003), joka
asettaa ammattikorkeakoulun tehtäviksi kolme pääaluetta. Ammattikorkeakoulun
tehtävät ovat pedagoginen, tutkimus- ja tuotekehitys (t&k) sekä aluekehitystehtävä.
Olen pyrkinyt ymmärtämään muutosta ja uudistumista paradigman käsitteen
avulla. Paradigman käsite viittaa vallitsevaan ajattelutapaan, siihen tapaan miten
maailma ymmärretään ja kaikkiin niihin rakennelmiin, jotka pitävät vallitsevaa ajattelutapaa yllä. Muutosta tarvitaan tulkintani mukaan erityisesti kahdella ensimmäisellä ammattikorkeakoulun tehtäväalueella nimittäin pedagogisella ja tutkimus- ja kehittämisalueella. Tulkintani mukaan merkittävin muutos on tapahtunut
tiedon paradigman kohdalla. Edelleen laissa mainitut alueet ovat hierarkkisia toisiinsa nähden, koska tutkimus- ja kehitystyön tulisi tuottaa sisältöä ja rakenteita pedagogiselle alueelle. Aluekehitysvaikutus on näkemykseni mukaan seurausilmiö
näiden

kahden

edellisen

instrumentin

käyttämisestä

teollisessa

lii-

ketoimintaympäristössä.
Aluekehitysvaikutusta voidaan tarkastella klusterimallin avulla, kolmen sisäisen
tekijän näkökulmasta. Ensimmäinen ja mahdollistava tekijä on luottamus, toinen on
viestintäteknologia, kolmas on alueellinen mikrologistiikka. Toimialojen sisäinen ja
alueiden välinen makrologistiikka on tämän tutkimuksen mukaan hyvin organisoitu,
mutta mikrologistiikan alueella olisi runsaasti tehtävää. Asiakkaan tarve on liikkeellepaneva ulkoinen tekijä ja sen vaikutusta voidaan seurata klusterissa tuoteperusteisesti. Tuote voi olla joko palvelu tai tavara. Klusterin perusrakenneyksikkö on arvoketju, jonka eri vaiheissa asiakkaalle tehtävä tuote saa arvonlisäyksensä.
Valitsin tutkimusotteekseni hermeneutiikan mukaisen lähestymistavan. Pyrin sen
avulla lisäämään ymmärrystä luomaan tulkinnan sosiaalisesta todellisuudesta. Tutkimuksen epistemologian, sosiaalisen konstruktivismin, mukaan tieto voidaan rakentaa (construct), sen rakenteet voidaan purkaa (deconstruct) sekä rakentaa uudelleen (reconstruct) ideologisen diskurssin mukaisesti. Sosiaalinen konstruktivismi
perustuu näkemykseen sosiaalisten suhteiden ratkaisevasta merkityksestä tiedonmuodostuksessa (Luoma 2002). Tutkimus on luonteeltaan tulkitsevaa, sen tarkoitus
on luoda merkityksiä ja ohjata arvoketjussa tapahtuvaa kulttuurista muutosta. Muutoksella tarkoitan siirtymistä vanhan lineaarisen paradigman mukaisesta maailmasta
uuteen epälineaariseen sosiaaliseen todellisuuteen ja sen mukaiseen paradigmaan.
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Hermeneuttis-fenomenologinen filosofia tarjoaa näkökulman sosiaalisen todellisuuden merkityssisältöjen eli erilaisten toimintakulttuurien ymmärtämiseen ja tulkintaan.

8.1

Millainen on epälineaarinen arvoketju

Vaikka arvoketjun muutoksen mahdollistajat ovat olleet näkyvästi teknologisella
alueella, niin tulkintani mukaan muutokseen vaikuttavat syyt ovat syvemmällä. Todellisuusajattelumme perusta on länsimainen kulttuuri eri muodoissaan. Erityisesti
toisen maailman sodan jälkeen läntisen maailman ja Aasian maiden välinen vuorovaikutus on lisääntynyt kasvavasti. Vuorovaikutus liittyy kasvaneeseen kysyntään,
lisääntyneeseen kauppaan, teolliseen kilpailuun ja kulttuurinvaihtoon.
Päällimmäisenä erona länsimaisen ja Kaukoidän maiden ajattelun välillä on ajattelun suunta. Ajattelun suunta ilmenee kirjoitustekniikassa, aikakäsityksessä ja filosofisissa näkemyksissä. Länsimainen ajattelu on edelleen vahvasti lineaarista ajattelua oikealta vasemmalle, mikä ilmenee kirjapainotekniikassa, tuotantofunktioissa ja
ajanmärittelyssä. Herakleitoksen käynnistämä virtaavuus-ajattelu on dynaamista ja
saa analogiansa joen yksisuuntaisesta virtaamisesta. Aasialainen ajattelu etenee keskeltä reunoille, aika-ajattelu muodostaa kehittyvän spiraalin, tuotantoajattelu noudattaa keskeltä reunoille ja takaisin etenevää kommunikointia ja virtausta. Tämä
ilmenee selvästi Takeuchin ja Nonakan mallintamassa yrityksen tiedonluontiprosessissa, joka etenee prosessina keskeltä-ylös-alas. Keskeltä-ylös-alas tiedonluontiprosessi on abduktiivista päättelyä, se on tiedonluontiprosessi joka kulkee edestakaisin
käytännön ja teorian välillä. Aasialainen ajattelu poikkeaa muussakin mielessä länsimaisesta ajattelusta, kun meillä painotetaan suunnittelun ja toteutuksen merkitystä,
aasialainen ajattelu antaa tilaa asioiden kehittymiselle tai kasvamiselle. Vasta viime
vuosina länsimaiseen talousteoreettiseen ajatteluun on alkanut vakiintua institutionaalinen ja evolutionaarinen paradigma.
Kehittyneitten yritysten liiketoimintaympäristö on joko kansainvälinen tai globaali. Klusteroituneen talouden arvoketjujen järjestelmä perustuu toisaalta asiakasimpulssiin ja toisaalta arvoketjujen ja niissä toimivien henkilöiden väliseen luottamukseen perustuvaan sitoutumiseen. Arvoketjujen klusterissa on hahmotettavissa
rakenteita, vakiintuneita sääntöjä ja toimintatapoja. Pyrin tulkitsemaan klusterin ra180

kennetta arvoketjujen järjestelmänä ja ammattikorkeakoulun roolia arvonluojana.
Klusteri on abstrakti käsite, se tarkoittaa tässä yhteydessä toimialakohtaista ja käytännössä hahmotettavaa arvokenttää eli bourdieulaisittain (Bourdieu & Wacquant
1995) sosiaalista kenttää. Epälineaarisen arvoketjun keskeinen käsite on ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulu sijoittuu epälineaarisen arvoketjun keskiöön. Ammattikorkeakoulu on vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja rakentaa
epälineaarisen arvoketjun aineetonta pääomaa.
Olen pyrkinyt ymmärtämään ja samalla tulkinnut epälineaarista arvoketjua ja sen
aineettomien pääomien kehittymistä kolmen kansainvälisen rakentamishankkeen
kautta ammattikorkeakoulukontekstissa hermeneuttisen tutkimusstrategian avulla.
Tutkimuksen empiirisenä lähdeaineistona käyttämäni hankkeet ovat syntyneet asiakasimpulssin tuloksena. Hankkeet sijoittuvat valmistelultaan ja teollisilta lähtökohdiltaan rakentamisen klusteriin. Hakkeissa oli mukana niin yhteisöjä kuin yrityksiä.
Mukana olleet yritykset sijoittuivat koko rakentamisen arvoketjuun. Yhteisöt olivat
korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja muita julkisia toimijoita. Klusterin olemukseen
kuuluu vuorovaikutus, kommunikointi ja intentionaalisuus. Klusteria ei voi suunnitella mutta sen kehittymistä ja rakentumista voi edistää julkisin toimin. Klusterin
olemukseen kuuluu oppiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että oppiminen tapahtuu systeemisellä tasolla. Klusterin taloudellisessa oppimisessa voidaan soveltaa Takeuchin
ja Nonakan middle-up-down – ajattelua. Klusterissa syntyneet kokemukset välittyvät ylemmän johdon strategisiksi linjauksiksi ja palaavat takaisin toteuttavalle tasolle. Tämä ajattelutapa on samankaltainen kuin Quinn’in looginen inkrementalismi tai
Winter ja Nelsonin evolutionaarisen talousteorian perustekijä, yrityksen rutiinit ja
niiden merkitys yrityksen uudistajana. Epälineaarisessa arvoketjussa, samoin kuin
klusterissa on erilaisia rakenteita, jota olen kuvannut käsitteillä mekanistinen, orgaaninen ja dynaaminen rakenne.
Olen keskittynyt tutkimuksessa erityisesti dynaamisen rakenteen toiminnan tulkintaan. Dynaamisen rakenteen toimijan viitekehyksenä olen käyttänyt epälineaarisen arvoketjun johtamisen mallia, jonka englanninkielistä termiä Supply Chain Management käytetään vakiintuneessa merkityksessä. Markkinointilogistiikka on SCM
– mallin dynaamisempi ja suppeampi konsepti. Olen nimennyt tutkimuksessa esiintyvät aineettomien pääomien lajit yhteisesti aineettomaksi pääomaksi. Aineeton
pääoma koostuu luottamuksen ja ajan mahdollistavista tekijöistä sekä inhimillisestä,
sosiaalisesta että organisaatiopääomasta.
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Klusteri on sekä struktuuri että instituutio ja klusteria koskevat siten samat määritelmät kuin organisaatiota. Klusterilla on oma organisaatiokulttuuri, jonka perustan
luovat tietynlainen yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys ilmenee kahdella tavalla, ihmisiä
yhdistää klusterin alueellistus ja siinä työskentelevien ihmisten koulutuksellinen yhteenkuuluvuus. Koska klusterit ovat toimialasidonnaisia, niin siihen kuuluvilla henkilöillä on laajassa merkityksessä kulutuksellinen yhteenkuuluvuus. Esimerkiksi rakennusalan koulutus, joka voi olla kaikkea kirvesmiehestä tekniikan tohtoriin. Tutkimuksen hankkeissa on mukana sekä rakentamisen klusteri että metsäklusterin mekaaninen puutuoteteollisuus.
Tutkimuksen hermeneuttisen otteen ja lähestymistavan esiymmärrys perustui aiemmin Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla toteuttamiini puutuoteteollisuuden kehityshankkeisiin. Klusterin kehittyminen perustuu kahteen tekijään, toinen on teknologinen kehitys ja toinen on laajentunut markkina. Varsinais-Suomessa toteuttamani
monivuotinen kehitysohjelma edisti erityisesti huonekalupuusepänteollisuuden vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin lisääntymistä sekä teknologista modernisoitumista. Pirkanmaan kehitysohjelman painopiste oli toimitusketjujen johtaminen. Tutkimuksen empiirisissä hankkeissa nämä kaksi aluetta sekä teknologinen että sosiaaliseen luottamukseen perustuva vuorovaikutus esiintyivät kehittämisalueina samanaikaisesti.
Puurakentamisen kansainvälinen liiketoiminta oli vuosina 2004–2005 toteutettu
tutkimus- ja kehityshanke, jona tehtävänä oli tuottaa tietoa klusterin kommunikointiin, oppimiseen ja logistiikan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Erityisesti t&k –
hankkeet opettivat tiimityön, asiakkuuslähtöisyyden, viivästetyn logistiikan ja merkittävän kansainvälisen toimijan brändiin perustuvan luottamuksen merkitystä.
Goodwillin tai brändin luottamus tuli esille kahdensuuntaisesti, sekä kotimaan toimijoiden että kansainvälisten asiakkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa. Toimijat
luottavat laajasti tunnettuun brändiin ja sen omistajaan.

8.2

Miten epälineaarisen arvoketjun aineeton pääoma
rakentuu

Tulkitsin tutkimuksen vuorovaikutteisen, sosiaalisen oppimisen paradigmaa ammattikorkeakoulukontekstissa hermeneuttisen tutkimusotteen avulla. Vuorovaikutteinen
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oppiminen tarkoittaa asiakkuuksista ja käytännöstä käsin organisoituvaa oppimista.
Ammattikorkeakoulujen opetuksen painopiste on siirtymässä yhä enemmän hankkeiden ja tiimityön avulla oppimiseen. Oppimisessa korostuu strategisuus ja aktiivinen tiedonhankinta. Merkittävin vaikeus oppilaitoksen kohdalla on vanhan opettajajohtoisen keskiasteen oppilaitoskulttuurin poisoppiminen. Samantapainen piirre
esiintyi, kun organisoin Turun seudulla puusepänteollisuuden henkilöstön koulutusta uuden teknologian käyttämiseen. Parhaimpiin tuloksiin ylsivät henkilöt, joilla ei
ollut alasta mitään aiempaa tietoa. Käsittelin tätä aihetta lisensiaatintyössäni. (Pitkäranta 2004.)
Klassinen opetusmalli perustui teollisen organisaation funktioihin. Funktiot edustivat laskentaa, markkinointia, henkilöstöhallintoa ja niin edelleen. Samalla tavoin
organisoituivat oppiaineet, oppikirjat ja niiden opetus. Tämä maailma koostui ikään
kuin rooli-organisaation pylväistä. Liiketoimintamaailma on muuttunut kauan sitten
toisenlaiseksi. Maailma kehittyy prosesseina, joissa asiat etenevät toisiinsa kietoutuneina virtauksina, mutta oppilaitos jatkaa toimintaansa funktiona. Ammattikorkeakoulun kehittymisen ja päivittymisen kannalta on oleellista että opettajat ja opiskelijat osallistuvat käytännön työelämään t&k –projektien kautta.
Sekä kuljetus- että teollisuuden alan ammattilaisten koulutus oli Suomessa 1960luvulta alkaen oppiaineopetusta. Yhteisenä nimittäjänä oli yksilökohtainen ”oppiainekielten opetus”. Positivismin paradigman maailmassa oletettiin tulevan toimeen sillä, että muisti oman alan käsitteistön, sen kielen. Kielillä tarkoitan erityisesti erilaisia oppiaineita, joita opetettiin muistamaan. Opetus oli kuin kielen opetusta
kielen avulla. Itsellänikin on hyvässä muistissa taloustieteeseen liittyvän matematiikan ja tilastotieteen opinnot, joiden ei kuulunutkaan liittyä mihinkään. Oppiaine oli
puhdas, positivistisen paradigman mukaisesti arvovapaa eikä sitä saanut kiinnittää
reaalimaailmaan tai arvoihin. Opettaminen oli abstrahointia abstraktioiden avustuksella. Tämä opetustapa sopi aina 1990-luvulle saakka, kunnes maailma alkoi liiketaloudellisesti globalisoitua parantuneen tietoliikennetekniikan ansiosta.
Tulkintani mukaan epälineaarisen arvoketjun oppiminen on kompleksisuuteen
oppimista. Kompleksisuuteen voi oppia ainoastaan käytännön työssä. Käytännön
ammatillisuuteen oppiminen voi organisoitua myös käytäntöä muistuttavissa olosuhteissa. Olen tuonut tutkimuksessa esiin kauppahuone-studion oppimisen ympäristönä. Liiketoimintalogistiikassa tämä analogia tarkoittaa tulkintani mukaan huomion
kiinnittämistä liiketoimintaympäristöön. Liiketoimintamallin opettaminen on yksin183

kertaisempaa, koska se voidaan helpommin muotoilla käsitteiksi ja termeiksi. Opetusmetodiksi ja strategiasuunnittelun välineiksi ovat nousseet tarinat ja kertomukset.
Tarina on tiedon varasto ja kuljetin joka joustaa kussakin erityistilanteessa. Esimerkiksi kansainvälisen Benetton yhtiön tai perheen tarinaa on käytetty pitkään maailman huippuyliopistoissa case – opetuksen sisältönä. Itse Benettonin menestys perustui siihen että viiden sisaruksen muodostama yhtiö teki lähes kaiken eri tavalla mitä
alan asiantuntijat suosittelivat. Asioiden toimivuus on testattu maailman laajuisesti
käytännössä. Benettonin tarinasta tehdään jatkuvasti uusia tulkintoja.
Sosiaalista konstruktionismiä pidetään tällä hetkellä yhteiskuntatieteissä vallitsevana käsityksenä siitä, miten itse maailmamme ja siihen liittyvä ymmärrys ovat
syntyneet. Sosiaalisen konstruktivismin käsityksen mukaan myös luonnonlait ovat
sosiaalisia konstruktioita. Sosiaalisen konstruktionismin mukaan olennaista on kielellinen vuorovaikutus, jonka muokkaa käsityksemme todellisuudesta. Todellisuus
rakentuu sosiaalisesti kielen kautta ja se voisi yhtä hyvin olla myös toisenlainen. Mitään varsinaista todellisuutta ei yleisemmässä mielessä ole. Tämä koskee myös
luonnonilmiöitä ja fysikaalista todellisuutta, joka on aina ihmisen aistien ja ymmärryksen kautta välittynyttä. Sosiaalisesti konstruoituneessa maailmassa kaksi ihmistä
eivät voi edes havainnoida suoraan samaa ilmiötä ja vain todeta se todelliseksi. Heidän pitää myös konstruoida se. Hermeneuttinen tutkimus kohdistuu tekstien ymmärtämiseen ja tulkintaan. Tekstillä tarkoitetaan monenlaisia muitakin asioita kuin kirjoitettua tekstiä.
Epälineaarista arvoketjua koskeva tutkimus on sivunnut monia alueita, joita on
mielestäni hyödyllistä tutkia tulevaisuudessa syvemmin. Tällaisia alueita ovat muun
muassa sopimusliiketoiminta, lineaarinen ja epälineaarinen viestintä, semanttisen
webin mahdollisuudet, epälineaarisen arvoketjun valmennus-studion tekninen toteutus, vain muutamia mainitakseni.

8.3

Miten epälineaarisen arvoketjun aineetonta pääomaa johdetaan

Olen tutkimuksessa pyrkinyt ymmärtämään ja tulkitsemaan ’Puurakentamisen keskuksen’ kehittymistä kohti kansainvälistä toimintaa. Erityisenä huomion kohteena
oli puutalorakentamisen järjestelmän kehittyminen kohti huonekalujen, autojen tai
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elektroniikkatuotteiden kokoonpanoa. Sekä klusterin oppiminen että koulutusjärjestelmämme tuottama tulos näkyy siinä, että teollisten prosessien luonne muuttuu koko ajan aineettomammaksi ja kehittyneet tuotannontekijät edustavat lisääntyvästi
tietoa ja osaamista.
Tulkintani mukaan epälineaarisesta arvoketjusta rakentuu dynaaminen arvoa luova teollinen järjestelmä. Mallin keskellä on strateginen ydin joka toimii arvoketjujen
johtajayrityksenä. Johtajayrityksen ja arvoketjun toiminta linkittyy erilaisten kanavien avulla toisiinsa. Kanavissa liikkuu tietoa ja tavaraa. Tiedon liikkumista kuvaavat suomen kielen kommunikointi, vuorovaikutus ja viestintä -käsitteet. Tavaran
liikkuminen ilmaistaan logistiikan käsitteellä. Kokonaisuudessaan tätä organisaatiomuotoa ja sen johtamista ilmaisee Supply Chain Management, josta voidaan käyttää suomenkielistä termiä epälineaarisen arvoketjun johtaminen. Kyse on samalla
dynaamisen organisaation johtamisesta, joka on muodoltaan verkostomainen, epälineaarinen. Käytän tutkimuksen arvoketjun johtajayrityksestä kauppahuone – metaforaa, joka on nykymuodossaan toiminut parin sadan vuoden ajan.
Tulkintani mukaan epälineaarista arvoketjun aineetonta pääomaa johdetaan
kommunikoinnin, viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoin. Vuorovaikutus eroaa käsitteellisesti kommunikaatiosta siinä, että se viittaa kahden tapahtuman väliseen vaikutussuhteeseen, kun taas kommunikaatio on kahden tai useamman ihmisen välisen
asian yhteiseksi tekemistä. Viestintä tarkoittaa usein valmiin tietopaketin siirtämistä
kanavassa. Kommunikointi voi olla kuitenkin luonteeltaan joko lineaarista tai epälineaarista. Olen aiemmin tulkinnut vuorovaikutteista viestintää kommunikaation
synonyyminä, kummassakin käsitteessä tulee esiin yhteiseksi tekemisen periaate.
Kauppahuone edustaa klusterin epälineaarista arvoketjua johtavaa yritystä.
Kauppahuone johtaa arvoketjussa rakentuvaa aineetonta pääomaa ja sen toimintaa
erilaisten kanavien avulla. Kauppaa ja vaihtoa on todennäköisesti tehty niin kauan
kuin ihminen on ollut olemassa. Kaupallisen hankkeen rakentaminen on lähellä taidetta ja luovaa toimintaa. Tutkimuksessani olen käsitellyt vuorovaikutteista, tutkimus- ja kehitystoimintaan perustuvaa teollisuuden kauppaa, eräänlaista toistuvaa
projektia, en niinkään päivittäistavaroiden jakelua tai tuotteistettuja rutiinipalveluita.
Kaupan jälkeinen toiminta, kaupan sopimuksen toteuttaminen on hyvinkin muotoihin perustuvaa. Teollisten tuotteiden tekninen monimutkaistuminen ja siihen liittyvä tuotekehityksen kalleus ovat aiheuttaneet sen, että yritysten on ollut pakko laajentaa markkinoita ja differoida tuotetta.
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Tutkimuksen ehkä merkittävin ja yllättävin tulkinta on yhteiseen kieleen ja vielä laajemmin yhteisesti ymmärrettyyn kommunikointiin ja sosiaalisesti rakentuvaan aineettomaan pääomaan, sen johtamiseen liittyvä paradigma. Sosiaalisen konstruktivismin mukaan ensisijaisesti kieli toimii totuuden kantajana ja samalla se rakentaa
arvoketjun aineetonta pääomaa. Voidaan puhua erilaisista kansallisista murteista,
ammattiyhteisö- ja organisaatiokulttuureista, eri kansallisuuksista, joilla on oma kielensä. Samoin organisaation sisällä olevilla henkilöstöryhmillä on oma kieli ja oma
kulttuurinsa.
Teollisen järjestelmän uudistuessa, muuttaessa muotoaan ja laajetessa siinä toimivien ihmisten kieli yhtenäistyy kunkin klusterin sisällä, kieli tulee sosiaalisemmaksi ja ymmärrettävämmäksi myös suhteessa asiakkaisiin. Tämä tarkoittaa
tulkintani mukaan kommunikoinnin, viestinnän ja vuorovaikutuksen laatua. Kielellä
tarkoitan tässä yhteydessä kaikkea sitä vuorovaikutusta, joka käyttää viestin siirtoon
jotain inhimillistä ilmaisua. Kieli on historiallisesti sidoksissa paradigmaamme ja
sillä on arkeologinen vaikutus tulevaisuuteen. Kun verrataan toisiinsa tutkimuksessa
esiintuotuja paradigmoja; mekaaninen, orgaaninen ja dynaaminen, niin niitä voidaan
tarkastella myös kielenkäytön näkökulmasta. Kieli, käsitteet ja otsikointi toimivat
joko säilyttävinä tai uudistavina välineinä maailmankuvan muodostamisessa ja kulloisenkin maailman sisällä toimimisessa.
Epälineaarinen arvoketju perustuu tulkintani mukaan erilaisiin pääomiin ja erilaiseen aikakäsitykseen kuin perinteinen teollinen toiminta. Epälineaarisen arvoketjun
mahdollistava tekijä klusteritasolla on luottamus. Klusterin sisällä toimiminen perustuu tulkintani mukaan ensisijaisesti aineettoman pääoman merkityksen kasvuun.
Nykyisenkaltaisen liiketoimintalogistiikan on mahdollistanut kehittynyt viestintä.
Aineeton pääoma koostuu inhimillisestä, sosiaalisesta ja organisaatiopääomasta. Arvoketjun lisäarvontuottaminen tapahtuu lähellä kuluttajaa. Tuotteen osat kootaan
valmiiksi usein vasta sen jälkeen, kun tuote on jo myyty. Tätä toimintamallia kutsutaan viivästetyksi logistiikaksi. Viivästetyn logistiikan avulla varastojen arvo ja niiden taso voidaan pitää alhaisena.

Viivästetty logistiikka on myös metafo-

ramerkityksessä kokoon puristettua aikaa, tämän mallin mukainen aika ei ole lineaarista vaan aika muodostaa keskeltä reunoille säteilevän tähtikuvion. Viivästetty logistiikka esiintyy tulkintani mukaan kolmen typpisenä, ensimmäinen on tiedon pakkaaminen tavaran sijasta. Tätä kutsutaan varastojen digitalisoinniksi.
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Toinen viivästetyn logistiikan keino on pitää tavaran muoto alhaisella tasolla lähelle
luovutushetkeä ja kolmantena keinona on maantieteellisen logistiikkakeskuksen
kautta organisointi, keskukseen tulee tavaraa ja sieltä lähtee sitä eteenpäin tilausohjautuvasti. Viimeistä mallia käytetään erityisesti nopeasti kiertävien tuotteiden kohdalla. Niiniluodon mukaan uskottavimpia ja mielenkiintoisimpia ovat sellaiset kannat, jotka sallivat ajalle sekä subjektiivisen että objektiivisen ilmenemismuodon.
Eräs tapa muotoilla Niiniluodon näkemystä on käyttää hyväksi Popperin kolmen
maailman ontologiaa, joka jakaantuu kolmeen lähestymistapaan, nimittäin fysikaaliseen aikaan, henkilökohtaiseen aikakokemukseen sekä eri kulttuurien aikakäsitykseen ja tieteellisiin teorioihin ajasta.
Tulkintani mukaan ammattilaisuuden johtaminen on erityisesti itsensä johtamista.
Itsensä johtaminen organisoituu arvoketjun päämäärästä käsin. Tämä johtamisen
tapa viittaa strategiseen johtamiseen. Donald Schön on tutkinut eri ammattilaisryhmien tiedon muodostusta ja päätynyt tulokseen, että hänen nimeämänsä
”major ammattilaisten” tiedonmuodostus perustuu käytäntöön. Tiedon ja osaamisen
johtaminen ovat tulkintani mukaan päämäärästä käsin organisoituvia asioita, jotka
liittyvät oleellisesti siihen miten ammattilainen johtaa asiakkuuden ohjaamana itseään. Schön viittaa toiseen ammattilaisryhmän, jonka tiedon perusta on akateemisessa oppineisuudessa, lukeneisuudessa. Tätä ammattilaisryhmää hän nimittää ”minor
ammattilaisiksi”. Oppimisen yhteydessä olen käyttänyt konstruktivismin ja sosiaalisen konstruktivismin teoriaa. Johtamiseen liittyen konstruktivistinen lähestymistapa
tarkoittaa tiedon muodostumista sosiaalisen kommunikaation, vuorovaikutuksen ja
viestinnän keinoin, tieto syntyy kentällä ja palautuu kentälle. Yhdysvalloissa tehdyn
tutkimuksen (MIT) mukaan vain noin yksi prosentti myönnetyistä patenteista perustuu perus- tai sovelletun tutkimuksen tuottamaan tietoon ja 99 prosenttia on lähtöisin
käytännöstä eli Roution mainitsemasta t&k –työstä.
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