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Tämä väitöskirja kuvaa yritysten välistä 
tiedon rakentamista tilanteessa, jossa 
yritysten erilaiset käytännöt ja edut 
muodostavat esteitä yhteiselle tiedon 
rakentamiselle. Väitöskirja yhdistää 
organisaatiotutkimusta sekä 
keskustelunanalyyttistä tutkimusta, ja luo 
tarkempaa kuvaa yritysten välisestä tiedon 
rakentamisesta yksilöiden välisessä 
vuorovaikutuksessa. 
  
Tuloksena on uutta tietoa siitä, millaisten 
tapahtumien kautta tiedon rakentaminen 
eturistiriidan aikana etenee, ja miten 
eturistiriita voi toimia tiedon rakentamista 
edistävänä tekijänä. Tutkimus valottaa myös 
fasilitoijan toimintaa tietoa rakentavan 
vuorovaikutuksen ohjaajana. Fasilitoijan 
vuorovaikutukseen luomat toimintajaksot 
muodostavat rakenteen, jonka avulla 
fasilitoija voi ohjata eturistiriitaa kohti 
tuloksellista tiedon rakentamista. 
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KIITOKSET 
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sen kautta yksilöiden välisen vuorovaikutuksen tutkimukseen. Uusi maasto on muodostunut 
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suomen kielellä kanssanne, ja edistää siten suomenkielistä tutkimusta osana oman kulttuu-

rimme perustaa.  

Kiitos pitkäaikaiselle vastuuprofessorilleni Kalevi Ekmanille tuesta väittelyprosessin läpi-

viemisessä. Minulle on ollut suuri ilo tehdä väitöstyö sinun valvonnassasi. Kiitän myös Kari 

Tanskasta toimimisesta toisena vastuuprofessorina tässä Aallon insinööritieteiden ja perus-

tieteiden korkeakoulujen yhteistyönä tehdyssä tutkinnossani, sekä Matti Vartiaista työni 

aikana saamastani tuesta. Kiitos myös Tuuli Mattelmäelle ja ARTS:in muotoilun tutkijoille 

hyvästä yhteistyöstä kanssanne! 

Työni tärkeänä lähtökohtana ovat olleet Helsingin yliopiston käyttäytymistieteen tutkijoiden 

yhteiset aineistosessiot, jotka antoivat minulle alkusysäyksen vuorovaikutuksen tutkimuksen 

soveltamiselle organisaatiotutkimukseen. Kiitos Liisa Tainiolle ja sessioiden osallistujille 
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yhteistyöstä yli tutkimusrajojen. Samoin kiitos Tuula Tykkyläiselle johdatuksesta keskuste-

lunanalyysin kirjallisuuden pariin! 

Esimieheni SimLabissa on ollut Miia Jaatinen, jonka kanssa käydyt keskustelut ovat helpot-

taneet suuresti työni etenemistä. Kiitos sinulle Miia hyvistä juttutuokioista ja ideoinnista 

kanssasi! Tutkijakollegani Liina Hongell ja Laura Kohonen-Aho, kiitos yhteisistä pö-
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Labin perustavana voimana. Erityiset kiitokset Juho Seppäselle, Kaisa Hänniselle ja Otto 

Söderlundille, jotka olette tehneet tämän tutkimuksen osaltanne mahdolliseksi. Soile, Mari-

ka, Anna, Rita, Anne, Teemu, Sara, Otso, Harri, Olivier, Raija ja kaikki muut SimLabin ja 

tuotantotalouden työtoverit, on ollut mahtavaa tehdä työtä kanssanne! Lisäksi suuri kiitos 
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Väitöstyöni tekeminen on mahdollistunut Tekesin rahoituksen turvin. Kiitän Tekesiä ja ISIS 
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Kiitos myös Aalto Service Factorylle työni taloudellisesta tukemisesta.  
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1 Johdanto  
 

1.1 Tutkimusmotivaatio ja -ongelma 
Organisaatiotutkimuksen tietoperustaisen näkemyksen mukaan tieto on organisaation 

tärkein strateginen voimavara (Grant 1996). Organisaation tehtävänä on tämän näke-

myksen mukaan mahdollistaa tiedon tehokas jakaminen ja siirtäminen yksilöiden ja 

ryhmien välillä (Kogut & Zander 1992) ja toimia yksilöiden asiantuntijatietoa integ-

roivana instituutiona (Grant 1996).  

Monimutkaisessa liiketoimintaympäristössä, jossa tietopohja laajenee ja asiantunte-

mus on hajautunutta, uusi tieto syntyy yksittäisen organisaation sijasta pikemminkin 

yhteistyössä organisaatioiden muodostamassa oppimisverkostossa (Powell ym. 1996). 

Verkostossa organisaatiot pyrkivät hyödyntämään niiden erilaista tietoa, osaamista ja 

resursseja, joita yhdistämällä pyritään luomaan innovatiivisia ratkaisuja, joita organi-

saatiot eivät pystyisi yksin saavuttamaan (Hardy ym. 2005, Dodgson 1993). Organi-

saatioiden muodostama verkosto sisältää myös tietoa siitä, miten verkostoa koordinoi-

daan, jolloin verkoston koordinointia koskeva tieto itsessään luo arvoa verkoston jäse-

nille (Kogut 2000). Organisaatiorajoja ylittävät tietoprosessit ovat tärkeä tekijä verkos-

ton innovatiivisuudelle (Dyer & Singh 1998) ja siten merkittäviä organisaatioiden 

kilpailukyvylle. 

Organisaatioiden välisiä tietoprosesseja on tutkittu valtaosin makrotasolla eli organi-

saatiotasolla ja verkostotasolla, mutta tutkijat ovat kuitenkin yhä enemmän yhtä mieltä 

siitä, että makrotason tietoprosessien ilmiöt perustuvat mikrotasolla eli yksilö- ja ryh-

mätasolla vaikuttaviin oppimisprosesseihin (Lewin ym. 2010).  Mikrotasolla organi-

saatioiden tietoprosesseista on kuitenkin vähän tutkimusta (Salk & Simonin 2011) 

emmekä tiedä vielä riittävästi, miten uuden tiedon luominen organisaatioissa tapahtuu 

(Tsoukas 2009).  Tapahtumien suora havainnointi on tarpeen, jotta voimme todella 

ymmärtää, miksi ja miten tapahtumat ajallisesti etenevät organisaatioissa (Mintzberg 

1979). Olennainen kysymys on siten, millaisia organisaatioiden väliset mikrotason 

tietoprosessit ovat, kun yhteistyötä innovatiivisten ratkaisujen saavuttamiseksi teh-

dään? 

Konstruktivistisen tietokäsityksen mukaan tieto on yksilön tai yhteisön itsensä raken-

tamaa. Todellisuus ja tieto on yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa tuotettu sosiaa-

linen konstruktio (Berger & Luckmann 1966). Tästä lähtökohdasta organisaatioiden 

tieto näyttäytyy inhimillisenä toimintana ja käytäntöinä (Orlikowski 2002, Brown & 

Duguid 2001). Vuorovaikutusta pidetään tärkeänä mekanismina, jonka avulla käsit-
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teellinen muutos ja sen seurauksena uuden tiedon rakentaminen tapahtuu Tsoukas 

(2009). Tällä tavoin organisaatioiden välisten tietoprosessien tarkastelu sosiaalisena 

vuorovaikutuksena avaa pääsyn tiedon rakentamisen empiiriselle tutkimukselle mikro-

tasolla.  

Erotukseksi datasta ja informaatiosta, sosiaalisesti rakentunut inhimillinen tieto on 

ennen kaikkea tulosta ihmisen suorittamasta arvioinnista tietyssä kontekstissa (Bell 

1999). Organisaatioiden välisessä liiketoiminnallisessa kontekstissa tietoa arvioivat eri 

organisaatioiden edustajat omista liiketoiminnan eduistaan käsin, jolloin toisistaan 

eroavat edut estävät yhteistä tiedon rakentamista (Carlile 2004) ja aiheuttavat ristiriito-

ja (Kolb & Putnam 1992). Eturistiriidan johdosta organisaatioiden välinen tiedon ra-

kentaminen vaatii etuja koskevaa neuvottelua ja myönnytysten tekemistä toimijoiden 

välillä. Silloin tiedon rakentaminen on luonteeltaan poliittinen prosessi, jossa etuja 

neuvotellaan ja määritellään uudelleen toimijoiden kesken (Carlile 2004).  

Eri organisaatioiden osallistujista koostuvan ryhmän tietoa rakentavan prosessin hal-

linta on vaativa tehtävä ja se edellyttää tämän prosessin johtamista (Nielsen 2012). 

Tältä kannalta on erityisen kiinnostavaa tutkia, miten fasilitointi auttaa yhteistä tiedon 

rakentamista.  Fasilitoijan toiminnan nähdään liittyvän osallistamisen ja vuorovaiku-

tuksen taitoihin: näitä ovat kyky erilaisten mielipiteiden ja kokemusten huomioimi-

seen, ryhmän ristiriitatilanteiden hallinnan taidot ja kyky ryhmän luovuuden herättä-

miseen (Schuman 2005). Fasilitoija voi saada ryhmän jäsenet tunnistamaan ja arvioi-

maan taustalla olevia perusoletuksia, ja hän voi hallita ryhmän poikkeuksellista käyt-

täytymistä sekä ristiriidan purkautumista (emt.). Empiiristä tutkimusta fasilitoijan 

ohjaavan toiminnan merkityksestä organisaatioiden edustajien väliselle tiedon raken-

tamiselle on tehty aiemmin lähinnä siitä näkökulmasta, miten fasilitoija käyttää mal-

linnusta, esineellistä ympäristöä ja artefakteja vuorovaikutuksen ohjaamisessa (Franco 

& Montibeller 2010, Cooren ym. 2006, Nielsen 2012). Sen sijaan tutkimusta fasilitoi-

jan ohjaavasta toiminnasta organisaatioiden etujen vaikuttaessa tiedon rakentamiseen 

on toistaiseksi tehty vähän.  

Edellä olevan perusteella organisaatioiden välisellä tiedon rakentamisella on tärkeä 

merkitys niiden kyvylle tuottaa uutta tietoa, mutta emme kuitenkaan tiedä riittävästi, 

miten tietoa organisaatioiden edustajien välillä mikrotasolla käytännössä rakennetaan. 

Lisäksi organisaatioiden väliseen tiedon rakentamiseen vaikuttavat organisaatioiden 

edut, jolloin tiedon rakentaminen on luonteeltaan poliittinen prosessi. Tällaisen pro-

sessin hallinta edellyttää prosessin johtamista siten, että etujen estävä vaikutus tiedon 

rakentamiseen voidaan hallita. Tästä muodostuu tutkimukseni keskeinen ongelma eli 

tarve selvittää tarkemmin, millaista organisaatioiden edustajien välinen tietoa rakenta-
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va vuorovaikutus on etujen vaikuttaessa, ja toiseksi, miten fasilitoijan ohjaava toiminta 

voi auttaa edistämään tiedon rakentamista tällaisessa tilanteessa. 

 

1.2 Tutkittava ilmiö 
Tutkimukseni kohteena on organisaatioiden välinen tiedon rakentaminen organisaati-

oiden edustajien välisessä vuorovaikutuksessa. Tarkastelen tiedon rakentamista fasili-

toidussa työpajassa, jossa fasilitoija toimii vuorovaikutuksen ohjaajana. Tutkimukses-

sani yhdistyy siten kaksi toisiinsa sidoksissa olevaa ilmiötä: vuorovaikutuksessa ta-

pahtuva eri organisaatioiden edustajien välinen tiedon rakentaminen, sekä fasilitoijan 

toiminta tällaisen vuorovaikutuksen ohjauksessa. 

Tutkimukseni lähtökohtana on organisaatioissa tapahtuvan tiedon rakentamisen1 tut-

kimus, jonka mukaan uuden tiedon rakentaminen on prosessi, joka tapahtuu organisaa-

tion edustajien välisessä vuorovaikutuksessa (Tsoukas 2009). Tiedon rakentaminen 

vuorovaikutuksessa on prosessi joka koostuu puheenvuorojen vuorottelusta ja etenee 

refleksiivisesti osallistujien kesken (Weick 1979). Tiedon rakentaminen on vuorovai-

kutuksen osallistujien yhteinen, emergentti saavutus, jossa puhujat ymmärtävät oman 

aikaisemman lausumansa toisen puhujan vastauksen valossa (Gergen ym. 2004,12-

13).   

Lähden siitä olettamuksesta, että organisaatioiden yhdessä rakentama tieto rakentuu 

organisaatioiden jo olemassa olevan tiedon varaan, ja että olemassa oleva tieto on 

paljolti käytäntöön sitoutunutta taustatietoa (Tsoukas 2009, 943). Organisaation edus-

tajat ovat tietoisia taustatiedostaan, mutta se sitoutuu kulloiseenkin toimintaan ja on 

siten suurelta osin luonteeltaan artikuloimatonta, hiljaista tietoa (Polanyi 1962). Tar-

kastelen tiedon rakentamista siitä näkökulmasta, miten taustatieto saadaan uudelleen 

artikuloitua, jotta se saadaan esille ja merkitykselliseksi käsillä olevaan tehtävään näh-

den (Håkanson 2007), ja siten yhteisen tiedon rakentamisen lähtökohdaksi.  

Kun kyseessä on tiedon rakentaminen eri organisaatioiden etujen vaikuttaessa, tiedon 

rakentamisessa kohdataan poliittinen prosessi (Carlile 2004, 555), jossa organisaatioi-

den erilaiset edut tulevat esiin. Erilaiset edut aiheuttavat ristiriitoja, jotka estävät yh-

teistä tiedon rakentamista. Tarkastelen erityisesti liiketoiminnallisten etujen merkitystä 

tietoa rakentavassa vuorovaikutuksessa, sekä sitä, miten etuja koskeva tieto itsessään 

rakentuu vuorovaikutuksessa.  

                                                      
1 Käsite ”tiedon rakentaminen” on lähekkäinen organisaatiotutkimuksessa yleisesti käytetylle 
käsitteelle ”tiedon luominen”. Koska tutkimukseni tietoteoreettisena lähtökohtana on näkemys 
tiedosta yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa tuotettuna sosiaalisena konstruktiona, niin 
käytän tässä tutkimuksessa johdonmukaisesti käsitettä ”tiedon rakentaminen”.  
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Esitän tutkimuksessani oletuksen, että organisaatioiden toimintaan sitoutuneeseen 

taustatietoon kuuluu myös niiden liiketoiminnallisia etuja koskeva tieto. Tämä tieto 

voi olla osittain artikuloituakin, mutta kun tarkastellaan yritysten välistä yhteistyötä, 

niin oletukseni on, että organisaatioiden rajapintojen eri puolella oleva etuja koskeva 

tieto on kunkin osapuolen toimintaan sitoutunutta taustatietoa.  

Fasilitoijan mukanaolo vuorovaikutuksessa tuo tarkasteluun fasilitoijan toiminnasta 

aiheutuvat erityiset piirteet.  Nämä piirteet johtuvat siitä, että fasilitoijalle on annettu 

erityinen tehtävä vuorovaikutuksen ohjaajana. Fasilitoidun vuorovaikutuksen tärkeänä 

tehtävänä on saada yksilöllinen tieto osaksi yhteisöllistä tiedon rakentamista (Nielsen 

2012). Tutkimukseni kohteena olevassa vuorovaikutuksessa fasilitoija toimii kysy-

mysten esittäjänä reflektoivassa vuorovaikutuksessa, jossa käydään keskustellen läpi 

yritysten yhdessä toteuttamaa projektia. Fasilitoijalla on vuorovaikutuksessa aktiivinen 

rooli, ja fasilitointi vaikuttaa merkittävällä tavalla vuorovaikutuksen etenemiseen. 

Tutkimukseni kontekstina on organisaatioiden välinen fasilitoitu kehittämistyöpaja, 

jossa fasilitoija ja organisaatioiden edustajat tulevat yhteen ja organisaatioiden edusta-

jien välinen yhteinen tiedon rakentaminen toteutuu. Kehittämistyöpaja on osa laajem-

paa kehitysinterventiota jonka tavoitteena on organisaatioiden välinen liiketoiminta-

prosessin kehittäminen (Smeds 1997). Kehittämistyöpaja muodostaa hetkellisesti ti-

lanteen, jossa organisaatioiden välinen tiivis tietoa rakentava vuorovaikutus mahdol-

listuu yksilöiden välillä. Nonaka ja Konno kutsuvat tällaista jaettua tilaa ”ba:ksi”, jos-

sa sosiaaliset suhteet sekä yksilöllinen ja yhteinen tieto voivat kehkeytyä kokemuksen 

reflektoinnin avulla (Nonaka & Konno 1998, 40).  

Analyyttisen tarkastelun taso määrittyy sosiaalipsykologiasta sekä organisaatiotutki-

muksesta käsin. Sosiaalipsykologiassa analyysitasot jaotellaan seuraavasti (Doise 

1982): yksilön sisäinen taso, yksilöiden välinen taso, asemien tai ryhmien välinen taso 

sekä ideologinen tai kulttuurin/yhteiskunnan taso.  Organisaatiotutkimuksen tasot ovat 

yksilötaso, ryhmätaso, organisaatiotaso ja verkostotaso (Vera ym. 2011).  Tutkimuk-

seni tarkastelee yksilöiden välistä vuorovaikutusta heidän toimiessaan omien organi-

saatioryhmiensä edustajina, jolloin analyyttisenä tasona on yksilöiden välinen taso 

heidän toimiessaan edustamiensa ryhmien jäseninä. 

Sovellan tietoa rakentavan, fasilitoidun vuorovaikutuksen tutkimukseen keskuste-

lunanalyyttistä tutkimusmenetelmää, jonka avulla tarkastelen niitä rakenteita, joiden 

varassa vuorovaikutus toimii (Heritage 1996 [1984]). Institutionaalisen vuorovaiku-

tuksen näkökulmasta vuorovaikutus on keskeinen väline, jonka avulla eri alojen am-

mattilaiset suorittavat työtehtäviään (Drew & Heritage 1992, 3). Fasilitoitu vuorovai-
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kutus on tässä mielessä institutionaalista vuorovaikutusta, jossa fasilitoija toimii vuo-

rovaikutuksen ohjaamisen ammattilaisena.  

Rajaudun tutkimuksessani tarkastelemaan tiedon rakentamista vuorovaikutuksessa 

kehittämistyöpajan tilanteessa. Laajempi aikaulottuvuus, kuten esimerkiksi tiedon 

rakentamisen vaikutukset organisaatioiden liiketoimintaan työpajan jälkeen, jää tar-

kastelun ulkopuolelle. 

 

1.3 Organisaatioiden välinen yhteistyö ja ristiriidat 
Organisaatioiden välinen yhteistyö on lähtöisin niiden tarpeesta hyödyntää ympäröi-

vän verkoston erilaisia resursseja (Gulati 1999). Syinä siihen että organisaatiot lähte-

vät yhteistyöhön ja muodostavat keskenään alliansseja voivat olla esimerkiksi tuote-

kehitys, markkinoille pääsy, kustannustehokkuus, kyvykkyyksien edullinen hankinta, 

jakelukanavat, asiakastiedon hankkiminen tai riskien hallinta. (Callahan & MacKenzie 

1999, Hagedoorn 1993). Yhteistyöllä organisaatiot pyrkivät hyödyntämään niiden 

erilaista tietoa, osaamista ja resursseja, joita yhdistämällä pyritään luomaan innovatii-

visia ratkaisuja, joita organisaatiot eivät pystyisi yksin saavuttamaan (Hardy ym. 2005, 

58, Dodgson 1993, 79). Yhteistyöllä on myös haittapuolensa kuten kontrollin menetys, 

prosessien ja kulttuurien yhteensovittamisen vaikeus sekä viestinnän ongelmat 

(Callahan & MacKenzie 1999, 365). 

Organisaatioverkostossa yhteistyö ei perustu markkinoiden tai hierarkian hallintame-

kanismeihin vaan se on niiden välille sijoittuva organisoitumisen muoto (Powell 

1990). Yhteistyön rakenteet muotoutuvat emergentisti toimialan lähtökohdista käsin 

(Kogut 2000). Tämän lisäksi organisaation oppimisen näkökulmasta nähdään että 

oppimisen kohde muuttuu jatkuvasti, eikä yhtä oikeaa hallintamekanismia voida vali-

ta. Sen sijaan yhteistyön tehtävien ja sen rakenteiden tulee sopeutua toisiinsa ja muut-

tua jatkuvasti (Sobrero & Schrader 1998). Yhteistyön voidaan katsoa riippuvan ennen 

kaikkea yhteistyöhön osallistuvien välisistä suhteista, jotka ovat jatkuvasti neuvottelu-

jen kohteena, ja jotka kehittyvät ja uusiutuvat yhteistyön kestäessä (Hardy ym. 2005, 

59).  

Sosiaaliset ja yksilölliset tekijät osana organisaatioiden yhteistyön näkökulmaa muo-

dostavat oman tutkimuskohteensa. (Osborn & Hagedoorn 1997, Sobrero & Schrader 

1998). Vaikeutena tässä tutkimuksessa on, että yksilöiden jäsenyyttä yhteistyössä on 

vaikea määritellä samoin käsittein kuin heidän ollessaan jäseninä yhdessä tietyssä 

organisaatiossa (Osborn & Hagedoorn 1997, 272). Tyypillistä yhteistyössä onkin juuri 

se, että yhteistyö sisältää monitahoisia vuorovaikutussuhteita ihmisten välillä heidän 
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toimiessaan samalla sekä yhteistyön jäseninä että eri organisaatioiden edustajina 

(Hardy ym. 2005, 59).  

Käytäntöyhteisöjä koskeva kirjallisuus (Brown & Duguid 2001, Wenger 1998) koros-

taa sitä että työntekijät, jotka osallistuvat samanlaisiin käytäntöihin, muodostavat yh-

teisöjä, joilla on keskenään jaettuja merkityksiä. Tämä merkitsee, että yhteistyön kan-

nalta ei ole riittävää tarkastella työntekijöiden osallisuutta yhteistyöhön eri organisaa-

tioiden edustajina, vaan merkityksellistä on myös heidän toimimisensa erilaisten käy-

täntöyhteisöjen jäseninä. Yhteistyössä työntekijä on siis samalla sekä tietyn organisaa-

tion edustaja, että tietyn käytäntöyhteisön jäsen.  

Hardy ym. (2005) määrittelevät organisaatioiden välinen tuloksellisen yhteistyön sel-

laisena, että se hyödyntää osallistujien erilaisuutta ja tuottaa sitä kautta yhteisöllisiä ja 

innovatiivisia ratkaisuja, mutta myös tasapainottaa sidosryhmien erilaiset edut (emt., 

58). Tämä tarkoittaa sitä, että yhteistyön sujumisen ja innovaatioiden synnyttämisen 

lisäksi yhteistyöhön osallistuvien organisaatioiden tai niiden osien erilaisten etujen 

pitää tulla samalla huomioiduiksi. Tämä on kuitenkin ongelmallista, koska osapuolten 

edut voivat olla myös vastakkaisia, mikä on yksi syy osapuolten välisiin ristiriitoihin 

(Jehn 1997, 530).  

Organisaatioteoriassa ristiriidan (engl. conflict)2 tutkimuksessa erottuu toisistaan kaksi 

erilaista suuntautumistapaa. Kyky hallita ristiriitoja nähdään toisaalta tekijänä joka 

mahdollistaa organisaatioiden tehokkaamman toiminnan, mutta toisaalta vastakkainen 

näkökulma näkee ristiriidalla olevan organisaatioita hajottava vaikutus esimerkiksi 

kulttuurisista eroista johtuen (Kolb & Putnam 1992, 314). Organisaatioiden toiminnan 

tehostumisen näkökulmasta ristiriitojen tehokas johtaminen, joka voi merkitä samalla 

ristiriitojen edistämistä ja ehkäisemistä, johtaa organisaatioiden yhteiseen kehittymi-

seen ja siihen liittyvään integroitumiseen (emt.). Tällä on erityistä merkitystä myös 

silloin, kun organisaatiot osallistuvat rajoja ylittävään tiedon rakentamiseen.  

Organisaatiorakenteet ovat toisaalta keinoja ristiriitojen hallitsemiseksi, mutta organi-

saatiorakenteet ovat myös samalla ristiriitojen aiheuttajia. Monimutkaisissa organisaa-

tioissa, joissa erilaistuneilla osilla on toisistaan eroavia tavoitteita ja sääntöjä, osien 

välinen ristiriita näyttää olevan välttämätön osa organisaation toimintaa. (Lawrence & 

Lorsch 1967, 42). Kyky käsitellä ristiriitoja rakentavasti vaikuttaa siihen, miten hyvin 

organisaation osat pystyvät toimimaan yhteistyössä ja koko organisaation kannalta 

tehokkaana kokonaisuutena. Ristiriitojen käsittelyn muodoista sellainen, jossa eri 

                                                      
2 Koska tutkimukseni perustana oleva kirjallisuus on osin englanninkielistä ja siinä käytetään 
tiettyjä vakiintuneita käsitteitä, jotkin käsitteet on esitetty selvyyden vuoksi myös englanniksi. 
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ryhmät kohtaavat yhdessä ristiriidat ja ongelmia ratkotaan, on tehokas integroiva kei-

no organisaatiossa (emt.).  

Ristiriidat voivat ilmentyä erityyppisinä. Näitä ovat asiaristiriidat, suhderistiriidat ja 

menettelytapoja koskevat ristiriidat (Jehn ym. 2008). Ne voivat siten liittyä käsiteltä-

viin asioihin, ryhmän jäsenten välisiin henkilökohtaisiin suhteisiin tai prosesseihin 

joiden mukaan tehtävät etenevät. Ryhmät hyödyntävät jäsentensä kykyjä ja tietoa pa-

remmin asioihin kohdistuvassa ristiriidassa, ja asioihin kohdistuvat ristiriidat ovat jopa 

välttämättömiä innovaatiolle, koska ne stimuloivat keskustelua ideoista, jotka auttavat 

ryhmiä suoriutumaan paremmin tehtävistään (Jehn 1997, 532).  

Ristiriidan tutkimus organisaatioissa hahmottaa kolme erilaista ristiriidan johtamis-

mallia: rakenteellinen, menettelytapoihin perustuva ja tilannekohtainen malli (Kolb & 

Putnam 1992, 313). Rakenteellinen malli liittyy olettamukseen, että organisaation 

muodolliset rakenteet kuten hierarkia, työnjako ja tehtävien ja toimintojen eriyttämi-

nen ovat keinoja hallita ristiriitoja. Menettelytapoihin perustuva malli tarkastelee risti-

riitaa työnantajien ja työntekijöiden välisinä työsuhteeseen liittyvinä kiistoina. Siinä 

lähtökohtana on, että ristiriidat ja tyytymättömyys voidaan käsitellä luomalla sääntöjä 

ja menettelytapoja joiden avulla määritellään, miten eri osapuolten tulee toimia, sekä 

miten ristiriitatilanteet kanavoidaan. Tilannekohtaiset selitysmallit tarkastelevat risti-

riitoja niissä erityisissä tilanteissa, joissa kiistat organisaation jäsenten välillä tulevat 

esiin. Näiden mallien pyrkimyksenä on auttaa kyseisessä tilanteessa toimivaa johtajaa 

selvittämään ristiriidan syitä ja valitsemaan sopiva keino ristiriidan selvittämiseen. 

Joskus voi olla tarpeen edistää ristiriitaa ja rohkaista organisaation jäseniä sen käsitte-

lyyn, koska sillä voi olla sosiaalisen systeemin toimintaa tehostava vaikutus. (Kolb & 

Putnam 1992, 313)  

Se millaiseksi ristiriitatilanne muotoutuu, riippuu siitä, millaisen suhtautumisen muo-

don osapuolet valitsevat. Tämä on riippuvaista siitä, millä tavalla osapuolet tilannetta 

tulkitsevat ja miten he sen käsitteellistävät (Thomas 1992, 267). Sellainen suhtautu-

mistapa, jossa ristiriidat kohdataan ja ongelmia ratkaistaan yhdessä eri ryhmien välillä, 

edistää niiden välistä yhteistyötä ja organisaation toimintaa. (Lawrence & Lorsch 

1967). Ristiriitatilanteissa ihmiset voivat neuvotella heidän välillään olevista eroista, 

sen sijaan että he pakottisivat toisia omiin mielipiteisiinsä, antaisivat periksi tai vetoai-

sivat auktoriteetteihin (Rubin 1983). Ristiriidat voivat siten olla hyödyllisiä tiedon 

rakentamisen kannalta ja ne voivat toimia innovaatioiden lähteenä, jos ne hallitaan 

esimerkiksi neuvottelujen, rakenteellisen sopeutumisen tai interventioiden avulla 

(Kolb & Putnam 1992). 
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Käytännön tilanteissa kuten esimerkiksi työntekijöiden tapaamisissa ristiriitojen käsit-

telyn yleisimmät muodot ovat ristiriitojen välttäminen, ristiriitoihin sopeutuminen, 

niiden sietäminen tai liittoutuminen. Ristiriitojen välttäminen selittyy pyrkimyksenä 

välttää kasvojen menetystä (Brown & Levinson 1987). Ristiriitoja pyritään myös vält-

tämään, koska osapuolet ajattelevat, etteivät he voi muuttaa järjestelmää (Kolb & 

Putnam 1992, 319). Ristiriidoilla on myös havaittu olevan kielteinen vaikutus ryhmän 

työskentelyn tehokkuuteen, kun kysymyksessä on suhderistiriita tai menettelytapoja 

koskeva ristiriita (Jehn 1997).  

Edellisen perusteella ristiriita voidaan käsitteellistää ilmiönä, joka voi edistää tai estää 

yhteistyötä. Ristiriita voi olla toisaalta hyödyllinen yhteistyölle, koska se stimuloi 

vuorovaikutusta (Jehn 1997, 532), mutta toisaalta ristiriita voi estää yhteistyötä silloin, 

kun ristiriitaa vältetään silloin, kun sen käsitteleminen olisi tarpeen. Ristiriidan yksi 

keskeinen syy löytyy eri organisaatioiden ja niiden erilaistuneiden osien ja ryhmien 

toisistaan eroavista tavoitteista ja eduista (Thomas 1992, 267) (Lawrence & Lorsch 

1967, 42, Kolb & Putnam 1992, 312). Organisaatioiden välisessä yhteistyössä erilais-

ten etujen ja eturistiriitojen hallinta on siten yhteistyön onnistumisen kannalta keskei-

sessä asemassa. 

Kolb ja Putnam määrittelevät ristiriidan siten, että siinä vallitsee todellisia tai koettuja 

eroavaisuuksia, jotka ilmenevät tietyssä organisaatiokontekstissa, ja jotka herättävät 

tunteita seurauksenaan (Kolb & Putnam 1992, 312). Määrittelen eturistiriidan omassa 

tutkimuksessani Kolbia ja Putnamia (1992) mukaillen siten, että organisaatioiden etu-

ristiriidassa niiden edustajilla on todellisia tai koettuja erimielisyyksiä toistensa etuja 

koskien, jotka he tuovat esiin käsityksissään ja käyttäytymisessään. 

Tarkastelen organisaatioiden välistä tiedon rakentamista fasilitoidussa työpajassa, 

jossa fasilitoija toimii vuorovaikutuksen ohjaajana eturistiriidan ilmetessä. Tutkimani 

ilmiön toinen puoli on siten myös se, miten fasilitoija toiminnallaan vaikuttaa tiedon 

rakentamiseen, ja miten fasilitointi voi edistää organisaatioiden yhteistä kehittämistä 

eturistiriidan vallitessa.  

 

1.4 Organisaatioiden yhteistyön fasilitointi 
Fasilitointi organisaatioiden kehittämisen kontekstissa perustuu sellaiseen oletukseen, 

että kaikessa organisaatioiden kehittämisessä ja ongelmanratkaisussa on osallisena 

ihmisten välinen vuorovaikutus ja prosessit, ja että sosiaalisten prosessien ymmärtä-

minen ja kyky niiden parantamiseen on perustana kaikelle organisaatioiden kehittämi-

selle (Schein, 1988, 12). Fasilitoinnin vaikutus organisaatioiden välisen yhteistyön 
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kehittämiseen perustuu tämän ajattelutavan mukaan ihmisten välisten sosiaalisten 

prosessien diagnosointiin ja parantamiseen.  

Fasilitoijan toiminnan kannalta tärkeää on ryhmän jäsenten osallistaminen vuorovai-

kutuksen prosessiin, eikä hänellä tulisi olla omaa etuaan ajettavana kehitettäviin rat-

kaisuihin nähden (Schuman 1996). Fasilitoinnin kannalta on siten oleellista se tapa, 

jolla fasilitoija käyttää omaa asiantuntemustaan prosessin ohjauksessa. Scheinin mu-

kaan hänellä voi olla omia ideoita tai mahdollisia ratkaisuja, mutta lopputulos on pa-

rempi, jos hän ohjaa ryhmää tai asiakkaana olevaa tahoa luomaan itse omat ratkaisun-

sa (Schein 1978, 339).   

Huxham ja Cropper (1994) esittävät että fasilitoijan toiminnan hyödyllisyys suhteessa 

asiakkaaseen voidaan hahmottaa käsitteellisen mallin avulla jossa on kolme osateki-

jää: prosessi (P, engl. process), sisältö (C, engl. content), ja fasilitoijan asiantuntijatie-

don käyttäminen (S, engl. injection of substantial expertise). Näistä osatekijöistä pro-

sessilla (P) tarkoitetaan ryhmän vuorovaikutuksen ja keskustelun sosiaalisia prosesse-

ja, joita fasilitoija ohjaa. Sisällöllä (C) tarkoitetaan ongelman monitahoisen sisällön 

hahmottamista ja hallintaa. Prosessin ja sisällön kesken on vahva yhteys, ja niiden 

välisessä yhteydessä mallien käytöllä on tärkeä rooli. (Huxham & Cropper 1994, 

Huxham 1996). Sisällöllä on siten suuri merkitys fasilitoijan ohjaavan toiminnan läh-

tökohtana (Nielsen 2012).  

Asiantuntijatiedon (S) käyttö liittyy pääasiassa konsultoivaan toimintaan ja sillä tar-

koitetaan toimialakohtaista erityistä tietoa, mutta sillä voi olla myös tärkeä rooli fasili-

toinnissa. Asiantuntijatietoa voidaan käyttää esimerkiksi uskottavuuden ja luotetta-

vuuden osoittamiseen siten, että fasilitoija osoittaa ymmärtävänsä mistä on kyse orga-

nisaation toimintaan liittyen, tai hän voi sen perusteella esittää tilannetta selventäviä 

kysymyksiä (Huxham & Cropper 1994, 4-5). Fasilitoija voi käyttää omaa asiantuntija-

tietoaan myös siihen, että hän voi haastaa osallistujien oletuksia käsillä olevasta tilan-

teesta (Huxham 1996, 144). Asiantuntijatiedon arvo fasilitoinnissa on siis siinä, miten 

sen avulla voidaan vaikuttaa rakentavasti osallistujien omaan ajatteluprosessiin, ja 

auttaa osallistujia tuomaan esiin ja tutkimaan heistä lähtöisin olevia ideoita.  

Prosessiin ja sisältöön keskittyvä fasilitoija voi joutua vastakkaiseen asetelmaan työ-

pajan osallistujien kanssa esimerkiksi silloin, kun hän keskeyttää osallistujan puolus-

tautuvan käyttäytymisen ja kiinnittää huomiota siihen että jotakin asiaan väistellään 

(Heron, 1999, 185). Vastakkainasettelun taustalla ovat Heronin mukaan sellaiset asiat 

joiden kohtaaminen on vaikeaa ja joita siksi vastustetaan ja väistellään. Heron mainit-

see useita syitä jotka voivat muodostua esteeksi ryhmän oppimiselle. Yksi syy on, että 
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osallistujat tuovat mukanaan omat rajoittavat arvonsa ja norminsa omista kulttuureis-

taan (Heron 1999, 179). Tämä on merkittävä lähtökohta organisaatioiden yhteistyön 

fasilitoinnille (Barry 1997). 

Fasilitoijan tiedollista roolia voidaan tarkastella myös toimintatutkimuksen lähtökoh-

dasta tarkastelemalla tutkijan asemaa kehitysinterventiossa. Cassell ja Johnson (2006) 

esittävät, että tutkijalla voi olla erilainen lähtökohta sen mukaan, miten toimintatutki-

mus suhtautuu interventioon ja sen tuloksiin.  Positivistisessa lähtökohdassa korostuu 

tutkijan rooli asiantuntijana ja ratkaisujen tuottajana, jolloin toimintatutkimus on jota-

kin ”jota tehdään organisaatioiden jäsenille” (Cassell & Johnson 2006, 795). Tällöin 

organisaatioiden edustajien osallisuus on pääasiassa helpottaa muutoksen käyttöönot-

toa organisaatiossa (Schein 1995). Osallistava interventio taas toimii siitä lähtökohdas-

ta, että toimintatukimusta ”tehdään ihmisten kanssa ” (Cassell & Johnson 2006, 795) 

ja todellisuuden kielellistä rakentumista voidaan tuoda tietoisesti tarkasteluun ja muut-

taa (Linstead 1993). Osallistavassa lähtökohdassa korostuu tutkijan asema osallistaja-

na ja mahdollistajana, sekä osallistujien ajattelun tuominen reflektioon ja vakiintuneen 

ajattelun kyseenalaistaminen. Fasilitoinnin merkitys organisaatioiden välisen yhteis-

työn kehittämiselle on tästä lähtökohdasta katsoen se, että fasilitointi luo mahdollisuu-

den sellaiselle keskustelulle, jossa eri organisaatioiden jäsenet voivat ymmärtää pa-

remmin niitä perusteita, joiden varaan he rakentavat käsityksen itsestään ja organisaa-

tioistaan (Barry 1997).  

 

1.5 Tutkimusmenetelmän valinta ja kontribuutio 
Tutkimukseni kohteena on organisaatioiden välinen tiedon rakentaminen fasilitoidussa 

vuorovaikutuksessa eturistiriidan aikana, ja tavoitteeni on laajentaa siitä olemassa 

olevaa teoriaa. Tutkimukseen, jossa olemassa olevaa teoriaa halutaan laajentaa ja täy-

dentää siinä olevia puutteita, soveltuu laadullinen tutkimusmenetelmä (Vaughn 1992). 

Sovellan siksi tutkimukseeni keskustelunanalyyttistä tutkimusmenetelmää, joka on 

aineistolähtöinen, laadullinen tukimusmenetelmä sosiaalisen vuorovaikutuksen tutki-

mukseen.  

Keskustelunanalyysi on paitsi tutkimusmenetelmä, se sisältää myös teoreettisen tieto-

pohjan prosessina etenevien sosiaalisten vuorovaikutusilmiöiden tarkasteluun. Kes-

kustelunanalyysi perustuu olettamukseen, että ihmisten välinen vuorovaikutus on ra-

kenteellisesti järjestynyttä toimintaa (Heritage 1996 [1984] ), jonka osallistujat vuo-

roissaan tuottavat ja tulkitsevat. Tutkimuksen keskiössä ovat siten vuorovaikutuksen 

rakenteet, joiden mukaan vuorovaikutus jäsentyy. Peräkkäisten tekojen muodostamat 
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jaksottaiset rakenteet ovat merkittävin vuorovaikutuksen muoto, ja niiden varaan lähes 

kaikki kohteellinen sosiaalinen vuorovaikutus rakentuu (Schegloff 2007). Näiden ra-

kenteiden avulla ihmiset toimivat yhdessä ja ymmärtävät toisiaan.  

Tutkimukseni tuottaa uutta tietoa organisaatioissa tapahtuvan tiedon rakentamisen 

tutkimukseen, jossa on havaittu tarve mikrotason vuorovaikutuksen tarkempaan tut-

kimukseen (Tsoukas, 2009). Tutkimukseni tuo tähän tarpeeseen uutta tieteellistä tietoa 

siitä, millaista organisaatioiden edustajien välinen tietoa rakentava vuorovaikutus on 

eturistiriidan aikana. Tämä tapahtuu soveltamalla keskustelunanalyyttistä tutkimus-

menetelmää ja sen teoreettista tietopohjaa abduktiivisen teorian muodostuksen (Niini-

luoto 1999) lähtökohtana. 

Keskustelunanalyyttisessä tutkimuksessa on tutkittu laajalti institutionaalista vuoro-

vaikutusta, jolla ymmärretään erilaisten ammatillisten tilanteiden suorittamiselle tyy-

pillistä vuorovaikutusta. Näitä ovat esimerkiksi television haastattelutilanteet (Herita-

ge & Greatbatch 1991) tai luokkahuoneen oppimistilanteet (Kovalainen & Kumpulai-

nen 2007). Tutkimukseni tuo lisää tietoa institutionaalisen vuorovaikutuksen tutki-

musalueeseen siitä, millaista fasilitoitu vuorovaikutus on organisaatioiden välisen 

tiedon rakentamisen kontekstissa.  

Tutkimukseni tuo lisää tietoa fasilitoinnin tutkimukseen, jossa on toistaiseksi vähän 

empiiristä tutkimusta tiedon rakentamisen fasilitoinnista eturistiriidassa. Tuloksena on 

uutta tietoa fasilitoijan ohjaavasta toiminnasta tällaisessa vuorovaikutuksessa. 
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2 Kirjallisuus   
 

Organisaatioiden välinen tiedon rakentaminen fasilitoidussa vuorovaikutuksessa etu-

ristiriidan aikana on tutkittavana ilmiönä monikerroksinen. Siihen liittyy sekä organi-

saatioissa tiedon rakentamiseen vaikuttavia tekijöitä, että vuorovaikutuksen ymmärtä-

miseksi tarpeellista tietoa. Esittelen kirjallisuutta näistä tutkimusalueista seuraavasti: 

luku 2.1 käsittelee ensin organisaatioiden välistä tiedon rakentamista sekä organisaa-

tiorajojen merkitystä tiedon rakentamiselle. Sen jälkeen luku 2.2 käsittelee vuorovai-

kutusta sellaisena mekanismina, jonka avulla tiedon rakentaminen organisaatioissa 

selittyy. Luku 2.3 käsittelee fasilitoijan roolia tiedon rakentamisessa. Luku 2.4 käsitte-

lee sitä, miten fasilitoijan ohjaava toiminta näyttäytyy institutionaalisena vuorovaiku-

tuksena, ja miten vuorovaikutus keskustelunanalyyttisestä näkökulmasta tarkemmin 

selittyy. Luvussa 2.5 on yhteenveto tutkimukseni keskeisistä teoreettisista lähtökohdis-

ta sekä kirjallisuuteen pohjautuva teoriamalli. 

 

2.1 Organisaatioiden välinen tiedon rakentaminen 
Organisaatiot muodostuvat yhteisöistä, joiden käytännöt eriytyvät ajan kuluessa 

(Brown & Duguid  2001). Käytäntöyhteisöjen rajapintojen eri puolilla olevilla toimi-

joilla on niiden omien käytäntöjen synnyttämää erityistä tietoa (engl. domain-specific 

knowledge, Carlile 2004). Yhteistyö rajapintojen yli edellyttää, että toimijat kykenevät 

paitsi jakamaan, myös arvioimaan toistensa erityistä tietoa. Tämä edellyttää, että toi-

mijoilla on riittävästi yhteistä tietoa (engl. common knowledge), jota ne käyttävät 

päästäkseen jakamaan ja arvioimaan toistensa erityistä tietoa (emt.). Eri ryhmien eri-

tyisen tiedon ja toimijoiden yhteisesti jakaman tiedon erottaminen on hyödyllistä sen 

ymmärtämiseksi, millaisia haasteita toimijat kohtaavat heidän tavoitellessaan eri aloja 

yhdistävää tiedon rakentamista ja innovaatiota. 

Eri ryhmien välisellä neuvottelulla on ensiarvoisen tärkeä merkitys dynaamisten tietoa 

rakentavien ryhmien koordinoinnissa organisaatioissa (Brown & Duguid 2001, 209). 

Eri ryhmien välinen neuvottelu mahdollistaa paikallisen muutoksen ja vaikuttaa myös 

strategiseen muutokseen, jos se on tarpeellista (emt.). Organisaatioiden erilaiset tavoit-

teet ja edut vaikuttavat siihen, miten eri ryhmät arvioivat toistensa käytäntöihin sitou-

tunutta erityistä tietoa organisaatiorajojen yli. Tällöin tiedon rakentaminen on luon-

teeltaan poliittinen prosessi, jossa erilaiset edut saattavat estää tiedon rakentamista 

(Carlile 2004, 559). Poliittiseen prosessiin liittyy se, kenellä on oikeus käyttää valtaa, 
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luoda merkityksiä ja osallistua prosessiin, mikä käy ilmi erityisen selvästi organisaati-

oiden välisissä ryhmissä (Schuman 1996, 131).  

Carlilen (2004) mukaan erilaiset teoreettiset näkökulmat tietoon määrittävät sitä, millä 

tavoilla tiedon rakentaminen rajapinnoilla voidaan käsitteellistää. Carlilen (2004) mu-

kaan voidaan erottaa kolme keskenään erilaista lähestymistapaa tiedon rakentamiseen 

rajapintojen yli: 1) tiedon siirtämisen lähestymistapa joka näkee tiedon hyödykkeenä, 

joka voidaan tallentaa ja palauttaa käsittelyyn, 2) tulkinnallinen lähestymistapa, joka 

painottaa jaettujen merkitysten tärkeyttä tiedon rakentamisessa toimijoiden kesken, 

sekä 3) poliittinen lähestymistapa joka huomioi kuinka eri edut estävät tiedon raken-

tamista. Näihin liittyy kolme erilaista tiedollista rajaa, eli syntaktinen, semanttinen ja 

pragmaattinen raja, joiden ylittämiseksi tarvitaan tiedon siirtämisen, tulkinnan ja 

muuntamisen prosessi (engl. transfer, translation, transformation, Carlile 2004, 555).  

Carlile määrittelee nämä rajat ja prosessit seuraavasti (Carlile 2004, 560). Ensin koh-

dataan syntaktinen raja, jossa erityistä tietoa voidaan siirtää yhteisen termistön tai 

”sanakirjan” (engl. lexicon) avulla. Kun uutuus lisääntyy, ilmenee uusia eroja ja riip-

puvuuksia, joita pitää tunnistaa ja niiden seurauksia ymmärtää. Semanttisella rajalla 

oppimis- ja tulkitsemisprosessi luo yhteisiä merkityksiä, jotka mahdollistavat sen, että 

toimijat voivat jakaa ja arvioida toistensa tietoa. Jos semanttinen prosessi eli yhteisten 

tulkintojen tekeminen ei ole vastaus ongelmaan, kohdataan pragmaattinen raja. Tällöin 

on tarpeen neuvotella ja muuntaa sekä aiempaa jaettua tietoa että erityistä tietoa. 

Pragmaattinen raja merkitsee sitä, että tieto on paikallista ja se on sitoutuneena yhtei-

sön käytäntöön, jolloin tiedon rakentaminen edellyttää sen irrottamista käytännöstään 

(Brown & Duguid 2001, 204) ja että tieto on samalla niiden panoksena, jotka ovat 

tiedon kehittäneet (Carlile 2002, 445-446). 

Poliittinen prosessi merkitsee, että toimijoiden erilaiset edut ovat vaikuttamassa tiedon 

rakentamiseen tällä rajalla. Siinä tapauksessa ei ole riittävää pelkästään tulkita erilais-

ten merkitysten välisiä eroja, vaan neuvotella etuja ja tehdä myönnytyksiä toimijoiden 

välillä. Carlilen mukaan esimerkiksi Nonakan (Nonaka 1994) tiedon eksplikoinnin 

prosessi ei ota huomioon sitä, että tiedon eksplikoiminen paljastaa samalla usein eri-

laisia etuja, jotka luovat esteitä jaettujen merkitysten kehittämiselle (Carlile 2004, 

559). Tällöin yhteistä tietoa ei voidakaan rakentaa, vaan tarvitaan prosessi, jossa myös 

edut ovat neuvoteltavina.  Siksi tarvitaan prosessi, jossa toimijat neuvottelevat ja ovat 

halukkaita muuttamaan sekä toimijoiden käytäntöyhteisöjen tietoa, että niiden etuja 

(emt.). Prosessi on luonteeltaan poliittinen, mikä tarkoittaa sitä, että etuja neuvotellaan 

ja arvioidaan uudelleen. Tiedon rakentamisen tutkimuksen kannalta on siten tärkeä 



 

19 
 

kysymys, millainen on se prosessi, jonka avulla etuja neuvotellaan ja määritellään 

uudelleen, ja miten edut prosessissa muuttuvat.  

Määrittelen edellä olevan perusteella tutkimukseni kannalta kaksi organisaatioiden 

välisessä tiedon rakentamisessa merkityksellistä käsitettä. (1) Pragmaattinen raja 

(Brown & Duguid 2001, Carlile 2002) merkitsee, että tieto on luonteeltaan paikallista 

ja eri ryhmien toimintaan sitoutunutta. Tutkimukseni lähtöoletuksena on, että myös 

edut ovat, ainakin osittain, tällaista toimintaan sitoutunutta tietoa. (2) Poliittinen pro-

sessi (Carlile 2004, Schuman 1996) merkitsee taas sellaista prosessia, jossa eri ryhmi-

en edut estävät yhteisen tiedon rakentamista. Poliittisessa prosessissa eri ryhmät neu-

vottelevat eduistaan, tekevät myönnytyksiä ja muuttavat etujaan. Poliittisen prosessin 

myönteinen lopputulos tiedon rakentamisen kannalta on sellainen, että yhteinen tiedon 

rakentaminen mahdollistuu.  

Olennainen kysymys etujen neuvottelun kannalta on, millaista etuja koskeva ekspli-

koitu tieto on, ja miten se saadaan vuorovaikutuksessa esiin. Vuorovaikutuksessa tie-

tyn sidosryhmän ja sen edustajan etu on tilanteessa havaittava toiminnan syy, jonka 

perusteella voidaan arvioida, miksi toiminta on sidosryhmälle hyödyllistä. (Lawrence 

ym.1999, 490). Eduilla on Lawrencen ym. mukaan seuraavat kolme ominaisuutta: (1) 

Edut tulevat ilmi vuorovaikutuksen prosessissa, ja edut ovat tämän prosessin tulosta. 

(2) Edut ovat arvioinnin tuotoksia.  Esittämällä että jokin toiminta tai tilanne on jonkin 

toimijan edun mukainen sisältää sen oletuksen, että toiminnan tai tilanteen vaikutus 

toimijalle on arvioitavissa.  (3) Edut eivät ole täsmällisiä johtuen siitä, että ne ovat 

arvioinnin tulosta, niitä neuvotellaan sosiaalisesti, ja ne voivat jäädä kiistanalaiseksi. 

(Lawrence ym.1999, 490-492). Edut ovat tästä näkökulmasta käsin vuorovaikutuksen 

tuotoksia, ja sen johdosta havaittavissa vuorovaikutuksessa. Etu määrittyy siitä käsin, 

mikä jonkin sidosryhmän edustajan kannalta on järkevä syy toiminnalle.  Edut raken-

tuvat pikemminkin vuorovaikutuksessa olevissa neuvottelun prosesseissa, kuin että 

niitä voitaisiin määritellä yleispätevästi tai puolueettomasti. Edellä olevan määrittelyn 

mukaan eksplisiittisesti ilmenevä, artikuloitu etu on siten vuorovaikutuksessa ilmene-

vä, jonkin sidosryhmän edustajan esittämä toiminnan syy, jonka perustella ryhmän 

etua voidaan arvioida. 

Lähtökohtana organisaatioiden tiedon rakentamisessa on myös, että kullakin organi-

saatiolla on valmiiksi olemassa olevaa tietoa, joka on luonteeltaan perittyä taustatietoa 

(engl. inherited background, Tsoukas 2009). Ihmiset ovat tietoisia tästä taustatiedosta, 

mutta se on sitoutuneena organisaatioiden toimintaan. Tiedon rakentamisen kannalta 

on siksi merkittävää, että toimintaan sitoutunut tieto artikuloidaan uudelleen (Håkan-

son 2007). Uudelleen artikuloimisen avulla olemassa oleva tieto saadaan esille ja mer-



 

20 
 

kitykselliseksi käsillä olevaan tehtävään nähden. Uudelleen artikulointi mahdollistaa 

myös etääntymisen vakiintuneista käytännöistä ja käytäntöjen kriittisen arvioinnin 

(Tsoukas 2009, 943).  

Tiedon rakentamisen poliittinen prosessi edellyttää sitä, että organisaatioiden edut 

saadaan artikuloitua uudelleen, jotta niitä voidaan neuvotella. Tämä tapahtuu vuoro-

vaikutuksen prosessissa (Lawrence ym. 1999). Yleisemminkin organisaatioiden tiedon 

tutkijat ovat esittäneet, että vuorovaikutus on tärkeä mekanismi, jonka avulla käsitteel-

linen muutos ja uuden tiedon rakentaminen tapahtuu (Tsoukas 2009). Seuraavaksi 

tarkastelen lähemmin, kuinka tiedon rakentaminen vuorovaikutuksessa tapahtuu. 

 

2.2 Vuorovaikutus ja tiedon rakentaminen  
Organisaatioiden oppimisen ja tiedon rakentamisen tutkimuksessa käytetään yleisesti 

käsitettä ”dialogi” käsiteltäessä erilaisia vuorovaikutuksessa tapahtuvia ilmiöitä. Vuo-

rovaikutuksen ja dialogin käsitteet ovat siten lähekkäisiä. Dialogi eroaa kuitenkin vuo-

rovaikutuksesta siten, että dialogi määrittyy laajemmin diskursiivisena koordinointina 

jotakin sosiaalista päämäärää varten (Gergen 2004), ja dialogin tehtävänä on poistaa 

osapuolten välillä olevaa epäselvyyttä (Tsoukas 2009, 943). Bohmin (1996) mukaan 

dialogi on meissä ja meidän välillämme ryhmässä olevaa merkitysten virtaa, jonka 

avulla uusi ymmärrys voi kehkeytyä (emt., 6) ja dialogi määrittyy enemmänkin merki-

tysten rakentumisena vuorovaikutuksessa (Jokinen 2002, 45).  

Keskustelun tutkimus taas käyttää vuorovaikutuksen käsitettä siinä merkityksessä, että 

se tarkoittaa havaittavissa olevaa sosiaalista toimintaa ja käyttäytymistä vuorovaiku-

tuksessa, siten kuin se ilmenee kielellisenä ja kehollisena toimintana (Schegloff 1996, 

162), joka on yhteydessä materiaaliseen ympäristöönsä (Goodwin 2000). Keskityn 

tässä tutkimuksessa tarkastelemaan vuorovaikutusta puheen avulla tuotettuna toimin-

tana, ja käytän käsitettä ”vuorovaikutus” siinä merkityksessä, että se tarkoittaa puhut-

tua vuorovaikutusta. 

Vuorovaikutus on yhteisöllisen toiminnan perustavanlaatuinen ilmiö, jonka tutkiminen 

vaatii tutkijalta oletuksia siitä, missä kulttuurisessa ympäristössä toimitaan, ja mitä 

vuorovaikutuksella siinä ympäristössä tarkoitetaan.  Tutkimukseni tarkastelee vuoro-

vaikutusta ensinnäkin organisaatioiden välisen tiedon rakentamisen näkökulmasta. 

Tsoukasin mukaan organisaatioiden tiedon tutkijat pitävät vuorovaikutusta tärkeänä 

mekanismina, jonka avulla käsitteellinen muutos ja uusi tieto syntyy (Tsoukas 2009, 

942). Tästä näkökulmasta on kiinnostavaa, miten vuorovaikutus johtaa muutokseen ja 

rakentaa uutta tietoa, joka on tuloksellista organisaatioiden toiminnalle.  Toiseksi tar-
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kastelen vuorovaikutusta fasilitoinnin näkökulmasta, josta käsin avautuu näkymä sii-

hen, miten ryhmässä tapahtuvaa vuorovaikutusta voidaan ohjata, kun lähtökohtana on 

tiedon hajautuminen eri organisaatioiden edustajien kesken. Kolmanneksi käytän vuo-

rovaikutuksen tutkimuksessa keskustelunanalyyttistä tutkimusotetta. Sen avulla tar-

kastelen niitä kielellisiä rakenteita, joiden varaan vuorovaikutus rakentuu.  

Puhuttu vuorovaikutus on prosessi, jota tarkastellaan henkilöiden välisenä puheenvuo-

rojen vuorotteluna. Nämä toisiaan seuraavat vuorot suhtautuvat toisiinsa siten, että ne 

luovat jatkuvasti uusia merkityksiä keskinäisessä vuorovaikutuksessa toistensa kautta. 

Weickin (1979, 89) mukaan vuorovaikutus etenee henkilöiden kesken siten, että hen-

kilön A teko aiheuttaa henkilön B vastausteon, johon puolestaan A vastaa toisella vas-

tausteolla.  Tästä muodostuu vuorovaikutukseen perusrakenne joka on muodoltaan 

teko-vastausteko-toinen vastausteko (engl. double interact).  

Markova (1987) esittää, että vuorovaikutus perustuu paitsi toisten, myös osallistujien 

omaan itseensä kohdistuvasta arvioinnista tai reflektiosta. Markova hahmottaa keski-

näistä riippuvuutta kuvan 1 mukaisen mallin avulla: 

 

Kuva 1. Vuorovaikutuksen periaatemalli (Markova 1987, 295). 

 

Markova (1987, 294-296) kuvaa vuorovaikutuksen etenemistä kolmivaiheisena seu-

raavasti:  

”A aloittaa vuorovaikutuksen ottamalla ensimmäisen askeleen (ab). Sen 

jälkeen B ottaa toisen askeleen b(ab), joka on suunnattu takaisin A:lle.  

Toinen askel tavoittaa kuitenkin A1:n, koska vuorovaikutuksen tulokse-

na A:ta ei enää ole. A on muuttunut sekä vuorovaikutuksen, että myös 
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oman toimintansa arvioinnin tuloksena.  Tämä muutos on kolmas askel 

a1
b.  Mallissa ei oleteta, että a1 ja b1 ovat tulosta pelkästään A:n ja B:n 

toiminnasta omina yksilöinään, vaan siten että he ovat tietoisia itsestään 

ja toisistaan vuorovaikutuksessa. Tästä syystä yksilön oman toiminnan 

arviointi sisältää samalla myös sen huomioimisen, että muut arvioivat 

samalla yksilön omaa toimintaa. Siksi kuvassa muutoksella a1 on ylä-

viite b ja vastaavasti muutoksella b1 on yläviite a. Mallin perusominai-

suutena on, että osallistujien teot ovat keskinäisessä vastakkainasette-

lussa toisiinsa nähden, ja että seuraavat teot syntyvät vastakkainasette-

lun ja sen purkautumisen seurauksena. Tämä johtaa seuraaviin vastak-

kainasetteluihin ja niiden purkautumiseen, minkä seurauksena osapuol-

ten välinen suhde syntyy.”  

Markovan mallin avulla voidaan ymmärtää yksilöiden toiminnan muuttuminen yhtei-

sen vuorovaikutuksen tuloksena, mikä on oleellista tiedon rakentamisessa ja etujen 

neuvottelussa vuorovaikutuksessa.  

Weickin (1979) mukaan vuorovaikutusrakenteen edetessä osallistujilla on mahdolli-

suus tehdä valintoja ensimmäisen aloittavan vuoron jälkeen. Tämä tapahtuu toisessa 

tai kolmannessa vuorossa taulukon 1 mukaan:  

Taulukko 1. Valintojen mahdollisuus vuorovaikutuksen edetessä (Weick 1979, 
115). 

1. Henkilön toiminta 2. Toisen henkilön vastaus 3. Ensimmäisen henkilön uu-

delleenarviointi 

Valitsee tarkastelun aiheen, 

esittää uuden tulkinnan, 

erittelee tulkintaa tms. 

Hyväksyy, hylkää tai muok-

kaa edellistä tekoa 

Hylkää, arvioi uudelleen tai 

säilyttää alkuperäisen tekonsa 

 

Jokaisen puheenvuoron merkitys riippuu sitä seuraavasta keskustelusta (Sawyer, 

2003). Puhuja ei voi siten tietää oman lausumansa merkitystä, ennen kuin toinen puhu-

ja on vastannut (Tsoukas 2009, 944). Vuorolla on mahdollisuus merkitä, mutta sillä ei 

ole merkitystä itsessään, vaan sen merkitys toteutuu toisen puhujan lisäyksen kautta 

(Gergen ym. 2004, 12-13). Puhujat ymmärtävät siten oman aikaisemman lausumansa 

toisen puhujan vastauksen valossa (emt.). Tämän johdosta toisiaan seuraavilla vuoroil-

la on se ominaisuus, että ne ovat refleksiivisiä. Tämä tarkoittaa sitä että toisiaan seu-

raavat vuorot esitetään pitäen mielessä, mitä puhujat ovat aiemmin sanoneet (Tsoukas 

2009, 944).  
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Tuloksellinen vuorovaikutus on Tsoukasin mukaan juuri tällaista refleksiivistä vuoro-

vaikutusta, eli sellaista, jossa mahdollisuus keskinäiseen vaikuttamiseen toteutuu. Sen 

lopputuloksena on uuden tiedon rakentuminen (Tsoukas 2009, 943). Kun vuorovaiku-

tus ei ole tuloksellista, yksittäiset annit keskusteluun ovat sirpaloituneita ja osallistujat 

puhuvat rinnakkaisia keskusteluja, eivätkä löydä yhteistä kieltä asian käsittelemiseksi 

(emt., 944). Tuloksellisen vuorovaikutuksen seurauksena syntyvä uusi tieto voidaan 

Toukasin mukaan ymmärtää aikaisemmista käsitteistä erottuvina ”uusina käsitteinä” 

(engl. distinctions). Kun uusia käsitteitä muodostetaan ja hyväksytään, uutta tietoa 

syntyy organisaatiossa (emt., 942).  

Tsoukas esittää, että vuorovaikutus on myös emergenttiä eli yhteisöllisesti kehkeyty-

vää (Tsoukas 2009). Jokainen puheenvuoro luo useita mahdollisuuksia edetä eri suun-

tiin, koska jokainen niistä sisältää monia tulkinnan mahdollisuuksia. Yksittäisten vuo-

rojen seurauksena syntyy vuorovaikutuksen rakennelma. Sitä ei voida johtaa analyytti-

sesti osallistujien yksittäisten vuorojen sisältämiin aikomuksiin tai tekoihin, koska 

puhuja ei välttämättä tiedä lausumansa merkitystä, ennen kuin seuraava puhuja on 

vastannut siihen (Sawyer 2003). Vuorovaikutuksen lopputulos, eli se, johtaako se 

uusiin, aiemmista erottuviin käsitteisiin, on siten emergentti ilmiö jota ei voida jakaa 

osiinsa.  (Tsoukas 2009,  945) 

Gergenin ym. (2004) näkökulma tulokselliseen vuorovaikutukseen on siinä, miten se 

johtaa merkitysten muutokseen. Heidän mukaansa pelkkä edellisten lausumien hyväk-

syminen ja niiden toistaminen sellaisenaan ei tuo lisää sellaista, jonka perusteella ra-

kentuisi uusia merkityksiä. Jokainen lausuma vuorovaikutuksessa saa merkityksensä 

sen sisältämästä erilaisuudesta muihin lausumiin nähden.  Laajemmin tarkasteltuna 

tämä merkitsee sitä, että vuorovaikutuksen tuloksellisuus riippuu siitä että se tuottaa 

jatkuvasti erilaisuutta.  (Gergen ym. 2004, 13) 

Edellä tuli esille, että vuorovaikutuksen mikrotason prosessi selittyy jaksottain toistu-

van kolmiosaisen rakenteen avulla. Weick (1979) kutsuu tätä rakennetta nimityksellä 

vuorovaikutuksen kaksoisrakenne (engl. double interact), Markova (1987) nimityksel-

lä vuorovaikutuksen kolmiaskelinen malli (engl. three-step model of interaction). Mal-

lien avulla selittyy vuorovaikutuksen refleksiivisyys, eli se että vuorovaikutus perus-

tuu siihen, mitä puhujat ovat aiemmin sanoneet, sekä emergenssi eli se, että jokainen 

puheenvuoro luo useita mahdollisuuksia edetä eri suuntiin. Nämä ominaisuudet ku-

vaavat sitä, miten vuorovaikutus johtaa keskinäiseen vaikuttamiseen ja uuden tiedon 

rakentumiseen. Weickin ja Markovan esittämät vuorovaikutuksen mallit ovat teoreet-

tisia yleistyksiä, jotka kuvaavat keskinäisen vaikuttamisen periaatetta. Mallien avulla 
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tiedon muutos voidaan selittää yhteisen vuorovaikutuksen tuloksena, mikä selittää 

myös yhteistä tiedon rakentamista ja etujen neuvottelua vuorovaikutuksessa.   

Kolmivaiheinen malli kuitenkin muuttuu silloin, kun fasilitoija toiminnallaan vaikut-

taa vuorovaikutuksen prosessiin. Seuraavaksi tarkastelen niitä erityisiä tehtäviä, joita 

fasilitoijalla tietoa rakentavassa vuorovaikutuksessa on, ja mikä on fasilitoijan rooli 

siinä tilanteessa. 

 

2.3 Fasilitoijan rooli tiedon rakentamisessa 
Fasilitoijalla on mahdollisuus vaikuttaa merkitysten luomiseen silloin, kun merkityk-

set syntyvät fasilitoijan ja osallistujien yhteistyönä ryhmän yhteisessä reflektiossa 

(Heron 1999, Gergen ym. 2004). Reflektiossa ryhmän osallistujat tutkivat jotain aihet-

ta yhdessä omaan kokemukseensa perustuen. Kokemuksen ja sen reflektoinnin välillä 

on tarkoituksellisesti luotu tulkinnallinen suhde, joka syntyy kun näitä vaiheita vuoro-

tellaan keskenään (Heron 1999, 117).   

Fasilitoijan voidaan nähdä tässä tilanteessa asettuvan tulkitsijan rooliin, jossa hän eh-

dottaa yleisölle tulkintojaan hyväksyttäväksi tai hylättäväksi. Tilanne vuorovaikutuk-

sessa näyttäytyy siten, että osallistujat tarkastelevat fasilitoijan tulkinnan avulla uudel-

leen organisoitua tietoa siitä mitä he ovat sanoneet ja arvioivat lopputulosta. Fasilitoija 

tuo olennaisen lisän prosessiin oman tulkintansa kautta. Hän voi pyytää osallistujia 

hyväksymään tai hylkäämään tulkinnan, eli onko tulkinta sitä mitä he todellisuudessa 

tarkoittavat. Sen perusteella osallistujat voivat valita tulkintoja, jotka ilmentävät hei-

dän etujaan (Cooren ym. 2006, 553). Valinta perustuu siihen, että osallistujat voivat 

tällaisessa prosessissa nähdä, mitä he ovat sanoneet (Weick 1979). Toisin sanoen fasi-

litointi, jonka pitäisi olla pelkästään näkymätöntä välittämistyötä, onkin itse asiassa 

merkitysten muuntamiseen liittyvää toimintaa (Cooren ym. 2006). 

Fasilitoinnin ”tekeminen” ei ole pelkästään työpajan tehtävien ohjaamista, puheenjoh-

tajana toimimista ja puheenvuorojen jakamista, vaan se on myös keskeisesti osallistu-

jien johdattamista aktiiviseen osallistumiseen vuorovaikutuksessa ja siihen, että he 

tuovat oman osansa yhteisiin tuloksiin. Samalla vuorovaikutuksen ohjaus luo edelly-

tyksiä paikallisen käytäntöyhteisön muodostumiselle. Fasilitoija ohjaa tavoitteellista 

keskustelua esimerkiksi ideoivaan toimintaan pääsemiseksi (Nielsen 2012, 106). Fasi-

litoija voi ohjata vuorovaikutuksen prosessia erittäin tietoisella tavalla vaikuttamalla 

siihen, mitä osallistujat tähän prosessiin tuottavat (emt.).  

Fasilitoija kontrolloi monin tavoin vuorovaikutuksen prosessia. Hän kehottaa aloitta-

maan, hyväksyy osallistujien ilmauksia ja jakaa osallistumisen vuoroja. Tästä vuoro-
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vaikutuksesta muodostuu menettelytapa, jossa esiintyy toistuvasti samanlaisia jaksoja 

aloituksineen ja lopetuksineen. Vaikka jaksot ovatkin samalla myös osallistujien tuot-

tamia, fasilitoijan puuttuminen tilanteeseen vuoroja jakamalla luo erittäin tehokkaasti 

tilanteen rakennetta (Cooren ym. 2006, 546). 

Kysymyksillä on keskeinen merkitys fasilitoinnissa. Kyky muotoilla ja esittää kysy-

myksiä on fasilitoijalle olennainen taito, jonka avulla hän käynnistää ja ylläpitää vuo-

rovaikutusta (Pyser 2005, 216). Hyvin muotoillut kysymykset tuovat osallistujat osal-

lisiksi keskusteluun, herättävät heidät reflektoimaan ja vilkastuttavat keskustelua tuo-

malla esiin henkilökohtaisia näkemyksiä. Esimerkiksi yksi tehokas kysymysten teke-

misen tekniikka on sellainen, joka esittää sellaisia oletuksia ja näkökulmia, joita ryh-

mä ei ole käsitellyt.  Kysymykset ovat Pyserin mukaan yksi tuloksellisen ja tasapai-

noisen vuorovaikutuksen olennainen elementti.  

Fasilitoija käyttää vuorovaikutuksen ohjauksessa hyväksi esineellistä ympäristöä ku-

ten kuvia, kirjoittamista ja piirtämistä, sekä erilaisia käsitteellisiä malleja ja pelejä 

(Nielsen 2012, Cooren ym. 2006). Fasilitoija voi käyttää näitä välineitä keskustelun 

aiheiden, ajoituksen ja puhujien järjestyksen ohjaamiseen. Fasilitoija jäsentää vuoro-

vaikutusta erilaisiin vaiheisiin ja suorittaa eri vaiheiden avulla fasilitoijalle ominaisia 

tehtäviä. Nielsenin (2012) mukaan näitä tehtäviä ovat ideoivassa vuorovaikutuksessa 

aiheen valinta, puhujan vetäminen keskusteluun ja puhuttaminen tietystä aiheesta, 

etenemisen varmistaminen, sekä puhujan vaihtuminen (emt., 91-105). Samalla fasili-

toija voi rohkaista osallistujia tietynlaiseen sosiaaliseen toimintaan. Kun tarkoituksena 

on tuoda esiin yksilöllistä tietoa, fasilitoija rohkaisee osallistujia selittämään laajem-

min ideoitaan. Vastaavasti hän voi vaimentaa sellaista sosiaalista toimintaa, joka mah-

dollisesti voisi johtaa keskustelun suppenemiseen, kuten ideoiden arvottaminen (emt.).  

Toistamalla tiettyä keskustelun etenemismallia fasilitoija voi vaikuttaa tietynlaisen 

osallistumiskehikon (Goodwin & Goodwin 1990) syntymiseen. Tällä tavoin fasilitoja 

luo mahdollisuuden paikallisen käytäntöyhteisön syntymiselle. Sellaisten käytäntöjen 

toistaminen, joissa sosiaalisista merkityksistä neuvotellaan, saa ihmiset muodostamaan 

paikallisen käytäntöyhteisön, jossa rakennetaan yhteistä tietoa. 

Silloin kun vuorovaikutus on fasilitoitua, vuorovaikutuksen rakenteessa ilmenee tietty-

jä erityispiirteitä. Tämä johtuu siitä, että fasilitoijalla on erityinen tehtävä vuorovaiku-

tuksen ohjaajana. Sellaista vuorovaikutusta, jonka avulla suoritetaan ammatillisia teh-

täviä, kuten esimerkiksi diagnoosin tekemistä lääkärin vastaanotolla, kutsutaan institu-

tionaaliseksi vuorovaikutukseksi (Drew & Heritage 1992). Tästä lähtökohdasta selvi-

tän seuraavaksi, miten fasilitoijan toiminta vuorovaikutuksessa voidaan käsitteellistää 

institutionaalisena vuorovaikutuksena. Nojaudun tässä muiden ammattialojen institu-
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tionaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen kirjallisuuteen, sillä organisaatioiden tiedon 

rakentamisen fasilitoinnista on olemassa niukalti kirjallisuutta tästä näkökulmasta.  

 

2.4 Institutionaalinen vuorovaikutus 
Vuorovaikutuksen institutionaalisuus tarkoittaa sosiaalista institutionaalisuutta, joka 

ilmenee erilaisissa ammatillisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi oikeussalissa, luokka-

huoneessa tai haastattelutilanteissa (Drew & Sorjonen, 1997). Sen lisäksi että institu-

tionaalisuus liittyy vuorovaikutuksessa ammatillisiin tilanteisiin, on oleellista että 

vuorovaikutukseen osallistuvien henkilöiden institutionaalinen tai ammatillinen identi-

teetti on esillä ja merkityksellinen heidän suorittaessaan työtehtäviään (Drew & Heri-

tage 1992, 3-4). Institutionaalisessa vuorovaikutuksessa osapuolet suhteuttavat toimin-

taansa ammattiaseman tai tilannekohtaisen tehtävän muodostamiin rooleihin (Raevaa-

ra ym. 2001, 13). Institutionaalinen vuorovaikutus on myös se keskeinen väline, jonka 

avulla fasilitoija suorittaa ammatillista tehtäväänsä, kun hän ohjaa organisaatioiden 

välistä tiedon rakentamista osallistavalla tavalla. 

Eri organisaatioiden edustajista koostuvan ryhmän vuorovaikutuksen fasilitoijan teh-

tävänä on yksilöllisen tiedon saaminen koko ryhmän kesken käytävään vuorovaiku-

tukseen (Nielsen 2012). Fasilitoitu vuorovaikutus muistuttaa vuorovaikutusta haastat-

telutilanteessa, jossa haastattelijan tehtävänä on saada haastateltava kertomaan omaa 

tietoaan muille. Esimerkiksi uutishaastattelussa vuorovaikutuksen tehtävänä on tuottaa 

puhetta sitä kuuntelevalle yleisölle (Heritage & Greatbatch 1991, 106). Toiminnan 

institutionaaliseen luonteeseen kuuluu, että uutishaastattelija on olennaisesti vuorovai-

kutuksen liikkeellepanija, jonka tehtävänä on luoda konteksti, jossa haastateltava voi 

esittää tietoaan ja mielipiteitään. Haastattelijan tehtävänä on myös haastaa vastauksia 

(emt., 107). Haastamalla ja kärjistämällä haastattelija antaa haastateltavalle mahdolli-

suuden laajentaa tai puolustaa vastaustaan (Drew 1998, 36). Uutishaastattelussa vuo-

rovaikutuksen rajoitteena on vaatimus haastattelijan puolueettomuudelle suhteessa 

haastateltavan esittämiin kannanottoihin, ja vaatimus pidättymiselle omista mielipi-

teistä (Heritage & Greatbatch 1991, 106-116).  

Institutionaalisella vuoropuhelulla on Drew:n ja Heritagen (1992, 22) mukaan kolme 

tyypillistä piirrettä: (1) ainakin yksi osallistujista suuntautuu tiettyyn tavoitteeseen, 

tehtävään tai identiteettiin, (2) vuorovaikutus sisältää osallistumista sääteleviä rajoit-

teita, sekä (3) että vuorovaikutuksessa on erityisiä tulkintakehyksiä ja toimintamalleja, 

jotka ovat tietylle kontekstille tyypillisiä. Institutionaalista vuorovaikutusta tarkastel-

laan poikkeamina ja muunnoksina arkikeskustelusta (Raevaara ym. 2001, 14). Institu-

tionaalista vuorovaikutusta tarkastellaan keskustelunanalyyttisessä tutkimuksessa vuo-



 

27 
 

rovaikutuksen ulottuvuuksien avulla, joita ovat sanastovalinnat, vuoronmuotoilu, vuo-

rottelujäsennys, vuorovaikutuksen jaksottainen jäsentyminen, vuorovaikutuksen ko-

konaisrakenne sekä epäsymmetria (Drew & Heritage 1992, Peräkylä 1997).  

Yksi selvimmin ilmenevistä institutionaaliseen vuorovaikutukseen osallistumista sää-

televistä rajoitteista ilmenee puheenvuorojen jaksottaisessa jäsentymisessä (Sacks ym. 

1974). Oikeussalissa, luokkahuoneessa ja uutishaastatteluissa vuorovaikutus jäsentyy 

kysymysten, vastausten ja palautteiden muodostamiksi toimintajaksoiksi, joissa kysy-

mysten tekijänä on ammattilainen (asianajaja, haastattelija, opettaja) ja vastaajana on 

”asiakas” (todistaja, haastateltava, oppilas) (Drew & Sorjonen 1997, 102). Osallistujil-

la on siten erilainen rooli puheenvuorojen vuorottelussa. Vuorovaikutus muotoutuu 

säännöllisiksi puheenvuorojen vuorottelun toimintajaksoiksi, joilla osallistujat toteut-

tavat institutionaalista tehtäväänsä (emt.).  

Fasilitoidussa vuorovaikutuksessa on havaittu samankaltaisia säännöllisiä toimintajak-

soja, joiden avulla fasilitoija vaikuttaa ryhmän kesken käytävään vuorovaikutukseen. 

Näissä tutkimuksissa on tarkasteltu artefaktien roolia toimintajakson muodostumisessa 

(Nielsen 2012, Cooren ym. 2006) sekä fasilitoijan toiminnan asymmetriaa toiminta-

jaksossa (Rixon, 2011). Tästä lähtökohdasta tarkastelen seuraavaksi lähemmin fasili-

toidun vuorovaikutuksen toimintajaksoa ja sitä, miten eturistiriita toimintajaksossa 

ilmenee.  

 

2.4.1 Toimintajakso 

Institutionaalisessa vuorovaikutuksessa havaitaan osallistujien yhdessä rakentamia 

toimintajaksoja, jotka tuovat esiin kullekin institutionaaliselle toiminnalle tyypillisen 

päämääräorientaation ja tehtävän (Tykkyläinen 2005, 38). Toimintajakso esiintyy 

usein kolmiosaisena rakenteena, joka muodostuu aloite-, vastaus- ja palautevuoroista 

(Sinclair & Coulthard 1975).  

Esimerkiksi uutishaastattelussa toimintajakso etenee siten että haastattelija esittää 

kysymyksen, johon haastateltava vastaa (Heritage, J., Greatbatch, D., 1991). Kysymys 

sisältää tyypillisesti muitakin vuoron osia kuin pelkän kysymyksen. Yleensä siinä on 

valmisteleva kannanotto ennen kysymystä (emt., 99). Vastausvuorot ovat uutishaastat-

telussa yleensä pitkiä, koska siinä tilanteessa haastattelun tehtävänä on tuottaa puhetta 

kuuntelevalle yleisölle. Kysymys-vastaus –jakson jälkeen voi ilmetä kolmas vuoro,  

joka ottaa kantaa vastaukseen. Haastattelutilanteessa haastattelija voi sen avulla koros-

taa ja kiteyttää sen, mitä haastateltava on vastauksessaan sanonut. Tällä tavoin haastat-
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telija antaa haastateltavalle mahdollisuuden kommentoida edelleen ja lisätä, laajentaa 

tai puolustaa asemaansa (Drew, 1998).  

Vuorovaikutuksen tutkimuksessa toimintajaksot aloittavia vuorovaikutustekoja kutsu-

taan aloitteiksi, joihin niitä seuraavat teot suhtautuvat tietyillä tavoilla. Aloitteita ja 

niihin reaktiivisesti suhtautuvia vastauksia sekä seurantapuheenvuoroja on käytetty 

analyyttisinä luokkina esimerkiksi luokkahuoneen oppimistilanteen vuorovaikutuksen 

tutkimuksessa (Kovalainen & Kumpulainen 2005, 2007).  Aloite avaa keskustelun 

jostain tietystä aiheesta tai asiasta, ja se voi esiintyä kysymysten tai temaattisesti uu-

denlaisten kommenttien tai ehdotusten muodossa. Vastausteot vastaavat aloitteeseen 

tai ottavat kantaa muihin vastaustekoihin.  Kolmas vuoro luokkahuonevuorovaikutuk-

sessa päättää kolmivaiheisen vuorovaikutusjakson, jossa opettajan kolmas vuoro antaa 

palautetta ja ottaa kantaa käynnissä olevaan vuorovaikutukseen (Kovalainen & Kum-

pulainen 2007, 145).  Tämä vuorovaikutusjakso tunnetaan aloite-vastaus-palaute -

jaksona (engl. initiation-response-follow-up, Sinclair & Coulthard 1975).  Opettajan 

antama palaute arvioi vastausta sen perusteella, onko annettu vastaus oikein vai vää-

rin. Tällöin opettajan oletetaan tietävän opetustilanteessa, mikä on oikea vastaus ky-

symykseen.  

Puheterapiassa vuorovaikutus on keskeinen väline, jonka avulla kielihäiriöisen lapsen 

kuntoutus toteutuu (Tykkyläinen 2005). Kolmiosainen vuorovaikutusrakenne muodos-

taa myös puheterapiavuorovaikutuksen perustavan toimintajakson. Rakenteen ensim-

mäistä osaa kuvataan puheterapeutin kliiniseksi ärsykkeeksi tai pyynnöksi, rakenteen 

toinen osa on lapsen vastaus, responssi tai reaktio, ja kolmas osa terapeutin kliininen 

arvio (emt., 29-30).  

Fasilitoidun vuorovaikutuksen tutkimuksessa on havaittu samankaltaisia aloite-

suoritus-palaute   -toimintajaksoja. Coorenin ym. (2006) mukaan aloite syntyy siten, 

että fasilitoija esittää pyynnön tai kysymyksen. Suoritus on sellainen vuoro jossa osal-

listuja vastaa pyyntöön tai kysymykseen suorittamalla pyynnön mukaisen tehtävän tai 

antamalla vastauksen kysymykseen. Palaute annetaan vuorossa jossa fasilitoija hyväk-

syy sen mitä sanottiin, mikä voi tapahtua toistamalla osallistujan lausuma asia.  Jois-

sain tapauksissa fasilitoija voi myös reagoida edelliseen vuoroon ja pyytää selvennys-

tä. Uuden toimintajakson avaava aloite on sellainen, jossa fasilitoija antaa vuoron seu-

raavalle osallistujalle (emt., 542-547).  

Useammat toimintajaksot muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jota kutsutaan vuoro-

vaikutuksen kokonaisrakenteeksi. Institutionaalisen vuorovaikutuksen kokonaisraken-

ne tarkoittaa sitä että institutionaalinen tilanne, esimerkiksi lääkärin vastaanotolla 

käynti, rakentuu tyypillisten toimintojen sarjaksi kuten keskustelun avaus, vaivan ker-
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tominen jne. (Raevaara ym. 2001, 22). TV- keskusteluilla on myös havaittu olevan 

kokonaisrakenne, jota ohjaa toimittajien laatima työjärjestys. Se säätelee sitä, mistä 

puhutaan, missä järjestyksessä ja kuinka kauan (Nuolijärvi & Tiittula 2000). Fasili-

toidussa vuorovaikutuksessa kokonaisrakenne voi muodostua samalla tavoin työjärjes-

tyksen avulla, tai myös ongelman ratkaisussa käytetyn mallinnuksen ja mallin käsitte-

lyn avulla, jolla vuorovaikutusta voidaan suunnitelmallisesti vaiheistaa mallin sisällön 

avulla (Franco & Montibeller 2010, 493).   

Kun tietoa rakennetaan poliittisessa prosessissa, vuorovaikutuksessa nousee esiin eri-

laisista eduista lähtöisin olevia erimielisyyksiä ja eturistiriitoja. Seuraavaksi esittelen 

lähemmin sitä, miten erimielisyys toimintajaksoissa ilmenee, ja miten erimielisyys 

johtaa ristiriitaan.  

 

2.4.2 Erimielisyyden ilmeneminen  

Keskustelunanalyysin näkökulmasta vuorovaikutus on rakenteellisesti järjestynyttä 

toimintaa. Vuorovaikutuksen rakenteet ovat vakiintuneita ja tunnistettavissa olevia. 

Peräkkäisten vuorojen sekventiaalinen jäsentyminen on yksi vuorovaikutuksen läpi-

käyvä ilmiö, jossa jokainen puheenvuoro ennakoi jollain tavalla sitä, millainen pu-

heenvuoro sen jälkeen on odotettavissa (Schegloff, 1996). Samoin jokainen puheen-

vuoro on laadittu sopivaksi edelliseen vuoroon, vastaamaan sen synnyttämään odotuk-

seen (Raevaara 1997, 75). Sellaisia kahden vuoron muodostamia jaksoja, joissa vuoro-

jen välinen kytkös on erityisen vahva ja säännönmukainen, nimitetään vieruspareiksi. 

Schegloff ja Sacks kuvaavat vierusparia seuraavasti: vieruspari on kahden puheenvuo-

ron muodostama jakso, jossa nämä puheenvuorot ovat vierekkäisiä ja eri puhujien 

esittämiä. Puheenvuorot ovat järjestyneet etujäseneksi ja jälkijäseneksi siten että kun-

kintyyppinen etujäsen vaatii yhden jälkijäsenen, joka voi valikoitua kahdesta vastak-

kaisesta vaihtoehdosta (Schegloff & Sacks teoksessa Raevaara 1997, 76). Keskuste-

lussa säännönmukaisesti esiintyviä vieruspareja on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Vuorovaikutuksen vieruspareja (Heritage 1996 [1984]). 

Etujäsen  Preferoitu jälkijäsen  Preferoimaton jälkijäsen 

Kysymys Vastaus Vastauksen puuttuminen 

Kannanotto Samanmielisyys  Erimielisyys 

Syytös  Kiistäminen Myöntyminen 

Pyyntö  Suostuminen  Kieltäytyminen 
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Jälkijäsen voi valikoitua kahdesta vastakkaisesta vaihtoehdosta, joista toinen on prefe-

roitu, toinen preferoimaton. Tätä valikoitumista ohjaa preferenssijäsennys (Heritage 

1996 [1984]). Preferoitu jälkijäsen on sellainen joka ei keskeytä keskustelun sujuvaa 

kulkua. Preferoimaton jälkijäsen taas on pitkä ja kompleksinen tuotos ja sitä selitellään 

(Tainio 1997, 100, Antaki 1994, 70).  

Silloin kun vastaus jää puuttumaan kysymyksen jälkeen, on tavallista, että kysymyk-

sen esittäjä toistaa kysymyksensä, muotoilee sen uudestaan tai täsmentää sitä. Kysy-

myksen toistaminen osoittaa vastauksen puuttumisen poikkeukselliseksi ja selitystä 

vaativaksi asiaintilaksi (Raevaara 1997, 80). Tavallinen vastaanottajan selitys on se, 

ettei pyydettyä vastausta tiedetä (emt.). Samoin jonkin keskustelussa olevan kannan-

oton jälkeen tuleva erimielinen jälkijäsen on preferoimaton vaihtoehto, jonka tunnus-

merkkinä on viivytys, vuoron monipolvisuus ja selittely (Tainio 1997, 96). Tämä kes-

kustelunanalyyttinen preferenssijäsennyksen periaate on tärkeä tutkimukseni konteks-

tissa, jossa puhujat tuovat julki erimielisyyksiään toistensa eduista.   

Vieruspari voi muodostaa ytimen sitä seuraavalle, pidemmälle puheenvuorojen jaksol-

le (Schegloff 2007). Vieruspari voi siten toimia myös kolmiosaisen toimintajakson 

käynnistäjänä. Vieruspari voi myös käynnistää vuorovaikutuksen prosessissa sellaisen 

tapahtumasarjan, jossa puhujat selittävät siinä ilmenneitä ongelmatilanteita. Selitys on 

puheen jakso, joka kuullaan jonkin ongelmallisen tilanteen ratkaisuna (Antaki 1994). 

Ongelmatilanteet, jotka vaativat selontekoa ovat sellaisia, joissa on ”sosiaalisia tai 

henkilöiden välisiä hakauksia joissa jokin moraalisessa järjestyksessä on mennyt rikki, 

vaikka tilapäisestikin, kunnes hakaus on poistettu ja keskustelu voi jatkua” (emt., 4). 

Selittäminen on siten sosiaalista perustelua, jota ihmiset käyttävät tehdessään ymmär-

rettäväksi omaa ajattelutapaansa itselleen ja tarjotessaan sitä muille ollessaan eri miel-

tä keskenään. Selittäminen on sen vuoksi tärkeä ilmiö tutkittaessa yksilöllisen, käytän-

töön sitoutuneen tiedon esiin saamista ryhmän keskustelun aineksiksi erimielisessä 

vuorovaikutuksessa. 

Selittäminen ei ole yksilöllinen vaan yhteisöllinen ilmiö, ja selittäminen edellyttää 

suhdetta johonkin selittämistä edeltävään lausumaan, joka aikaansaa tarpeen selittämi-

selle. Suhde voi Antakin (1994, 2) mukaan olla kolmen tyyppinen: (1) Syytä ilmaise-

va, eli esimerkiksi kysymyksen edellyttämä syy-yhteys johonkin mikä edellyttää selit-

tämistä; (2) Selkoa tekevä. Selon tekeminen sinänsä ei ole pelkkää tiedon antamista, 

vaan kyseessä on vuorovaikutuksellinen ilmiö jossa selon tekemisellä vastataan jo-

honkin edellä olevaan ongelmalliseen tilanteeseen; (3) Oikeutusta hakeva. Oikeutusta 

haetaan sille, että jokin asia on niin kuin sen sanotaan olevan. Selityksen täytyy va-

kuuttaa kuulija siitä että se oikeuttaa jonkin väitteen tai teon. 
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Perustelu eli argumentointi johtaa puhujan ja kuulijan tietynlaiseen johtopäätökseen 

(Antaki 1994, 176). Puhujat suuntautuvat tiiviisti toisiinsa ja esittävät perusteluita 

omille näkökulmilleen erityisesti syyttävässä ja puolustavassa vuorovaikutuksessa 

(emt., 170). 

Erimielisyys on vuorovaikutuksessa oleva jakso, jossa kaksi tai useampi osallistuja 

esittää vastakkaisia tai toisistaan eroavia näkökulmia keskustelussa esiin nostettuun 

asiaan (Kangasharju 1998, 5). Keskustelun tutkimuksessa erimielisyyden ja ristiriidan 

käsitteet ovat lähekkäisiä. Ristiriita on termi, joka ymmärretään negatiivisena. Siihen 

liittyy kielellistä käyttäytymistä, joka rikkoo normeja ja jolla on vaikutusta osallistuji-

en väliseen suhteeseen (Angouri 2012, 1567). Erimielisyys taas liittyy vastakkainaset-

telun varsinaisiin syihin, ja se ymmärretään vastakkaisina näkökulmina asioiden käsit-

telyyn suuntautuneessa kontekstissa, kuten liikeneuvottelussa (emt.).  Erimielisyys 

nähdään siten lähtökohtana, joka voi johtaa ristiriitaan.   

Ristiriidoissa kohdataan usein haastamista, puolustautumista ja vetäytymistä, koska 

nämä toiminnot ovat vaihtoehtoisia tapoja suhtautua asioihin, joista ihmisillä on erilai-

set mielipiteet (Kangasharju 1998, 12). Haastaminen ja puolustautuminen liittyvät 

osapuolten asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin, ja heidän muuttuviin suhteisiinsa 

sosiaalisessa organisoitumisessa (Labov & Fanshel 1977). Puhuja voi haastaa toisen 

henkilön kyvykkyyttä siten, että toinen henkilö on kyvytön suoriutumaan jostain roo-

lista tavalla, joka tyydyttäisi puhujaa (emt., 96). Haastaminen johtaa helposti pitkiin 

kiisteleviin jaksoihin, joissa osapuolet perustelevat omia mielipiteitään (Kangasharju 

1998, 12). Haastaminen ja puolustaminen sekä kiistelevä jakso vuorovaikutuksessa 

ovat siten merkkejä sellaisesta tilanteesta, jossa erimielisyys johtaa ristiriitaan.  

 

2.5 Yhteenveto  
Esittämäni kirjallisuuden perusteella organisaatioiden edustajien välinen tiedon raken-

tamisen poliittinen prosessi, ja sen fasilitointi, sisältää seuraavia elementtejä (ks. kuva 

2). 
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Kuva 2. Kirjallisuuteen perustuva poliittisen prosessin teoriamalli. 

 

1) Tiedon rakentamisen käytäntöteoreettisesta lähtökohdasta tieto orga-

nisaatioissa on käytäntöön sitoutunutta (Orlikowski 2002, Brown & 

Duguid 2001). Pragmaattinen raja (Brown & Duguid 2001, Carlile 

2002) merkitsee, että tieto on luonteeltaan paikallista ja eri ryhmien 

toimintaan sitoutunutta. Organisaatioiden välisen tiedon rakentamisen 

kannalta on siksi merkittävää, että eri ryhmien toimintaan sitoutunut 

tieto artikuloidaan uudelleen (Håkanson 2007). Tietyn sidosryhmän ja 

sen edustajan etu havaitaan vuorovaikutuksessa ilmenevänä toiminnan 

syynä, jonka perusteella etua voidaan arvioida. (Lawrence ym.1999, 

490).  

2) Organisaatioiden erilaiset tavoitteet ja edut vaikuttavat siihen, miten 

eri ryhmät arvioivat toistensa käytäntöihin sitoutunutta erityistä tietoa 

organisaatiorajojen yli. Tällöin tiedon rakentaminen on luonteeltaan po-

liittinen prosessi, jossa erilaiset edut estävät tiedon rakentamista (Carli-

le 2004, 559). Eturistiriita voi estää yhteistyötä, mutta toisaalta se voi 

myös edistää yhteistyötä stimuloidessaan vuorovaikutusta (Jehn 1997, 

532). Eturistiriidassa Kolbia ja Putnamia (1992) mukaillen organisaati-

oiden edustajilla on todellisia tai koettuja erimielisyyksiä toistensa etuja 

koskien, jotka he tuovat esiin käsityksissään ja käyttäytymisessään. 

Myönteinen lopputulos eturistiriidan kannalta on sellainen, että yhtei-

nen tiedon rakentaminen mahdollistuu.  

3) Tuloksellinen tiedon rakentaminen on Tsoukasin mukaan refleksii-

vistä vuorovaikutusta, eli sellaista, jossa mahdollisuus keskinäiseen 

vaikuttamiseen toteutuu. Sen lopputuloksena uuden tiedon rakentumi-

1) Pragmaatti-

nen raja 

2) Eturistiriita 3) Tiedon ra-

kentaminen 

4) Fasilitointi 
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nen mahdollistuu (Tsoukas 2009, 943). Kun vuorovaikutus ei ole tulok-

sellista, yksittäiset annit keskusteluun ovat sirpaloituneita ja osallistujat 

puhuvat rinnakkaisia keskusteluja, eivätkä löydä yhteistä kieltä asian 

käsittelemiseksi (emt., 944). Gergenin ym. näkökulma tulokselliseen 

vuorovaikutukseen on siinä, miten se johtaa merkitysten muutokseen 

(Gergen ym. 2004, 13). Tuloksellisen vuorovaikutuksen seurauksena 

syntyvä uusi tieto voidaan Toukasin mukaan ymmärtää aikaisemmista 

käsitteistä erottuvina uusina käsitteinä (engl. distinctions). Kun uusia 

käsitteitä muodostetaan ja hyväksytään, uutta tietoa syntyy organisaati-

ossa (emt., 942).  

4) Fasilitointi on osallistujien johdattamista aktiiviseen osallistumiseen 

vuorovaikutuksessa. Fasilitoija ohjaa tavoitteellista keskustelua, puhuji-

en vaihtumista, sekä varmistaa etenemisen ja keskustelun vaihdokset 

toivotunlaiseen ideoivaan toimintaan pääsemiseksi (Nielsen 2012, 106). 

Organisaatioiden välisessä tiedon rakentamisessa vuorovaikutuksen fa-

silitoijan tehtävänä on yksilöllisen tiedon saaminen koko ryhmän kes-

ken käytävään vuorovaikutukseen (Nielsen 2012). Kyky muotoilla ja 

esittää kysymyksiä on fasilitoijalle olennainen taito, jonka avulla hän 

käynnistää ja ylläpitää vuorovaikutusta (Pyser 2005, 216).  

Tiedon rakentamisen prosessi pohjautuu yksilöiden välisen vuorovaikutuksen teoriaan. 

Weickin (1979, 89) mukaan vuorovaikutus etenee osallistujien kesken siten, että vuo-

rovaikutuksen perusrakenteena on muodoltaan teko-vastausteko-toinen vastausteko 

(engl. double interact). Markova (1987) esittää, että osallistujien teot ovat keskinäises-

sä vastakkainasettelussa toisiinsa nähden, ja että seuraavat teot syntyvät vastak-

kainasettelun ja sen purkautumisen seurauksena.  

Keskustelunanalyyttisestä näkökulmasta vuorovaikutus nähdään rakenteellisesti järjes-

tyneenä toimintana. Peräkkäisten tekojen muodostamat jaksot ovat merkittävin vuoro-

vaikutuksen rakenne, ja niiden varaan lähes kaikki kohteellinen sosiaalinen vuorovai-

kutus rakentuu (Schegloff 2007). Fasilitoitua vuorovaikutusta voidaan tarkastella insti-

tutionaalisena vuorovaikutuksena (Drew & Heritage 1992). Siinä osallistujilla on eri-

lainen rooli puheenvuorojen vuorottelussa ja vuorovaikutus muotoutuu säännöllisiksi 

puheenvuorojen vuorottelun toimintajaksoiksi (Drew & Sorjonen 1997). Peräkkäisten 

vuorojen muodostama vierusparirakenne (Raevaara 1997) toimii ytimenä sitä seuraa-

valle toimintajaksolle. Vierusparirakenne on myös rakenne, jonka avulla erimielisyys 

vuorovaikutuksessa ilmentyy (Tainio 1997).  



 

34 
 

3 Tutkimuskysymykset 
 

Kirjallisuuden perusteella organisaatioiden erilaiset edut ja niiden aiheuttamat ristirii-

dat muodostavat merkittävän haasteen organisaatioiden yhtistyössä tapahtuvalle tiedon 

rakentamiselle. Etujen ollessa ristiriidassa organisaatioiden välinen tiedon rakentami-

nen tapahtuu poliittisessa prosessissa, jossa eri ryhmien edut estävät yhteisen tiedon 

rakentamista. Poliittisessa prosessissa eri ryhmät neuvottelevat eduistaan, tekevät 

myönnytyksiä ja muuttavat etujaan. Tiedon rakentamisen keskeinen mekanismi on 

vuorovaikutus eri organisaatioiden edustajien välillä. Siksi on tarpeen selvittää tar-

kemmin, miten tiedon rakentaminen mahdollistuu vuorovaikutuksessa siinä tilantees-

sa, jossa organisaatiot rakentavat yhteistyössä tietoa poliittisessa prosessissa eturisti-

riidan vaikuttaessa. 

Fasilitointia koskevan kirjallisuuden nojalla tiedämme, että fasilitoinnilla voidaan 

ohjata vuorovaikutuksen prosessia tietoisella tavalla ja vaikuttaa yksilöllisen tiedon 

saamiseen esiin osaksi ryhmän vuorovaikutusta. Fasilitoitu vuorovaikutus on institu-

tionaalista vuorovaikutusta, joka ohjautuu jaksottaisen rakenteen avulla. Tällaisesta 

vuorovaikutuksesta on kuitenkin olemassa vähän tutkimustietoa poliittisessa proses-

sissa tapahtuvan tiedon rakentamisen näkökulmasta. 

Tätä taustaa vasten esitän seuraavat tutkimuskysymykset: 

1. Millainen on organisaatioiden välisen tiedon rakentamisen poliittinen prosessi sel-

laisessa vuorovaikutuksessa, jossa eturistiriita estää tiedon rakentamista? 

2. Miten fasilitoija voi ohjata vuorovaikutusta siten, että tiedon rakentaminen mahdol-

listuu? 
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4 Tutkimusmenetelmä 
 

4.1 Teorian muodostamisen periaatteet 
Tutkimukseni teorian muodostamisen lähtökohtana on prosessiaineistosta käsin tapah-

tuvan teorianmuodostuksen periaate (Langley 1999), jonka mukaisesti käsitteellistän 

tiedon rakentamisen poliittisen prosessin vuorovaikutuksessa etenevinä tapahtumina. 

Prosessiaineiston analysointi vaatii keinoja prosessin tapahtumien käsitteellistämiseen 

ja tapahtumien muodostamien säännönmukaisten rakenteiden havaitsemiseen (emt., 

692). Teoreettinen päättely tapahtuu kuvan 3 mukaisesti: 

 

Kuva 3. Teoreettisen päättelyn periaate Toulminia soveltaen (Toulmin 2003, 
162). 

 

Tutkimukseni pääaineistona on kehittämistyöpajan videotallenne. Käytän hyväksi 

keskustelunanalyyttistä teoriaa vuorovaikutuksessa ilmenevän prosessin käsitteellis-

tämiseen ja prosessilähtöisen teorian muodostamiseen. Tämän perusteella teen pää-

telmiä siitä, millainen tiedon rakentamisen poliittinen prosessi on, ja miten fasilitoija 

vuorovaikutusta ohjaa. 

Tyypillistä prosessiaineistosta tehtäville päätelmille on, että aineistossa voidaan havai-

ta samanaikaisesti useita yksikköjä ja tasoja jotka muodostavat jatkumon, sekä se, että 

aineisto on eklektistä eli että siinä havaitaan paitsi tapahtumallista tietoa, myös muun 

tyyppistä tietoa (Langley 1999, 693). Tämän vuoksi prosessiteorian muodostuksessa 

on tavallista, että se voi alkaa sekä aineistosta että teoriasta käsin, ja että pidättäytymi-

nen tiukasti induktiossa tai deduktiossa voi jäykistää teorian muodostamista (emt., 

694). Käyttämäni teoreettinen päättelytapa on tästä syystä abduktiivinen. Peircen mu-

kaan abduktiivinen päättely tapahtuu tosiasioita havainnoimalla ja luomalla selittävä 

hypoteesi tosiasioiden selittämiseksi (Peirce, teoksessa Niiniluoto 1999).  Peirce tar-
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koittaa abduktiolla teoreettisen päättelyn ensi askelta hypoteesin luomisen aloittami-

seksi ja sen kehittelemiseksi.  

Pyrin säilyttämään päättelyssä tiiviin yhteyden aineistoon, jonka avulla päätelmä on 

tehty, eli noudattamaan ns. empiirisen kontekstualisaation strategiaa (Ketokivi & 

Mantere 2010). Olen käyttänyt aineiston kuvaamisessa vuorovaikutuksen visuaalista 

kuvaamistapaa, jonka avulla yhteys aineiston ja päätelmien välinen yhteys voidaan 

säilyttää. Sovellan kuvaamiseen Markovan (1987)  ja Weickin (1979) vuorovaikutuk-

sen mallia. Käyttämäni kuvaamistapa muodostaa ”aineistorakenteen” (engl. data struc-

ture, Gioia ym. 2012), jonka avulla havainnollistan etenemistä aineistosta johtopäätök-

siin. 

 

4.2 Keskustelunanalyysi 
Keskustelunanalyysi on empiirinen, laadullinen vuorovaikutuksen tutkimusmenetel-

mä, jolla tarkastellaan tietyssä tilanteessa tapahtuvaa kasvokkaista vuorovaikutusta 

ääni- ja videoaineiston avulla. Keskustelunanalyysi pohjautuu sosiologian etnometo-

dologiaan, josta on kehitetty edelleen puhutun vuorovaikutuksen tutkimusmenetelmä 

(Sacks 1992a, Sacks 1992b). Sen perustavana havaintona on, että vuorovaikutus on 

rakenteellisesti järjestynyttä toimintaa. Peräkkäisten tekojen muodostamat jaksot ovat 

merkittävin vuorovaikutuksen muoto, ja niiden varaan lähes kaikki kohteellinen sosi-

aalinen vuorovaikutus rakentuu (Schegloff 2007). Keskustelunanalyysin lähtökohtana 

on kuvata niitä sääntöjä ja tottumuksia, joiden avulla osallistujat itse tuottavat omaa 

käyttäytymistään ja tulkitsevat muiden käyttäytymistä (Greatbatch & Dingwall 1994, 

87).  Keskustelunanalyysissä vältetään ennalta käsin tehtyjen luokitusten käyttämistä 

analyysissä, ja lähtökohtana on tehdä tulkintoja siitä, miten osallistujat itse vuorovai-

kutuksen rakentavat. (Raevaara 1997,78). Keskustelunanalyysiin perustuva institutio-

naalisen keskustelun tutkimus on yleensä vertailevaa tutkimusta siitä, miten ammatil-

linen keskustelu eroaa erilaisissa tilanteissa, kun sitä verrataan arkikeskusteluun (Drew 

& Heritage 1992, 19). Keskustelunanalyyttisessä tutkimuksessa on tavallista, että tut-

kimuksen kohteena on yksittäinen keskustelun piirre kerrallaan, jonka toistumista 

pyritään havainnoimaan laajassa aineistossa.  

Sovellan keskustelunanalyyttistä tutkimustapaa tutkimuksessani siten, että en tee yk-

sittäisiä keskustelun piirteitä koskevaa, vertailevaa tutkimusta laajasta aineistosta, 

vaan seuraan vuorovaikutuksessa ilmenevää tiedon rakentamisen poliittista prosessia 

yhtenä tapauksena. Tutkimani ilmiö on tilanteessa ennakoimattomasti muuttuva, eri-

laatuisten tapahtumien muodostama vuorovaikutuksen prosessi. Analyysini periaat-

teena on havainnoida tämän prosessin tapahtumia yksittäisen tapauksen syvällisen 
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tarkastelun avulla (Yin 2003). Keskityn analyysissä tarkastelemaan osallistujien sanal-

lista vuorovaikutusta, ja rajaan tarkastelun ulkopuolelle eleiden, liikkeiden ja esineelli-

sen ympäristön havainnoinnin, mikä olisi keskustelunanalyysissä mahdollista (vrt. 

Goodwin 2000).  

Tutkimukseni analyysiyksikkönä on institutionaalisen vuorovaikutuksen toimintajak-

so. Vuorovaikutuksen toimintajakso on sellainen säännöllinen puheenvuorojen vuorot-

telun jakso, jolla puhuja toteuttaa institutionaalista tehtäväänsä (Drew & Sorjonen 

1997, 102). Toimintajaksot muodostuvat yksittäisistä puheenvuoroista ja niiden toi-

minnallisista osista, jotka ovat tutkimukseni havaintoyksikköjä. Esittelen seuraavaksi 

tarkemmin analyysissä käyttämääni aineiston käsittelytapaa. 

 

4.3 Analyyttinen käsittelytapa 
Teorian muodostamisen periaatteena tutkimuksessani on vuorovaikutuksen ymmärtä-

minen prosessina peräkkäin etenevinä tapahtumina, ja prosessiaineistosta käsin tapah-

tuvan teorian muodostamisen periaatteet (Langley 1999). Tyypillistä prosessiaineistos-

ta tehtäville päätelmille on, että aineistossa voidaan havaita samanaikaisesti useita 

yksikköjä ja tasoja, jotka muodostavat jatkumon (emt., 692). Aineistossani tämä näyt-

täytyy siten, että analyysiyksikkönä on toisaalta vuorovaikutuksessa havaittavat jak-

sottaiset rakenteet, ja toisaalta niiden muodostama kokonaisuus, jonka aikana tiedon 

rakentamisen poliittinen prosessi ilmenee.  

Tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi tarvittava aineisto valikoitui sisäkkäisen tapaus-

tutkimuksen periaatteen avulla (Yin 2003). Tarkastelen poliittista prosessia yhden 

tapauksen avulla, joka koostuu seitsemästä sisäkkäisestä tapauksesta. Tutkimuksessani 

yksittäinen tapaus merkitsee yksittäistä poliittista prosessia, joka nousi esiin työpajan 

aikana. Valitut seitsemän sisäkkäistä tapausta määrittyivät fasilitoidun vuorovaikutuk-

sen toimintajaksoina. Tarkastelen poliittista prosessia tästä syystä kahdella eri analyyt-

tisellä tasolla. Luvussa 6 tarkastelen yksittäisiä toimintajaksoja, ja niissä ilmenevää 

vuorovaikutuksen rakenteen ja etujen välistä yhteyttä. Luvussa 7 tarkastelen toiminta-

jaksojen muodostamaa kokonaisuutta, ja vastaan tutkimuskysymyksiin. 

Luvussa 6 käyn siis läpi aineistosta valitut toimintajaksot yksi kerrallaan. Käytän siinä 

olemassa olevan kirjallisuuden perusteella operationalisoituja vuorovaikutuksen käsit-

teitä. Tämän tarkoituksena on vuorovaikutuksen rakenteiden ja etujen havaitseminen 

ja nimeäminen. Analyysi etenee kahdessa osassa, jotka on erotettu omiksi alaotsikoik-

seen ”Vuoro vuorolta tarkastelu” ja ”Yhteenveto”.  
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1) Vuoro vuorolta tarkastelu 

Kunkin jakson alussa on esitetty jakson puhutun vuorovaikutuksen litteraatti. Sen 

konteksti ja osallistujat on esitelty luvussa 5.2 ja litteraatin merkintätapa luvussa 5.3.  

Ensiksi analysoin litteraattia lävitse vuoro vuorolta, ja nimeän vuorovaikutuksen ra-

kenteita. Keskustelunanalyyttinen analyysitapa lähtee liikkeelle vierusparien nimeämi-

sestä ja tunnistamisesta tietyntyyppiseksi vieruspariksi (Tainio 1997, 93). Vieruspari 

on kahden puheenvuoron muodostama jakso, jossa nämä puheenvuorot ovat vierek-

käisiä ja eri puhujien esittämiä (Schegloff & Sacks 1973). Tarkastelen myös vieruspa-

reissa ilmenevää fasilitoijan ja yritysedustajien välisen tiedon epäsymmetriaa (Drew & 

Heritage 1992). Vieruspareihin perustuen tarkastelen sitä, miten fasilitoija ja yritys-

edustajat rakentavat toimintajakson. Toimintajakso on keskustelunanalyysin tutkimuk-

sen perusteella analyysiyksiköksi valitsemani aloitevuoron, vastausvuoron ja palaute-

vuoron muodostama jakso (Sinclair & Coulthard 1975, Cooren ym. 2006). Jokainen 

vuoro on nimetty sen mukaisesti, mikä rooli sillä toimintajaksossa on, eli aloite, vasta-

us tai palaute.  

Samalla nimeän toimintajakson aikana ilmenevät edut.  Etujen havaitseminen tapahtuu 

yksittäisten puheenvuorojen tasolla ”toimintaa selittävinä syinä, joiden perusteella 

voidaan arvioida toiminnan hyödyllisyyttä” (Lawrence ym. 1999).  

2) Yhteenveto 

Litteraatin analyysin jälkeen vedän tekemäni havainnot yhteen vuorovaikutuksen ku-

vaajan avulla. Sovellan vuorovaikutuksen kuvaamiseen Markovan (1987) ja Weickin 

(1979) vuorovaikutuksen mallia (ks. luku 2.2). Fasilitoitu vuorovaikutus voidaan ku-

vata sellaisen vuorovaikutuksen rakenteen mukaan, jossa fasilitoija tekee aloitteen ja 

johon osallistuja vastaa, minkä jälkeen fasilitoija antaa palautteen. Kun fasilitoituun 

vuorovaikutukseen osallistuu useampi osallistuja, vuorovaikutus laajenee monen hen-

kilön väliseksi ryhmässä tapahtuvaksi vuoropuheluksi. Tällä tavoin muodostuu fasili-

toidun vuorovaikutuksen toimintajakso, jonka periaatteellinen rakenne on esitetty ku-

vassa 4. 
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Aloite (fasilitoija)      →    Vastaus (osallistuja 1)     →     Vastaus (osallistuja 2 jne.)  

   

Palaute (fasilitoija)   

 

Aloite (fasilitoija) 

Kuva 4. Fasilitoidun vuorovaikutuksen toimintajakso. 

 

Tämän periaatteen mukaisesti olen kehittänyt analyysin havainnollistamista varten 

kuvaustavan, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen ja analyyttisten käsitteiden esittämi-

sen mikrotason prosessina. Kuvassa 5 on esitetty kuvaustapa ja merkinnät, joita ana-

lyysissä jatkossa käytän.   

 

  

Kuva 5. Vuorovaikutuksen kuvaustapa. 

 

Kuvan 5 merkinnät tarkoittavat seuraavaa:  

1. Kuvassa oleva rivinumero ja puhujan nimi, esimerkiksi ”20 Jaakko A.” tar-

koittaa yksittäistä puheenvuoroa. Rivinumero viittaa litteraatin rivinumeroon, 

jossa vuoro alkaa. Puhujan nimen alla on aloite-vastaus-palaute  -rakenteen 

analyyttinen merkintä, esimerkiksi ”VASTAUS”.  

6

1

2

4

5

7

8
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2. Kuvassa olevat ohuet nuolet kuvaavat vuorojen järjestystä. Paksut siniset vii-

vat ovat toomintajakson rajoja. 

3. Puhujien järjestys sellainen, jossa fasilitoijan vuorot ovat vasemmalla, yritys-

ten edustajien vuorot ovat oikealla. Vuorovaikutus etenee vasemmalta oikealle 

ja ylhäältä alas. Kun sama henkilö on uudelleen vuorossa, rivi vaihtuu.  Kuvan 

avulla näkyy, kuinka useampi osallistuja liittyy osaksi ryhmän vuorovaikutus-

ta. Aloitteiden, vastausten ja palautteiden muodostama kolmivaiheinen raken-

ne hahmottuu kuvassa allekkain olevina kolmioina. 

4. Lisäksi käytän piirroshahmoja vuorovaikutuksen yksittäisille käsitteille. Fasi-

litoijan aloitetta kuvaa ”aloitekurki”, joka on piirtämällä havainnollistettu ana-

lyyttinen luokka. Se on kuvallinen vastine erilaisia toiminnallisia osia sisältä-

välle aloitteelle. Koska fasilitoijan aloitteet ovat analyysissä keskeisessä roo-

lissa, tämä on tapa havainnollistaa fasilitoijan aloitteiden esiintymistä vuoro-

vaikutuksessa. 

5. Kuvassa oleva lippu merkitsee sellaista vuoroa, jossa havaitaan jonkin ryhmän 

etu eli ”toimintaa selittävä syy” (Lawrence, T.B., Phillips, N., Hardy, C., 

1999). Erivärisillä lipuilla on se merkitys, että vihreä lippu kuvaa myönteistä 

etua eli sellaista toiminnan syytä, jonka perusteella toimintaa arvioidaan hyö-

dyllisenä. Punainen lippu taas kuvaa syytä, jonka perusteella toimintaa ei pi-

detä hyödyllisenä.   

6. Lisäksi korostan vuorovaikutuksen kuvauksessa niitä keskustelunanalyyttisiä 

rakenteita, jotka ovat tärkeitä etujen ilmenemiselle. Vierusparit on kuvattu pu-

naisella tekstillä puheenvuorojen välille ja muut puherakenteet vuoron päälle.  

7. Vuorovaikutuksessa esiintyvät tulkintakehyksen muutokset, joissa etujen neu-

vottelun jälkeen tapahtuu siirtyminen tiedon rakentamiseen, on merkitty leve-

ällä keltaisella rajausviivalla. 

8. Kuvaan on myös merkitty poliittista prosessia koskevia annotointeja, esimer-

kiksi ”etujen julkitulo”.  Ne on merkitty laatikoilla kuvan oikeaan reunaan. 

Vuorovaikutuksen visuaalista kuvausta apuna käyttämällä esitän yhteenvedon toimin-

tajaksossa olevista vuorovaikutuksen rakenteista ja eduista. Kuvauksen perusteella 

teen päätelmiä siitä, miten vuorovaikutuksen rakenteet ja edut ovat yhteydessä toisiin-

sa, eli miten edut vuorovaikutuksen tuloksena ilmenevät. 

Teen tässä vaiheessa päätelmiä myös poliittisen prosessin ilmenemisestä. Tarkastelen 

miten eri ryhmien edut estävät yhteisen tiedon rakentamista, miten eri ryhmät neuvot-

televat eduistaan, tekevät myönnytyksiä ja muuttavat etujaan (Brown & Duguid 2001, 

Carlile 2004). Tarkastelen eturistiriitaa Kolbia ja Putnamia (1992) mukaillen siten, että 

organisaatioiden eturistiriidassa niiden edustajilla on todellisia tai koettuja erimieli-
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syyksiä toistensa etuja koskien, jotka he tuovat esiin käsityksissään ja käyttäytymises-

sään (ks. luku 1.3). Tarkasten myös sitä, mikä prosessin lopputulos tiedon rakentami-

sen kannalta on. 
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5 Tutkimusaineisto  
 

5.1 Aineiston valinta 
Käytän aineistona olevan videotallenteen valintaan sisäkkäisen tapaustutkimuksen 

periaatetta (engl. embedded case study, Yin 2003). Siinä tutkimuksen kohteena on 

yksittäinen tapaus, jossa on samalla useampia sisäkkäisiä analyysiyksikköjä. Yksittäi-

sen tapauksen tutkimus on perusteltua, kun tutkittava ilmiö on vaikea saada näkyviin 

tai kun sen esiintyminen on harvinaista, sekä myös silloin, kun sen avulla voidaan 

kuvata ilmiötä ajallisesti etenevänä prosessina (emt.). Tutkimukseni kohteena oleva 

tiedon rakentamisen poliittinen prosessi on (erityisesti tutkimuksen näkökulmasta) 

vaikea saada näkyviin, ja se etenee tapahtuma kerrallaan ilmenevänä prosessina 

(Langley 1999).  

Noudatin tapauksen valinnassa ja aineistosta lähempään tarkasteluun valittavien osien 

rajaamisessa teoreettisen otannan periaatetta (Glaser & Strauss 1967). Teoreettisen 

otannan tavoitteena on valita aineistosta tapauksia, jotka todennäköisesti toisintavat tai 

laajentavat muodostumassa olevaa teoriaa (Eisenhardt 1989, 537). Rajaus tapahtui 

kahden teoreettisen lähtökohdan avulla. Nämä olivat vuorovaikutuksen institutionaali-

suus (Drew & Heritage 1992, Drew & Sorjonen 1997, Drew 1998) ja tiedon rakenta-

misen käytäntöteoreettinen sekä poliittinen näkökulma (Brown & Duguid 2001, Carli-

le 2004). 

Asetin valittavalle tapaukselle ja siitä saatavalle aineistolle seuraavat vaatimukset:  

1. Aineisto sisältää institutionaalista fasilitoitua vuorovaikutusta, eli vuorovaiku-

tusta, jossa havaitaan fasilitoijan aloittamia toimintajaksoja (Sinclair & Coult-

hard 1975, Cooren ym. 2006). 

2. Aineisto sisältää vuorovaikutusta, jossa tavoitteena on yhteinen tiedon raken-

taminen, mutta jossa eturistiriita estää tiedon rakentamista ja poliittinen pro-

sessi nousee esiin (Carlile, 2004) 

3. Aineistossa tulee voida seurata samanaikaisesti työpajan koko ryhmän toimin-

taa eli organisaatioiden edustajien sekä samalla fasilitoijan toimintaa, jotta 

voidaan tarkastella, miten fasilitoija ja organisaatioiden edustajat yhdessä toi-

mivat ja luovat vuorovaikutukselle ominaisen institutionaalisen rakenteen.  

Aineistona oleva videotallenne on peräisin Aalto-yliopiston SimLab – tutkimusyksi-

kön toteuttamasta kehitysinterventiosta. Interventio oli toteutettu Simlab – tutkimus-
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yksikössä kehitettyä liiketoimintaprosessien kehittämismenetelmää soveltaen (Smeds 

ym. 2003, Feller ym. 2005). Vuodesta 1998 lähtien kehitysinterventioissa oli tehty 

yhteensä noin sata sellaista työpajaa, joissa fasilitoija oli keskeisessä roolissa vuoro-

vaikutuksen ohjauksessa. Valitsin niiden joukosta sellaisen työpajan videotallenteen, 

jossa selkeimmin täyttyivät edellä mainitut vaatimukset, eli fasilitoidun vuorovaiku-

tuksen ilmeneminen toimintajaksoina ja poliittisen prosessin nouseminen esiin. Tut-

kimukseni kohteeksi valikoitui kahden tieto- ja viestintäalan yrityksen yhteinen kehit-

tämistyöpaja. 

 

5.2 Konteksti 
Tutkimukseni kontekstina on kahden yrityksen yhteisen myyntiprosessin kehittäminen 

fasilitoidussa työpajassa. Käytän yrityksistä jatkossa nimityksiä yritys A ja yritys B. 

Yritykset toimivat tieto- ja viestintäalalla ja ne palvelevat yritysasiakkaita. Yritys A on 

laitetoimittaja ja yritys B viestintätekniikan palvelujen tarjoaja, ja yritysten tarjoamat 

tuotteet ja palvelut ovat sellaisia, että niiden tarjoomat täydentävät toisiaan. Yritykset 

toimivat yhteistyösuhteessa, joka ei perustu markkinoiden tai hierarkian hallintameka-

nismeihin eikä auktoriteettiasemaan yritysten välillä (Powell 1990).  

Yritysten välisen kehittämisen tavoitteena oli luoda yhteinen myyntiprosessi, jolla ne 

voivat myydä kokonaisratkaisuja yhteisille asiakkaille yhdistämällä toistensa tarjoo-

mia. Lähtökohtana tuote- ja palvelutarjoomien yhteiselle myymiselle oli asiakkaiden 

lisääntynyt tarve saada tieto- ja viestintätekniikan ratkaisut yhtenä kokonaisuutena. 

Vaikka markkinat ja asiakkaiden odotukset toimittajien kyvykkyyksistä olivat muuttu-

neet ja kokonaisratkaisuille alkoi olla kysyntää, alalla oli vielä yleisenä käytäntönä, 

että toimittajat myivät näitä ratkaisuja erillisinä toisistaan.   

Yritysten A ja B johdon edustajat olivat luoneet jo aiemmin kumppanuussuhdetta 

yritysten välille, ja määritelleet yhteistyöllä saavutettavien kehittämisen hyötyjä. Siten 

yrityksillä oli strategisella tasolla olemassa yhteinen tavoite yhteisen myyntiprosessin 

luomiseksi. Operatiivisella tasolla yritysten prosessit toimivat kuitenkin edelleen eril-

lisinä eikä yhteistä myyntiprosessia ollut vielä olemassa käytännön toiminnassa, vaan 

se oli tarpeen yhdessä kehittää. Tätä varten järjestettiin yhteinen kehittämistyöpaja. 

 

5.2.1 Kehittämistyöpaja 

Yritysten A ja B työntekijät osallistuivat seitsemän tunnin mittaiseen työpajaan yhtei-

sen myyntiprosessin kehittämiseksi. Työpajan toteutti Aalto-yliopiston SimLab –

tutkimusyksikkö sen liiketoimintaprosessien kehittämismenetelmää soveltaen (Smeds 



 

44 
 

ym. 2003). Työpaja oli osa laajempaa kehitysinterventiota, jonka aikana tutkijat olivat 

perehtyneet yritysten toimintaan tekemällä työpajaan osallistuneiden henkilöiden 

haastatteluja ja projektien mallinnuksia sekä osallistumalla kehitystavoitteiden asetta-

miseen. Työpajalle oli asetettu suunnitteluvaiheessa seuraavat tavoitteet:  

-Yhteisen myyntiprosessin kuvaaminen ja sen parantaminen 

-Yhteisen projektoinnin kriteerien määrittely 

-Yhteistyössä tarvittavan ajattelumallin rakentaminen ja yhteistyön ha-
lukkuuden lisääminen 
 

Työpajassa oli läsnä 19 yritysten A ja B edustajaa yritysten johdosta, keskijohdosta ja 

operatiiviselta eli projektien tasolta. Työpajan fasilitoinnista vastasi kolme tutkijaa. 

Lisäksi läsnä oli SimLab –tutkimusyksikön henkilöstöä havainnoimassa työpajaa ja 

avustamassa muistiinpanojen tekemisessä ja työpajan tallentamisessa videolle. Toimin 

itse havainnoijana heidän joukossaan. Taulukossa 3 on esitetty osallistujat, heidän 

asemansa ja osallisuus niihin erillisiin ryhmiin, joiden erilaiset edut tulevat vuorovai-

kutuksen analyysissa esille. 
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Taulukko 3. Työpajan osallistujat 

Osallistuja Asema Osallisuus eri ryhmissä 

(myyntiprojektissa 1) 

Nimi (muutettu) 

Yritys A     

A1 Johto  Jalmari A. 

A2 Projektit  Pekka A. 

A3 Johto Yhteistyöryhmä Jaakko A. 

A4 Johto  Juha A. 

A5 Projektit  Paavo A. 

A6 Keskijohto  Kalle A. 

A7 Projektit  Pirkka A. 

A8 Projektit Myyntiryhmä Pasi A. 

A9 Keskijohto  Kuisma A. 

A10 Projektit  Pauli A. 

A11 Keskijohto  Kaapo A. 

A12 Projektit  Pentti A. 

Yritys B    

B1 Projektit  Paavali B. 

B2 Keskijohto  Kaino B. 

B3 Johto  Jiri B. 

B4 Keskijohto  Kimmo B. 

B5 Johto Yhteistyöryhmä Jorma B. 

B6 Projektit  Panu B. 

B7 Projektit Myyntiryhmä Pertti B. 

Fasilitoijat    

F1   Frans 

F2   Floora 

F3   Fabian 

Havainnoijat    

SimLab-tutkimusyksikön 

henkilöstöä (ml. video-

kuvaaja) 

  Fasilitointiin osallistu-

nut: Fanny 

 

Työpajan vuorovaikutukseen osallistuneiden nimet on muutettu. Johdolla on J-

alkuinen etunimi, keskijohdolla K-alkuinen ja operatiivisella tasolla projekteissa mu-

kana olleilla P-alkuinen etunimi. Sukunimet A. ja B. tarkoittavat yritysten A ja B 

edustajia.  Fasilitoijina toimivat tutkijat Frans, Floora ja Fabian sekä ajoittain Fanny. 

Fasilitoijat olivat Simlab –tutkimusyksikössä diplomityötään tekeviä opiskelijoita, ja 

heillä oli työpajojen fasilitoinnista aiempaa kokemusta.  Fasilitoijien ja yritysedustaji-

en keskinäinen tuntemus ja yhteistyösuhde oli rakentunut ennen työpajaa intervention 

alkuvaiheen aikana. Aiemmin tehtyjen haastatteluiden avulla fasilitoijat tunsivat pai-

kallaolijoiden odotuksia ja mielipiteitä myyntiprosessin kehittämisestä. Samoin fasili-
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toijilla oli hyvä käsitys niiden kahden myyntiprojektin tapahtumista, joita käytettiin 

työpajassa esimerkkitapauksina. 

Yritysten A ja B edustajat olivat tieto- ja viestintäalalla pidempään toimineita ammat-

tilaisia. He olivat tehneet yhteisiä myyntiprojekteja asiakkaille eri toimialoilla jo ai-

emmin. Niistä oli saatu alustavia kokemuksia, joita voitiin hyödyntää uuden myynti-

prosessin kehittämisessä. Työpajan lähtöasetelmana oli siten aiemmin rakentunut yri-

tysedustajien välinen yhteistyösuhde ja luottamus. Toisaalta myös yhteistyön edelleen 

kehittäminen ja yhteisten myyntiprojektien osittainen epäonnistuminen olivat vaikut-

taneet suhteisiin ja luottamukseen kielteisestikin, mikä aiheutti työpajaan jännitteisen 

tilanteen. 

Työpajan alussa oli noin tunnin pituinen jakso, joka sisälsi osallistujien esittelyjä ja 

yritysten A ja B yhteistyötä koskevia johdon puheenvuoroja. Työpajan suunnittelussa 

oli haluttu tuoda ensin selkeästi esiin molempien yritysten johdon strateginen tavoite 

yhteistyölle läpi, ennen lähtemistä konkreettiseen ja myös haasteelliseen toimintaa 

kehittävään vuorovaikutukseen. Työpajan keskeisen vaiheen muodosti fasilitoijan 

ohjaama yhteinen toimintaa kehittävä vuoropuhelu, jossa toimintaa käytiin läpi ta-

pausesimerkkien avulla. Työpajassa käytettiin tapausesimerkkeinä yritysten yhdessä 

toteuttamia myyntiprojekteja, jotka oli mallinnettu prosessimalleiksi. Prosessimallin 

avulla fasilitoija keskustelutti yritysten edustajia myyntiprojektin tapahtumista. Tut-

kimukseni kannalta mielenkiintoinen osa työpajan tapahtumia oli juuri tämä myynti-

projekteja läpi käyvä vuoropuhelu. Siinä yritysten edustajat ottivat aktiivisesti osaa 

keskusteluun, josta heillä oli omakohtaista kokemusta.  Keskustelua ohjasi pääosin 

yksi fasilitoija kerrallaan. Keskustelun ohjauksen apuvälineenä oli seinän kokoinen 

prosessimalli, jonka edessä fasilitoija liikkui ja ohjasi keskustelua malliin viitaten. 

Kuvassa 6 on esimerkki fasilitoijan toiminnasta hänen esittäessään aloitevuoroa.  

 

Kuva 6. Fasilitoijan toiminta aloitevuoron aikana.  



 

47 
 

Yritysten edustajat istuivat tuoleilla puolikaaressa katse suuntautuneina myyntiprojek-

tia kuvaavaan malliin päin, jolloin he näkivät fasilitoijan sekä prosessimallin. Fasilitoi-

ja seisoi yritysten edustajien edessä, ja hänellä oli hallitseva asema vuorovaikutuksen 

tilanteessa. Kuvassa 7 on esitetty työpajan osallistujien sijoittuminen fasilitoidun vuo-

rovaikutuksen tilanteessa. 

 

Kuva 7. Osallistujien sijoittuminen työpajassa fasilitoidun vuorovaikutuksen 
tilanteessa. 

 

Työpajan keskustelussa esiin tulevien ryhmien ja niiden etujen ymmärtämiseksi on 

tarpeen hahmottaa ne eri ryhmät, joihin työpajassa olevat yritysten edustajat kuuluivat, 

ja jotka muodostivat tiedon rakentamisen kannalta eri käytäntöyhteisöjä (Wenger 

1998). Ryhmät on esitetty kuvassa 8. Nämä ryhmät olivat (1) johdon tasolla oleva 

strateginen yhteistyöryhmä, johon kuului sekä A:n että B:n johdon edustajia sekä pro-

jektitasolla toimivat yritysten A ja B myyntiryhmät (2 ja 3), jotka tekivät keskenään 

yhteistyötä myyntiprojektissa. Työpajassa oli läsnä myös yritysten keskijohtoa, mutta 

sen toiminta ja edut eivät erottuneet vuorovaikutuksessa selkeästi omana ryhmänään. 

Lisäksi työpajan keskustelussa tulee julki yhteisen asiakkaan näkökulma (4). Asiakas-

organisaatioiden edustajia ei ollut työpajassa läsnä, vaan fasilitoija toi heidän näkö-

kulmaansa esille.   
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Kuva 8. Yritysten välisessä vuorovaikutuksessa esiintyvät sidosryhmät. 

 

Johdon tason strateginen yhteistyöryhmä tavoitteli pitkän aikavälin hyötyjä, joihin se 

pyrki yhteistyön kehittämisellä ja yhteisen tarjooman ja myyntiprosessin luomisella 

yhteisille asiakkaille. Tämä ilmenee seuraavasta johdon edustajan Jaakko A:n kerto-

muksesta, jossa hän kertoo yrityksensä pitkäaikaisista hyödyistä:  

”…liiketoimintayksikön näkökulmasta me tietysti yritetään sieltä nähdä 

niinku liiketoiminnan key account näkökulmasta long-term whatever, 

tietynlaisia intressejä yritetään ajaa näitä asioita, kyl täs varmasti sem-

monen asia on et mulla on tietynlaiset öö näkökulmat, {A}:lla on tie-

tynlainen niinkun, talona suhtautuminen tähän meiän yhteistyöhön ihan 

selkeä…” 

Yritysten A ja B myyntiryhmät puolestaan tavoittelivat lyhyen aikavälin projektikoh-

taisia hyötyjä, jossa myyntiyhteistyön kannattavuus eri yrityksille vaihteli tapauskoh-

taisesti, ja ryhmät saattoivat myös kilpailla toisiaan vastaan. Seuraavassa lainauksessa 

on esimerkki lyhyen aikavälin hyödystä B:n myyntiryhmän edustajan Pertti B:n ker-

tomana:  

Yritys A 

 

Johto 

 

(Keskijohto) 

 

Operatiivinen taso 

 

Yritys B 

 

Johto 

 

(Keskijohto) 

 

Operatiivinen taso   

 

 

Myyntiprojekti 

 

2) A:n myyntiryhmä                                                            3) B:n myyntiryhmä 

1) Strateginen yhteistyöryhmä 

4) Asiakas 
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”… niin se ratkaisumallihan oli jo kuukautta aikasemmin niinku päätet-

ty että voidaan tuottaa se tarjoustekstit ja hinnoittelut ja muuta. Siinä 

vaiheessa ei voi enää ottaa uutta mukaan tai sortuu koko …” 

Kehittämistä varten oli valittu kaksi toteutunutta myyntiprojektia, joita käytettiin työ-

pajassa esimerkkeinä siitä, miten yhteinen myyntityö todellisuudessa tapahtui. Toinen 

myyntiprojekteista oli yhteistyön kannalta epäonnistunut ja toinen onnistunut.  

 

5.2.2 Myyntiprojektit 

 

Myyntiprojekti 1 

Myyntiprojekti 1 oli uudentyyppinen yhteistyöprojekti, jossa pyrittiin yhdistämään 

yritysten A ja B tarjoomia ja muodostamaan niistä laaja yhteinen tarjooma tietylle 

yhteiselle asiakkaalle. Myyntiprojektissa oli kaksi eri vaihetta: alustavassa vaiheessa 

asiakkaalta tullut tarjouskysely (RFI) oli suppea, ja se koski vain yritys B:n tyyppisiä 

yrityksiä. Myöhemmässä vaiheessa tarjouspyyntö (RFP) oli muuttunut laajemmaksi, ja 

siinä asiakas pyysi sellaista ratkaisua, jonka yritykset A ja B saattoivat tarjota yhdessä.  

Alkuvaiheessa yrityksen A myyntiryhmä jäi projektista pois, koska projekti ei ollut 

siinä vaiheessa sille kiinnostava. Myöhemmin huomattiin, että yhteistyöllä olisi ollut 

kuitenkin hyvät mahdollisuudet voittaa tarjouskilpailu, ja silloin yhteistyötä pyrittiin 

tekemään. Se oli kuitenkin liian myöhäistä, ja lopputuloksena oli, että yritykset A ja B 

hävisivät tarjouskilpailun.  

Työpajan vuorovaikutuksessa ilmenevät ristiriitaisuudet aiheutuvat siitä, että strategi-

sen yhteistyöryhmän ja operatiivisen tason myyntiryhmien näkökulmat ovat vastak-

kaisia.  Yhteistyöryhmän näkökulmasta yhteistyötä olisi pitänyt tehdä alusta alkaen, 

kun taas A:n myyntiryhmän näkökulmasta projekti ei ollut aluksi sen taloudellisen 

edun mukainen. 

Yritys A:n asema työpajassa muodostuu ongelmalliseksi, koska se on eräällä tavalla 

”syyllinen” yhteistyön epäonnistumiseen myyntiprojektissa, kun toimintaa käydään 

läpi yhdessä yritys B:n kanssa. Epäonnistumisen syiden selvittely nousee työpajan 

vuorovaikutuksessa keskeiseksi asiaksi. Yrityksen A edustajien asema on siitä johtuen 

valmiiksi hankala heidän joutuessaan puhumaan epäonnistumisen syistä, mikä tekee 

tähän projektiin kohdistuvasta vuorovaikutuksesta jännitteisen.  
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Myyntiprojekti 2 

Myyntiprojekti 2 oli esimerkki yritysten onnistuneesta myyntiyhteistyöstä. Tämän 

projektin asiakas oli alusta asti kiinnostava kummallekin yritykselle, ja asiakkaan tar-

ve oli aiemmin tiedossa.  Syynä tähän oli, että kyseinen projekti oli hankintalain sääte-

lemä julkinen hankinta. Yritykset A ja B tekivät yhteistyötä jo varhaisessa vaiheessa, 

ja ne sopivat keskenään, millä tavalla niiden tarjoomat on hyödyllistä yhdistää. Kes-

kustelut yritysten välillä olivat alkuvaiheessa avoimia ja kumpikin oli tietoinen toisen 

toiminnasta. Yhteistyö oli myös asiakkaan suuntaan näkyvää.  

Myyntiprojekti 2 oli laajuudeltaan suppeampi. Se oli myös esimerkki sellaisesta yh-

teistyöstä, jollaista yritykset olivat tehneet jo aiemmin, ja joka oli niille siitä syystä 

tutumpaa. Tarjoomien yhdistäminen ja projektin toteutus olivat myös yksinkertaisem-

pia. Siksi projektissa ei tullut eteen samanlaista tarvetta toiminnan muuttamiseen, eikä 

yhteisen myyntitoiminnan prosessia ja ajattelutapaa ollut tarpeen kehittää edelleen. 

Sen sijaan tämä esimerkkitapaus nousi työpajassa esiin yhteistyötä koskevaksi menes-

tystarinaksi. 

 

5.3 Aineiston käsittely 
Tutkimukseni kohteena on yksittäisen työpajan aikana ilmenevä tiedon rakentamisen 

poliittinen prosessi.  Sisäkkäisen tapaustutkimuksen (Yin 2003) periaatteen mukaisesti 

kävin aineistoa läpi löytääkseni tutkimuskysymyksien kannalta oleelliset ”sisäkkäiset 

tapaukset”, eli sellaiset jaksot joissa poliittinen prosessi nousi esiin.  Seuraavaksi ku-

vaan aineiston käsittelyn eri vaiheet. 

 

5.3.1 Työpajan tarjoama tutkimusaineisto 

Työpaja oli kestoltaan noin seitsemän tunnin eli yhden työpäivän mittainen. Työpaja 

oli osa kehittämisinterventiota, jonka aikana fasilitoijat olivat tehneet yritysten edusta-

jien etukäteishaastatteluja ja projektien mallinnuksia. Työpajaa varten oli laadittu 

suunnitelma sekä prosessimallit myyntiprojektien läpikäymistä varten.  Suunnitelma 

käsitti työpajan aikataulun sekä  ennakolta laaditut kysymykset myyntiprojekteihin 

liittyen. Työpajan keskustelusta tehtiin paikan päällä muistiinpanoja, ja työpaja tallen-

nettiin videolle. Työpajan jälkeen interventiosta laadittiin loppuraportti.  Tutkimukses-

sa käyttämäni aineisto on esitetty taulukossa 4. 
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Taulukko 4. Tutkimuksessa käytetty aineisto. 

 

PÄÄAINEISTO 

Työpajan vuoropuhelu Videotallenne 4h 

 

TUKIAINEISTO 

Etukäteishaastattelut  Tekstidokumentit 8 kpl 

Työpajan suunnitelma Tekstidokumentti 5s. 

Prosessimallit Kuvadokumentti 9 s. 

Työpajan muistiinpanot Tekstidokumentti 13 s.  

Intervention loppuraportti Tekstidokumentti  35s. 

 

Tutkimukseni pääaineistona oli työpajan videotallenne, jota oli yhteensä neljä tuntia. 

Jaoin tallenteen aluksi karkeasti työpajan päävaiheisiin, jotka on esitetty taulukossa 5.  

Osaa työpajan vaiheista kuten ryhmätöitä ja lounasta ei tallennettu videolle. Ne vai-

heet on merkitty taulukossa merkinnällä (*). 

Taulukko 5. Työpajan videotallenteen päävaiheet. Merkintä (*) tarkoittaa työpa-
jan vaihetta, jota ei ole tallennettu videolle.  

Vaihe Sijainti 

aineistossa 

(h:min) 

Sisältö 

1 0:00 – 0:46  työpajan aloitus, esittäytymiset ja alustukset 

2 0:46 – 1:49  1.myyntiprojektin käsittely 

(*)  (ryhmätöiden tekeminen ) 

3 1:49 – 2:37 ryhmätöiden esittelyt 

(*)  (lounastauko ) 

4 2:37 – 2:46 iltapäivän aloitus 

5 2:46 – 3:24 2. myyntiprojektin käsittely 

(*)  (ryhmätöiden tekeminen ) 

6 3:24 – 3:56 ryhmätöiden esittelyt 

7 3:56 - 4:00 työpajan lopetus 

 

Työpaja oli tallennettu yhdellä videokameralla siten että kamera seurasi pääasiassa 

fasilitoijan toimintaa. Videotallenteella oli siksi näkyvissä kerrallaan vain osa osallis-

tujista. Videoaineisto tarjosi tästä huolimatta rikkaan lähtökohdan tutkimukselle ja 
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soveltui vuorovaikutuksen tutkimukseen sellaisena kuin se todellisessa tilanteessa 

tapahtuu (Heath ym. 2010).  

Syvällinen ymmärtämys ilmiöstä vaatii etenemisen peräkkäisten likimääräisten arvi-

ointien kautta kunnes oleelliset analyyttiset luokittelut on löydetty vaiheittain tutki-

muksen edetessä (Jordan & Henderson 1995, 50). Aineistoa tutkitaan eri vaiheissa eri 

näkökulmista ja asteittain tarkentuen teoriaa muodostavan tutkimuksen edetessä. Vi-

deoaineistoon perustuva tutkimusprosessi voidaan jäsentää kolmeen vaiheeseen: alus-

tava, syventävä ja analyyttinen aineiston käsittelyvaihe (Heath ym. 2010, 62). Käytin 

tutkimukseni alustavassa vaiheessa videotallenteessa sekä näkyvää että kuultavaa tie-

toa. Analyyttisessä vaiheessa käytin videotallennetta pelkästään siinä kuultavaan tie-

toon perustuen, ja keskityin puhutun vuorovaikutuksen havainnointiin.  

Videoaineiston käsittelyn työkaluna käytin analyysiohjelmistoa (Transana). Vaikka 

analyysityökalut helpottavat suurten aineistojen käsittelyä, ne hyödyttävät tutkimusta 

eniten silloin, kun tutkija tietää mitä hän on etsimässä (Yin 2003, 110). Tämä kävi ilmi 

tutkimuksen alkuvaiheessa, jossa analyysi on luonteeltaan avointa ja tutkimusongel-

man kannalta kiinnostavia ilmiöitä aineistosta etsitään. Tällöin ohjelmisto rajoittaa ja 

suuntaa helposti tutkijan työtä liiaksi. Tästä syystä käytin analyysiohjelmistoa aineis-

ton läpikäynnissä käytin apuna myös perinteisiä työtapoja eli piirsin kynällä ja paperil-

la alustavia luokitteluja ja hahmotuksia. Piirtämisen tarkoituksena ei ollut hahmottaa 

videolla suoraan näkyvää toimintaa, mikä on tavallista havainnollistettaessa toimintaa 

sarjakuvan avulla tutkimusta raportoitaessa (vrt. Heath ym. 2010), vaan muodostaa 

vuorovaikutuksen sosiaalisia käsitteitä piirroshahmojen avulla. Tästä on esimerkkinä 

fasilitoijan aloite, joka esiintyy jäljempänä analyysissa. Piirroshahmojen luominen 

analyyttisille käsitteille antoi mahdollisuuden niiden luovaan yhdistelyyn, mikä auttoi 

monimuotoisen ilmiön hahmottamista. 

Videotallenteen lisäksi käytettävissäni oli tukiaineistoa. Työpajassa käsitellyt myynti-

projektit oli intervention aiemmissa vaiheissa mallinnettu, ja niiden perusteella oli 

laadittu kehityspäivän ohjaamiseksi tarvittava suunnitelma ja prosessimallit. Samalla 

oli tehty projektiin osallistuneiden haastatteluita. Työpajasta tehtiin muistiinpanot ja 

sen tuloksista tehtiin loppuraportti. Käytin videoaineiston lisäksi näitä dokumentteja 

analyysin tukiaineistona. Käytin tukiaineistoa osallistujien yksilöimiseen, vuorovaiku-

tuksen kontekstiin perehtymiseen ja siinä olevien termien varmistamiseen.  
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5.3.2 Litterointi 

Tutkimukseni jäljempänä esitetty analyysi perustuu videoaineistosta tehtyyn litteraat-

tiin. Litteraatti toimii analyysissä sellaisena aineistoa edustavana artefaktina, jonka 

avulla litteraatin tekemisessä käytetty merkityksen antamisen tapa voidaan tehdä nä-

kyväksi (Bezemer & Mavers 2011). Tutkimukseni kohteena oleva tiedon rakentamisen 

poliittinen prosessi ja tutkimuskysymykset määrittelivät videoaineiston käyttämisen 

tapaa tutkimuksessani siten, että rajoituin tutkimuksessani havainnoimaan osallistujien 

sanallista vuorovaikutusta. Käytin videoaineistoa vuorovaikutuksen litteraatin tekemi-

sen perustana. Tämä tapahtui siten, että kuuntelin äänitallennetta ja muodostin sen 

avulla vuorovaikutuksen litteraatin käyttämällä analyysiohjelmistoa. Samalla varmis-

tin videotallenteesta vuorovaikutuksessa kulloinkin äänessä olevat puhujat.  Jäljempä-

nä oleva analyysi perustuu näin tekemääni litteraattiin.  

Tutkimukseni analyysiyksikkö määritteli litteroinnin tekemisen tapaa. Esitän yksittäi-

set puheenvuorot litteraatissa kokonaisuutena ja erotin ne toisistaan rivinvaihdolla. 

Tällainen on tavallista tutkittaessa puheenvuorojen muodostamia pidempiä jaksoja 

(Edwards 2001, 331). Yksittäiset sanat on litteroitu puhekielisinä. Sisällytän mukaan 

puheessa olevat tauot sekunteina (Du Bois ym. 1993). Tauot ovat tärkeitä tutkittaessa 

poliittisessa prosessissa olevia erimielisyyksiä ja niiden aiheuttamia viivyttelyitä (vrt. 

Tainio 1997). Puheen prosodisista osista litteroin äänen korkeuden vaihtelun siten 

kuin sillä ilmaistaan puheen siirtymäkohtia. Siirtymäkohtien litterointimerkit ovat 

samat kuin kirjoitetussa tekstissä eli piste, pilkku ja kysymysmerkki (Du Bois ym. 

1993, 53-54). Puheen litteraatissa nämä merkitsevät äänen korkeuden vaihtelua, eikä 

lauseen kieliopillista rakennetta sinänsä (emt., 53).  Käytän aineiston litteroinnissa 

puhutun vurovaikutuksen litterointiin kehitettyjä litterointimerkkejä Jeffersonin notaa-

tion mukaan tarpeellisin osin. Litterointimerkit ovat seuraavat: 

 (0.7)  puheessa oleva tauko ja sen pituus 

=  kaksi eri puhunnosta liittyy toisiinsa tauotta 

[  päällekkäispuhunnan alku 

]  päällekkäispuhunnan loppu 

(tai)  epävarmasti kuultu jakso 

( ) sana, josta ei ole saatu selvää 

{ } sana, joka on muutettu luottamuksellisuuden säilyttämi-

seksi 
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Paitsi että litterointi on tärkeä osa aineiston valmistelua analyyttistä tutkimusta varten, 

se toimii myös vaiheena jolloin tutkija perehtyy lähemmin aineistoon. Litterointi on 

väline jolla voidaan hahmottaa toiminnan piirteitä ja rakenteita, joiden kautta osallistu-

jat kytkeytyvät mukaan yhteiseen toimintaan (Heath ym. 2010, 67). 

Tehdessäni litteraattia tein samalla vuorovaikutuksen sisällön hahmottamiseksi sisältö-

lokin (Jordan & Henderson 1995, Heath ym. 2010). Käytin sisältölokin tekemisessä 

hyväksi Transanaa ja sen ominaisuutta käsitellä montaa litteraattia samanaikaisesti. 

Hahmotin videoaineiston litteraatista vuorovaikutuksen asiakokonaisuuksien aloitus-

pisteet, joiden perusteella muodostin sisältölokin. Käytin apuna fasilitoijien ennak-

koon laatimaa työpajan käsikirjoitusta ja prosessikarttaa, joissa oli suunniteltu proses-

sikeskustelun asiakokonaisuudet. Käytin niitä tukevana aineistona käydessäni tallen-

netta lävitse. Merkitsin lokiin aikakoodit, antamani otsikot ja lyhyen kuvauksen sisäl-

löstä aineiston hahmottamiseksi. Sisältöloki myyntiprojekteja 1 ja 2 koskevasta vuo-

rovaikutuksesta on esitetty liitteessä 1. 

Seuraavaksi esitän ne tärkeimmät valinnat, joiden perusteella tutkimuskysymykseni 

kannalta tarpeellinen aineisto ja tapaukset prosessin lopputuloksena rajautuivat.   

 

5.3.3 Jaksojen valinta 

Aineiston käsittelyn ja litteroinnin jälkeen valitsin tutkimuskysymyksiini vastaamisen 

kannalta oleelliset ”sisäkkäiset tapaukset” eli jaksot koko työpajan tallenteesta. Kävin 

aineistoa läpi tarkemmin teoreettisen otannan periaatteella noudattaen samoja vaati-

muksia jotka aiemmin luvussa 5.1 esitin.  

Kävin aineiston ensin läpi sen selvittämiseksi, missä aineiston vaiheissa institutionaa-

lista vuorovaikutusta ilmeni. Käytin lähtökohtana institutionaalisen vuorovaikutuksen 

rakentumista toimintajaksoiksi (Drew & Sorjonen 1997). Coorenin ym. (2006) mu-

kaan fasilitoidun vuorovaikutuksen toimintajakso rakentuu fasilitoijan pyynnön tai 

kysymyksen, osallistujan suorituksen tai vastauksen ja fasilitoijan palautteen avulla. 

Fasilitoija antaa vuoron seuraavalle osallistujalle, josta muodostuu uuden jakson avaa-

va aloite (emt., 542) . Tapausten valintaa ohjaavana kysymyksenä oli, mitkä aineiston 

vaiheet sisältävät tällaista kolmiosaisina toimintajaksoina rakentuvaa fasilitoitua vuo-

rovaikutusta? 

Fasilitoijien aloitteet ja yritysten edustajien puheenvuorot muodostivat tällaisia toimin-

tajaksoja ennen kaikkea vuorovaikutuksessa, jonka aikana esimerkkitapauksina olevia 

myyntiprojekteja käytiin läpi. Toimintajakson alkaminen aloitteesta oli tärkeä analyyt-

tinen lähtökohta toimintajaksojen havaitsemiselle. Siitä lähtökohdasta että osallistujat 
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rakentavat itse vuorovaikutuksen (Raevaara 1997,78) en määritellyt aloitevuoroa pel-

kästään aloitevuoron ominaisuuksien perusteella. Olennaista oli myös, miten siihen 

reagoitiin. Aloitteen määrittelylle oli keskeistä se, että kyseessä oli puheenvuoro joka 

toimi uuden aiheen avaajana, ja että muut puheenvuorot reagoivat siihen. Näyte 1 

sisältää fasilitoijan eli Fabianin aloitteesta alkavan toimintajakson: 

Näyte 1 (0:49:50-0:50:21)  

Fabian (ALOITE):  Eli tässä tulee vähän jo käsiteltyä millainen tää asiakastarve 
tässä on koska asiakas pitää aina muistaa ja, tässäkin on hyvä 
lähtee siitä. Sitten tässä on ensimmäisenä merkitty tänne tää 
RFI. Elikkä kaikille varmaan tuttu request for information. Ja 
haluisko joku kertoo että mitä se sisälsi, tarkemmin niin voitas 
käydä tätä ihan läpi vähän tarkemmin että miten tää on 
edennyt tää 

Pertti B. (VASTAUS):  No, se sisältää yleisluontoisen kuvauksen siitä tarpeesta että 
yhtenäinen {tuote/palvelu} mitä mä äsken kuvasin. 

Fabian (PALAUTE):  Joo elikkä se oli sinne ihan [Pertti B: et tähän tyyliin] okei, no 
hyvä. 

 
Fabianin aloitevuoroon reagoi yritysedustaja Pertti B:n vastausvuoro, jonka jälkeen 

Fabian antaa palautteen saamaansa vastaukseen (okei, no hyvä), jolloin palaute päättää 

kolmiosaisen toimintajakson. Toimintajaksot esiintyivät valitussa aineistossa kuiten-

kin usein pidempinä vuoroketjuina esimerkiksi silloin, kun yritysten edustajat olivat 

eri mieltä jostain asiasta. Tällöin fasilitoija saattoi osallistua vuoropuheluun muutenkin 

kuin aloitteella. Toimintajaksojen määrittely oli siten moniselitteistä. Kolmiosainen 

toimintajakso oli kuitenkin se periaate, jonka mukaan vuorovaikutus eteni aineistossa 

myyntiprojektien käsittelyn aikana.  

Valitsin läpikäynnin perusteella myyntiprojekteja käsittelevät vuorovaikutuksen vai-

heet aineistosta lähempään tarkasteluun. Myyntiprojekteja 1 ja 2 käsittelevät vuoro-

vaikutuksen vaiheet olivat kestoltaan 63 ja 38 minuuttia. Rajasin tutkimuksen ulko-

puolelle aineiston muut osat eli kehityspäivän aloitus- ja lopetusvaiheet sekä ryhmä-

töiden esittelyt.  

Kun aineistosta oli valittu tarkasteluun fasilitoitua vuorovaikutusta sisältävät toiminta-

jaksot eli myyntiprojekteja koskeva vuorovaikutus, tarkastelin seuraavaksi, ilmenikö 

toimintajaksoissa yritysten etuja tai etujen neuvottelua ja muuttumista eli tiedon raken-

tamisen poliittista prosessia. Tämä aineiston tarkempi läpikäynti oli tarpeen analysoi-

tavien toimintajaksojen löytämiseksi. 

Käytin etujen havainnoinnissa kirjallisuuteen perustuvaa määritelmää, jonka mukaan 

vuorovaikutuksessa ilmenevä tietyn sidosryhmän ja sen edustajan etu on vuorovaiku-

tuksen tilanteessa havaittava toiminnan syy, jonka perusteella voidaan arvioida tämän 

toiminnan hyödyllisyyttä sidosryhmälle. (Lawrence ym. 1999, 490).  
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Poliittinen prosessi määrittyy kirjallisuuden perusteella alustavasti sellaisena, jossa 

tiedon rakentaminen estyy, ja jossa toimijat neuvottelevat ja muuttavat käytäntöyhtei-

söjen tietoa sekä niiden etuja (Carlile 2004, 559).  Samalla otin lähtökohdaksi, että 

etujen neuvotteluun voi liittyä erimielisyyksiä ja ristiriitoja, joiden syynä voivat olla 

osapuolten vastakkaiset edut (Jehn 1997, 530). Kävin näiden teoriasta operationalisoi-

tujen määritelmien avulla aineiston alustavasti läpi ja selvitin, missä kohdin ilmeni 

yritysten etuja ja niihin liittyviä erimielisyyksiä tiedon rakentamisen poliittisella rajal-

la.  Taulukko 6 sisältää myyntiprojekteissa 1 ja 2 olevan vuorovaikutuksen luokittelun. 

Taulukossa on fasilitoidun keskustelun puheenvuorojen ja toimintajaksojen koko-

naismäärä, niiden toimintajaksojen lukumäärä joissa ilmeni etuja, sekä niiden toimin-

tajaksojen lukumäärä, joissa ilmeni sekä etuja että niitä koskevia erimielisyyksiä.  

Taulukko 6. Myyntiprojekteja koskevan vuorovaikutuksen luokittelua. 

 Puheenvuoro-

ja 

Toimintajak-

soja  

Toimintajaksoja, jois-

sa etujen ilmenemistä 

Toimintajaksoja, jois-

sa etujen ilmenemistä 

sekä erimielisyyksiä  

Myynti-

projekti 1 

316 60 7 4 

Myynti-

projekti 2 

165 29 2 0 

 

Myyntiprojektissa 1 löytyi läpikäynnin perusteella seitsemän sellaista toimintajaksoa, 

joissa ilmeni etuja. Niistä neljässä ilmeni lisäksi etuja koskeva erimielisyys tai eturisti-

riita. 

Myyntiprojektissa 2 löytyi läpikäynnin perusteella kaksi toimintajaksoa, joissa yritys-

ten edustajat toivat etujaan esiin. Erimielisyyksiä ei sen sijaan ilmennyt.  

Valitsin myyntiprojekti 1:stä analysoitavaksi sellaiset toimintajaksot, joissa yritysten 

etujen esiintyminen ja erimielisyydet sekä vuorovaikutuksen rakenteen muuttuminen 

tulivat samalla esiin. Jaksoja löytyi seitsemän kappaletta, ja näiden jaksojen yhteinen 

kesto videoaineistossa oli 20 minuuttia. Jaksot muodostavat kokonaisuuden, jossa 

keskustelun aihe liittyy siten tavalla tai toisella samaan teemaan, eli myyntiprojektin 

epäonnistumisen syiden selvittämiseen. Niissä päästään tarkastelemaan sellaista vuo-

rovaikutusta, jossa kohdataan tiedon rakentamisen poliittinen prosessi. Nämä seitse-

män toimintajaksoa muodostavat tutkimukseni analyysin aineiston.  
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6 Toimintajaksojen analyysi 
Tässä luvussa käyn läpi aineistosta valitut toimintajaksot yksi kerrallaan. Analyysin 

tarkoituksena on vuorovaikutuksen rakenteiden ja etujen havaitseminen ja nimeämi-

nen luvussa 5.4 kuvatulla tavalla. Analyysi etenee eri osissa, jotka on erotettu omiksi 

alaluvuikseen. Esimerkiksi ensimmäistä toimintajaksoa käsittelevässä luvussa 6.1 on 

esitetty ensiksi toimintajakson vuorovaikutuksen literaatti. Luvussa 6.1.1 on jakson 

vuoro vuorolta etenevä tarkastelu. Luvussa 6.1.2 on jakson yhteenveto, jossa vuoro-

vaikutuksen kuvaa apuna käyttämällä vedän yhteen toimintajaksossa havaitsemani 

vuorovaikutuksen rakenteet ja edut.  

 

6.1 Jakso 1      
Vuorovaikutuksen litteraatti (0:50:21.2 - 0:51:55.0) 
         
 1 Fabian:   Joo elikkä se [oli sinne ihan   
 2 Pertti B:          [et tähän tyyliin  
 3 Fabian:   okei, no hyvä. Ja te saitte tai molemmat organisaatiot sai tän 
 4    RFI:n, sen jälkeen täällä on tehty päätöksiä, eli täällä on 
 5    {A}:lla tehty tällainen päätös. Osaisko joku kertoa {A}:n  
 6    päätöksestä, mitä siellä on päätetty ja miksi?  
 7    (2.0)  
 8 Pasi A:   Voisin tohon kyllä kommentoida että me ei kirjallisessa muodossa  
 9    tota RFI-pyyntöä varmaan koskaan oo saatu et me on puhelimitse  
10    keskusteltu siitä mutta kirjallisessa muodossa me ei sitä koskaan 
11    ees saatu ja, johtuen siitä, et se oli varmaan alkuvaiheessa 
12    hyvin niinku {B:n tarjooman} tyyppiseks hahmoteltu tää, mut 
13    myöhemmässä RFP-vaiheessa siell oli kuus osa-aluetta miss  
14    oli {tuotteita/palveluita} useita eri, kuutta osa-aluetta taisi  
15    olla kaiken kaikkiaan. Se oli muuttunu siitä tilanteesta mitä tuo  
16    RFI aikoinaan oli.  
17 Fabian:   (ahaa) 
18 Pertti B:   Toi, sen verran tosta RFI:stä voi sanoa että heidän ajatus oli  
19    sillälai että he pystyy kartottamaan mitä voisi pyytää, eli  
20    heilläkään ei ollut ihan tarkalleen hakusessa mitä he haluu, ku ei  
21    tiennyt mitä on saatavilla. 
22 Fabian:    Aivan, mutta täällä on {A}:n puolella on tää homma vähän niin kuin  
23    jäänyt sitten tässä RFI-vaiheessa tähän, mites, miksi, miksi tästä  
24    ei sitten lähetty eteenpäin? 
25    (3.0) 
26 Jaakko A:   Ei me saatu sitä RFI:tä.   
27 Pasi A:   Niin me me ei  [saatu RFI:tä, 
28 Fabian:      [Niin 
29 Pasi A:   en ihan tarkkaan tiedä kuka teki sen päätöksen että loppujen  
30    lopuks tota, krhm, me jättäydyttiin siitä ulos. 
31 Fabian:    Joo, ja täällä ei oo ketään muutakaan joka tästä osais nyt kertoa 
32    sen enempää että miten tähän on päädytty. No, ei se mitään 
33    jutellaan vielä lisää= 
 
 

6.1.1 Vuoro vuorolta tarkastelu 

Ensimmäisessä jaksossa myyntiprojektin 1. läpikäyvä keskustelu on juuri alkanut. 

Äänessä ovat fasilitoija Fabian sekä Pasi A., Pertti B. ja Jaakko A. Heidän välillään 
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ilmenee erimielisyys, kun vuorovaikutus kohdistuu yrityksen A jäämiseen pois myyn-

tiprojektista. 

Fabian, aloite (r. 1-6) 

Fabianin aloitteessa on ensin hyväksyvä palauteosa, jolla hän päättää edellisen toimin-

tajakson (r. 1-3: Joo elikkä se oli sinne ihan [Pertti B: et tähän tyyliin] okei, no hyvä.)   

Sitten hän esittelee uuden aiheen ja käynnistää sen avulla keskustelua. Kuten aineiston 

käsittelystä kertovassa luvussa 5.2.1 kuvasin, Fabian käyttää ryhmän edessä olevaa 

prosessimallia uuden aiheen esittelyssä siten, että hän kertoo prosessimallin tapahtu-

masta, ja tekee siihen liittyvän kysymyksen.  

Fabian esittelee aloitteessaan kaksi esimerkkiprojektin tapahtumaa.  Ensimmäinen 

esittely kohdistuu siihen, että yritykset A ja B saivat alustavan tarjouskyselyn eli 

RFI:n (r. 3-4: Ja te saitte tai molemmat organisaatiot sai tän RFI:n…). Toinen esittely 

kohdistuu siihen, että yritys A on tehnyt asiassa jonkinlaisen päätöksen (r. 4-5:  …sen 

jälkeen täällä on tehty päätöksiä, eli täällä on {A}:lla tehty tällainen päätös…).  Fabi-

an kohdistaa nämä esittelyt siihen, mitä yrityksissä A ja B on tapahtunut, ja samalla 

ylittää rajapinnan yritysten omaa toimintaa koskevaan tietoon. Tieto, joka koskee yri-

tysten ja niiden edustajien omaa toimintaa, on lähtökohtaisesti sellaista tietoa, johon 

yrityksen edustajilla on paras pääsy. Siihen tietoon Fabianilla on vain rajoitettu pääsy, 

eli se mitä hän aiempien haastattelujen ja prosessimallin laatimisen yhteydessä on 

saanut tietoonsa. Tästä tiedon epäsymmetriasta (Drew  & Heritage 1992) johtuen yri-

tysten edustajat voivat arvioida Fabianin aloitetta samanmielisesti tai erimielisesti. 

Aloitteessa on myös esittelyosan jälkeen kysymys (r. 6: …Osaisko joku kertoa {A}:n  

päätöksestä, mitä siellä on päätetty ja miksi?). Kysymys on tärkein vuorovaikutusta 

ohjaava fasilitoijan puheella suorittama teko vuorovaikutuksessa, koska se ohjaa seu-

raavan vuoron säännönmukaisesti vastauksen muotoon. Tämä normatiivinen jäsennys 

pätee siinäkin tapauksessa, että vastausta ei anneta (Tainio 1997, 93).  

Pasi A., vastaus (r. 8-16) 

Pasi A. vastaa Fabianin edellä olevaan aloitteeseen (r. 8-9: Voisin tohon kyllä kom-

mentoida että me ei kirjallisessa muodossa tota RFI-pyyntöä varmaan koskaan oo 

saatu et me on puhelimitse keskusteltu siitä mutta kirjallisessa muodossa me ei sitä 

koskaan ees saatu…).  Fabianin aloitteesta ja Pasi A:n vastauksesta muodostuu sa-

manaikaisesti kaksi keskustelunanalyyttistä vierusparia. Vierusparit ovat tyypiltään 

erimielisyys kannanottoon sekä vastauksen puuttuminen kysymykseen. Edellä Fabia-

nin aloitteessa ollut aiheen esittely kohdistuu myyntiprojektin tapahtumaan, jota kos-
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kevaan tietoon Pasi A:lla on paras pääsy. Aloite sisältää siten Pasi A:n näkökulmasta 

kannanoton, jota hän arvioi erimielisesti. Pasi A. ilmaisee erimielisyyden siten, että 

yritys A ei saanutkaan RFI:tä. Pasi A. on tässä eri mieltä Fabianin kannanotosta yritys 

A:n omiin tapahtumiin. 

Pasi A. ohittaa kokonaan toisen Fabianin kannanoton siitä, että yritys A on tehnyt 

asiassa jonkinlaisen päätöksen. Hän jättää myös vastaamatta Fabianin päätöksestä 

esittämään kysymykseen.  

Vierusparirakenteessa kannanottoon kohdistuva erimielisyys ja vastauksen puuttumi-

nen ovat sellaisia poikkeuksellisia vastausvuoron ominaisuuksia, jotka edellyttävät 

selitystä sille, miksi puhuja on eri mieltä, ja miksi kysymykseen ei vastata (Raevaara 

1997, 80). Seuraavaksi Pasi A. esittääkin selityksen sille, miksi hän on eri mieltä, ja 

miksi kysymykseen ei voi vastata (r. 11-16: …johtuen siitä, et se oli varmaan alku-

vaiheessa hyvin niinku {B:n tarjooman} tyyppiseks hahmoteltu tää, mut myöhemmässä 

RFP-vaiheessa siell oli kuus osa-aluetta miss oli {tuotteita/palveluita} useita eri, kuut-

ta osa-aluetta taisi olla kaiken kaikkiaan. Se oli muuttunu siitä tilanteesta mitä tuo 

RFI aikoinaan oli). Selitys tarjoaa syyn sille, miksi yritys A ei saanutkaan RFI:tä. 

Samalla se tuo selityksen sille, miksi Pasi A. ei vastaa Fabianin kysymykseen.   

Pertti B., vastaus (r. 18-21) 

Pertti B. reagoi Pasi A:n vastausvuoroon jatkamalla selityksen antamista. Tässä muo-

dostuu useamman vuoron muodostama vuoroketju, jossa etsitään selitystä sille, miksi 

RFI:tä ei saatu yritys A:han. Pertti B. kohdistaa selityksensä asiakkaan tapahtumiin, 

koska asiakas ei tarkalleen tiennyt mitä se RFI:ssä halusi (r. 20-21: Toi, sen verran 

tosta RFI:stä voi sanoa että heidän ajatus oli sillälai että he pystyy kartottamaan mitä 

voisi pyytää, eli heilläkään ei ollut ihan tarkalleen hakusessa mitä he haluu, ku ei 

tiennyt mitä on saatavilla). Tämä jatkava selitys tukee siten Pasi A:n selviytymistä 

ongelmallisesta keskustelutilanteesta, jossa kysymykseen ei vastata. Selittäminen 

ryhmäkeskustelussa ei jää siten vain ensimmäisen selittäjän eli Pasi A:n tehtäväksi, 

vaan siihen liittyy tässä myös toinen selittäjä, Pertti B. Selittämisen prosessi jatkuu 

yhteisenä yritysrajan yli, mikä on kiinnostavaa yhteisen tiedon rakentamisen kannalta. 

Lopputuloksena on yritysrajoja ylittävä yhdessä selittäminen, jonka aikana ongelmal-

lisen keskustelutilanteen syytä selitetään. 

Fabian, palaute, aloitteen jatkaminen (r. 22-25) 

Fabianin vuorossa on aluksi palaute, joka kyseenalaistaa edellä olevat vastaukset ja 

osoittaa toiminnan jatkumista (r. 1: Aivan, mutta…). Tämä johtuu siitä, että edellä ei 

tullut vastausta asetettuun kysymykseen. Sen jälkeen Fabian jatkaa aloitteen tekemis-
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tä. Hän esittelee aiheen uudelleen siten, että yritys A on jättänyt esimerkkiprojektin 

sikseen (r. 1-2: … täällä on {A}:n puolella on tää homma vähän niin kuin jäänyt sitten 

tässä RFI-vaiheessa tähän…). Kuten edellisessäkin jaksossa, Fabian kohdistaa esitte-

lyn siihen, mitä yrityksessä A on tapahtunut, ja samalla ylittää rajapinnan yrityksen A 

omiin tapahtumiin. Sen jälkeen aloitteessa on kysymys siitä, miksi yritys A ei päättä-

nyt lähteä yhteistyöhön mukaan (r. 2-3: …mites, miksi, miksi tästä ei sitten lähetty 

eteenpäin?).  

Miksi sitten Fabian ei vie keskustelua uuteen aiheeseen, vaan jatkaa aloitteen tekemis-

tä?  Jatkamalla aloitteen tekemistä Fabian suuntautuu institutionaaliseen tehtäväänsä, 

joka ilmenee tässä siten, että hänen tehtävänään on saada vastaukset esitettyihin ky-

symyksiin. Kun vastausta ei tule, Fabian jatkaa aloitteen tekemistä saamaan vastauk-

sen kysymykseensä. Jatketussa aloitteessa esittelyosa ja kysymys toistuvat uudelleen 

eri muodossa. Fasilitoijan kannalta edellä oleva aloitteen jatkaminen on tärkeä vuoro-

vaikutuksen muoto tilanteessa, jossa vastausten saaminen on jostain syystä ongelmal-

lista.  

Jaakko A., vastaus (r. 26) 

Viivyttelyn jälkeen (r. 4: tauko (3.0)) Jaakko A:lta tulee vastaus Fabianin aloitteeseen 

(r. 5:  Ei me saatu sitä RFI:tä). Vastausvuoro on erimielinen, ja erimielisyyden aihee-

na on jälleen RFI:n saaminen. Tästä muodostuu kannanotto-erimielisyys  –vieruspari. 

Siinä toistuu sama kaava kuin edellä, eli Fabianin aloitteessa oleva aiheen esittely 

kohdistuu yrityksen A omiin tapahtumiin, ja Jaakko A. ilmaisee olevansa eri mieltä 

yrityksen omista tapahtumista. 

Pasi A., vastaus (r. 27-30) 

Fabianin aloitteeseen tulee vastausvuoro myös Pasi A:lta. Vuorossa toistuu erimieli-

syys (r. 6:  Niin me me ei saatu RFI:tä,…)., ja siinä on selittely (r. 8-9: …en ihan tark-

kaan tiedä kuka teki sen päätöksen että loppujen lopuks tota, krhm, me jättäydyttiin 

siitä ulos). Selittely on sellaista, jossa Pasi A. vetoaa omaan tietämättömyyteensä, ja ei 

siksi voi vastata kysymykseen (vrt. Tainio 1997, 96, Antaki 1994, 70). Tässä vuorossa 

ei tule vastausta Fabianin edellä esittämään kysymykseen, eli syytä siihen, miksi yritys 

A ei lähtenyt esimerkkiprojektiin mukaan. Selittelyn avulla Pasi A. siis voi välttää 

kysymykseen vastaamisen. Tämän johdosta Fabianin kannanotto, jonka mukaan 

”homma jäi vähän niin kuin tähän”, jää vaille arviota samoin kuin kysymys siitä, mik-

si yritys A ei lähtenyt projektissa eteenpäin jää vaille vastausta. Tämä aiheuttaa on-

gelmallisen tilanteen keskustelussa, joka edellyttää selitystä jatkossa (Antaki 1994, 74-

75). 
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Fabian, palaute/aloite (r. 31-32)  

Toimintajakson lopettaa Fabianin vuoro, jossa hän ensin antaa palautteen edellä ollei-

siin vastausvuoroihin. Palautteessa Fabian arvioi, ettei kukaan voi vastata hänen esit-

tämäänsä kysymykseen (Joo, ja täällä ei oo ketään muutakaan joka tästä osais nyt 

kertoa sen enempää että miten tähän on päädytty.) Sen jälkeen hän tekee uuden aloit-

teen (No, ei se mitään jutellaan vielä lisää=). Vuorossa oleva aloite aloittaa seuraavan 

toimintajakson (jakso 2).  

 

6.1.2 Yhteenveto 

 

 

Kuva 9. Vuorovaikutuksen kuva jaksossa 1.  

 

 

Vuorovaikutuksen rakenteet  

Kuvassa 9 olevassa Fabianin vuorossa (r.1) on edellisen toimintajakson päättävä pa-

laute sekä eteenpäin vievä aloite. Aloitteessa on uutta aihetta esittelevä osa ja kysymy-

sosa. Uuden aiheen esittely kohdistuu myyntiprojektin tapahtumaan, ja se muodostuu 
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yritysten edustajien näkökulmasta kannanotoksi, jota he voivat arvioida. Kysymys on 

tärkein vuorovaikutusta ohjaava fasilitoijan puheella suorittama teko, koska se ohjaa 

seuraavan vuoron säännönmukaisesti vastauksen muotoon. 

Pasi A:n vastausvuoro (r. 8) reagoi erimielisesti Fabianin aloitteessa olevaan kannan-

ottoon.  Pasi A. ei myöskään vastaa Fabianin kysymykseen. Sen seurauksena aloittees-

ta ja vastauksista muodostuu vierusparit kannanotto – erimielisyys ja kysymys – vas-

tauksen puuttuminen. Vierusparit on merkitty kuvassa punaisella tekstillä vuorojen 

väliin.  

Vierusparirakenteessa kannanottoon kohdistuva erimielisyys ja vastauksen puuttumi-

nen ovat sellaisia poikkeuksellisia vastausvuoron ominaisuuksia, jotka johtavat Pasi 

A:n selitykseen, miksi hän on kannanotosta eri mieltä ja miksi hän ei vastaa kysymyk-

seen. Pertti B. jatkaa selitystä (r. 18), jolloin selitys jatkuu yhteisenä toimintana yritys-

rajan yli.  

Tämän jälkeen Fabian jatkaa aloitteen tekemistä (r. 22). Fabianin institutionaalinen 

tehtävä vuorovaikutuksen ohjaajana ilmenee aloitteen jatkamisessa siten, että hänen 

tehtävänään on saada kysymykseensä vastaus, jota edellä ei tullut. Fabianin vuorossa 

on aluksi palaute, jossa hän  kyseenalaistaa edellä olevat vastaukset. Sen jälkeen Fabi-

an jatkaa aloitteen tekemistä. Hän esittelee uudelleen aiheen eli projektin tapahtuman 

ja tekee siihen perustuvan kysymyksen.  

Jaakko A:n ja Pasi A:n vastausvuorot (r. 26 ja 27) ovat jälleen erimielisiä, eikä niissä 

tule vastausta kysymykseen. Tästä muodostuu kannanotto – erimielisyys sekä kysy-

mys–vastauksen puuttuminen  –vierusparit. Pasi A:n vuorossa (r. 27)  ilmenee selitte-

ly. Selittely on sellaista, jossa Pasi A. vetoaa omaan tietämättömyyteensä, eikä siksi 

voi vastata kysymykseen.  

Toimintajakson lopettaa Fabianin palaute (r. 31). Palautteessa Fabian arvioi edellä 

olleita vuoroja siten, ettei kukaan osaa vastata hänen esittämäänsä kysymykseen. Vuo-

rossa on sen jälkeen aloite, jolla Fabian aloittaa seuraavan toimintajakson (luku 6.2). 

Etujen ilmeneminen 

Fabian tekee jaksossa kaksi aloitetta, mutta ei saa silti vastausta kysymykseensä siitä, 

miksi A:n myyntiryhmä päätti jäädä pois yhteisestä myyntiprojektista. Vastaus tähän 

kysymykseen on sellainen, joka mahdollistaisi A:n myyntiryhmän edun arvioinnin. 

Vuorovaikutuksessa tietyn sidosryhmän ja sen edustajan etu on tilanteessa havaittava 

toiminnan syy, jonka perusteella voidaan arvioida, miksi toiminta on sidosryhmälle 
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hyödyllistä (Lawrence ym. 1999). Vastaus mahdollistaisi siten A:n myyntiryhmän 

edun tulemisen julki.  

Pasi A. ei vastaa Fabianin kysymykseen, vaan hän tarjoaa selityksen, jonka perusteella 

Fabianin kysymys ei ole aiheellinen. Pasi A:n selitys on siten sellainen, jonka avulla 

hän voi välttää antamasta sellaista vastausta, joka toisi hänen ryhmänsä edun julki. 

Hän vetoaa myös omaan tietämättömyyteensä, ja vastausvuoro (r. 27) on selittelevä. 

Tulkitsen tätä tilannetta siten, että Pasi A. välttää tuomasta julki hänen oman ryhmänsä 

etua, koska se voisi johtaa eturistiriitaan yhteistyöryhmän edun kanssa. Yhteistyöryh-

män edun mukaista olisi ollut, että yritys A:n myyntiryhmä olisi lähtenyt mukaan 

myyntiprojektiin. A:n myyntiryhmän edun mukaista taas ei ollut lähteä mukaan myyn-

tiprojektiin, mikä ilmenee myöhemmin seuraavissa jaksoissa. Pasi A. välttää eturisti-

riitaa sillä, että hän välttää oman ryhmänsä etua julki tuomista. Tämä havainto on 

merkitty kuvan 9 oikeaan laitaan laatikolla ”Etujen julkitulo (välttely)”. 

Määrittelin tutkimuksessani eturistiriidan siten, että eturistiriidassa osapuolilla on eri-

mielisyyksiä toistensa etuja koskien, jotka ilmenevät tietyssä organisaatiokontekstissa, 

ja jotka osapuolet tuovat esiin käsityksissään ja käyttäytymisessään (ks. luku 1.3). 

Erimielisyyttä eduista ei tule tässä jaksossa esiin Pasi A:n käsityksissä eli julki tuotu-

na, vaan Pasi A. välttää erimielisyyden esiin tulemista. Siitä syystä A:n myyntiryhmän 

etu jää epämääräiseksi. 

 

6.2 Jakso 2 
Vuorovaikutuksen litteraatti (0:51:55.0 - 0:54:04.5)  
 
1 Fabian:    Joo, ja täällä ei oo ketään muutakaan joka tästä osais nyt kertoa 
2    sen enempää että miten tähän on päädytty. No, ei se mitään 
3    jutellaan vielä lisää= 
4 Jaakko A:   =Voisin (1.0) jos ei oo varmaa tietoo niin sitten on parhaat  
5    arvaukset.  
6 Useat:   (naurua) 
7 Fabian:   Otetaan vastaan täs tilantees kylläkin. 
8 Jaakko A:   Me ei saatu sitä ja (3.0) mitäs sitten, saatan sotkea sitä tähän  
9    muuhun mitä muuta ollaan kartoitettu {asiakkaan} juttua ja (5.0) en 
10     usko että (4.0) me ei vaan, multa vaan kysyttiin sitä että  
11    mahdetaanko ton tai ton kanssa niinku, niinku messissä.  Mä sanoin  
12    vain että jos jonkun kanssa ollaan messissä ollaan {B}:n kanssa. Kyl 
13    me sillä tavalla vähän kuin käytäväpuheina tunnistettiin että  
14    semmosta on menossa. Mut tämmönen niinkun päätös ettei me olla siinä  
15    mukana, niin ei se musta ollu, ja ehkä tämmösiä kannanottoja siihen 
16    että jos me jonkun kanssa ollaan, jos siellä on meille mitään tilaa  
17    niin 
18 Pertti B:   Nyt täytyy muistaa että tässä niin kuin oli {tuote/palvelu} tässä  
19    vaiheessa ajettu ulos tästä. 
20 Jaakko A:   Nimenomaan sitä mä just joo 
21 Pertti B:   Elikä mä ymmärrän niinku tavallaan. 
22 Jaakko A:    Ja kato tää vähän sotkee kun meillä on kuitenki tämmönen  
23    proaktiivinen keskustelu ollu puolin ja toisin että mitäs me sitten  
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24    sitä kaikkea muuta yritetään. Mutta (jos) sitä pitää ihan  
25    {tuote/palvelu}asiana, niin meidän kannalta on semmonen et tota ei  
26    meille tullut sellaista tilannetta että lähetääks me tähän vai ei.  
27    Ja semmosta keskustelua oli että jos joku pyytää että jos jonkun  
28    kanssa mentäs niin {B}:n kanssa, mihinkä minä oon osallistunut. Mut  
29    tää varmaan kuvaa sitä jos tästä nyt ois tarkotus oppia tästä jotain  
30    ja niin edelleen varmaan just kuvaa sitä että miten tunnistaa ja  
31    kenen kanssa. Ja meille varmaan se maali jäi niinkun, menemättä  
32    maaliin. 
33 Juha A:   Aika nopeesti tästä vetää sellaisen johtopäätöksen että päätös on  
34    tehty mutta kukaan ei tiedä miksi.  
35 Useat:    (naurua)  
36 Jaakko A:   Ja vielä että kuka. 
37 Juha A:   Et niin tota (2.0) näin näyttää olevan. 
38 Fabian:   Joo no, ei nyt takerruta siihen, jatketaan vaan eteenpäin, katotaans  
39    miten sitten {B}:n puolella on tapahtunut, teille ilmeisesti tuli  
40    kuitenki kuitenki ihan kirjallisena täällä tää 
 
 
 
 
Jakso 2 jatkuu heti jakson 1 perään tilanteessa, jossa ei saatu vastausta siihen kysy-

mykseen, miksi yritys A ei lähtenyt mukaan yhteiseen myyntiprojektiin.  Fabian tekee 

uuden aloitteen, ja koittaa viedä keskustelua eteenpäin. Jaakko A. ottaa kuitenkin 

aloitteen itselleen, ja Jaakko A., Pertti B. ja Juha A. jatkavat puuttuvan vastauksen 

selittämistä. 

6.2.1 Vuoro vuorolta tarkastelu 

Fabian, aloite (r. 3) 

Fabianin vuoro on sama jossa on edellisen jakson päättänyt palauteosa. Koska Fabian 

ei saanut vastausta kysymykseensä, hän pyrkii purkamaan tilanteen viemällä keskuste-

lua eteenpäin uudella aloitteella. Aloite kuitenkin keskeytyy (… jutellaan vielä li-

sää=). 

Jaakko A., aloite (r. 4-5) 

Keskustelu ei siirry eteenpäin, vaan Jaakko A. keskeyttää Fabianin aloitteen ja ottaa 

aloitteen itselleen. Hän pyytää puheenvuoron jatkaakseen edellä ollutta keskustelua 

(=Voisin (1.0) jos ei oo varmaa tietoo niin sitten on parhaat arvaukset.) Hän käyttää 

keskeyttämisen keinona huumoria. Tämä saa muut osallistujat nauramaan (r. 6).  

Fabian, vastaus (r.7) 

Fabian suostuu Jaakko A:n pyyntöön saada puheenvuoro (Otetaan vastaan täs tilan-

tees kylläkin.). Edellä ollut Jaakko A:n keskeyttävä vuoro rikkoo vuorovaikutuksen 

aloite-vastaus-palaute –rakenteen etenemisen säännönmukaisuuden. Fabianin aloite ei 

johda keskustelua eteenpäin, vaan Jaakko A. keskeyttää aloitteen ja ottaa aloitteen 

itselleen. 
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Jaakko A., aloite (r. 8-17)    

Jaakko A:n aloite kertoo siitä, että hän ei päästä keskustelua jatkumaan, ennen kuin 

ongelmalliseen tilanteeseen saadaan riittävä selitys. Tilanne on vuorovaikutuksen kan-

nalta ongelmallinen siksi, että kysymys siitä, miksi yritys A:n myyntiryhmä ei lähtenyt 

myyntiprojektiin mukaan, jäi edellisessä jaksossa vaille vastausta. 

Jaakko A. jatkaa siitä mihin keskustelu jäi. Hän toistaa erimielisyyden (r. 8: Me ei 

saatu sitä ja…), minkä avulla hän luo itselleen mahdollisuuden jatkaa ongelmatilan-

teen selittämistä.  Puheenvuoro sisältää pitkiä taukoja, kun Jaakko tuo julki tapahtumia 

yrityksessä A: (r. 8 – 14: …(3.0) mitäs sitten, saatan sotkea sitä tähän muuhun mitä 

muuta ollaan kartoitettu {asiakkaan} juttua ja (5.0) en usko että (4.0) me ei vaan, 

multa vaan kysyttiin sitä että mahdetaanko ton tai ton kanssa niinku, niinku messissä. 

Mä sanoin vain että jos jonkun kanssa ollaan messissä ollaan {B}:n kanssa. Kyl me 

sillä tavalla vähän kuin käytäväpuheina tunnistettiin että semmosta on menossa…).  

Ongelmallisen tilanteen selittäminen saa Jaakko A:n tuomaan julki tapahtumia syvälli-

semmin kuin aiemmissa jaksoissa. Selittäminen tuo esiin tässä tilanteessa sen, millai-

sia keskusteluja ja mistä näkökulmista kyseiseen tapahtumaan liittyen oli käyty. Kes-

kustelut ilmenevät tässä vuorossa sellaisina ilmauksina kuin  multa vaan kysyttiin,  mä 

sanoin vain että, sekä  kyl me sillä tavalla vähän kuin käytäväpuheina tunnistettiin.  

Vuorossa havaitaan myös, että Jaakko A. on yrityksen A johdon edustaja, ja ongelmal-

linen tilanne saa hänet asemansa vuoksi valikoitumaan siksi henkilöksi, joka jatkaa 

selityksen antamista. Selityksen antaminen nousee hierarkiassa ylöspäin. 

Pertti B., vastaus (r. 18-19) 

Pertti B. jatkaa Jaakko A:n selitystä kertomalla selityksen siihen, miksi yrityksen A 

myyntiryhmä ei ollut lähtenyt mukaan myyntiprojektiin ( Nyt täytyy muistaa että tässä 

niin kuin oli {tuote/palvelu} tässä vaiheessa ajettu ulos tästä). Pertti B. jatkaa selityk-

sen antamista, ja tukee tällä tavalla edellistä puhujaa. Tämä tapahtuu yritysrajan yli, eli 

yrityksen B edustaja jatkaa yrityksen A edustajan selitystä. Selitys tuo julki asiakkaas-

ta johtuvan syyn A:n myyntiryhmän toiminnalle eli sille, miksi sille ei ollut hyödyllis-

tä osallistua yhteistyöprojektiin. Syy oli se, että asiakas jätti A:n tuotteen tai palvelun 

pois tarjouskysely RFI:stä. Tässä tulee julki yrityksen A myyntiryhmän etu. 

 

Jaakko A., vastaus (r. 20) 

Jaakko A. samaa mieltä Pertti B:n selityksen kanssa (Nimenomaan sitä mä just joo).  
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Pertti B. vastaus (r. 21)  

Pertti B. on puolestaan samaa mieltä Jaakko A:n aiempien selitysten kanssa (Elikä mä 

ymmärrän niinku tavallaan.) 

Jaakko A. vastaus (r. 22-32) 

Pertti B:n vuorot auttavat Jaakko A:ta jatkamaan selityksen antamista. Tässä tulee 

esiin keskinäisen vuorovaikutuksen merkitys tolkullistamisessa (Weick 1979) selkeäl-

lä tavalla. Pertti B:n tukeva selitys auttaa Jaakko A:ta näkee aiemman selityksensä 

uudessa valossa (Gergen ym. 2004), ja kertomaan tarkemmin, mitä hän oikeastaan 

tarkoittaa.  

Jaakko A. kohdistaa selityksensä tarkemmin yritysten eri ryhmiin ja niiden erilaisiin 

toimintoihin, jotka ilmenevät edelleen keskustelujen muodossa: 

1)  Yritysten A ja B väliseen johdon yhteistyöryhmään liittyvä keskustelu  (r. 22-24: 

Ja kato tää vähän sotkee kun meillä on kuitenki tämmönen proaktiivinen keskustelu 

ollu puolin ja toisin että mitäs me sitten sitä kaikkea muuta yritetään). Tässä Jaakko 

A. kohdistaa selityksen johdon strategisen yhteistyöryhmän toimintaan. Jaakko A. tuo 

julki strategisen yhteistyöryhmän myönteisen näkökulman yhteiseen myyntitoimin-

taan. Jaakko A. tuo sen kuitenkin julki erillisenä A:n myyntiryhmän toiminnasta, että 

se ei ”sotke” A:n myyntiryhmän toiminnan selittämistä. 

2) Yritys A:n myyntiryhmän päätöksenteko esimerkkiprojektiin lähtemistä (r. 24-26: 

Mutta (jos) sitä pitää ihan {tuote/palvelu}asiana, niin meidän kannalta on semmonen 

et tota ei meille tullut sellaista tilannetta että lähetääks me tähän vai ei). Tässä selitys 

kohdistuu A:n myyntiryhmän toimintaan. Myyntiprojektiin lähteminen ei ollut kiin-

nostavaa siitä syystä, että se ei ollut A:n tarjooman alueella. Tässä tulee julki A:n 

myyntiryhmän etu sen toimintaa selittävänä syynä.  

3) Jaakko A:n käymä keskustelu (r. 27-28: Ja semmosta keskustelua oli että jos joku 

pyytää että jos jonkun kanssa mentäs niin {B}:n kanssa, mihinkä minä oon osallistu-

nut). Jaakko A. kohdistaa selityksen jonkin muun ryhmän keskusteluun, jossa itse on 

ollut mukana. Tässä keskustelussa tulee esiin tämän ryhmän myönteinen suhtautumi-

nen yhteistyöhön yritys B:n kanssa.  

Jaakko A:n selityksessä tulee julki, millaisia keskusteluita erilaiset ryhmät ovat käy-

neet. Johdon tasolla on keskusteltu yhteistyön edistämisestä monien asiakkaiden kans-

sa. Yrityksen A myyntiryhmän keskustelut liittyvät päätöksentekoon, jossa myyntipro-

jekti ja tietty asiakas ei ollut sen edun kannalta kiinnostava. Jaakko A. tuo ryhmien 
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edut julki erillisinä ja selittää sillä, miksi kukin ryhmä on toiminut kukin erikseen 

omalla tavallaan. 

Tämän jälkeen vuorovaikutuksen tulkintakehys (Drew  & Heritage 1992) muuttuu. 

Tämä havaitaan siitä, että Jaakko A. siirtyy menneen toiminnan sijasta tarkastelemaan 

tulevaa toimintaa (r. 28-32: Mut tää varmaan kuvaa sitä jos tästä nyt ois tarkotus op-

pia tästä jotain ja niin edelleen varmaan just kuvaa sitä että miten tunnistaa ja kenen 

kanssa. Ja meille varmaan se maali jäi niinkun, menemättä maaliin.). Esiin nousee 

siten uudenlainen rajapinta etuihin liittyvän ja siitä pois pyrkivän ja etääntyvän tulkin-

takehyksen välillä. 

Juha A., vastaus (r. 33-34)  

Juha A. jatkaa etääntymistä edellä olevasta etuihin liittyvästä vuorovaikutuksesta arvi-

oimalla sitä (Aika nopeesti tästä vetää sellaisen johtopäätöksen että päätös on tehty 

mutta kukaan ei tiedä miksi). Hän käyttää huumoria keinona päättää ongelmatilanteen 

selittäminen, mihin muut reagoivat nauramalla (r. 35).  

Jaakko A., vastaus (r. 36) 

Jaakko A. on samaa mieltä edellä olevan palautteen kanssa ja käyttää myös huumoria 

(Ja vielä että kuka.) 

Juha A., palaute (r. 37) 

Juha A. vastaa samanmielisesti Jaakkoa A:n vuoroon ja samalla antaa vahvistuksen 

edellä olevalle vuorovaikutukselle (Et niin tota (2.0) näin näyttää olevan.) Tulkitsen 

tämän vuoron toimintajakson päättäväksi palautteeksi. Se johtaa keskustelun pysäh-

tymiseen. Palautteen antajaksi valikoituu yrityksen A korkein edustaja Juha A. Toi-

mintajakson palauteosa tulee yrityksen edustajalta sellaisessa tilanteessa, jossa tilanne 

on yrityksen kannalta ongelmallinen. 

Fabian, palaute ja aloite (r. 38-40) 

Jakso loppuu Fabianin vuoroon. Myös siinä on palaute, mutta sellainen joka arvioi 

edeltävää keskustelua sen pysähtymisen kannalta (Joo no, ei nyt takerruta siihen, jat-

ketaan vaan eteenpäin…). Sitten hän vie pysähtynyttä keskustelua eteenpäin aloitteel-

la, joka kohdistuu yrityksen B:n tapahtumiin, mikä siirtää keskustelun pois yritys A:ta 

koskeneesta ongelmatilanteesta (… katotaans miten sitten {B}:n puolella on tapahtu-

nut, teille ilmeisesti tuli kuitenki kuitenki ihan kirjallisena täällä tää). 
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6.2.2 Yhteenveto 

 

 

Kuva 10. Vuorovaikutuksen kuva jaksossa 2.    
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Vuorovaikutuksen rakenteet  

Kuvassa 10 (r. 1 ja 4) näkyy, kuinka Fabianin aloite keskeytyy ja aloite siirtyy yrityk-

sen edustajalle Jaakko A:lle. Seuraavat vuorot ovat vastauksia Jaakko A:n aloitteeseen 

(r. 8). Vuorovaikutuksen kolmiosainen rakenne muuttuu tästä syystä, eli Fabian ei 

toimi tässä jaksossa aloitteen tekijänä.  

Jaakko A. reagoi aloitteellaan edellisessä jaksossa syntyneeseen ongelmalliseen tilan-

teeseen, jossa Fabianin kysymykseen ei tullut vastausta. Vastauksen puuttumisen seu-

rauksena havaitaan pitkä puhejakso, jossa Jaakko A. jatkaa selityksen antamista puut-

tuvan vastauksen johdosta (r. 8). Pertti B. jatkaa Jaakko A:n selitystä ja tukee tällä 

tavoin Jaakko A:ta (r. 18). Tämän seurauksena Jaakko A. pystyy jatkamaan selitystään 

ja erittelemään tarkemmin sitä, mitä hän edellisessä vuorossaan yritti tuoda julki (r. 

22).  

Vuorovaikutuksen kolmiosainen rakenne muuttuu myös siten, että tässä toimintajak-

sossa on kaksi palautteen luonteista vuoroa. Palautteen antajaksi valikoituu ensin yri-

tyksen A edustaja Juha A. (r. 37). Tämä palaute kohdistuu vuorovaikutuksen asiasisäl-

töön. Jälkimmäinen palaute on fasilitoijan (r. 38), ja se kohdistuu vuorovaikutuksen 

pysähtymiseen ja eteenpäin viemiseen. Palautteen antamisessa ilmenee hierarkian 

vaikutus. Palautteen antajaksi valikoituu henkilö, jolla on edellistä puhujaa korkeampi 

asema yrityksessä (Juha A.).  

Etujen ilmeneminen 

Etujen ilmeneminen selittyy tässä toimintajaksossa jatkona sille, että edellisessä jak-

sossa Pasi A. vältteli vastaamasta kysymykseen, miksi yrityksen A myyntiryhmä ei 

lähtenyt mukaan yhteiseen myyntiprojektiin. Vastauksen välttäminen jättää avoimeksi 

sen, että A:n myyntiryhmän etu on vastakkain yhteistyöryhmän etuun nähden, eikä 

riittävää selitystä ole saatu.  Jaakko A. alkaa reflektoida myyntiprojektin tapahtumia 

syvällisemmin, ja etsii selitystä sille, miksi yritys A ei lähtenyt projektissa eteenpäin.   

Selittäminen tapahtuu yhdessä, eli Pertti B:n vuorot auttavat Jaakko A:ta jatkamaan 

selityksen antamista. Tässä tulee esiin Weickia (1979) ja Markovaa (1987) mukaillen 

keskinäisen vuorovaikutuksen merkitys selkeällä tavalla. Vuorovaikutus perustuu 

paitsi toisten, myös osallistujien omaan itseensä kohdistuvasta arvioinnista tai reflekti-

osta. Pertti B:n tukeva selitys auttaa Jaakko A:ta näkemään aiemman selityksensä 

uudessa valossa, ja kertomaan tarkemmin, mitä hän oikeastaan tarkoittaa.  

Tämä yhteisen selittämisen prosessi on merkittävä toimintaan sitoutuneen taustatiedon 

julki tulemisessa eli artikuloimisessa uudelleen (Håkanson 2007). Se tuo julki toimin-
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nan syitä, joidenka perusteella voidaan arvioida, miksi toiminta on eri ryhmille hyö-

dyllistä. Jaksossa tulee esiin seuraavia eri ryhmien etuja: 

Pertti B:n selityksessä (r. 18) tulee julki yritys A:n myyntiryhmän etu, joka on merkit-

ty punaisella lipulla kuvaan 10. 

Jaakko A:n selityksessä (r. 22) tulee julki yrityksen A eri ryhmien etuja: 

-Yritysten A ja B strategisen yhteistyöryhmän myönteinen suhtautumi-

nen yhteistyöhön (merkitty vihreällä lipulla kuvaan 10)  

-Yritys A:n myyntiryhmän etu (merkitty punaisella lipulla kuvaan 10) 

-Nimeämättömän ryhmän myönteinen  suhtautuminen  yhteistyöhön 

yritys B:n kanssa.  

Jaakko A. tuo edut julki erillisinä ja selittää niiden avulla, miksi kukin ryhmä on toi-

minut kukin erikseen omalla tavallaan. Strategisessa yhteistyöryhmässä tavoiteltiin 

yhteistyötä, mutta A:n myyntiryhmä toimi oman etunsa mukaisesti eikä osallistunut 

yhteiseen myyntiprojektiin.  Osapuolilla ei ole kuitenkaan erimielisyyksiä toistensa 

etuja koskien, eli yritysten edustajien välistä eturistiriitaa ei tässä jaksossa ilmene. 

Jaakko A:n vuorossa (r. 22) vuorovaikutuksen tulkintakehys (Drew & Heritage 1992) 

myös muuttuu. Tämä havaitaan siitä, että Jaakko A. alkaa tarkastella menneessä toi-

minnassa olleiden eri ryhmien etujen sijasta tulevaa toiminaa ja toiminnan muuttamis-

ta. Esiin nousee siten uudenlainen rajapinta eri tulkintakehysten välillä. Tämä muutos 

tulkintakehyksessä on merkitty kuvaan 10 keltaisella rajauksella.  

 

6.3 Jakso 3 
Vuorovaikutuksen litteraatti (0:57:35.7 - 1:00:21.4) 
 
 1 Fabian:   Joo, mites sitten täällä {A}:n puolella elikkä täällä näyttää et se  
 2    ois tullu vähän  myöhemmin tonne {A}:lle eli mitäs täällä on  
 3       tapahtunut täällä {A}:n puolella,  mites tää RFP on tullu {A}:lle? 
 4 Pasi A:   (Siinä)kävi sillä tavalla että me saatiin lukuisia kontakteja tota   
 5    {B}:n kilpailijalta eli muilta {tarjooman B yrityksiltä}, he kyseli  
 6    meidän halukkuutta lähteä yhteistyöhön, yhteistyöhön kyseisessä  
 7    keisissä ja, siinä totaahh, tietenkin, siinä oli tämmönen aika kova   
 8      NDA päällä et nää ei kukaan ei voinu jakaa sitä informaatiota  
 9    suoraan. Toi rupes kiinnostamaan niin paljon että mitäs siellä on  
10    oikeestaan tekeillä täällä {asiakkaalla} ja sitten mä hankkiuduin  
11       audienssille sinne ja menin pyytämään sitä tarjouspyyntöä  
12 Fabian:   hmm 
13 Pasi A:   ja siitä se aukeni sit katottiin et mikä{A}:n arvosana vois olla et  
14    meidän kannattaa lähtee tarjoamaan sinne ja (1.0) sillätavalla me  
15    saatiin se tarjouspyyntö itse asiassa meille. 
16 Fabian:      Joo. Niin se tuli selvästi myöhemmin kuin muille henki, muille  
17    osapuolille, ilmeisesti? 
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18 Pasi A:   No joo käytännössä meillä jäi tota semmonen vajaa kaks viikkoa aikaa  
19    tarjota versus mitä muilla niin tais olla pari kolme kuukautta 
20 Pertti B:   Melkein puol vuotta  
21 Useat:    (naurua) 
22 Fabian:      Joo. No mites teillä sit lähettiin viemään sitä eteenpäin,  
23    {A}:lla? 
24 Pasi A:   No me laitettiin tiimi pystyyn {A:n henkilön} kanssa ja  
25    ruvettiin evaluoimaan onko meillä tässä oikeesti annettavaa, ja  
26    sitte lähettiin kattomaan sitä pala palalta ja huomattiin että  
27    useisiin osa-alueisiin meiltä löytyy hyvä tarjonta, mut sitten nämä   
28    {tuote/palvelu}-puolen asiat ne ois syytä tehdä jonkun kumppanin  
29    kans kimpassa ja, siinä vaiheessa me lähestyttiin sitten {yritystä 30
    B}. Mutta oltiin i- itse asiassa tiedettiin jo siinä vaiheessa että  
31    me ollaan varmasti myöhässä tässä 
32 Fabian:   Ahaa elikä 
33 Pasi A:   täs tällä alueella tota, {henkilö} kans taidettiin jutella siitä, ja  
34    se kävi aika selväks et me ollaan niin jälkijunassa siinä 
35 Pertti B:     Ja koska me tehtiin  [(-) 
36 Pasi A:       [{tuote/palvelu} puolella 
37 Pertti B:    dokumentit täytyy olla niin se ratkaisumallihan oli jo kuukautta  
38    aikasemmin niinku päätetty että voidaan tuottaa se tarjoustekstit ja  
39    hinnoittelut ja muuta. Siinä vaiheessa ei voi enää ottaa uutta  
40    mukaan tai sortuu koko 
41 Fabian:   Aivan, aivan. Eli siinä niinku tehtiin ensimmäiset  
42       yhteistyötunnustelut ilmeisesti, ilmeisesti tässä vaiheessa, ja  
43    siinä oli kyse siitä että saatiin se kokonaistarjooma yhdessä te  
44    oisitte halunnu siihen yhteistyötä {B}:n kanssa, ymmärsinkö oikein? 
45 Pasi A:   Kyllä joo tunnistettiin että voittajakombinaatio olis ollut {B}:n  
46    kanssa,  
47 Fabian:   Joo 
48 Pasi A:   sentakia nimenomaisesti sinne, siellä oli muitakin vaihtoehtoja  
49    tarjolla mutta tota niistä kieltäydyttiin. 
50 Fabian:   Aivan, njoo 
 
 

6.3.1 Vuoro vuorolta tarkastelu 

 

Tässä jaksossa esiintyy useita kysymys-vastaus –vieruspareja, joissa Fabian esittää 

kysymyksen ja Pasi A. sekä Pertti B. vastaavat. Näihin pareihin ei sisälly vastauksen 

välttelyä, vaan Pasi A. vastaa suoraan ja kertoo yrityksen A myyntiryhmän tapahtu-

mista. Pertti B. jatkaa kertomista yrityksen B myyntiryhmän tapahtumista.   

Fabian, aloite (r. 1-3) 

Fabianin aloitteessa on ensin palaute edellisiin vuoroihin (Joo…). Sen jälkeen Fabian 

siirtää aloitteellaan keskustelun kohteen yrityksen B tapahtumista yrityksen A tapah-

tumiin.  Aloitteessa on esittelyosa ja kysymys uudesta aiheesta.  

Aiheen esittelyosa on lievemmässä muodossa kuin aiemmin (…mites sitten täällä 

{A}:n puolella elikkä täällä näyttää et se ois tullu vähän  myöhemmin tonne {A}:lle…). 

Fabianin tapa esitellä uusi aihe tapahtumiin on tässä kohtaa varovaisempi kuin jakso-

jen 1 ja 2 erimielisissä aloite-vastaus –pareissa, joissa aiheen esittelyosa muodostui 

enemmänkin tosiasioihin kohdistuvaksi kannanotoksi.  
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Kysymys kohdistuu esimerkkiprojektissa tapahtumaan, jossa asiakkaalta oli tullut 

varsinainen tarjouspyyntö RFP: (…eli mitäs täällä on tapahtunut täällä {A}:n puolel-

la,  mites tää RFP on tullu {A}:lle?)  

Pasi A., vastaus (r. 4-11)  

Pasi A. ei tällä kertaa arvioi Fabianin aloitteen aihetta esittelevää osaa, vaan vastaa 

kysymykseen (miten RFP on tullut yritys A:lle). Vastauksessa Pasi A. kertoo, että 

myyntiprojekti oli muuttunut kiinnostavaksi (r. 4-11, Pasi A: (Siinä) kävi sillä tavalla 

että me saatiin lukuisia kontakteja tota {B}:n kilpailijalta eli muilta {tarjooman B 

yrityksiltä}, he kyseli meidän halukkuutta lähteä yhteistyöhön,… Toi rupes kiinnosta-

maan niin paljon että mitäs siellä on oikeestaan tekeillä täällä {asiakkaalla} ja sitten 

mä hankkiuduin audienssille sinne ja menin pyytämään sitä tarjouspyyntöä). Keskus-

telun kohteena oleva myyntiprojekti oli muuttunut, ja asiakas pyysi nyt tarjouspyyn-

nössä paitsi yrityksen B, niin myös yrityksen A tarjooman tuotteita ja palveluita. 

Tämä Pasi A:n kertomus tuo julki A:n myyntiryhmän edun. A:n myyntiryhmä kiinnos-

tui myyntiprojektista, koska yritys B:n kilpailijat kyselivät mukaan yhteistyöhön.  

Fabian, palaute, aloite (r. 16-18) 

Fabian arvioi ensin edellistä vuoroa, eli antaa palautteen (Joo. Niin...). Fabian huomaa 

että edellä oleva vastaus on puutteellinen, ja jatkaa sitten aloitteen tekemistä tekemällä 

kysymyksen uudelleen (… se tuli selvästi myöhemmin kuin muille henki, muille osa-

puolille, ilmeisesti?) Pasi A. ei siis edellä vastannut Fabianin aiheen esittelyosaan 

(RFP tuli myöhemmin), vaan kysymykseen (miten RFP on tullut yritys A:lle). Fabian 

muotoilee esittelyosan uudelleen kysymyksen muotoon saadakseen Pasi A:lta vastauk-

sen siihen, miksi RFP tuli myöhemmin. Edellinen aloite oli siten moniselitteinen ja 

siinä oleva kysymys epäselvä.  

Pasi A, vastaus (r. 18-19) 

Pasi A. antaa nyt vastauksen kysymykseen (No joo käytännössä meillä jäi tota sem-

monen vajaa kaks viikkoa aikaa tarjota versus mitä muilla niin tais olla pari kolme 

kuukautta).   

Pertti B., vastaus  (r. 20) 

Pertti B. jatkaa vastauksella (Melkein puol vuotta). Vastaus saa muut osallistujat nau-

ramaan (r. 21). 
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Fabian, palaute, aloite (r.22) 

Fabian antaa lyhyen palautteen (Joo…), ja jatkaa aloitteen tekemistä samasta myynti-

projektin tapahtumasta eli RFP:stä kysymyksellä (…No mites teillä sit lähettiin vie-

mään sitä eteenpäin, {A}:lla).  

Pasi A., vastaus (r. 24-36) 

Pasi A. vastaa kysymykseen, ja kertoo A:n myyntiryhmän toiminnasta (r. 24-30: No 

me laitettiin tiimi pystyyn {A:n henkilön} kanssa ja ruvettiin evaluoimaan onko meillä 

tässä oikeesti annettavaa, ja sitte lähettiin kattomaan sitä pala palalta ja huomattiin 

että useisiin osa-alueisiin meiltä löytyy hyvä tarjonta, mut sitten nämä {tuote/palvelu}-

puolen asiat ne ois syytä tehdä jonkun kumppanin kans kimpassa ja, siinä vaiheessa 

me lähestyttiin sitten {yritystä B}).  Julki tulee A:n myyntiryhmän etu siten, että yh-

teistyö oli muuttunut myyntiryhmälle hyödylliseksi, koska se ei yksin pystynyt teke-

mään tarjousta.  

Tärkeä havainto on, että kun edut ovat samansuuntaiset, eli kun myös A:n myyntiryh-

män edun mukaista oli tehdä yhteistyötä, niistä kertominen on helppoa. Pasi A. kertoo 

eduista avoimesti verrattuna aiempiin jaksoihin, joissa myyntiryhmän ja strategisen 

yhteistyöryhmän edut olivat vastakkain.   

Pertti B., vastaus (r. 35-40)  

Kysymys-vastaus –pareihin liittyy myös Pertti B., joka reagoi Pasi A:n vastaukseen 

kertomalla, miksi yritys B ei voinut ottaa yritystä A tässä vaiheessa enää mukaan (Ja 

koska me tehtiin (-) dokumentit täytyy olla niin se ratkaisumallihan oli jo kuukautta 

aikasemmin niinku päätetty että voidaan tuottaa se tarjoustekstit ja hinnoittelut ja 

muuta. Siinä vaiheessa ei voi enää ottaa uutta mukaan tai sortuu koko). Selityksessä 

ilmenee yrityksen B myyntiryhmän etu siten, että sen edun mukaista ei ollut ottaa 

yritystä A mukaan yhteistyöhön, koska yritys A lähti siihen mukaan myöhässä.  Tässä 

ei ole kuitenkaan etuja koskevaa erimielisyyttä, koska Pasi A. oli aiemmin samaa 

mieltä asiasta (r. 30-31). 

Fabian, aloite (r. 41-44)  

Fabian jatkaa aloitteen tekemistä. Hän kertaa Pasi A:n aiemman vuoron (r. 24-36) 

sisältöä (Eli siinä niinku tehtiin ensimmäiset yhteistyötunnustelut ilmeisesti, ilmeisesti 

tässä vaiheessa, ja siinä oli kyse siitä että saatiin se kokonaistarjooma yhdessä te oi-

sitte halunnu siihen yhteistyötä {B}:n kanssa…).  Tästä muodostuu Fabianin tekemä 

tulkinta. Sen jälkeen hän kysyy, onko hänen tulkintansa oikea (…ymmärsinkö oi-

kein?).  Fabianin aloite on sellainen, jolla hän kertaa sen, mitä Pasi A. on sanonut, 
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minkä avulla Pasi A. saa mahdollisuuden arvioida sanomaansa uudelleen. Siten aloite 

antaa mahdollisuuden arvioida uudelleen ja täsmentää A:n myyntiryhmän etuja.  

Pasi A., vastaus  (r. 45-49) 

Pasi A. vastaa ja on samaa mieltä Fabianin tulkinnan kanssa (Kyllä joo tunnistettiin 

että voittajakombinaatio olis ollut {B}:n kanssa, sentakia nimenomaisesti sinne, siellä 

oli muitakin vaihtoehtoja tarjolla mutta tota niistä kieltäydyttiin.). Tässä Pasi A. ker-

too tarkemmin A:n myyntiryhmän edusta kyseisessä tilanteessa. A:n myyntiryhmän 

etu oli tehdä yhteistyötä B:n kanssa, koska B oli parempi kumppani kuin muut. 

Fabian, palaute (r. 50) 

Fabian antaa vastaukseen lyhyen palautteen (Aivan, njoo). 
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6.3.2 Yhteenveto 

 

 

 

Kuva 11. Vuorovaikutuksen kuva jaksossa 3. 
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Vuorovaikutuksen rakenteet  

Kuvassa 11 havaitaan, että Fabian ja yritysten edustajat käsittelevät samaa aihetta 

usean peräkkäisen aloite–vastaus –palaute  -rakenteen avulla. Aloitteet ovat erityyppi-

siä sen mukaan millaista tehtävää Fabian niillä suorittaa. Ensimmäisellä aloitteella (r. 

1) hän siirtää keskustelun kohteen uuteen aiheeseen (RFP) ja yrityksen B toiminnasta 

yrityksen A toimintaan.  

Toinen aloite (r. 16) on jatkava aloite, jossa Fabian jatkaa aloitteen tekemistä samasta 

tapahtumasta. Siinä Fabian pyrkii saamaan Pasi A:n vastaamaan aiempaan epäselvään 

aloitteeseensa, jossa aiheen esittelyosa ja kysymys eivät liity toisiinsa. Tällöin puhuja 

ei yleensä vastaa kannanottoon, vaan vastaus tuotetaan vastauksena kysymykseen (vrt. 

Heritage & Greatbatch 1991). Tämän johdosta Fabian muotoilee kysymyksen uudel-

leen. Fabian arvioi sitä, onko Pasi A. antanut vastauksen kysymykseen. Tässä fasilitoi-

jan institutionaalinen tehtävä näkyy siten, että tehtävä on saada vastaukset esitettyihin 

kysymyksiin. Tässä tehtävässä fasiltioija arvioi vuorovaikutuksen etenemistä siten, 

että vastausta ei ole saatu, ja hän jatkaa aloitteen tekemistä.  

Kolmas aloite (r. 22) on jatkava aloite, jossa Fabian jatkaa aloitteen tekemistä samasta 

aiheesta. Tällä tavoin Fabian saa houkuteltua esiin lisää tietoa samasta myyntiprojek-

tin tapahtumasta. 

Neljäs aloite (r. 41) on jatkava aloite, jossa Fabian tulkitsee sitä, mitä yrityksen edusta-

ja on sanonut, ja pyytää vahvistamaan tulkintansa. Tämä aloite on sellainen, jonka 

avulla yrityksen edustaja saa mahdollisuuden arvioida sanomaansa uudelleen.  

Tässä jaksossa esiintyy kysymys–vastaus -vieruspareja, joissa Fabian kysyy ja Pasi A. 

sekä Pertti B. vastaavat. Pasi A:n vastaukset eroavat jaksosta 1 siten, ettei kannanotto–

erimielisyys -vieruspareja ilmene, ja Pasi A. vastaa kysymyksiin suoraan ja ilman 

viivytyksiä. Kysymys–vastaus -vierusparit tuottavat kertomusta (representaatiota) 

yritysten A ja B myyntiryhmien toiminnasta. 

Jaksossa esiintyy myös tulkinta–samanmielisyys -vieruspari (r. 41-45). Fabian tulkit-

see sitä, mitä yrityksen edustaja on sanonut. Pasi A. arvioi tulkintaa samanmielisesti, 

ja tarkentaa vastausta A:n myyntiryhmän toiminnasta. 

Etujen ilmeneminen 

Tässä jaksossa edut ilmenevät Fabianin samaa aihetta käsittelevien jatkavien aloittei-

den ja niihin tulevien Pasi A:n vastausten tuottamana kertomuksena. Aloitteiden jat-

kamisen seurauksena Pasi A. laajentaa vastauksiaan. Tästä muodostuu vastaavanlainen 

yhteinen etuja julki tuova vuorovaikutus kuin jaksossa 2. Erona on kuitenkin se, että 
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yhteinen vuorovaikutus toimii Fabianin ohjaavien aloitteiden varassa, eli se perustuu 

fasilitoinnin kolmivaiheisen rakenteeseen. Sen tuloksena tulee julki toimintaan sitou-

tunutta tietoa ryhmien eduista (ks. kuva 11): 

-Yrityksen A myyntiryhmän osallistuminen yhteiseen myyntiprojektiin oli muuttunut 

sen edun mukaiseksi (r. 4 sekä r. 24). A:n myyntiryhmä kiinnostui myyntiprojektista, 

koska yritys B:n kilpailijat kyselivät sitä mukaan yhteistyöhön. Yhteistyö oli muuttu-

nut hyödylliseksi, koska yritys A ei yksin pystynyt tekemään tarjousta. Tämä on mer-

kitty kuvaan vihreillä lipuilla. 

-Yrityksen B myyntiryhmän edun mukaista ei ollut ottaa yrityksen A myyntiryhmää 

mukaan, koska se oli projektin kannalta liian myöhäistä (r. 35, punainen lippu). Etuja 

koskevia erimielisyyksiä ei kuitenkaan ilmene, koska Pasi A. ja Pertti B. ovat samaa 

mieltä yrityksen B myyntiryhmän edusta, eli ettei sille ollut hyödyllistä ottaa yrityksen 

A myyntiryhmää mukaan. Eturistiriitaa ei siten ilmene. 

Tässä jaksossa Pasi A. tuo julki oman ryhmänsä etuja avoimesti verrattuna jaksoon 1, 

jossa A:n myyntiryhmän ja strategisen yhteistyöryhmän edut olivat ristiriidassa. Tässä 

vertailussa tulee esiin se, että Pasi A. vältti etuja koskevan tiedon julki tulemista jak-

sossa 1, kun etuja koskevan tiedon julki tuleminen olisi johtanut eturistiriidan käsitte-

lemiseen vuorovaikutuksessa. Syy siihen, miksi tässä jaksossa ei ole eturistiriitaa, eikä 

Pasi A. vältä etujen julki tulemista, johtuu asiakkaan tarpeen muuttumisesta myynti-

projektin aikana. 

6.4 Jakso 4 
Vuorovaikutuksen litteraatti (1:00:21.4 - 1:03:08.4) 
 
1 Jorma B:    Mun täytyy sen verran kyl tähän sotkeutuu tähän keskusteluun,  
2    tapanani ei oo meillä puuttua asioihin mutta tämän kerran  
3 Useat:    [naurua]  
4 Jorma B:   [ja tota niin, oikeestihan täst kyl jo ekan kerran meiltä kysyttiin  
5    teiltä niin viime vuoden touko-kesäkuussa meillä on dokumentoitu  
6    siloin ku ekan kerran tehtiin sitä yhteistä asiakaskvalifiointia me  
7    tiedettiin et {asiakkaalta} on tulossa (1.0) niinku tarjouspyyntö  
8    jutut ja silloin oltiin ekan kerran kysyttiin et mites tota  
9    niin,kiinnostasko lähtee meidän kanssa tekemään, silloin ei teiltä  
10    tullu niinku oikeen mitään te ette nähny et jos se on vaan pelkkää  
11    sitä {tuotetta/palvelua} niin ei oo niinku mitään mieltä että teil  
12    ei oo mitään lisäarvoo siihen.  
13 Fabian:    Onks tääl ketään sellaisia henkilöitä paikalla jotka on ollut  
14    tässä keskustelussa mukana, toukokuussa, jo. 
15 Jaakko A:   Nyt täytyy tässä koko ajan sillätavalla et jos ajattelee {asiakasta}  
16    asiakkaana ja sitten potentiaalia {useita tuotteita/palveluita}  
17    asti, toki se on meillä semmosessa niinkun tutka, ruudulla  
18    mahdollisena potentiaalisena, ja sillä tavalla, mä muistan ne  
19    keskustelut mä oon nimittäin ollu niissä ja tietysti tässä   
20    kannattaa sekin koko ajan, meidän myynti tekee nää ratkasut tässä  
21    niinku kumppanin valinnassa ja niin edelleen lopulta ja, se mitä me  
22    katottiin {asiakasta} tässä mielessä niin ei meillä siinä  
23    tilanteessa ollu yhtään enempää kun  mitä tässä nyt on tullut ilmi  
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24    että me ei olla siinä tarjouspyynnössä mukana. 
25 Jorma B:   Ei niin, kyllä kyllä, no kyllä mä sitäkin sanon, sanon vaan että se  
26    oli siellä listoilla kun me tehtiin tämmöstä et mitkä voisi olla  
27    niin se oli yhtenä siellä silloin, touko-kesäkuuta viime vuonna.  
28 Jaakko A:   Joo, ja, ja, ja, nimenomaisesti potentiaalina, siellä voi olla  
29    kaikkea muutakin. 
30 Pertti B:   Mut tässä se yks moka mun mielestä että, me ollaan tiedetty  
31    yli puol vuotta ennen tätä RFI:tä näitä keskusteluja mitä  
32    kaikkee pitää olla, niin minä en oo tiennyt ollenkaan esimerkiks  
33    tämmöisestä keskustelusta jolloin olis jo voinut tehdä siellä jo  
34    valintoja yhdessä että tässä niinku korjaamisen varaa, siitä, olis  
35    voinu keskustella heti alussa, ja myydä sitä yhteistä ajatusta  
36    siitä. 
37 Jaakko A:   Mm, mm. 
38 Juha A:   Tässähän tulee ihan väkisin semmonen fiilis että, RFI- vaiheessa  
39    niinku siinä tavallaan, ei ollu semmosii elementtejä jotka ois  
40    niinku sillä hetkellä just sillä tiedolla kiinnostanu (-) {A}:n  
41    päätä, RFP-vaiheessa se oli muuttunu sellaseks, kysymys kuuluu  
42    miksei sitä yhdessä voitu muuttaa sellaseks ku se kuitenkin muuttu. 
43 Pertti B:    Aivan. 
44 Juha A:   Sehän on niinku se, kysym kysymys siinä että, minkä takia (2.0)  
45    khm 
46 Fabian:     Ja ilmeisesti {B} on tehnytkin tämmöstä vaikutustyötä täällä näin  
47    että 
 

6.4.1 Vuoro vuorolta tarkastelu 

Edellisessä jaksossa (jakso 3) Pasi A:n kertomuksessa tuli julki, että myyntiprojektin 

RFP-vaiheessa yhteistyö oli muuttunut yrityksen A myyntiryhmää kiinnostavaksi, ja 

että myyntiryhmä otti silloin yhteyttä yritys B:hen.  Tässä jaksossa (jakso 4) Jorma B. 

on eri mieltä Pasi A:n kertomuksesta, ja syyttää yritys A:ta siitä, ettei se lähtenyt yh-

teistyöhön mukaan aiemmin, kun yritys B otti siihen yhteyttä. Sen jälkeen keskuste-

lussa alkaa kiistelevä jakso, jossa Jorma B. ja Jaakko A. esittävät toisiaan syyttäviä ja 

kiistäviä vuoroja. 

Jorma B., aloite (r. 1-12) 

Jorma B:n aloitevuoro on pitkä ja alkaa lievennöksellä (Antaki 1994) (r. 1-4: Mun 

täytyy sen verran kyl tähän sotkeutuu tähän keskusteluun, tapanani ei oo meillä puut-

tua asioihin mutta tämän kerran [Useat: naurua]  ja tota niin,…). Selittelyn avulla 

Jorma B. kertoo tulossa olevasta ongelmallisesta syytöksestä siten, ettei hän voi toimia 

toisin, vaan hänen ”täytyy” sotkeutua keskusteluun. Jorma käyttää myös huumoria 

helpottaakseen ongelmallisen tilanteen käsittelemistä.  

Selittelyn jälkeen Jorma B:n vuorossa on erimielisyyden ilmaus (r. 4: oikeestihan… ), 

joka kohdistuu Pasi A:n edellisessä jaksossa olleeseen kertomukseen myyntiprojektin 

tapahtumista. Tällä erimielisyyden ilmauksella Jorma B. asettaa vastakkain Pasi A:n 

kertomuksen, ja sen mitä ”oikeasti” tapahtui (r.4-9: … täst kyl jo ekan kerran meiltä 

kysyttiin teiltä niin viime vuoden touko-kesäkuussa meillä on dokumentoitu silloin ku 

ekan kerran tehtiin sitä yhteistä asiakaskvalifiointia me tiedettiin et {asiakkaalta} on 
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tulossa (1.0) niinku tarjouspyyntö jutut ja silloin oltiin ekan kerran kysyttiin et mites 

tota niin kiinnostasko lähtee meidän kanssa tekemään,…). Erimielisyys kohdistuu 

tapahtumiin myyntiprojektin aiemmassa, RFI-vaiheessa. Jorma B. käyttää ilmauksia 

”meiltä” ja ”teiltä” jotka tarkoittavat yritysten B ja A edustajia.  

Tämän jälkeen Jorma B:n vuoro sisältää syytöksen. Hän syyttää yritys A:ta siitä, ettei 

se lähtenyt mukaan myyntiprojektiin silloin kun yritys B:n  puolelta pyydettiin (r. 9-

12: …silloin ei teiltä tullu niinku oikeen mitään…). Jorma B. perustelee syytöstään 

sillä, että yrityksen A edustajat ovat jättäneet tekemättä jotakin mitä heidän olisi B:n 

näkökulmasta pitänyt tehdä, eli lähteä yhteistyöhön mukaan (… te ette nähny et jos se 

on vaan pelkkää sitä {tuotetta/palvelua} niin ei oo niinku mitään mieltä että teil ei oo 

mitään lisäarvoo siihen). Siten Jorma B. perustelee syytöstään asettamalla vastakkain 

yritysten A ja B:n myyntiryhmien edut. Yritys B:n myyntiryhmän näkökulmasta yh-

teistyö oli sen edun mukaista siitä syystä, että asiakkaalta oli tulossa tarjouskysely. 

Jorma B:n mukaan yhteistyö taas ei ollut A:n myyntiryhmän edun mukaista siitä syys-

tä, että tarjouskysely ei ollut sen tarjooman alueella. Tämän perusteella hän syyttää 

yritys B:tä.   

Fabian, vastaus (r. 13-14) 

Fabian reagoi edeltävään syyttävään vuoroon ja ohjaa puheenvuoroa seuraavalle vas-

taajalle (r. 13-14:  Onks tääl ketään sellaisia henkilöitä paikalla jotka on ollut tässä 

keskustelussa mukana…). Hänen vuoronsa jää kuitenkin irralliseksi eikä seuraava 

puhuja reagoi siihen.  

Jaakko A., vastaus (r. 15-24) 

Syytökseen vastaa Jaakko A., joka valikoituu vastaajaksi yrityksen A johdon edustaja-

na. Jorma B:n edellä ollut syytös saa Jaakko A:n kiistämään syytöksen. Jaakko käyttää 

kiistämisen perusteina aiemmin julki tulleita strategisen yhteistyöryhmän etua ja A:n 

myyntiryhmän etua (ks. jakso 2). Ensiksi Jaakko A. tuo uudelleen esiin yhteistyöryh-

män edun (r. 15-19: et jos ajattelee {asiakasta} asiakkaana ja sitten potentiaalia {usei-

ta tuotteita/palveluita} asti, toki se on meillä semmosessa niinkun tutka, ruudulla 

mahdollisena potentiaalisena, ja sillä tavalla, mä muistan ne keskustelut mä oon ni-

mittäin ollu niissä…). Yhteistyöryhmän kannalta myyntitoiminta kyseisen asiakkaan 

suuntaan on hyödyllistä.  Jaakko A. liittää itsensä osaksi yhteistyöryhmää ja sen käy-

mää keskustelua.  

Sitten Jaakko A. viittaa A:n myyntiryhmän etuun. Sen edun mukaista ei ollut lähteä 

mukaan myyntiprojektiin kyseisen asiakkaan kanssa (r. 19-24: …ja tietysti tässä  kan-

nattaa sekin koko ajan, meidän myynti tekee nää ratkasut tässä niinku kumppanin 
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valinnassa ja niin edelleen lopulta ja, se mitä me katottiin {asiakasta} tässä mielessä 

niin ei meillä siinä tilanteessa ollu yhtään enempää kun  mitä tässä nyt on tullut ilmi 

että me ei olla siinä tarjouspyynnössä mukana.)  

Siten Jaakko A. tuo esiin sen, että yhteistyöryhmällä ja A:n myyntiryhmällä oli siinä 

tilanteessa erilaiset edut suhteessa samaan asiakkaaseen, mutta että edut eivät olleet 

ristiriidassa keskenään.  

Jorma B., vastaus (r. 25-27) 

Jorma B:n vuorossa on sekä myöntyminen että syytös. Ensin Jorma B. myöntyy sii-

hen, että yritys A:n myyntiryhmän edun mukaista ei ollut lähteä myyntiprojektiin mu-

kaan (r. 25: Ei niin, kyllä kyllä, no kyllä mä sitäkin sanon…).  Kiistelevän vuorovaiku-

tuksen kuluessa Jorma B:n näkökulma muuttuu tässä kohtaa: hän myöntyy Jaakko A:n 

kiistämiseen ja katsoo nyt A:n myyntiryhmän etua samasta näkökulmasta kuin Jaakko 

A.  

Mutta sitten Jorma B. tuo uudelleen esiin strategisen yhteistyöryhmän näkökulman (r. 

25-27:  …sanon vaan että se oli siellä listoilla kun me tehtiin  tämmöstä et mitkä voisi 

olla niin se oli yhtenä siellä silloin, touko-kesäkuuta viime vuonna). Hän esittää syy-

töksen uudelleen erilaisessa muodossa ja perustelee sitä yhteistyöryhmän edun näkö-

kulmasta, josta katsottuna myyntitoiminta kyseisen asiakkaan suuntaan on hyödyllistä.  

Jaakko A, vastaus (r. 28-29) 

Jaakko A. kiistää syytöksen edelleen sillä perusteella, että yhteistyöryhmän edun kan-

nalta asiakas oli vain mahdollisesti hyödyllinen (r. 28-29: Joo, ja, ja, ja, nimenomai-

sesti potentiaalina, siellä voi olla kaikkea muutakin). Jaakko A. arvioi yhteistyöryh-

män etua erimielisesti Jorma B:n kanssa siten, ettei se olisi ristiriidassa A:n myynti-

ryhmän edun kanssa. Siten hän puolustaa eturistiriidassa yrityksen A:n myyntiryhmän 

etua Jorma B:tä vastaan. 

Tässä kohtaa keskustelussa on tullut esiin eturistiriita. Vastakkain ovat yhteistyöryh-

män ja A:n myyntiryhmän erilaiset edut. Jaakko A. ja Jorma B. käyttävät erilaisia 

etuja perusteina keskinäisessä kiistelyssään, jonka aikana eri ryhmien näkökulmat ovat 

vastakkain ja näkökulmia sovitetaan toisiinsa. Mielenkiintoista on, että Jaakko A. ja 

Jorma B. kuuluvat samaan ryhmään, eli johdon tasolla yhteistyötä ajavaan strategiseen 

yhteistyöryhmään.  
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Pertti B., vastaus (r. 30-36) 

Seuraavaksi Pertti B. vastaa edellisiin vuoroihin, joissa ilmeni eturistiriita. Hän esittää 

selityksen omalta kannaltaan siitä, mikä johti eturistiriitaan (Mm, mutta tässä se yks 

moka mun mielestä että, kun me ollaan käyty yli puol vuotta ennen tätä RFI:tä näitä 

keskusteluja mitä kaikkee pitää olla, niin minä en oo tiennyt ollenkaan esimerkiks 

tämmöisestä keskustelusta jolloin olis jo voinut tehdä siellä jo valintoja yhdessä…). 

Pertti B. viittaa ensin B:n myyntiryhmän toimintaan (…kun me ollaan käyty yli puol 

vuotta ennen tätä RFI:tä näitä keskusteluja mitä kaikkee pitää olla…). Sitten hän viit-

taa yhteistyöryhmän käymään keskusteluun (…niin minä en oo tiennyt ollenkaan esi-

merkiks tämmöisestä keskustelusta…) tarkoittaen yhteistyöryhmässä käytyä keskuste-

lua asiakkaiden valinnasta. Pertti B. esittää tällä tavoin sellaisen selityksen, että hän ja 

eri ryhmät ovat toimineet tietämättä toisistaan ja toistensa eduista.  

Sitten vuorovaikutuksen tulkintakehys muuttuu. Pertti B. esittää ehdotuksen siitä, mi-

ten toimintaa olisi voitu muuttaa, niin että ristiriita olisi voitu välttää (r. 34-36: että 

tässä niinku korjaamisen varaa, siitä, olis voinu keskustella heti alussa, ja myydä sitä 

yhteistä ajatusta siitä). Tällä tavoin ristiriitatilanne johtaa eturistiriidasta pois siirtymi-

seen, ja ehdotukseen toiminnan muuttamisesta.  

Jaakko A., vastaus (r.37) 

Jaakko A. vastaa Pertti B:n ehdotukseen (Mm, mm). 

Juha A., vastaus (r. 38-42) 

Juha A. asettuu vastauksen antajaksi edeltävään ristiriitaan nähden. Myös Juha A. 

tarkastelee eturistiriitaa etäämmältä eli sellaisesta tulkintakehyksestä käsin, jossa etu-

ristiriitaa tarkastellaan sen ulkopuolelta: (Tässähän tulee ihan väkisin semmonen fiilis 

että, RFI- vaiheessa niinku siinä tavallaan, ei ollu semmosii elementtejä jotka ois niin-

ku sillä hetkellä just sillä tiedolla kiinnostanu (-) {A}:n päätä, RFP-vaiheessa se oli 

muuttunu sellaseks, kysymys kuuluu miksei sitä yhdessä voitu muuttaa sellaseks ku se 

kuitenkin muuttu). Juha A. tuo vastauksessaan esiin yrityksen A myyntiryhmän edun 

muuttumisen. Samalla hän osoittaa juuri sen merkitykselliseksi ja syyksi eturistirii-

taan. Sitten hän tekee kehittämisen kannalta perustavan kysymyksen siitä, miksi 

myyntiprojektia ei voitu yhteistyössä muuttaa sellaiseksi, että se olisi ollut A:n myyn-

tiryhmän edun mukainen. Tämä kysymys on retorinen eikä siihen tule vastausta seu-

raavissa vuoroissa. Siinä kiteytyy se, että vaikka yhteistyötä tavoiteltiin, yhteistyössä 

ei osattu sovittaa erilaisia etuja yhteen. Etujen neuvottelu johtaa tässä vuorossa siihen, 

että yhteistyön keskeinen ongelma tulee esiin.  
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Pertti B., vastaus (r. 43)  

Pertti B. on samaa mieltä Juha A:n kanssa (Aivan). 

Juha A., palaute (r. 44) 

Juha A. toistaa aiemman sanomansa ja antaa vahvistuksen edeltävälle vuorovaikutuk-

selle, mikä johtaa keskustelun pysähtymiseen (Sehän on niinku se, kysym kysymys 

siinä että, minkä takia (2.0) khm). Tulkitsen tämän vuoron keskustelun kolmiosaisen 

(aloite-vastaus-palaute) vuorovaikutusrakenteen palauteosaksi. Eturistiriidassa Fabia-

nin osuus vuorovaikutuksen ohjaamisessa on muuttunut. Ristiriitainen vuorovaikutus 

käydään yritysten edustajien välisenä, ja aloite- sekä palautevuoron esittävät yritysten 

edustajat. 

Fabian, aloite (r. 46-47) 

Tämän jälkeen Fabian tekee uuden aloitteen jatkamalla edellisen vuoron aiheesta ja 

ottamalla kantaa yrityksen B toimintaan, tekee kysymyksen ja vie keskustelua eteen-

päin. 
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6.4.2 Yhteenveto 

 

 

Kuva 12. Vuorovaikutuksen kuva jaksossa 4. 

  

Vuorovaikutuksen rakenteet 

Kuvassa 12 havainnollistuu toimintajakson kolmiosaisen rakenteen muutos. Jorma B. 

tekee aloitteen (r. 1), johon Jaakko A. vastaa (r. 15). Fabianin vastaus (r. 13) jää irral-

liseksi, eivätkä yritysedustajat reagoi siihen. Fabian jää vuorovaikutuksesta sivuun. 

Jorma B. (r. 1) reagoi erimielisesti edellisessä jaksossa 3 olleeseen Pasi A:n kertomuk-

seen. Jorma B. on eri mieltä Pasi A:n kertomuksesta myyntiprojektin tapahtumista, ja 

esittää yritys A:ta koskevan syytöksen. Syytös saa Jaakko A:n kiistämään syytöksen 

(r. 15).  Tämä aloittaa kiistelevän jakson, jonka aikana ilmenee syytös–kiistäminen ja 

syytös–myöntyminen -tyyppisiä vieruspareja. Syytös ja kiistäminen tapahtuu esittä-

mällä perusteluja. Jorma B. ja Jaakko A. esittävät vastakkaisia perusteluita toistensa 

vuoroihin.  Nämä merkinnät on tehty kuvassa punaisella. 
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Syytöksen ja kiistämisen avulla Jorma B. ja Jaakko A. ovat asioista eri mieltä.  Kiiste-

lyn aikana ilmenee myös Jorma B:n myöntyminen (r. 25).  

Kiistelyyn vastaa Pertti B. (r. 30) joka antaa selityksen kiistelyn syistä, ja tekee uuden 

ehdotuksen.  Juha A. toimii palautteen antajana (r. 44). Hän ottaa vastaan kiistelevän 

keskustelun ja arvioi sen merkitystä yritysten välisen yhteistyön kannalta. Palaute on 

retorisen kysymyksen muodossa. Tälläkin kertaa palautteen antajaksi valikoituu hen-

kilö, jolla on korkein asema yrityksen hierarkiassa (vrt. jakso 2). 

Fabian palaa uuden aloitteen tekemiseen vasta sen jälkeen, kun yritysten edustajat ovat 

lopettaneet kiistelyn ja vuorovaikutus on pysähtynyt (r.46). 

Etujen ilmeneminen 

Kuvassa 12 edut ilmenevät siten, että aiemmin julki tulleet edut asettuvat erimielisessä 

vuorovaikutuksessa vastakkain, jolloin ilmenee etuja koskevaa kiistelyä. Syytösten ja 

kiistämisten aikana Jorma B. ja Jaakko A. esittävät perusteluita, jotka liittyvät eri 

ryhmien etuihin. Tällä tavoin yritysten A ja B eri ryhmien edut törmäävät toisiinsa 

vastakkaisten perustelujen avulla, ja ilmenee eturistiriita (kuvassa merkintä oikealla 

olevassa laatikossa). Eturistiriidan aikana edut ilmenevät seuraavasti: 

Rivi 1: Jorma B. reagoi voimakkaasti edellisessä jaksossa julki tulleisiin yritys A:n 

myyntiryhmän etuihin, joista hän on eri mieltä. Jorma B. tuo esiin yrityksen B myynti-

ryhmän edun siten, että yhteinen myyntiprojekti kyseiselle asiakkaalle oli B:n myynti-

ryhmän edun mukainen (vihreä lippu). Sitten hän tuo esiin yrityksen A myyntiryhmän 

edun siten, että yhteinen myyntiprojekti asiakkaalle ei ollutkaan A:n myyntiryhmän 

edun mukainen (punainen lippu). 

Rivi 15: Jaakko A. erottelee toisistaan yritys A:n kahden eri ryhmän edut: yhteistyö-

ryhmän sekä A:n myyntiryhmän erilaiset edut. Yhteistyöryhmän edun kannalta myyn-

tiprojektin asiakas oli mahdollisesti hyödyllinen (vihreä lippu). A:n myyntiryhmän 

edun kannalta yhteiseen myyntiprojektiin lähteminen ei siinä tilanteessa ollut hyödyl-

listä (punainen lippu). Jaakko A. esittää edut niin, että ne eivät ole vastakkaisia. Jaak-

ko A. käyttää perusteluina aiemmin (jakso 2) esiin tulleita ryhmien etuja. 

Rivi 25: Jorma B. myöntyy siihen, että A:n myyntiryhmän näkökulmasta asiakas ei 

ollut hyödyllinen. Kiistelevän vuorovaikutuksen kuluessa Jorma B:n näkökulma muut-

tuu: hän myöntyy Jaakko A:n kiistämiseen ja tarkastelee A:n myyntiryhmän etua sa-

masta näkökulmasta kuin Jaakko A (punainen lippu). Sen jälkeen hän tuo kuitenkin 

uudelleen julki yhteistyöryhmän edun, jonka kannalta asiakas oli hyödyllinen (vihreä 

lippu). 
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Rivi 28: Jaakko A. arvioi yhteistyöryhmän etua erimielisesti Jorma B:n kanssa. Yh-

teistyöryhmän edun kannalta asiakas ei ollut nimenomaan yhteistyön kohteena, vaan 

vain yhtenä mahdollisuutena useiden joukossa (punainen lippu). Jaakko A. arvioi etua 

siten, ettei se olisi ristiriidassa A:n myyntiryhmän edun kanssa.  

Edut tulevat esiin Jorma B:n ja Jaakko A:n vuoroissa eri tavalla eli siten, että Jorma B. 

asettaa edut vastakkain, kun taas Jaakko A. pyrkii näkemään ne erillisinä. Eturistirii-

dan aikana tapahtuu näkökulman muutos suhteessa toisen yrityksen etuihin. Tämä 

tapahtuu, kun Jorma B. muuttaa näkökulmaansa yritys A:n myyntiryhmän etuun 

(r.25).  

Pertti B:n ja Juha A:n vuoroissa eturistiriita johtaa kehittävään tulkintakehykseen (ku-

va 12, keltaisella rajattu alue). Pertti B. tekee ehdotuksen miten toimintaa olisi voitu 

muuttaa niin, että ristiriita olisi voitu välttää (r.30), ja Juha A. tuo yhteistyön kehittä-

miselle keskeisen ongelman eli eturistiriidan esiin (r.38, punainen ja vihreä lippu).  

 

6.5 Jakso 5 
Vuorovaikutuksen litteraatti (1:03:38.8 – 1:05:49.0) 
       
 1 Fabian:   Mutta teillä on ollu ilmeisesti silloin kesällä jonkunnäköinen  
 2    tämmöinen kvalifiointi jo, tehty, ilmeisesti, ja siihen ei sitten  
 3    liitetty mitään tämmösiä aktiivisia vaikuttamisen keinoja, ko,  
 4    ymmärsinkö oikein? 
 5 Jorma B:   Ei katsos ku se oli semmonen että meillä oli niinku semmonen lista  
 6     missä meillä oli oikeasti sellasia mitä työstettiin, siellä oli nää  
 7    muutamat {toimialan} asiakkaat ja tällast mut me tavallaan valittiin  
 8    et näille tehdään, sit sinne tämmöseen potentiaaliin että niinku  
 9    tavallaan prospekti listaan nii sinne tuli sit tämmönen 10 ehkä tota  
10    asiakasta ja siellä oli {asiakas} nii määriteltiin yhtenä just sen  
11    takia et {henkilö} anto sen niinku et sen vois laittaa siihen  
12    listaan. Mut sitä ei mitenkään sit poimittu, sieltä sitten niinku  
13    ulos, nimenomaan sitä {asiakasta} siinä vaiheessa. 
14 Pertti B:   Mä luulen et se on johtunu siitä että {B:ssä}on näkyny siellä et  
15    siellä on {A:n tuote/palvelu}, ja meiän {tuote/palvelu}, mut se ei  
16    oo näkyny niinku kokonaisuutena mitä se potentiaali siel on että  
17    sielt tulee  {tuote/palvelu} järjestelmää ja kaikkee muuta mitä me  
18    ei tiedetty tota ennen ja  [mikä olis ollu taas teille niinku]  
19 Jaakko A:       [Mut tää täs on (-)  pointti ]  
20 Pertti B:   ja {tuotetta/palvelua} 
21 Jaakko A:   Tää täs on se olennainen pointti että tossa vaiheessa ku se oli tos  
22    (-) mä otan kahvia ku mulla jäi aamukahvi vähän  
23    vajaaksi, niin tota tää täs on niinku olennainen pointti ei täs  
24    tohon niinkun  mitä tos Pasi sano niin se muuten ihan samanlaisena,  
25    me ollaan muuten siitä niinku sivussa, sillä scoupilla mitä siitä  
26    oli tietoo. Mutta {asiakas} muuten asiakkaana kiinnostaa ja pitäs  
27    meitä kaikkia kiinnostaa, siellä on paljon {tuotteita/palveluja} ja  
28    niin edelleen.  
29 Pertti B:   Kanssa tää et se laajenee kovasti  
30 Fabian:   Kyllä  
31 Juha A:   Ja niinku olennaisesti et hanke oli muutettavissa sellaiseks kun se  
32    itseasiassa muuttuikin. 
33 Jalmari A:   Mut kyl se varmaan- 
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34 Pertti B:   Ja sitä ois pystyny ohjaamaan. 
35 Juha A:    Aivan. 
36 Jalmari A:   Yks niinku vaikeus näissä on se että niinku todettiin jo että, NDA,   
37    siitäkin asiasta kirjoja pitää niinku noudattaa että, ei voi mitä  
38    tahansa keskustella kenen kanssa tahansa.  
39 Pertti B:   Totta mutta kyllähän mekin pyydettiin luvat että me voidaan  
40    keskustella tämän kilpailijan kanssa aiheesta ja kyllähän ne  
41    antokin.  
42 Fabian:   Aiheuttaaks nää NDA:t muunlaisia, haasteita tämmöses yhteistyössä?  
43    (4.0)  
44    Vai onks ne ihan luvalla, luvalla ratkaistavissa nää haasteet vai,  
45    onko ne vakavampikin- 
 

6.5.1 Vuoro vuorolta tarkastelu 

Jaksossa 5 Fabianin aloite johtaa erimielisyyteen, joka saa useat yritysten edustajat 

reagoimaan ja selittämään erimielisyyttä omista näkökulmistaan käsin. Nämä erimieli-

syydet ja selitykset ovat edelleen reaktioita jaksossa 1 syntyneeseen ongelmalliseen 

tilanteeseen, jossa kysymys yrityksen A jäämisestä pois yhteisestä myyntiprojektista 

jäi avoimeksi, mikä johti myös eturistiriitaan edellisessä jaksossa 4.  

Fabian, aloite (r. 1-4) 

Fabianin aloitteen esittelyosa on peräisin edellisissä yritysedustajien vuoroissa ilmen-

neistä aiheista. Hän toistaa sitä, mitä yritysedustajat ovat kertoneet ja tekee niistä uu-

denlaista tulkintaa.  Ensin hän toistaa edellä esille tullutta Jorma B:n kertomusta asia-

kaskvalifioinnista: (r. 1-2: Mutta teillä on ollu ilmeisesti silloin kesällä jonkunnäköi-

nen tämmöinen kvalifiointi jo, tehty, ilmeisesti,…). Sitten hän toistaa edellä esille tul-

lutta Pertti B:n kertomusta aktiivisesta vaikuttamisesta asiakkaaseen: (r. 2-4: …ja sii-

hen ei sitten liitetty mitään tämmösiä aktiivisia vaikuttamisen keinoja, ko, ymmärsinkö 

oikein?).  Fabianin tulkinta kohdistuu samalla kertaa eri ryhmien toimintaan, eli yh-

teistyöryhmän ja yritysten A ja B myyntiryhmien. Sen jälkeen hän esittää kysymyksen 

(r. 4 …ymmärsinkö oikein?). Kysymys kehottaa puhujia arvioimaan, vastaako fasili-

toijan tulkinta heidän aiemmin sanomaansa. Kutsun tämäntyyppistä aloitetta fasilitoi-

jan tulkitsevaksi aloitteeksi, erotukseksi uutta aihetta avaavasta aloitteesta.  

Jorma B., vastaus (r. 5-13) 

Aloitteen jälkeen seuraa Jorma B:n vastausvuoro, joka alkaa erimielisyyden ilmauk-

sella (r. 5: Ei katsos ku…). Olemalla eri mieltä Fabinin kanssa Jorma B. tekee valin-

nan, että Fabianin kertoma ei ole hänen näkökulmastaan oikein. Jorma B:n vuorossa 

on seuraavaksi pitkä selitys, jolla hän selittää, miksi hän on asiasta eri mieltä (r. 5-13: 

…se oli semmonen että meillä oli niinku semmonen lista missä meillä oli oikeasti sel-

lasia mitä työstettiin, siellä oli nää muutamat {toimialan} asiakkaat ja tällast mut me 

tavallaan valittiin et näille tehdään, sit sinne tämmöseen potentiaaliin että niinku ta-



 

87 
 

vallaan prospekti listaan nii sinne tuli sit tämmönen 10 ehkä tota asiakasta ja siellä oli 

{asiakas} nii määriteltiin yhtenä just sen takia et {henkilö} anto sen niinku et sen vois 

laittaa siihen listaan. Mut sitä ei mitenkään sit poimittu, sieltä sitten niinku ulos, ni-

menomaan sitä {asiakasta} siinä vaiheessa.).  

Jorma B:n selitys kohdistuu yhteistyöryhmän toimintaan, johon hän viittaa prono-

minilla me. Ilmenee että Jorma B. tuo julki yhteistyöryhmän edun samanlaisena kuin 

Jaakko A. aiemmin jaksossa 4, eli että asiakas oli asiakaskvalifioinnissa vain yksi 

mahdollinen muiden joukossa, eikä se ollutkaan nimenomaan myyntiyhteistyön koh-

teena (r.12-13: Mut sitä ei mitenkään sit poimittu, sieltä sitten niinku ulos, nimen-

omaan sitä {asiakasta} siinä vaiheessa). Selityksen johdosta tulee julki, että Jorma B. 

on muuttanut näkökulmaansa samanlaiseksi Jaakko A:n kanssa. Vaikka Jorma B:n 

näkökulman muutos oli havaittavissa jo edellisessä jaksossa kiistelyn aikana, Fabianin 

tulkitseva aloite saa Jorma B:n puhumaan julki sen, mikä edellisessä jaksossa oli vielä 

viitteellistä. 

Miksi Jorma B. muutti mieltään ja hyväksyi Jaakko A:n julki tuoman yhteistyöryhmän 

edun?  Yksinkertainen tulkinta on, että hänellä oli puutteellista tietoa yrityksen A toi-

minnasta. A:n eri ryhmien etujen tultua julki ja törmättyä eturistiriidassa Jorma B. saa 

niistä lisää tietoa, ja siksi hän hyväksyy toisenlaisen näkökulman. Toinen mahdollinen 

selitys on, että Jorma B. haluaa suojella yritys A:n edustajia kasvojen menetykseltä 

(Brown & Levinson 1987) epäonnistuneessa myyntiprojektissa. Oli selitys kumpi 

tahansa, näkökulman muutoksella on tärkeitä seurauksia etujen ilmenemiselle seuraa-

vissa vuoroissa. 

Pertti B., vastaus (r. 14-19) 

Myös Pertti B. antaa selityksen sille, miksi Fabianin tulkitseva aloite ei pidä paikkaan-

sa (r. 14-19: Mä luulen et se on johtunu siitä että {B:ssä}on näkyny siellä et siellä on 

{A:n tuote/palvelu}, ja meiän {tuote/palvelu}, mut se ei oo näkyny niinku kokonaisuu-

tena mitä se potentiaali siel on että sielt tulee  {tuote/palvelu} järjestelmää ja kaikkee 

muuta mitä me ei tiedetty tota ennen ja [mikä olis ollu taas teille niinku]). Kuten ai-

emmissa jaksoissa, tässäkin selittäminen etenee yhteisesti osallistujien välillä, ja seli-

tys tukee edellistä selitystä. Pertti B:n selityksestä tulee julki B:n myyntiryhmän toi-

mintaa siten, että B:n myyntiryhmässä ei tiedetty, että myyntiprojekti voisikin olla A:n 

myyntiryhmän edun mukainen.  Hän tuo julki edun samasta näkökulmasta kuin yritys 

A:n edustajat aiemmin. 
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Jaakko A., vastaus (r. 19-28)  

Edellä olevat selitykset tuovat julki jotain sellaista, joka saa Jaakko A:n reagoimaan 

niihin voimakkaasti. Hän keskeyttää edellisen puhujan puhumalla päälle (r. 19: Mut 

tää täs on (-) pointti).  Videoaineistoon palaamalla näkyy myös, että hän nousee tämän 

puheenvuoron jälkeen seisomaan ja lähtee noutamaan kahvia. Samalla hän jatkaa vuo-

roaan (r. 21-23: Tää täs on se olennainen pointti että tossa vaiheessa ku se oli tos (-) 

mä otan kahvia ku mulla jäi aamukahvi vähän vajaaksi, niin tota tää täs on niinku 

olennainen pointti…). Jaakko A. reagoi edellä olleisiin Jorma B:n ja Pertti B:n selityk-

siin, joissa tuli julki että Jorma B. on muuttanut näkökulmaansa, ja että Pertti B. tuo 

julki edun samasta näkökulmasta kuin yritys A:n edustajat. 

Siten Jaakko A. saa oikeutuksen A:n myyntiryhmän edulle, jonka hän tuo uudelleen 

esille: (r. 23-26: …ei täs tohon niinkun  mitä tos Pasi A. sano niin se muuten ihan sa-

manlaisena, me ollaan muuten siitä niinku sivussa, sillä scoupilla mitä siitä oli tietoo). 

Sitten Jaakko A. kertaa yhteistyöryhmän edun, eli että asiakas on mahdollisuutena 

kiinnostava: (r. 26-27: Mutta {asiakas} muuten asiakkaana kiinnostaa ja pitäs meitä 

kaikkia kiinnostaa, siellä on paljon {tuotteita/palveluja} ja niin edelleen). Edut kertau-

tuvat samankaltaisina kuin jaksossa 2, jossa Jaakko A. ensimmäisen kerran lausui ne 

julki. Jaakko A. tuo eri ryhmien edut esiin toisistaan eroavina, mutta siten että erimie-

lisyyttä niistä ei ole.  Jaakko A. tuo tällä tavalla esiin, että yritys A:n eri ryhmien toi-

sistaan eroavat edut ovat oikeutettuja.  

Pertti B., vastaus (r. 29) 

Pertti B:n vastaus (r. 29: Kanssa tää et se laajenee kovasti) ei reagoi Jaakko A:n edel-

liseen vuoroon siten, että siitä muodostuisi esimerkiksi uusi aloite, vaan Pertti B. palaa 

sen sijaan siihen, mitä hän aiemmassa vuorossaan (r.15-16) on sanonut. Hän jatkaa 

vuorovaikutusta siitä, mihin hän jäi Jaakko A:n keskeyttäessä vuorovaikutuksen, eli 

myyntiprojektin tarkasteluun. 

Fabian, vastaus (r. 30) 

Fabianin vastaus on edellisen vuoron hyväksyvä (Kyllä.). Hyväksyminen ei kuiten-

kaan ole sellainen, jolla Fabian antaisi palautteen kolmiosaisen rakenteen päätteeksi. 

Vastaus osoittaa pikemminkin samanmielisyyttä edelliseen vuoroon. 

Juha A., vastaus (r. 31-32)  

Juha A. tekee Pertti B:n edeltävän vuoron perusteella kannanoton (Ja niinku olennai-

sesti et hanke oli muutettavissa sellaiseks kun se itseasiassa muuttuikin.) Vuorovaiku-

tuksen tulkintakehys muuttuu tässä sellaiseksi, josta käsin tarkastellaan miten toimin-
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taa myyntiprojektissa olisi voitu muuttaa, jotta se olisi ollut eri ryhmien etujen mukai-

nen. Siten Jaakko A:n etua koskevan oikeutuksen jälkeen tapahtuu siirtyminen etuja 

koskevasta vuorovaikutuksesta käsittelemään toiminnan muuttamista. 

Jalmari A. vastaus (r. 33) 

Jalmari A. yrittää aloittaa vuoroa, mutta se jää kesken ja irralliseksi Pertti B:n jatkaes-

sa puhumista. 

Pertti B., vastaus (r. 34) 

Pertti B. lisää Juha A:n vastaukseen myös kannanoton siitä, miten olisi voitu toimia (r. 

34: Ja sitä ois pystyny ohjaamaan.) Tämä kannanotto jatkaa ja laajentaa edellä ollutta 

Juha A:n kannanottoa. 

Juha A., vastaus (r. 35) 

Juha A. hyväksyy edellisen Pertti B:n vuoron (Aivan.) 

Näissä vuoroissa esiintyy keskinäistä samanmielisyyttä partikkeleilla kyllä, ja, aivan, 

Fabianin, Pertti B:n ja Juha A:n välillä. Näistä vuoroista muodostuu yhteinen kannan-

ottojen sarja, joissa heidän vuoronsa laajentuvat sellaiseen vuorovaikutukseen, jossa 

käsitellään toiminnan muuttamista. 

Jalmari A. vastaus (r. 36-38) 

Jalmari A. palaa tulkintakehyksen muutoksen jälkeen vastaamaan Fabianin aloittee-

seen, eli siihen myyntiprojektia koskevaan kysymykseen, miksi asiakkaaseen ei läh-

detty yhdessä vaikuttamaan. Hän antaa selityksen sille, miksi yritys A:n oli vaikeaa 

tehdä yhteistyötä yritys B:n kanssa myyntiprojektissa: (Yks niinku vaikeus näissä on se 

että niinku todettiin jo että, NDA, siitäkin asiasta kirjoja pitää niinku noudattaa että, 

ei voi mitä tahansa keskustella kenen kanssa tahansa.) Selitys on se, että salassapito-

sopimukset vaikeuttavat yhteistyötä. 

Pertti B. vastaus (r. 39-41) 

Pertti B. kyseenalaistaa Jalmari A:n selityksen. Hän esittää oman kannanottonsa, joka 

kohdistuu myyntiprojektin toimintaan (Totta mutta kyllähän mekin pyydettiin luvat 

että me voidaan keskustella tämän kilpailijan kanssa aiheesta ja kyllähän ne antokin.). 

Vuorovaikutus palautuu menneen toiminnan tarkasteluun. 
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Fabian, aloite (r. 42-45) 

Fabian tekee Jalmari A:n ja Pertti B:n vuoroihin perustuen jatkavan aloitteen. Se on 

kysymyksen muodossa (Aiheuttaaks nää NDA:t muunlaisia, haasteita tämmöses yh-

teistyössä? (4.0) Vai onks ne ihan luvalla, luvalla ratkaistavissa nää haasteet vai, 

onko ne vakavampikin-). 

 

6.5.2 Yhteenveto 

 

 

Kuva 13. Vuorovaikutuksen kuva jaksossa 5. 
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Vuorovaikutuksen rakenteet 

Kuvassa 13 näkyy, miten Fabian aloittaa toimintajakson tekemällä aloitteen (r. 1). 

Aloitteessa hän tulkitsee uudelleen sitä, mitä ennen jakson alkua on kerrottu eri ryh-

mien toiminnasta suhteessa yhteiseen asiakkaaseen. Fabianin tulkitseva aloite mahdol-

listaa sen uudelleen arvioimisen, mitä edellä on kerrottu.  

Jorma B:n vastausvuoro (r. 5) on erimielinen Fabianin edellä olleen tulkinnan kanssa, 

joten vuorot muodostavat tulkinta–erimielisyys –tyyppisen vierusparin. Jorma B. selit-

tää, miksi hän on eri mieltä Fabianin tulkinnasta. Selitys tuo julki yhteistyöryhmän 

toimintaa, ja samalla Jorma B. arvioi yhteistyöryhmän etua. Pertti B. jatkaa selityksen 

antamista (r. 14). Selityksessä tulee julki B:n myyntiryhmän toiminta siten, että se 

mahdollistaa myös A:n myyntiryhmän edun arvioimisen.   

Sen jälkeen Jaakko A. (r. 19) reagoi voimakkaasti siihen, mitä Pertti B. edellä toi julki. 

Hän käyttää Pertti B:n vuorossa julki tulleita seikkoja hyväkseen oikeuttaakseen sen, 

mitä Pasi A. aiemmin A:n myyntiryhmän edusta on tuonut julki.  

Sen jälkeen riveillä 31-35 tapahtuu vuorovaikutuksen rakenteen muutos siten, että 

fasilitoitu kysymys-vastaus-palaute -rakenne muuttuu. Siinä Juha A. ja Pertti B. eivät 

enää tuota vastausta Fabianin aloitteeseen (r. 1). Fabian osallistuu vastaamiseen sa-

manmielisyydellä (r. 30: kyllä), mutta ei ohjaa vuorollaan vuorovaikutuksen kulkua, 

kuten esimerkiksi päätä toimintajaksoa.  

Rivillä 36 Jalmari A. palaa vastaamaan Fabianin aloitteeseen, eli siihen kysymykseen, 

miksi asiakkaaseen ei lähdetty yhdessä vaikuttamaan. Vuorovaikutuksen rakenne pa-

lautuu sen johdosta taas Fabianin jakson alussa aloittamaan kysymys-vastaus -

rakenteeseen. Tämän jälkeen Fabian tekee uuden aloitteen, jossa toimintajakso päättyy 

(r. 42).  

Etujen ilmeneminen 

Edut ilmenevät tässä jaksossa näkökulman muutoksena ja oikeutuksen saamisena. 

Jorma B:n selityksessä tulee julki strategisen yhteistyöryhmän etu (r. 5-13, punainen 

lippu). Verrattuna Jorma B:n aiempaan vuoroon (jakso 4, r. 25), hänen näkökulmansa 

yhteistyöryhmän etuun on muuttunut siten, että se on nyt samanlainen kuin Jaakko 

A:lla, eli sellainen että asiakas oli yhteistyöryhmän asiakaskvalifioinnissa vain yksi 

mahdollisuus, eikä se ollut nimenomaan myyntiyhteistyön kohteena. Siten Jorma B. 

on hyväksynyt Jaakko A:n julki tuoman yhteistyöryhmän edun.  Pertti B:n selityksessä 

(r.14, punainen lippu) ilmenee, että hän on samaa mieltä A:n myyntiryhmän kanssa 
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sen edusta, eli että myyntiprojektin hyödyllisyydestä yritys A:lle ei tiedetty yritys 

B:ssä.  

Näkökulman muutoksen jälkeen Jaakko A. tuo julki sen, että hän on tällä tavalla saa-

nut oikeutuksen yrityksen A eduille. Oikeutus ilmenee siten, että yrityksen B edustaji-

en näkökulman muutos antaa Jaakko A:lle todisteet siitä, että A:n edut ovat oikeutettu-

ja (r. 19: Mut tää täs on (-) pointti…).   Etujen vastakkainasettelun jälkeen tilanne on 

johtanut siihen, että Jaakko A:n kannalta A:n edut ovat tulleet oikeutetuiksi. Hän tuo 

julki A:n myyntiryhmän edun (punainen lippu) ja yhteistyöryhmän edun (vihreä lippu) 

niin että ne ovat toisistaan eroavia, mutta siten, että erilaiset edut ovat oikeutettuja. 

Näkökulman muutoksen ja oikeutuksen saamisen jälkeen Juha A:n ja Pertti B:n vuo-

roissa (r. 31, r.34 ja r. 35), havaitaan sellainen tulkintakehyksen muutos, että Juha A. 

ja Pertti B. siirtyvät pois etujen vastakkainasettelusta, ja siitä kenen näkökulma etuihin 

on oikeutettu. Tulkintakehyksen muutos on merkitty kuvassa 13 keltaisella rajauksel-

la. Sen sijaan Juha A. ja Pertti B. alkavat tarkastella sitä, miten toimintaa myyntipro-

jektissa olisi voitu muuttaa. Vuorovaikutus muuttuu siten eturistiriidan käsittelemises-

tä tiedon rakentamiseen siitä, miten eturistiriita voidaan tulevaisuudessa välttää. Sa-

malla vuorovaikutus siirtyy menneen toiminnan reflektoimisesta tulevaan toimintaan. 

A:n myyntiryhmän liiketoiminnallinen etu ei sinänsä tässä kohtaa muutu, vaan Juha A. 

ja Pertti B. alkavat pohtia, miten toimintaa pitäisi muuttaa, jotta eri ryhmien edut voi-

taisiin sovittaa yhteen.  

 

6.6 Jakso 6 
Vuorovaikutuksen litteraatti (1:26:51.5 - 1:30:11.9)    
 
 1 Fanny:   Niin, mulla vaan tuli tossa ihan mieleen että, mikä esti sitten  
 2    tämän keskustelun ajoissa, tämmöstä jälkiviisautta et se on sitä  
 3    kaikkein imelintä laatua, mikä esti sen että 
 4 Pertti B:        Eihän suomalaiset miehet puhu  
 5 Useat:    (naurua) 
 6 Fanny:   Eiks sitä saatu niinkun, mietittyä tuolla alkupäässä? 
 7 Jalmari A:   Emmätiedä kyyl se on varmaan on on tota monta kertaa näis keisseissä  
 8    (-) et siel on mahdollisuus (jos täytys osata)kaikkea, miksei(-)  
 9    niinku kumppania mukaan (se on niinku yleinen)  
10 Pertti B:    Eli alihankkijan roolissa niin (-). Mut tietysti jos aattelee miten  
11    sen pitäis olla niin miksi meillä ei oo jotain tiettyy välejä missä  
12    meillä ois tommonen strateginen  kokoontuminen mis voitas  
13    keskustella näist asiakkaista, nimenomaan kun ei oo mitään  
14    tarjouspyyntöö vaan tuolla miten me lähestytään näit asiakkaita,  
15    proaktiivisemmin. 
16 Pasi A:   Yhteinen asiakkaan tunteminen mun mielest on niinku olennaine  juttu  
17    tossa silleen et me me tunnistetaan ne asiakkaan tarpeet ja pitkällä  
18    aikajänteellä sit ku alkaa tulla niitä tarjouspyyntöjä niin sit  
19    meillä on jo valmis konsepti, kaikkien päässä puolin ja toisin. 
20 Fabian:    Aivan. Eiks tässä- 
21 Pasi A:   Tässä nyt kävi ilmi tuossa että meillä oli fokuslistalla olevia  
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22    asiakkaita ja sitten oli tämmösiä tulevia mahdollisia prospekteja  
23    niin tää meni siihen sarjaan, tää ei kovimmassa fokuksessa {asiakas}  
24    koskaan ollutkaan.  
25 Jaakko A:   Eei, ja sit sit selvästi nii että,  yhessä pystyttäis hahmottamaan  
26    kokonaiskuva, kohdeasiakkaista pitkällä aikavälillä. Siinävaiheessa  
27    kun tulee tarjouspyyntö ja tämmöstä, kuiteski on aikalailla kiire,  
28    siinä on tyypillisesti varmaan eri ihmisetki, mahollisesti  
29    vaihtuneet ihmiset jos ajatellaan että tää porukka nyt jakais  
30    yhteisen näkemyksen vaikka yhteisest asiakkaasta. Mennään puol  
31    vuotta vuosi eteenpäin pikkusen muuttuu organisaatiot, pikkusen  
32    uudet ihmiset, pikkusen parempi se RFP tai mikä tahansa sieltä se  
33    lähtee konkretisoituu tietysti pitäs olla proaktiivinen kaikin  
34    puolin, sillee se käytännössä kuitenki reaalimaailmassa tapahtuu et  
35    sit ku se tulee sitten on kiire, se on aika todennäköistä jopa että  
36    siellä sitte ihmiset tekee, vähän erilaisia päätöksiä mahollisesti  
37    ku mitä 
38 Pertti B:    Jos me tehtäs tuol alkuvaihees päätös että tähän asiakkaaseen  
39    mennään näin, myyntijohdollinen päätös.  
40 Jaakko A:   Jes! Key! Thats the point! 
41 Jiri B:   Siinä asiassa ku lähtöasema on pikkasen erilainen, {B}:n  
42    näkökulmasta tää on tavallaan vahva puolustuskeisi ja  
43    laajentumiskeisi, jossa niinkusanottu sun täytyy olla mukana ja sun  
44    pitää tehdä sitä duunia koko ajan siellä. {A}:n kannalta tää oli  
45    huntingkeisi jos mä oikeen ymmärrän, jaa jaa tietysti prioriteetti  
46    sitten voisi tässä change managementissä olla eri tasolla. Elikkä  
47    tää on aika paljon tää lähtöasetelma taas on erilaisia, pitäs  
48    jollainlailla yhteismitallistaa että, lähetäänkö me niinku  
49    yhtenäistää sitä lähestymistä asiakkaaseen eli, ollaan vähän niinku  
50    eri asekelpituudella liikkeellä. 
51 Jaakko A:   Näinpä, tässä se onkin että myyntijohdon ja eri ihmiset jotka siihen  
52    osallistuu että ymmärretään nää erot, ollaanko me puolustamassa vai  
53    hunttaamassa, minkä tyyppinen asiakas, ehkä sillä jollakin  
54    kategorialla iso kansainvälinen, iso paikallinen tai, SME, ja  
54    sitten siellä sisällä minkätyyppisiä asemia, presenssiä meillä  
56    puolin ja toisin on  
57 Jiri B:   Aivan 
58 Fabian:   Puhutaanks näist asioista sitten ihan avoimesti aina näistä, mitkä  
59    ne lähtökohdat molemmil firmoilla voi olla? 
 
 
 

6.6.1 Vuoro vuorolta tarkastelu 

Jaksojen 5 ja 6 välillä on noin 20 minuutin pituinen analyysistä pois rajattu jakso, 

jossa keskustelu etenee fasilitoidun kolmivaiheisen rakenteen mukaan, ja ilman etujen 

vastakkainasettelua.  Tässä jaksossa (jakso 6) eturistiriita ilmenee uudelleen. Aiemmin 

esiintynyt etujen oikeutuksen saaminen jatkuu tässä jaksossa siten, että myös A:n pro-

jektiryhmän edustaja Pasi A. esittää oman näkökulmansa oikeutettuna. Pasi A:n asema 

vuorovaikutuksessa on hankala, koska hän on yritys A:n ainoa operatiivisen tason 

edustaja tilanteessa, jossa käsitellään myyntiprojektin epäonnistumisen syitä. 

Fanny, aloite (r. 1-3) 

Tässä jaksossa vuorovaikutukseen ottaa osaa toinen fasilitoija, Fanny. Fanny tekee 

aloitteen sen jälkeen, kun edellä on tullut esiin ehdotus yhteistyökeskustelusta, jossa 

voitaisiin tehdä strateginen valinta yhteistyöhön lähtemisestä. Fannyn aloitteessa oleva 
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kysymys kohdistuu tähän ehdotukseen. Fanny kysyy, miksi yhteistyökeskustelua ei 

ollut käyty myyntiprojektissa (r. 1-3: Niin, mulla vaan tuli tossa ihan mieleen että, 

mikä esti sitten tämän keskustelun ajoissa, tämmöstä jälkiviisautta et se on sitä kaik-

kein imelintä laatua, mikä esti sen että). Aloite liittyy aiemmasta vuorovaikutuksesta 

oppimiseen, ja se on ilmaistu ironisella tavalla. 

Pertti B., vastaus (r. 4) 

Aloitevuoroon tulee Pertin huumoripitoinen vastausvuoro, jolla hän väistää kysymyk-

sen (r. 4:  Eihän suomalaiset miehet puhu), joka saa muut osallistujat nauramaan (r. 5).  

Fanny, aloite (r. 6)  

Fanny reagoi siten, että edellisessä vuorossa puhuja ei vastannut kysymykseen hänen 

olettamallaan tavalla. Hän jatkaa aloitteen tekemistä (Eiks sitä saatu niinkun, mietittyä 

tuolla alkupäässä?). Kuten myös jaksossa 1 havaittiin, fasilitoija suuntautuu tässä 

institutionaaliseen tehtäväänsä kysymysten esittäjänä, eli hänen tavoitteenaan on saada 

vastaukset esittämiinsä kysymyksiin. Kun oletuksen mukaista vastausta ei tule, Fanny 

jatkaa aloitteen tekemistä, ja esittää kysymyksen uudelleen.  

Jalmari A., vastaus (r. 7-9) 

Jalmari A:n vuoron alussa on erimielisyyden ilmaus:  (r. 7: Emmätiedä kyyl se on 

varmaan on on tota monta kertaa näis keisseissä…). Erimielisyydessä on kysymys 

yhteistyöhön lähtemisestä sekä yhteistyökeskustelusta, johon Fanny aloitteessaan viit-

taa. Vuoron jatkuessa Jalmari A. ei vastaa Fannyn kysymykseen, ja vastaus jää puut-

tumaan (r. 8-9: et siel on mahdollisuus (jos täytys osata) kaikkea, miksei (-) niinku 

kumppania mukaan (se on niinku yleinen)).  Aineisto on tässä kohdin epäselvää, joten 

sen tulkinta jää hataraksi. Seuraavassa Pertti B:n vuorossa (r. 10: Eli alihankkijan roo-

lissa niin…) selviää kuitenkin se, että Jalmari A. on puhunut alihankinnasta, ja että 

siinä tapauksessa yhteistyö myyntiprojektissa, josta Fanny aloitteessaan puhuu, ei 

olisikaan ollut tarpeellista. Jalmari A. reagoi aloitteeseen sellaisesta näkökulmasta, 

josta käsin Fannyn kysymys ei ole aiheellinen. 

Pertti B., vastaus (r. 10-15) 

Pertti B. vastaa Jalmari A:n vuoroon. Pertti B. antaa selityksen, miksi Jalmari A. ei 

vastannut kysymykseen (r. 10: Eli alihankkijan roolissa niin (-)…). Selityksestä ilme-

nee, että Fanny ja Jalmari A. tarkastelivat myyntiprojektia eri näkökulmista. Sitten hän 

esittää ehdotuksen (r.10-12: Mut tietysti jos aattelee miten sen pitäis olla niin miksi 

meillä ei oo jotain tiettyy välejä missä meillä ois tommonen strateginen  kokoontumi-
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nen…).. Pertti B:n vuorossa myyntiprojektin reflektio vaihtuu ehdotukseen tulevasta 

toiminnasta.  

Pasi A., vastaus (r. 16-19)  

Pasi A. reagoi vuorostaan Fannyn kysymykseen (mikä esti sitten tämän keskustelun 

ajoissa) ja jatkaa myyntiprojektin reflektoimista. Julki tulee uudelleen eri ryhmien 

edut. Ensin hän toistaa strategisen yhteistyöryhmän edun, josta käsin yhteinen asiakas 

on kiinnostava (r.16-19: Yhteinen asiakkaan tunteminen mun mielest on niinku olenn-

aine  juttu…). 

Fabian (r. 20)  

Fabian on tekemässä mahdollisesti aloitetta, mutta vuoro keskeytyy (Aivan. Eiks täs-

sä- ).  

Pasi A., vastaus (r. 21-24)  

Pasi A. jatkaa edellistä vastaustaan, kun Fabian on tekemässä aloitetta. Hän keskeyttää 

Fabianin vuoron. Hän viittaa aiempaan Jorma B:n vuoroon (jakso 5, r. 5-13), jossa 

Jorma B. omaksui sen näkökulman, että asiakasta ei valittukaan yhteistyöryhmässä 

nimenomaan yhteistyön kohteeksi. Sen perusteella hän esittää oikeutuksen A:n myyn-

tiryhmän toiminnalle (r. 21-24: Tässä nyt kävi ilmi tuossa että meillä oli fokuslistalla 

olevia asiakkaita ja sitten oli tämmösiä tulevia mahdollisia prospekteja niin tää meni 

siihen sarjaan, tää ei kovimmassa fokuksessa {asiakas} koskaan ollutkaan). Siten Pasi 

A. esittää Jorma B:n aiemman näkökulman muutoksen avulla oikeutuksen A:n myyn-

tiryhmän edulle, eli myyntiprojektista pois jäämiselle.  Samalla Pasi A. jättää vastaa-

matta Fannyn kysymykseen, jonka tarkoituksena oli oppia myyntiprojektista. Sen 

sijaan hän palaa käsittelemään aiempaa eturistiriitaa. Pasi A. ei siten siirry tarkastele-

maan asiaa oppimisen näkökulmasta, vaan jatkaa oman etunsa oikeuttamista.  

Jaakko A., vastaus (r. 25-37) 

Jaakko A. reagoi ristiriitaisesti edellä olevaan Pasi A:n vastaukseen.  Hän on ensin 

samaa mieltä siitä, että A:n myyntiryhmän edun mukaan asiakas ei ollutkaan erityises-

ti kiinnostava (r. 25:  Eei,…), mutta sitten hän tarkastelee vastausta yhteistyöryhmän 

edun kannalta. Yhteistyöryhmän edun kannalta yhteistyö asiakkaiden suuntaan on 

pitkän aikavälin tavoitteena (r. 25-26 … ja sit sit selvästi nii että,  yhessä pystyttäis 

hahmottamaan kokonaiskuva, kohdeasiakkaista pitkällä aikavälillä…). Jaakko A:n 

joutuu tasapainoilemaan keskenään ristiriitaisten etujen välillä.  
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Pertti B., aloite (r. 38-39) 

Eturistiriita johtaa Pertti B:n konkreettiseen  ehdotukseen siitä miten toimintaa pitäisi 

muuttaa (r. 38-39: Jos me tehtäs tuol alkuvaihees päätös että tähän asiakkaaseen 

mennään näin, myyntijohdollinen päätös). Eturistiriita purkautuu siten tässä tilanteessa 

ehdotukseen toiminnan muuttamisesta, jonka avulla menneen toiminnan reflektion 

aiheuttamasta ristiriitatilanteesta päästään pois. Ehdotus määrittelee siten vuorovaiku-

tuksen tulkintakehyksen uudelleen. Seuraavat vuorot reagoivat tähän vuoroon samasta 

uudesta tulkintakehyksestä käsin, ja vuoro muodostuu aloitteeksi. 

Jaakko A., vastaus (r. 40) 

Tulkintakehyksen muutos pois eturistiriidasta etenee siten, että Jaakko A. hyväksyy 

Pertin ehdotuksen (r. 40: Jes! Key! Thats the point!).  

Jiri B., vastaus (r. 41-46) 

Jiri B. ottaa kantaa Pertti B:n ehdotukseen. Hänen kannanottonsa kohdistuu yritysten 

A ja B myyntiryhmien toimintaan. Siinä Jiri B. tuo julki toisistaan eroavia etuja, joita 

ryhmillä yhteiseen asiakkaaseen nähden on. Yritys B:n myyntiryhmällä on jo olemas-

sa vakiintunut asiakassuhde (r. 42-44: Siinä asiassa ku lähtöasema on pikkasen erilai-

nen, {B}:n näkökulmasta tää on tavallaan vahva puolustuskeisi ja laajentumiskeisi, 

jossa niinkusanottu sun täytyy olla mukana ja sun pitää tehdä sitä duunia koko ajan 

siellä.  

Yritys A:n myyntiryhmälle asiakas on uusi: (r. 44-50: {A}:n kannalta tää oli hunting-

keisi jos mä oikeen ymmärrän, jaa jaa tietysti prioriteetti sitten voisi tässä change 

managementissä olla eri tasolla. Elikkä tää on aika paljon tää lähtöasetelma taas on 

erilaisia, pitäs jollainlailla yhteismitallistaa että, lähetäänkö me niinku yhtenäistää 

sitä lähestymistä asiakkaaseen eli, ollaan vähän niinku eri asekelpituudella liikkeellä.) 

Jiri B:n kannanotot tuovat julki eri ryhmien edut, jotta ne voidaan ottaa huomioon 

toiminnan muuttamisessa.   

Jaakko A., vastaus (r. 51-56)  

Jaakko A. hyväksyy edellisen vuoron, ja lisää siihen oman kannanottonsa. Se kohdis-

tuu yritysten erilaisiin ryhmiin, jotka osallistuvat yhteisen päätöksen tekemiseen: (r. 

51-52: Näinpä, tässä se onkin että myyntijohdon ja eri ihmiset jotka siihen osallistuu 

että ymmärretään nää erot…). Jaakko A:n kannanotto tuo julki lisää tietoa siitä, mil-

laisia yritysten sisäisiä ryhmiä yhteistyöhön osallistuu.  Vuorovaikutus muuttuu tässä 

kohdin sellaiseksi että siinä tarkastellaan toiminnan muuttamista, ja tulee julki eri 
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ryhmien etuja sillä tavoin, että ne voidaan huomioida muutoksessa. Kyseessä ei siten 

ole eturistiriita, vaan etujen julki tuleminen muutoksen tekemiseksi.  

Jiri B, vastaus (r.57)    

Jiri B:n vastaus on samanmielinen (Aivan). 

 

Fabian, aloite (r. 58-59) 

Jakso rajautuu Fabianin uuteen aloitteeseen, joka aloittaa uuden toimintajakson. Palau-

teosaa siinä ei ole (r. 58-59).  

 

6.6.2 Yhteenveto 

 

 

Kuva 14. Vuorovaikutuksen kuva jaksossa 6. 
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Vuorovaikutuksen rakenteet 

Kuvassa 14 näkyy, että toimintajakso alkaa aloite-vastaus –tyyppisenä fasilitoidun 

vuorovaikutuksen vierusparina. Fanny tekee aloitteen, johon sisältyy kysymys (r. 1). 

Pertti B:n vastausvuorossa puuttuu vastaus kysymykseen (r. 4). Tämän johdosta Fanny 

jatkaa aloitteen tekemistä toistamalla kysymyksen (r. 6). Samoin kuin jaksossa 1, fasi-

litoija suuntautuu siten institutionaaliseen tehtäväänsä kysymysten esittäjänä, eli hänen 

tavoitteenaan on saada vastaukset esittämiinsä kysymyksiin.  

Jalmari A:n vastausvuorossa (r. 7) ei tule edelleenkään vastausta Fannyn kysymyk-

seen. Sen sijaan Pertti B. tarjoaa selityksen vastauksen puuttumiselle (r. 10).  

Pasi A. reagoi myös Fannyn aloitteeseen siten, ettei hän vastaa kysymykseen (r. 16, r. 

21), vaan hän vetoaa aiemmin julki tulleeseen Jorma B:n kertomukseen yhteistyöryh-

män toiminnasta, jonka avulla Pasi A. voi osoittaa, että hänen kertomuksensa A:n 

myyntiryhmän toiminnasta on oikeuttu. 

Jaakko A. arvioi edellä olevaa Pasi A:n vastausta (r. 25).  Hän on ensin samaa mieltä 

Pasi A:n kanssa, kun hän arvioi vastausta A:n myyntiryhmän näkökulmasta, mutta on 

sitten eri mieltä Pasi A:n kanssa, kun hän arvioi vastausta yhteistyöryhmän näkökul-

masta.  

Tämän jälkeen jakson kysymys-vastaus -rakenne muuttuu poikkeavaksi siten, että 

puhujat eivät reagoi enää Fannyn aloitteeseen. 

Etujen ilmeneminen 

Tässä jaksossa eturistiriitaa palataan käsittelemään uudelleen. Eturistiriidan käsittelyn 

prosessi etenee siten, että Fanny tekee ensin aloitteita (r. 1 ja r. 6), joissa hän palaa 

myyntiprojektin tapahtumiin uudelleen myyntiprojektista oppimiseksi. Aloite saa Pasi 

A:n tuomaan julki oikeutuksen A:n myyntiryhmän edulle (r. 21, punainen lippu). Pasi 

A. ei siten siirry tarkastelemaan asiaa oppimisen näkökulmasta, vaan jatkaa oman 

etunsa oikeuttamista.  

Jaakko A. reagoi tähän siten, että hän tasapainoilee eri ryhmien näkökulmien välillä (r. 

25, punainen ja vihreä lippu). Hän on samaa mieltä Pasi A:n kanssa A:n myyntiryh-

män edusta, mutta katsoo asiaa samalla myös yhteistyöryhmän eriävän edun kannalta. 

Etujen välinen tasapainoilu Jaakko A:n vuorossa kertoo siitä, että hänen kannaltaan 

tämä on sisäinen eturistiriita.  

Vuorovaikutuksessa tapahtuu tämän jälkeen tulkintakehyksen muutos tiedon rakenta-

miseen, joka on merkitty kuvaan keltaisella rajauksella. Muutos alkaa Pertti B:n eh-
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dottaessa yhteistä päätöstä, jolla erilaiset edut sovitetaan projektissa yhteen (r. 38). Sen 

jälkeen Jiri B. tuo julki yritysten A ja B myyntiryhmien erilaiset edut myyntiprojektis-

sa, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon, kun etuja sovitetaan yhteen (r. 41, punainen ja 

vihreä lippu).  Jaakko A. (r. 51) tuo julki lisää ryhmiä, joiden edut pitää ottaa huomi-

oon. Vuorovaikutus muuttuu tässä kohdin sellaiseksi, että siinä eri ryhmien edut tule-

vat julki, jotta ne voidaan huomioida tulevassa liiketoimintaprosessissa. Kyseessä ei 

siten ole eturistiriita, vaan eturistiriidan käsittelemisestä on siirrytty etuja koskevaan 

tiedon rakentamiseen. Eturistiriita purkautuu tässä tilanteessa tiedon rakentamiseen, 

jonka avulla ristiriidasta päästään pois. Tämän jälkeen palataan Fabianin tekemään 

aloitteeseen, joka aloittaa uuden toimintajakson. 

Jakso muistuttaa edellistä jaksoa (jakso 5), jossa myös eturistiriita johti toimintaa 

muuttavaan ja tietoa rakentavaan vuorovaikutukseen.  

 

6.7 Jakso 7  
Vuorovaikutuksen litteraatti (1:30:11.9 - 1:35:14.7) 
 
 1 Fabian:   Puhutaanks näist asioista sitten ihan avoimesti aina näistä, mitkä  
 2    ne lähtökohdat molemmil firmoilla voi olla? 
 3 Pertti B:   Siinähän täs just onkin et ei. (1.5) 
 4 Jorma B:    Niin no siinon, taas täytyy sanoo et nää keissit mis me ollaan  
 5    niinkun lähetty tekemään nyt nää pari esimerkkii just  
 6    {asiakassegmentti}hommaa niin kyl ne on avattu hyvin tarkkaan et  
 7    meil on ollu niinku asianomaset KAMmit ja muut kertonu täysin meiän  
 8    puolelt mitä me tiedetään et mitä siel menee, kuka tekee päätöksii,  
 9    mimmoset suhteet meil on mihinki tasoon johtoa ja, ja miten usein  
10    niitä tavataan ja et kyl me on niinku käyty, ja niissä keisseissä  
11    on sit, no, toinen meni miten meni ja toivottavasti ollaan siinä  
12    {tuotteen/palvelun} osalta mukana.  
13 Jaakko A:   Ja meiän {tuote/palvelu}.  
14 Jorma B:   Milloin se muuten  [(-) 
15 Useat:      [(Naurua) 
16 Jaakko A:   Lopulta ihan win-win.  
17 Useat:   (Naurua) 
18 Jiri B:   No se, ens viikon maanantaina on tunnin palaveri, puhutaan siinä. 
19 Jorma B:   Ensi viikon maanantaina tiedetään ollaaks me siellä, jatkossa siellä  
20    toisessa sitten. 
21 Jaakko A:       Mikä eka meni, joo. 
22 Jorma B:    Ja nyt sit toisessa ootte mukana vielä tai me ollaan mukana siinä et  
23    katotaan miten se menee mut kyllähän ne on niinku viimeks (4.0)eilen  
24 Jaakko A:    Meil on tänään  nyt tosi tärkee päivä siellä ja, me ollaan siellä  
25    yhessä mukana, se on niinku no doubt about it.  
26 Jorma B:    Eli kyl nää keissit on menny sitte aika sillai hyvin ja hirmu  
27    avoimesti ja kummankin puolen account managerit on keskenään  
28    yhteyksissä. 
29 Pertti B:   Siis eihän kaikki mee huonosti, onhan meil tässä iltapäivällä yksi  
30    [joka on menny hyvin  
31 Jorma B:   [Juu juu sitä mä just tarkotin 
32 Fabian:   He he 
33 Jorma B:   että niistä sitte oppii, tavallaan ne jotka on ollut hyvin  
34    avoimesti, riittävän aikasin, ni siitä me nähdään, ja silloin meillä  
35    on myös niinku stooria sinne että, mutta mi mi millä ne tehdään ne  
36    oikeesti ne valinnat, niin se on mua myös, kiinnostaa eli kun me on  
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37    tehty niitä listoja, kuka sen meillä niinku, mikä on se prosessi  
38    mitä me viedään, et jos nyt Jiri jos ei esitellyt itteensä mut  
39    vastaa meillä {tietyssä maassa} kaikista suurimmista asiakkaista,  
40    about {lukumäärä} {B}:n suurinta asiakasta on Jirin vastuulla, nii  
41    nii kyllähän se on pitkälti Jirin myös päätettävissä että mitä me  
42    tehdään, ja mikä on se kvalifiointimenetelmä, sitä täs kait myös  
43    peräänkuulutetaan et miten se tehdään. 
44 Jaakko A:   Kyl täs täytyy niinkun, mä voin kommentoida, yritän kommentoida sitä  
45    niinku, omasta näkökulmasta niinku bisness unitin, niinku  
46    liiketoimintayksikön näkökulmasta, et meillä on ihan selkeesti sillä  
47    tavalla että tuota myynti vastaa go to marketista ja  
48    partnerivalinnoista, ja liiketoimintayksikön näkökulmasta me  
49    tietysti yritetään sieltä nähdä niinku liiketoiminnan (key account)  
50    näkökulmasta long-term whatever, tietynlaisia intressejä yritetään  
51    ajaa näitä asioita, kyl täs varmasti semmonen asia on et mulla on  
52    tietynlaiset öö näkökulmat, {A}:lla on tietynlainen niinkun, talona  
53    suhtautuminen tähän meiän yhteistyöhön ihan selkeä, ja kyl semmonen  
54    keskeinen juttu mikä tästä niinku helposti huomattavissa on se että  
55    silloin kun meillä on KAMmit tai meillä account managerit näissä  
56    keisseissä alusta lähtien itte haluamassa sitä, (-) ja tää, mäen  
57    muista sen {tietyn yrityksen} sitä koodinimeä mutta 
58 Jorma B:    Tossa sä sanoit sen nimen!  
59 Useat:   [(Naurua) 
60 Jaakko A:       [Varmin tapa jos haluut paljon sisäisii asoita julkisuuteen jollekin  
61    hankkeelle niin hommaat sille NDA:n ja sitten koodinimen, tota,  
62    kyllä näis se yhteinen piirre on ollu, näis paris hankkees, niin  
63    siel on ollu account managerit heti alusta lähtien mukana, itte sitä  
64    haluamassa ja draivaamassa. 
65 Jiri B:   Jos tää on niinku sit se, puhutaan niinku miten tää kvalifiointi ja  
66    sitten sille vähän sisästä mekanismia, avata oikeesti niitä mitkä on  
67    niitä tärkeitä asiakkuuksia (-), ja yhtäkaikki sitten viestintähän  
68    tän ratkasee tän koko homman loppujen lopuksi(-), miten saadaan  
69    ne asiakasvastaavat tekee duunia yhdessä, se o melkeen niinku se  
70    avain.  
71 Juha A:   Oisko kuitenkin yleisellä tasolla, aina sillon kun tää lähtee tosta  
72    alkupäästä niin pieleen, niin sen suunnan muuttaminen ja korjaaminen  
73    se on niin mielettömän vaikeeta, eliku se sisältää kaikenlaista  
74    massiivista toimintaa sit tuol matkan varrella, joka ei oikeestaan  
75    johda välttämät kovin hyviin tuloksiin että, oikeestaan jos  
76    ajattelee niin tota pitäs tota, prosessikaavioo hieman viel tonne  
77    vasemmalle jatkaa, jossa on itse asiassa semmosii, tavallaan näitä  
78    salmiakkeja ja laatikoita jotka niinku puuttuu täst [prosessista  
79 Pertti B:                        [Niinpä 
80 Juha A:   että, näinhän se vaan menee. (2.0) 
81 Fabian:   Mmm, mitä te luulette et asiakas on mieltä tämmösestä, tämmösestä,  
82    että jos ku sä puhuit tästä että jos sitä on vaikee muuttaa matkan  
83    varrella, nii  miten asiakas näkee sen että sitä muutetaan matkan  
84    varrella? 
 
 
 

6.7.1 Vuoro vuorolta tarkastelu 

Tämä jakso jatkuu välittömästi edellisen jakson jälkeen, jossa eturistiriidan purkautu-

misen jälkeen tuli julki tietoa eri ryhmien eduista. Fabian tekee aloitteen, joka johtaa 

eturistiriidan tulemiseen uudelleen esiin. Useat eri yritysten edustajat käsittelevät risti-

riitaa, mikä johtaa intensiiviseen etuja koskevaa tietoa rakentavaan vuorovaikutuk-

seen. 
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Fabian, aloite (r. 1-2)  

Fabian tekee ensin aloitteen  (r. 1-2: Puhutaanks näist asioista sitten ihan avoimesti 

aina näistä, mitkä ne lähtökohdat molemmil firmoilla voi olla?). Aloitteessa oleva 

kysymys kohdistuu edellä olleisiin vuoroihin, joissa on ollut puhetta yritysten välisistä 

etujen eroista suhteessa yhteiseen asiakkaaseen (jakso 6, r. 41-56). Tässä aloitteessa ei 

ole uuden aiheen esittelyosaa, vaan Fabian tekee kysymyksen edeltäviin vuoroihin 

perustuen yritysten välisestä avoimuudesta, joka on yhteistyön kannalta haastava ky-

symys. 

Pertti B., vastaus (r. 3) 

Aloitteeseen vastaa ensin Pertti B. (r. 3: Siinähän täs just onkin et ei). Tässä vastauk-

sessa ei ilmene erimielisyyttä, koska Fabianin aloite oli avoin kysymys, johon vastaus 

voi olla mikä tahansa. Pertti B:n vastaus taas muodostuu puolestaan kannanotoksi. 

Pertti B. ottaa kantaa asiaan B:n myyntiryhmän edustajana, ja hänen mukaansa yhteis-

työ ei ole avointa. Pertin viittaus täs tarkoittaa, että yhteistyö ei ollut avointa myynti-

projektissa.  

Jorma B., vastaus (r.4-12) 

Jorma B:n vuorossa ilmenee erimielisyys Pertti B:n kannanottoon nähden. Erimielisen 

vuoron alussa on lievennys (r. 4: Niin no siinon, taas täytyy sanoo …), joka lieventää 

Jorma B:n tulossa olevaa erimielisyyttä Pertti B:n kannanottoon nähden.  

Jorma B. esittää perusteluita erimielisyydelleen tuomalla esiin muita sellaisia projekte-

ja, joissa yhteistyö on ollutkin avointa (r.6-10: … et nää keissit mis me ollaan niinkun 

lähetty tekemään nyt nää pari esimerkkii just {asiakassegmentti}hommaa niin kyl ne 

on avattu hyvin tarkkaan et meil on ollu niinku asianomaset KAMmit ja muut kertonu 

täysin meiän puolelt mitä me tiedetään et mitä siel menee, kuka tekee päätöksii, mim-

moset suhteet meil on mihinki tasoon johtoa ja, ja miten usein niitä tavataan ja et kyl 

me on niinku käyty…). Perusteluilla hän pyrkii osoittamaan, että Pertti B. on ollut kan-

nanotossaan väärässä. Erimielisyys ei johda tässä tapauksessa pelkästään selitykseen 

sille, miksi puhuja on asiasta eri mieltä.  Perusteluiden tarkoitus on johtaa tietynlaiseen 

johtopäätökseeen (Antaki, 1994, p. 176), mikä ilmeneekin Jorma B:n myöhemmässä 

vuorossa (r. 26). Jorma B. esittää perusteita sellaiselle johtopäätökselle, että yhteistyö 

on ollut onnistunutta ja avointa. 

Tulkitsen tämän tilanteen siten, että Jorma B:n vuoro vastustaa ja haastaa Pertti B:n 

vuoroa, jolloin vuorot muodostavat väittelevän jäsennyksen (Vehviläinen 2001, 190). 

Tällä tavoin Jorma B. myös puolustaa yhteistyöryhmän näkökulmaa, josta käsin kat-
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sottuna muut projektit ovat olleet avoimia ja onnistuneita. Siten tässä tulee esiin eturis-

tiriita, jonka osapuolet tuovat esiin käsityksissään ja käyttäytymisessään (ks. luku 1.3). 

Eturistiriita ilmenee saman yrityksen johdon ja projektitason edustajan välillä. Jorma 

B. lieventää kuitenkin lopuksi kantaansa siten, että kaikissa myyntiprojekteissa ei ole 

kuitenkaan onnistuttu (r. 10-12: …, ja niissä keisseissä on sit, no, toinen meni miten 

meni ja toivottavasti ollaan siinä{tuotteen/palvelun} osalta mukana.). 

Jaakko A., vastaus (r.13) 

Jaakko A. reagoi huumorilla Jorma B:n vuoroon (Ja meiän {tuote/palvelu}). Muut 

työpajan osallistujat reagoivat vuoroon nauramalla (r. 17). 

Jorma B., aloite (r. 14) 

Jorma B:n vuoro kohdistuu erään parhaillaan käynnissä olevan myyntiprojektin tapah-

tumiin (Milloin se muuten [(-)).  Se muodostuu aloitteeksi sellaiselle vuorovaikutuk-

sen laajentumalle, jossa käsitellään yritysten käynnissä olevaa liiketoimintaa nykyhet-

kessä. 

Jaakko A., vastaus (r.16) 

Jaakko A. ei vastaa tässä vuorossa Jorma B:n edellä olevaan aloitteeseen, vaan jatkaa 

reagoimista omaan edelliseen vuoroonsa (Lopulta ihan win-win.). Tämäkin vastaus on 

huumorimielessä annettu ja saa muut osallistujat nauramaan (r. 17).  

Jiri B., vastaus (r.18) 

Jiri B. vastaa Jorma B:n kysymykseen (No se, ens viikon maanantaina on tunnin pala-

veri, puhutaan siinä.). Tästä alkaa vuorovaikutuksen laajentuma, jossa yritysedustajat 

päivittävät tietojaan käynnissä olevien yhteisten projektien tapahtumista.  

Jorma B., vastaus (r.19) 

Jorma B. jatkaa laajentumaa (Ensi viikon maanantaina tiedetään ollaaks me siellä, 

jatkossa siellä toisessa sitten.). 

Jaakko A., vastaus (r. 21) 

Jaakko A. jatkaa laajentumaa ja vahvistaa, että yksi yhteinen myyntiprojekti epäonnis-

tui (Mikä eka meni, joo.). 
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Jorma B., vastaus (r.22) 

Jorma B. jatkaa laajentumaa ja tapahtumista kertomista nykyhetkessä (Ja nyt sit toi-

sessa ootte mukana vielä tai me ollaan mukana siinä et katotaan miten se menee mut 

kyllähän ne on niinku viimeks (4.0) eilen). 

Jaakko A., vastaus (r. 24-25) 

Nykyhetken liiketoimintaa käsittelevän laajentuman lopuksi Jaakko A. esittää peruste-

lun sille, että yritysten välinen yhteistyö ei ole millään tavalla kyseenalaisena (r. 24-

25: Meil on tänään  nyt tosi tärkee päivä siellä ja, me ollaan siellä yhessä mukana, se 

on niinku no doubt about it.). Siten hän tukee Jorma B:tä yhteistyöryhmän edun puo-

lustamisessa, ja vuorovaikutus palautuu eturistiriidan käsittelemiseen. 

Jorma B., vastaus (r. 26-28) 

Myös Jorma B. palaa eturistiriidan käsittelyyn ja tekee edellä olevasta vuorovaikutuk-

sesta esille tulleiden perusteluiden avulla johtopäätöksen (r. 26-28: Eli kyl nää keissit 

on menny sitte aika sillai hyvin ja hirmu avoimesti ja kummankin puolen account ma-

nagerit on keskenään yhteyksissä). Jorma B. ja Jaakko A. ovat esittäneet perusteluja, 

jotka johtavat sellaiseen johtopäätökseen että yhteistyö yritysten välillä on avointa.  

Jorma B. esittää perustelut ja johtopäätöksen edustamansa yhteistyöryhmän näkökul-

masta.   

Pertti B., vastaus (r. 29-30)  

Tämän jälkeen Pertti B:n näkökulma muuttuu. Hän tarkastelee asiaa toisen myyntipro-

jektin avulla (r. 29-30: Siis eihän kaikki mee huonosti, onhan meil tässä iltapäivällä 

yksi joka on menny hyvin). Toinen työpajassa käsiteltävä myyntiprojekti on onnistu-

nut, ja Pertti B. vaihtaa reflektion kohteeksi sellaisen projektin toiminnan, jonka avulla 

yhteistyö voidaan nähdä hyödyllisenä. Tämä mahdollistaa asian tarkastelun samasta 

näkökulmasta kuin Jaakko A. ja Jorma B., kun he esittivät yhteistyöryhmän etua tuke-

via perusteluita. Eturistiriidan lopputuloksena Pertti B. myöntyy Jorma B:n haastami-

seen ja sen tuloksena muuttaa näkökulmaansa Jorma B:n edustaman ryhmän mukai-

seksi.  

Jorma B., vastaus, aloite (r. 31-43) 

Jorma B:n vuoro on moniosainen, koska siinä on samalla vastaus siihen mitä Pertti B. 

sanoo, ja seuraavaksi eteenpäin vievä aloite. Ensin Jorma B. ilmaisee saaneensa oikeu-

tuksen yhteistyöryhmän edulle sen jälkeen, kun Pertti B. on hyväksynyt sen (r. 31-35: 

Juu juu sitä mä just tarkotin että niistä sitte oppii, tavallaan ne jotka on ollut hyvin 
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avoimesti, riittävän aikasin, ni siitä me nähdään, ja silloin meillä on myös niinku stoo-

ria sinne että …). Oikeutus tulee esiin Jorma B. tuodessa julki saamansa todisteet oi-

keassa ololleen (Juu juu sitä mä just tarkotin…). Samalla tulee myös julki yhteistyön 

hyödyllisyys eli yhteistyöryhmän etu (…ja silloin meillä on myös niinku stooria sinne 

että …). Sen jälkeen eturistiriita purkautuu aloitteeseen, joka vie vuorovaikutusta uu-

teen tulkintakehykseen. Aloite alkaa kysymyksestä, joka Jorma B:tä toiminnan yhtei-

sen kehittämisen kannalta kiinnostaa (r.35: …mutta mi mi millä ne tehdään ne oikeesti 

ne valinnat, niin se on mua myös, kiinnostaa eli kun me on tehty niitä listoja, kuka sen 

meillä niinku, mikä on se prosessi mitä me viedään…). Kysymys vie vuorovaikutusta 

toiminnan kehittämiseen. 

Jaakko A., vastaus (r. 44-56)  

Jaakko A. vastaa Jorma B:n aloitteeseen. Vastaus alkaa selonteolla (Antaki, 1994) 

siitä, minkä ryhmän edun kannalta Jaakko A. itse asiaa tarkastelee (r. 44-46: Kyl täs 

täytyy niinkun, mä voin kommentoida, yritän kommentoida sitä niinku, omasta näkö-

kulmasta niinku bisness unitin, niinku liiketoimintayksikön näkökulmasta…). Jaakko 

A. tuo julki yritys A:n eri ryhmien etuja suhteessa yhteistyöhön yritys B:n kanssa. 

Myyntiryhmän etu liittyy lyhytaikaisiin taloudellisiin etuihin (r. 46-48:  …et meillä on 

ihan selkeesti sillä tavalla että tuota myynti vastaa go to marketista ja partnerivalin-

noista). Liiketoimintayksikön etu ja koko yritys A:n etu liittyy pidempiaikaiseen yh-

teistyöhön yritys B:n kanssa (r. 48-53: ja liiketoimintayksikön näkökulmasta me tietys-

ti yritetään sieltä nähdä niinku liiketoiminnan (key account) näkökulmasta long-term 

whatever, tietynlaisia intressejä yritetään ajaa näitä asioita, kyl täs varmasti semmo-

nen asia on et mulla on tietynlaiset öö näkökulmat, {A}:lla on tietynlainen niinkun, 

talona suhtautuminen tähän meiän yhteistyöhön ihan selkeä). Julki tulee siten yritys 

A:n myyntiryhmän, liiketoimintayksikön ja koko yrityksen etu.  Edellä ollut eturisti-

riidan purkautuminen ja Jorma B:n kysymys johtaa sellaiseen Jaakko A:n selontekoon, 

jonka avulla eturistiriidan syitä voidaan selvittää, ja eturistiriita voidaan tulevassa toi-

minnassa välttää.  Jaakko A. erittelee seikkaperäisesti yritys A:n eri ryhmiä ja niiden 

etuja.  

Samassa vuorossa Jaakko A. esittää sellaisen kannanoton, että A:n ja B:n asiakasvas-

taavien edut ovat avainasemassa (r. 53-56: … ja kyl semmonen keskeinen juttu mikä 

tästä niinku helposti huomattavissa on se että silloin kun meillä on KAMmit tai meillä 

account managerit näissä keisseissä alusta lähtien itte haluamassa sitä (-) ja tää, mä-

en muista sen {tietyn yrityksen} sitä koodinimeä mutta). Jaakko A. ottaa kantaa siihen, 

mitä hän pitää merkityksellisenä yhteisen toiminnan kehittämiselle. Samalla hän va-

hingossa paljastaa tietyn yrityksen nimen. 
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Jorma B., vastaus (r. 58) 

Jorma B. näkee Jaakon paljastuksen huumorin näkökulmasta käsin ja esittää väli-

huomautuksen: (Tossa sä sanoit sen nimen!) Huumori saa muut osallistujat nauramaan 

(r. 59).  

Jaakko A. vastaus (r. 60)  

Jaakko A. hyväksyy välihuomautuksen ja esittää sen jälkeen uudestaan kannanoton (r. 

62-64: …kyllä näis se yhteinen piirre on ollu, näis paris hankkees, niin siel on ollu 

account managerit heti alusta lähtien mukana, itte sitä haluamassa ja draivaamassa). 

Kannanotossa tulee julki, että yritysten A ja B asiakasvastaavien edut pitää saada sovi-

tettua yhteen.  

Jiri B., vastaus (r. 65-70) 

Jorma B:n kysymykseen vastaa myös Jiri B. Hän toistaa tässä ensin Jorma B:n kysy-

myksen (r. 65-67: Jos tää on niinku sit se, puhutaan niinku miten tää kvalifiointi ja 

sitten sille vähän sisästä mekanismia, avata oikeesti niitä mitkä on niitä tärkeitä asi-

akkuuksia…). Sitten hän toistaa Jaakko A:n kannanoton (r. 68-70: …miten saadaan ne 

asiakasvastaavat tekee duunia yhdessä, se o melkeen niinku se avain).  Toistamalla 

hän osoittaa samanmielisyyttä Jaakko A:n kannanottoon. Tässä ilmenee yritysten A ja 

B edustajien välinen samanmielisyys siitä, että etujen yhteensovittaminen on toimin-

nan kehittämisen kannalta merkittävää.  

Juha A., vastaus (r. 71-78) 

Myös Juha A. vastaa Jorma B:n aloitteeseen. Juha A. esittää sellaisen kannanoton, että 

vuorovaikutuksen kohteena olevaa prosessimallia pitäisi muokata edelleen, jotta eroa-

vat edut voitaisiin ottaa projektin alussa huomioon (Oisko kuitenkin yleisellä tasolla, 

aina sillon kun tää lähtee tosta alkupäästä niin pieleen niin sen suunnan muuttaminen 

ja korjaaminen se on niin mielettömän vaikeeta, eliku se sisältää kaikenlaista massii-

vista toimintaa sit tuol matkan varrella … oikeestaan jos ajattelee niin tota pitäs tota, 

prosessikaavioo hieman viel tonne vasemmalle jatkaa, jossa on itse asiassa semmosii, 

tavallaan näitä salmiakkeja ja laatikoita jotka niinku puuttuu täst prosessista).  

Pertti B., vastaus (r. 79) 

Pertti B. on samaa mieltä Juha A:n kannanottoon (Niinpä), ja ilmenee yritysten A ja B 

edustajien välinen samanmielisyys.  
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Juha A., palaute (r.80)    

Tulkitsen Juha A:n vuoron palautteena, joka päättää vuorovaikutuksen etenemisen 

(että, näinhän se vaan menee. (2.0).)  

Fabian, aloite (r. 81-84) 

Juha A:n edellä olleeseen vuoroon perustuen Fabian tekee aloitteen, joka siirtää vuo-

rovaikutuksen asiakkaan näkökulmaan (Mmm, mitä te luulette et asiakas on mieltä 

tämmösestä, tämmösestä, että jos ku sä puhuit tästä että jos sitä on vaikee muuttaa 

matkan varrella, nii  miten asiaks näkee sen että sitä muutetaan matkan varrella?) 

Tällä tavalla Fabian ottaa aiheen edellä olevasta vuorovaikutuksesta, ja vie vuorovai-

kutusta eteenpäin. 
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6.7.2 Yhteenveto  

 

Kuva 15. Vuorovaikutuksen kuva jaksossa 7. 
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Vuorovaikutuksen rakenteet 

Kuvassa 15 jakso alkaa Fabianin aloitteesta (r. 1). Aloite on yhteistyön kannalta haas-

tava, ja se synnyttää 20 yritysten edustajien vuoroa ennen kuin Fabian ohjaa seuraavan 

kerran vuorovaikutusta eteenpäin uudella aloitteella. Fasilitoidun vuorovaikutuksen 

kolmivaiheinen rakenne muuttuu poikkeavaksi siten, että Fabianin aloitteen lisäksi 

Jorma B. tekee kaksi aloitetta.  

Fabianin aloitteessa (r.1) oleva kysymys yhteistyön avoimuudesta muodostaa lähtö-

kohdan toimintajaksolle. Yhdessä Pertti B:n vastausvuoron kanssa (r. 3) siitä muodos-

tuu kysymys-vastaus -vieruspari. Pertti B:n vastaus, jonka mukaan yhteistyö ei ole 

avointa, muodostuu kannanotoksi, johon Jorma B. vastaa erimielisesti (r. 4) esittämäl-

lä perusteluja erimielisyydelleen. Vierusparit on merkitty kuvaan punaisella. 

Jorma B:n aloite (r. 14) siirtää vuorovaikutuksen nykyhetkellä meneillään olevien 

projektien tapahtumiin.  Seuraavat vastausvuorot käsittelevät näiden projektien tapah-

tumia (r. 18-24). Nykyhetken käsittelyn jälkeen Jorma B. tekee esitettyjen perustelui-

den nojalla sellaisen johtopäätöksen, että yhteistyö yritysten välillä on avointa (r. 26). 

Johtopäätöksen seurauksena Pertti B. myöntyy Jorma B:n haastamiseen (r. 29).  

Jorma B:n toisessa aloitteessa (r. 35) on toiminnan yhteistä kehittämistä koskeva ky-

symys. Tähän kysymykseen reagoi joukko vastauksia (r. 44-80). Niissä havaitaan in-

tensiivistä kysymykseen vastaavaa selontekoa, joka tuo julki suorasanaisesti eri ryh-

mien etuja. Tämän jälkeen Juha A. antaa palautteen (r. 80), johon vuorovaikutuksen 

eteneminen jaksossa päättyy. Uusi toimintajakso alkaa Fabianin aloitteesta. 

Etujen ilmeneminen    

Jakson aluksi Fabianin aloite (r. 1) ja kysymys yhteistyön avoimuudesta yritysten A ja 

B välillä johtaa eturistiriidan esiin nousemiseen.  Eturistiriidassa Jorma B. vastustaa ja 

haastaa Pertti B:n vuoroa (r. 3 ja r. 4).  Tällä tavoin Jorma B. myös puolustaa yhteis-

työryhmän etua, jonka mukaista on esittää yhteistyö avoimena ja onnistuneena (r.4, 

vihreä lippu kuvassa 15). Siten tässä tulee esiin eturistiriita yrityksen B johdon ja ope-

ratiivisen tason edustajan välillä. Fabian ei ole osapuolena eturistiriidassa, vaan hänen 

aloitteensa mahdollistaa eturistiriidan nousemisen esiin. 

Jorma B:n aloitteen (r. 14) jälkeen vuorovaikutuksessa käsitellään nykyhetkellä käyn-

nissä olevien projektien tapahtumia (r. 18-24). Nykyhetken käsittelyssä saadaan lisää 

perusteluita yhteistyön onnistumisesta muissa projekteissa, jotka puolustavat yhteis-

työryhmän etua (r. 24, vihreä lippu). Sen jälkeen Jorma B. palaa eturistiriidan käsitte-

lemiseen (r. 26, vihreä lippu), jolloin Pertti B. myöntyy Jorma B:n haastamiseen. Pertti 
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B muuttaa näkökulmaansa siten, että hän katsoo yhteistyön avoimuutta Jorma B:n 

kannalta (r. 29, vihreä lippu). Muutoksen johdosta Jorma B. saa oikeutuksen omalle 

näkökulmalleen (r. 31, vihreä lippu).  

Jorma B:n toisen aloitteen (r. 31) aikana vuorovaikutuksen tulkintakehys muuttuu 

siten, että eturistiriidan, näkökulman muuttumisen ja sen vastavuoroisen oikeutuksen 

saamisen jälkeen vuorovaikutuksessa siirrytään toiminnan kehittämiseen (kuvassa 

keltaisella tehty rajaus). Tämän seurauksena alkaa rakentua tietoa, joka liittyy juuri 

niihin eri ryhmien etuihin, jotka ovat olleet syynä eturistiriitaan. Jaakko A:n selonteos-

sa (r. 44, vihreät liput) tulee julki yritys A:n eri ryhmiä ja niiden etuja. Koska nimen-

omaan yritys A:n eri ryhmien edut ovat johtaneet eturistiriitaan, niin on ymmärrettä-

vää, miksi juuri yritys A:n eri ryhmien edut tulevat julki. Tämä osoittaa sen, että etu-

ristiriidan käsittelyn jälkeen syntyy tarve rakentaa etuja koskevaa tietoa, jotta eturisti-

riitoja opitaan jatkossa välttämään. 
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7 Jaksojen kokonaisuuden tarkastelu 
 

 

Tässä luvussa 7 vastaan tutkimuskysymyksiin tarkastelemalla toimintajaksojen muo-

dostamaa kokonaisuutta. Lähtökohtana on vuorovaikutuksen kuvaaminen vuorovaiku-

tuksen rakenteina, sekä sen avulla tiedon rakentamisen prosessin kuvaaminen tapah-

tumallisesti etenevänä ilmiönä prosessinäkökulmasta (Langley, 1999). Tästä lähtö-

kohdasta vastaan tutkimuskysymyksiin: 

(1) Millainen on organisaatioiden välisen tiedon rakentamisen poliittinen prosessi 

sellaisessa vuorovaikutuksessa, jossa eturistiriita estää tiedon rakentamista? 

 (2) Miten fasilitoija voi ohjata vuorovaikutusta siten, että tiedon rakentaminen mah-

dollistuu?  

Poliittinen prosessi aiheuttaa fasilitoidun vuorovaikutuksen kolmiosaisessa rakentees-

sa havaittavia muutoksia. Muutokset havaitaan yksittäisten jaksojen vuorovaikutuksen 

rakenteiden kuvaajista. Kuvaajat on esitetty kussakin jaksossa erikseen, sekä myös 

yhtenä kokonaisuutena väitöskirjan liitteessä. Taulukossa 7 on yhteenveto toiminta-

jaksojen vuorovaikutuksen rakenteista, sekä havainnot poliittisessa prosessissa havait-

semistani tapahtumista. 
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Taulukko 7. Toimintajaksojen rakenne ja poliittisen prosessin tapahtumat 
(F=fasilitoija, Ye=yrityksen edustaja). 

Toimintajakso 1 2 3 4 5 6 7 

Osallistujien 

lukumäärä 
F+3Ye F+3Ye F+2Ye F+4Ye F+5Ye 2F+5Ye F+5Ye 

Vuorojen lu-

kumäärä 
7 12 11 11 13 14 22 

Aloitteen tekijä 

 
F Ye F Ye F 

F, 

Ye 

F, 

Ye 

Palautteen 

antaja 
F 

Ye, 

F 
F Ye - - Ye 

Toimintajak-

son rakenne 

3-

osainen 

Poik-

keava 

3-

osainen 

Poik-

keava 

Poik-

keava 

Poik-

keava 

Poik-

keava 

Etujen julkitu-

lo 
(X) X X X X X X 

Eturistiriita 

 
   X  X X 

Näkökulman 

muutos 
   X X  X 

Oikeutus 

 
    X X X 

Tiedon raken-

taminen 
 X  X X X X 

 

Toimintajaksot 1 ja 3 etenevät fasilitoijan ohjaamina kolmiosaisina toimintajaksoina. 

Niissä jaksoissa fasilitoija toimii aloitteen tekijänä ja palautteen antajana, ja yritysten 

edustajat toimivat vastausten antajina. Muissa toimintajaksoissa vuorovaikutuksen 

rakenne on poikkeava, ja vuorovaikutus muuttuu yritysten edustajien väliseksi. Jak-

soissa 2 ja 4 aloitteen tekijäksi ja palauteosan antajaksi valikoituu yrityksen edustaja. 

Sen sijaan, että fasilitoija toimisi aloitteen tekijänä ja palautteen antajana, yritysten 

edustajat ottavat tämän roolin. Rakenteeltaan poikkeavissa toimintajaksoissa käsitel-

lään vuorovaikutuksessa syntynyttä ongelmallista tilannetta, joka johtuu tiedon raken-

tamisen poliittisen prosessin tulemisesta esiin:  

 Jaksossa 2 etsitään selitystä sille, miksi yritys A ei lähtenyt mukaan 

yhteiseen myyntiprojektiin. Yritysten edustajat selvittävät ongelmal-

lista tilannetta, ja edut tulevat julki. 

 Jaksossa 4 poliittinen prosessi ilmenee eturistiriitana ja näkökulman 

muutoksena. 
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 Jaksoissa 5 ja 6 poliittinen prosessi ilmenee siten, että yritysten edus-

tajat hankkivat oikeutusta omille eduilleen. 

 Jaksossa 7 poliittinen prosessi ilmenee siten, että siinä havaitaan kaik-

ki edellä olevat tapahtumat. 

Tämän vertailun perusteella havaitaan että tiedon rakentamisen poliittinen prosessi 

ilmenee fasilitoidun toimintajakson rakenteen poikkeamina, jotka johtuvat poliittisen 

prosessin tapahtumista. Seuraavaksi tarkastelen lähemmin, millaisia nämä poliittisen 

prosessin tapahtumat ovat. 

 

7.1 Poliittisen prosessin tapahtumien hahmottaminen 
Toimintajaksojen muodostaman kokonaisuuden tasolla tiedon rakentamisen poliittinen 

prosessi selittyy toisistaan laadullisesti erottuvia tapahtumia, jotka etenevät vaihtele-

vassa järjestyksessä. En siksi kutsu niitä prosessin vaiheiksi, vaan vuorovaikutuksessa 

esiintyviksi prosessin tapahtumiksi. Prosessin tapahtumat on esitetty kuvassa 16. 

 

Kuva 16. Tiedon rakentamisen poliittisen prosessin malli. 
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Kuvassa 16 on esitetty poliittisen prosessin tapahtumallista rakennetta kuvaava malli. 

Kuvasta ilmenee, että eri jaksoissa (jaksot 1-7) tapahtumat etenevät vaihtelevassa jär-

jestyksessä. Kuvan vasemmassa laidassa on fasilitoijan aloite, joka käynnistää toimin-

tajaksot, ja saa poliittisen prosessin kertautumaan. Poliittisen prosessin tapahtumat 

etenevät seuraavasti: 

(1) Etujen tuleminen julki on edellytys poliittiselle prosessille, jotta edut saadaan 

pragmaattisella rajalla vuorovaikutukseen käsiteltäväksi. Etujen julki tulemisen aikana 

vuorovaikutuksen rakenne ei ole välttämättä poikkeava. 

(2) Eturistiriita, (3) näkökulman muutos, ja (4) oikeutuksen saaminen muodostavat 

varsinaisesti sellaisen tapahtumasarjan, jossa eri ryhmien edut estävät yhteisen tiedon 

rakentamista, ja jossa eri ryhmien edustajat neuvottelevat eduistaan. He tekevät myön-

nytyksiä, muuttavat näkökulmiaan toistensa etuihin ja saavat vastavuoroisesti oikeu-

tuksen omille eduilleen. Nämä tapahtumat aiheuttavat poikkeaman toimintajaksojen 

rakenteeseen. 

(5) Etujen neuvottelun jälkeen havaitaan muutos vuorovaikutuksen tulkintakehyksessä 

tiedon rakentamiseen. Rakentuva tieto on sellaista, jonka avulla eturistiriita voidaan 

tulevassa yhteisessä liiketoiminnassa välttää. Myös tämä tapahtuma aiheuttaa poik-

keaman toimintajakson rakenteeseen. 

Poliittinen prosessi kertautuu toimintajaksojen aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että etuja 

käsitellään eri näkökulmista useaan kertaan, ja prosessissa ilmenee samankaltaisten 

etenemiskuvioiden toistumista. Poliittinen prosessi ei siten ole suoraviivaisesti etene-

vä, vaan siinä palataan käsittelemään samoja prosessin tapahtumia uudelleen vaihtele-

vassa järjestyksessä. Kertautumista panee liikkeelle fasilitoija uusilla aloitteillaan. 

Kertautuvan käsittelyn lopputuloksena poliittinen prosessi ei enää estä yhteistä tiedon 

rakentamista, vaan se toimii tiedon rakentamisen lähtökohtana. Seuraavaksi esittelen 

poliittisen prosessin tapahtumat tarkemmin. 

 

7.1.1 Etujen julkitulo  

Poliittisen prosessin edellytyksenä on se, että edut saadaan ensin tulemaan julki, jotta 

yritysedustajat pääsevät arvioimaan toistensa etuja, ja poliittinen prosessi voi nousta 

esiin. Etujen julkitulo tapahtuu tiedon rakentamisen pragmaattisella rajalla (Brown & 

Duguid 2001, Carlile 2002), jossa tieto on paikallista ja se on sitoutunut eri ryhmien 

käytäntöihin. Etu tulee julki silloin, kun tietyn yrityksen tai sen sisäisen ryhmän edus-

taja kertoo ryhmänsä toiminnasta myyntiprojektissa, ja toiminnan liiketoiminnallisista 

syistä. Kun toiminnan syyt näin kerrotaan, muilla työpajan osallistujilla on mahdolli-
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suus arvioida toiminnan hyödyllisyyttä kyseisen ryhmän kannalta, jolloin sen ryhmän 

etu tulee julki (vrt. Lawrence ym. 1999). On myös mahdollista, että jonkin ryhmän 

edustaja kertoo toisen ryhmän toiminnasta, jolloin hän voi tuoda myös toisen ryhmän 

edun julki. Etujen julkitulo työpajan vuorovaikutuksessa on yhteisöllinen ilmiö, jossa 

etuja tuovat julki useammat yritysedustajat yhteisesti selittämällä (jakso 2) tai kerto-

malla (jakso 3). Tämä on yhdenmukainen havainto sen kanssa, että yhteisöllinen osal-

listuminen on tyypillistä institutionaaliselle vuorovaikutukselle (Lerner 1993). 

Poliittisessa prosessissa, jossa edut vaikuttavat tiedon rakentamiseen, on myös mah-

dollista, että etujen julki tuloa vältellään. Tämä ilmenee jaksossa 1, jossa yrityksen 

edustaja on eri mieltä siitä, mitä fasilitoija aloitteessaan sanoo, eikä vastaa kysymyk-

seen. Sen sijaan yrityksen edustaja välttää antamasta sellaista vastausta, joka toisi hä-

nen ryhmänsä edun julki.  

Mielenkiintoista etujen ilmenemisen kannalta on, että koska jaksossa 1 etua koskeva 

selitys ei ole riittävä, vuorovaikutuksessa syntyy ongelmallinen tilanne ja odotus seli-

tyksen saamiselle, ennen kuin keskustelu voi jatkua (vrt. Antaki 1994). Ongelmallinen 

tilanne jaksossa 1 tarkoittaa sitä, että siinä jää puuttumaan selitys sille, miksi yrityksen 

A ei kannattanut lähteä myyntiprojektiin mukaan. Tämä on yhteistyön kannalta on-

gelmallista, ja selityksen puuttuminen aiheuttaa tarpeen selittää ongelmallinen tilanne 

vuorovaikutuksen kuluessa. Puhujat etsivät riittävää selitystä ongelmalliselle tilanteel-

le useamman jakson aikana, mikä tuo julki eri ryhmien etuja, erityisesti yritys A:n 

sisäisten ryhmien etuja jaksossa 2. 

Selityksellä on siten näkökulmien julki tulemisessa erityinen merkitys, koska selitys 

on sellainen puheen muoto, joka johtaa puhujien välisten eroavaisuuksien erittelemi-

seen ja niiden syiden selvittämiseen. Koska edut ilmenevät keskustelussa sellaisina 

syinä, joiden perusteella voidaan arvioida toiminnan hyödyllisyyttä jollekin, niin seli-

tykset ovat tärkeitä yritysten etujen julkitulon kannalta. 

Etujen julkitulon kannalta tärkeä ilmiö vuorovaikutuksessa on lisäksi selityksen tuke-

minen. Tämä tarkoittaa sitä, että useampi yritysedustaja osallistuu yhdessä ongelmalli-

sen tilanteen selittämiseen, mikä auttaa ensimmäistä puhujaa lisäämään ja tarkenta-

maan omaa selitystään uudessa vuorossa.  Jaksoissa 1 ja 2 havaitaan selityksen tuke-

minen ryhmien rajan yli. Niissä yritys B:n edustaja tukee A:n edustajaa selityksen 

antamisessa. Tämän seurauksena yritys A:n edustaja ymmärtää aiemman selityksensä 

toisen puhujan tukemana uudessa valossa, ja pystyy selittämään tarkemmin, mitä hän 

oikeastaan tarkoittaa (Weick 1979, Gergen ym. 2004).  
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Ryhmien rajoja ylittävä selityksen tukeminen tapahtuu jaksoissa 1 ja 2 tilanteessa, 

jossa etujen julki tuominen on poliittisessa prosessissa vaikeaa. Tutkituissa jaksoissa 

näkyy, että tietyllä henkilöllä (Pertti B.) on selityksen tukemisessa useasti samanlainen 

ryhmien rajoja ylittävä rooli. 

7.1.2 Eturistiriita 

Poliittisessa prosessissa eri ryhmien toisistaan eroavat edut aiheuttavat vuorovaikutuk-

sessa eturistiriitoja. Eturistiriita aiheuttaa toimintajakson rakenteeseen poikkeaman, eli 

vuorovaikutus muuttuu yritysten edustajien väliseksi, ja aloitteen tekijäksi valikoituu 

yrityksen edustaja. Eturistiriidassa ilmenee eri ryhmien edustajien välinen erimielisyys 

toisen osapuolen julki tuomaa etua kohtaan, ja samalla toista osapuolta haastava tai 

puolustava toiminta.  Osapuolet tuovat siten eturistiriidan aikana erimielisyytensä esiin 

käsityksissään ja käyttäytymisessään (vrt. Kolb & Putnam 1992).  

Jaksossa 4 eturistiriita ilmenee sekä suorasanaisena erimielisyytenä että haastamisena. 

Jorma B. sanoo suoraan olevansa eri mieltä Pasi A:n edellisissä vuoroissa julki tuo-

masta A:n myyntiryhmän edusta. Jorma B. toimii myös haastavasti esittämällä syytök-

sen, jonka Jaakko A. kiistää.  Syytös - kiistäminen –vierusparirakenne kertautuu ja 

muodostaa vuorovaikutukseen kiistelevän jakson (ks. kuva 17).   

 

Kuva 17. Eturistiriidan ilmeneminen kiistelynä jaksossa 4. 

 

Jaksossa 6 eturistiriita ilmenee yhden yritysedustajan tasapainoiluna eri etujen välillä. 

Etuja koskeva erimielisyys ilmenee ensin kahden ryhmän edustajan välisenä, mutta 

saa sitten toisen heistä tasapainoilemaan ristiriitaisten etujen välillä (ks. kuva 18).  
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Kuva 18. Eturistiriidan ilmeneminen tasapainoiluna jaksossa 6. 

 

Jaakko A. reagoi kuvan 18 mukaisessa tilanteessa ristiriitaisesti edellä olevaan Pasi 

A:n vastaukseen.  Hän on ensin samaa mieltä siitä, että A:n myyntiryhmän edun mu-

kaan asiakas ei ollutkaan erityisesti kiinnostava, mutta sitten hän tarkastelee vastausta 

yhteistyöryhmän näkökulmasta, jonka mukaan yhteistyö asiakkaiden suuntaan on ylei-

sesti ottaen hyödyllistä. Tällä tavoin hän tuo samassa vuorossa esiin sekä samanmieli-

syyden että erimielisyyden edellä julki tulleeseen etuun, ja hän tasapainoilee keske-

nään ristiriitaisten etujen välillä. 

Jaksossa 7 eturistiriita ilmenee erimielisinä perusteluina ja haastamisena. Erimielisyys 

ilmenee siten, että erimielisyyttä ei sanota suoraan, vaan se osoitetaan esittämällä pe-

rusteluita, joiden tarkoitus on johtaa vastakkaiseen ja tietyn ryhmän edun kannalta 

tarkoituksenmukaiseen johtopäätökseen (ks. kuva 19). 

 

Kuva 19. Eturistiriidan ilmeneminen perusteluna jaksossa 7. 

 

Eturistiriita saa alkunsa kuvassa 19 Fabianin aloitteesta. Vastauksessaan Pertti B. esit-

tää kannanoton yhteistyön avoimuudesta operatiivisen tason näkökulmasta, ja Jorma 

B. on eri mieltä Pertti B:n kannanotosta ja tarkastelee sitä yhteistyöryhmän näkökul-

masta. Erimielisyys ei ilmene suoraan, vaan perusteluina joiden tarkoitus on perustella 

erimielistä näkökulmaa. Perusteluina ovat aiemmassa vuorovaikutuksessa julki tulleet 

edut. Eturistiriidassa ilmenee myös haastaminen, kun Jorma B. tällä tavoin vastustaa ja 

haastaa Pertti B:n vuoroa (Vehviläinen 2001, 190). 

Vaikka fasilitoija mahdollistaa erimielisyyden syntymisen, ja voi toisaalta myös olla 

toiminnassaan haastava, hän ei ole kuitenkaan mukana yritysedustajien välisessä vuo-

rovaikutuksessa eturistiriidan aikana. Tämä on luonnollista, koska eturistiriitaa on 
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vaikea ajatella sellaisten osapuolten välille, joiden välillä on suuri tiedon epäsymmet-

ria (Drew & Heritage 1992, vrt. Vehviläinen 2001, 225). Eturistiriitaa käsittelevän 

vuorovaikutuksen aikana eri ryhmien edustajat sovittavat erilaisia etujaan toisiinsa, 

minkä seurauksena havaitaan näkökulman muutoksia. 

7.1.3 Näkökulman muutos  

Eturistiriitaa käsittelevän vuorovaikutuksen aikana ilmenee kaksi sellaista tapausta, 

joissa yritysten edustajat muuttavat näkökulmiaan toisten ryhmien etuihin nähden. 

Näkökulman muutos ilmenee välittömästi eturistiriidan jälkeen. 

Ensimmäinen näkökulman muutos tapahtuu eturistiriidan seurauksena jaksossa 4. 

Näkökulman muutos havaitaan seuraavassa näytteessä (jakso 4, r. 25: Ei niin, kyllä 

kyllä, no kyllä mä sitäkin sanon…).  Kiistelevän vuorovaikutuksen kuluessa Jorma B. 

myöntyy Jaakko A:n kiistämiseen ja katsoo A:n myyntiryhmän etua samasta näkö-

kulmasta kuin Jaakko A. Tällä tavoin hänen näkökulmansa on muuttunut siitä, mikä se 

aiemmin kiistelyn aikana oli ollut. 

Toinen näkökulman muutos erimielisyyden seurauksena havaitaan jaksossa 7. Erimie-

lisyyden aikana Jorma B. puolustaa yhteistyöryhmän etua, minkä tuloksena Pertti B. 

myöntyy Jorma B:n perusteluihin, ja muuttaa näkökulmaansa yhteistyöryhmän mukai-

seksi. Näkökulman muutos tapahtuu siten, että Pertti B. muuttaa tarkastelun kohdetta 

myyntiprojektista toiseen projektiin (jakso 7, Pertti B., r. 29-30: Siis eihän kaikki mee 

huonosti, onhan meil tässä iltapäivällä yksi joka on menny hyvin).  

Paitsi erimielisyyden suorana seurauksena, näkökulman muutos tulee julki myöhem-

min vuorovaikutuksen kuluessa, kun yrityksen edustaja tuo jonkin ryhmän edun julki 

siten, että muut voivat kuulla hänen näkökulmansa muuttuneen.  Tämä havaitaan, kun 

etujen erimielisyyksiä sisältäneen toiminnan tarkasteluun palataan kertautuvasti uudel-

leen ja samat etuja koskevat erimielisyydet palautuvat uudelleen käsiteltäväksi. Tämä 

havaitaan jaksossa 5, kun Jorma B. tuo julki, että hän on muuttanut näkökulmansa 

yhteneväksi Jaakko A:n kanssa (Jorma B., rivi 12-13: Mut sitä ei mitenkään sit poimit-

tu, sieltä sitten niinku ulos, nimenomaan sitä {asiakasta} siinä vaiheessa.).  

Näkökulman muutos on sellainen poliittisen prosessin tapahtuma, joka ilmenee eturis-

tiriidan yhteisen käsittelyn seurauksena ja joka havaitaan yksittäisen yritysedustajan 

tuodessa julki näkökulmansa muuttumisen. Näkökulman muutos on laukaiseva tekijä 

poliittisen prosessin etenemisessä. Näkökulman muutos laukaisee käyntiin reaktioita, 

joissa muiden ryhmien edustajat osoittavat näkökulman muuttumisen itselleen tärke-

äksi, ja reagoivat siihen tuomalla julki oikeutuksen omalle edulleen. 
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7.1.4 Oikeutus 

Oikeutus on sellainen tapahtuma poliitisessa prosessissa, jossa tietyn ryhmän edustaja 

osoittaa saaneensa oikeutuksen omalle näkökulmalleen. Tämä tapahtuu sen jälkeen, 

kun jonkin ryhmän edustaja on ensin muuttanut näkökulmaansa toisen ryhmän etuun. 

Oikeutus on myös keskustelun tutkimuksen käsite. Oikeutuksen täytyy vakuuttaa kuu-

lija siitä että se oikeuttaa jonkin väitteen tai teon (Antaki 1994). Oikeutuksessa saa-

daan todisteet sille, että puhuja on oikeassa joidenkin todisteiden nojalla. Poliittisella 

rajalla etuja koskevassa erimielisyydessä oikeutus saadaan vuorovaikutuksessa toisten 

ryhmien edustajilta, eli näkökulman muutoksen ja oikeutuksen saamisen muodostama 

peräkkäinen jakso tapahtuu ryhmien rajojen yli. Jaksoissa 5 ja 6 näkökulman muutos 

ja oikeutus tapahtuu yritysten A ja B välisen rajan yli. Jaksossa 7 näkökulman muutos 

ja oikeutus tapahtuu johdon ja projektitason välisen rajan yli. 

Oikeutuksen saaminen havaitaan jaksoissa 5 ja 7 siten, että se seuraa välittömästi edel-

lisessä vuorossa olevaa näkökulman muutosta. Näkökulman muutos ja oikeutuksen 

saaminen ilmenevät niissä jaksoissa peräkkäisissä vuoroissa. 

Jaksossa 5 Jaakko A. saa todisteet oikeutukselleen Jorma B:n näkökulman muutokses-

ta. Hän osoittaa näkökulman muutoksen avulla saaneensa oikeutuksen A:n myynti-

ryhmän edulle (jakso 5, r. 21-28: Tää täs on se olennainen pointti että tossa vaiheessa 

ku se oli tos (-) mä otan kahvia ku mulla jäi aamukahvi vähän vajaaksi, niin tota tää 

täs on niinku olennainen pointti, ei täs tohon niinkun  mitä tos Pasi A. sano niin se 

muuten ihan samanlaisena, me ollaan muuten siitä niinku sivussa, sillä scoupilla mitä 

siitä oli tietoo).  Näkökulman muutos ja oikeutus ilmenevät peräkkäisissä vuoroissa. 

Jaksossa 7 oikeutuksen saaminen ilmenee seuraavasti: siinä on ensin näkökulman 

muutos (Pertti B., r. 29: Siis eihän kaikki mee huonosti, onhan meil tässä iltapäivällä 

yksi joka on menny hyvin), jonka jälkeen seuraavassa vuorossa Jorma B. ilmaisee saa-

neensa oikeutuksen yhteistyöryhmän näkökulmalle (r. 31-35: Juu juu sitä mä just tar-

kotin…). Näkökulman muutos ja oikeutuksen julki tuominen esiintyvät peräkkäisissä 

vuoroissa. 

Jaksossa 6 oikeutus tulee julki myöhemmin kuin näkökulman muutos tapahtuu.  Tämä 

ilmenee siten, että Pasi A. viittaa Jorma B:n näkökulman muutokseen 20 minuutin 

jälkeen näkökulman muutoksesta (jakso 5, r. 5). Sen johdosta Pasi A. tuo julki saa-

neensa oikeutuksen A:n myyntiryhmän edulle (r. 21-24: Tässä nyt kävi ilmi tuossa että 

meillä oli fokuslistalla olevia asiakkaita ja sitten oli tämmösiä tulevia mahdollisia 

prospekteja niin tää meni siihen sarjaan, tää ei kovimmassa fokuksessa {asiakas} kos-

kaan ollutkaan). Pasi A:n vuorossa A:n myyntiryhmän etu tulee nyt julki oikeutettuna 

sen perusteella, että Jorma B. on aiemmin muuttanut näkökulmaansa. Vaikka oikeutus 
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tulee julki vasta jälkikäteen, videoaineistoon palaamalla voidaan havaita, että Pasi A. 

reagoi eleillään Jorma B:n vuoroon jo aiemmin eli välittömästi silloin, kun hän kuulee 

Jorma B:n näkökulman muuttuneen. Pasi A. tuo oikeutuksensa puheessaan julki kui-

tenkin vasta, kun fasilitoija luo siihen mahdollisuuden palaamalla myyntiprojektin 

tapahtumien käsittelemiseen uudelleen. 

Pasi A:n oikeutus tulee julki reaktiona fasilitoijan aloitteeseen. Fasilitoijan kysymys 

on sellainen, joka tuo myyntiprojektin uudelleen reflektoitavaksi. Pasi A. reagoi aloit-

teeseen siten, että hän palaa käsittelemään uudelleen aiempaa eturistiriitaa. Pasi A. ei 

siirry tarkastelemaan asiaa oppimisen näkökulmasta mihin fasilitoija vuorovaikutusta 

ohjaa, vaan jatkaa oman etunsa oikeuttamista. Tämä näkyy vuorovaikutuksen raken-

teessa siten, ettei Pasi A. vastaa fasilitoijan kysymykseen, mikä olisi vuorovaikutuk-

sessa preferoitua, vaan tuo sen sijaan julki oikeutuksen oman ryhmänsä näkökulmalle 

(ks. kuva 20). 

 

Kuva 20. Fasilitoijan aloite tuo julki edun oikeutuksen jaksossa 6. 

 

 

7.1.5 Tiedon rakentaminen 

Määrittelin luvussa 2.1 kirjallisuuden perusteella tiedon rakentamisen poliittisen pro-

sessin sellaiseksi, jossa edut estävät tiedon rakentamista, ja jossa etuja neuvotellaan ja 

muutetaan. Poliittisessa prosessissa etujen neuvottelu määrittyy analyysini perusteella 

tarkemmin eturistiriitana, näkökulman muutoksena ja etujen oikeutuksena, joiden 
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aikana tiedon rakentaminen estyy. Sen jälkeen ilmenee kuitenkin sellainen prosessin 

tapahtuma, joka edistää voimakkaasti tiedon rakentamista.  

Tämä tiedon rakentamista edistävä tapahtuma havaitaan vuorovaikutuksessa ilmene-

vänä vuorovaikutuksen tulkintakehyksen (Drew & Heritage 1992) muutoksena, jossa 

etujen neuvottelu muuttuu uuden yhteisen tiedon rakentamiseksi tulevaa liiketoimintaa 

varten. Rakentuva tieto on sellaista, jonka avulla eturistiriita voidaan tulevassa toimin-

nassa välttää. Muutos tapahtuu spontaanisti ilman fasilitoijan puuttumista vuorovaiku-

tuksen kulkuun. Esimerkki tulkintakehyksen muutoksesta etujen neuvottelun jälkeen 

on merkitty keltaisella rajauksella kuvassa 21.  

 

 

Kuva 21. Siirtyminen etujen neuvottelusta tiedon rakentamiseen jaksossa 5. 

 

Kuvassa 21 siirtyminen tiedon rakentamiseen havaitaan siten, että ensin vuorovaikutus 

liittyy myyntiprojektin tapahtumiin ja Jaakko A:n oikeutuksen saamiseen A:n myynti-

ryhmän edulle (r.19). Sen jälkeen Juha A. ja Pertti B. alkavat puhua myyntiprojektista 

uudesta tulkintakehyksestä käsin siten, että toimintaa olisi voitu muuttaa. Samalla 

vuorovaikutus siirtyy menneen toiminnan reflektoimisesta tulevaan toimintaan. Tämä 

muutos alkaa Juha A:n vuorossa (r. 31: Ja niinku olennaisesti et hanke oli muutettavis-

sa sellaiseks kun se itseasiassa muuttuikin.). A:n myyntiryhmän liiketoiminnallinen 

etu ei ole sinänsä muuttunut poliittisessa prosessissa, vaan Juha A. ja Pertti B. alkavat 

rakentaa uutta tietoa siitä, miten eri ryhmien edut voitaisiin sovittaa tulevaisuudessa 
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yhteen. Tiedon rakentamisessa ovat mukana eri yritysedustajat (Juha A. ja Pertti B.) 

kuin ne, jotka toimivat edellä poliittisessa prosessissa (Jaakko A. ja Jorma B.).  

Tiedon rakentamisessa huomio kiinnittyy toiminnan muuttamiseen eli siihen, miten 

erilaiset edut voidaan jatkossa ottaa huomioon ja ne voidaan sovittaa toiminnassa yh-

teen. Tämä ei johda etujen muuttumiseen sinänsä, vaan uuden tiedon rakentamiseen 

siten, että erilaiset edut voidaan jatkossa ottaa huomioon ja sovittaa yhteen.  

Jaksossa 6 tapahtuu vastaavanlainen siirtyminen uuden tiedon rakentamiseen (ks. kuva 

22).  

 

Kuva 22. Siirtyminen tiedon rakentamiseen jaksossa 6. 

 

Ensin yritysten edustajat toimivat vuorovaikutuksessa etujen neuvottelussa, mikä il-

menee Pasi A:n julki tuomana oikeutuksena (r. 21) sekä sen johdosta uudelleen esiin 

nousevana eturistiriitana Jaakko A:n vuorossa (r. 25). Vuorovaikutuksen tulkintakehys 

muuttuu tämän jälkeen etujen neuvottelusta tiedon rakentamiseen. Muutos tapahtuu 

Pertti B:n ehdottaessa yhteistä päätöstä, jolla erilaiset edut voitaisiin sovittaa projektis-

sa yhteen (jakso 6, r. 38: Jos me tehtäs tuol alkuvaihees päätös että tähän asiakkaa-

seen mennään näin, myyntijohdollinen päätös.). Tulkintakehys muuttuu tässä ehdo-

tukseen liiketoiminnan muuttamisesta.  Sen jälkeen Jiri B. tuo eri ryhmien edut julki 

(r. 41, punainen ja vihreä lippu). Edut eivät tule julki erimielisyyden johdosta, vaan 

niiden julkitulo tapahtuu tiedon rakentamisen näkökulmasta. Tiedon rakentamisen 
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aikana muutkin yritysedustajat ovat mukana kuin ne, jotka osallistuivat etujen neuvot-

teluun.  

Jaksossa 7 siirtyminen tiedon rakentamiseen tapahtuu kuvan 23 mukaisesti: 

 

Kuva 23. Siirtyminen tiedon rakentamiseen jaksossa 7. 

Kuvassa 23 vuorovaikutus ilmenee ensin etujen neuvotteluna. Pertti B:n näkökulma 

muuttuu yhteistyöryhmän näkökulman mukaiseksi (r. 29), ja Jorma B. saa vuorostaan 

oikeutuksen omalle näkökulmalleen (r. 31). Tässä samassa vuorossa ilmenee myös 

siirtyminen uuden tiedon rakentamiseen, kun Jorma B. esittää kysymyksen, millainen 

tuleva myyntiprosessi on (r. 31: …mutta mi mi millä ne tehdään ne oikeesti ne valin-

nat, niin se on mua myös, kiinnostaa eli kun me on tehty niitä listoja, kuka sen meillä 

niinku, mikä on se prosessi mitä me viedään…). Jaakko A:n selonteossa (r. 44) tulee 

julki yritys A:n eri ryhmien etuja vastauksena edellä olevaan kysymykseen.  Koska 

nimenomaan yritys A:n eri ryhmien eriävät edut ovat johtaneet eturistiriitaan, niin se 

selittää, miksi juuri yritys A:n eri ryhmien edut tulevat julki. Jaakko A. erittelee seik-

kaperäisesti yrityksen A eri ryhmiä ja niiden etuja. Tiedon rakentamisen kannalta ne 

ovat uusia erotteluita (engl. distinctions, Tsoukas 2009). Tämän jälkeen vuorovaiku-

tuksessa käsitellään toiminnan kehittämistä (r. 58 - r. 80).  

Tässä toimintajaksossa siirrytään etujen neuvottelusta tiedon rakentamiseen. Lau-

kaisijana toimivat edellä kuvatut etujen neuvottelun tapahtumat. Myös tässä jaksossa 

useat yritysedustajat ottavat osaa uuden tiedon rakentamiseen. Sen aikana myös muut 

kuin etujen neuvottelussa mukana olleet yritysedustajat ottavat osaa vuorovaikutuk-

seen. Tietoa rakentuu nimenomaan yhteisen myyntiprosessin kehittämistä varten. 
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Aineistosta tekemieni havaintojen perusteella etujen neuvottelu eli eturistiriita, näkö-

kulman muutos ja oikeutus on voimakkaasti tiedon rakentamista edistävä tekijä silloin, 

kun sen seurauksena huomio kiinnittyy toiminnan muuttamiseen ja sitä varten tarvitta-

van tiedon rakentamiseen. Uuden tiedon rakentaminen selittyy siten, että sen avulla 

erilaiset edut voidaan jatkossa ottaa huomioon ja eturistiriidat voidaan välttää. Tämä 

prosessi noudattaa samaa kaavaa, eli siinä esiintyy samanlaisia sisältöja ja niitä esittä-

vät samat henkilöt poliittisen prosessin kertautuessa. Tämä osoittaa sitä että uuden 

tiedon rakentaminen eturistiriidassa etenee vaiheittain.  Tämä ilmenee aineistossa esi-

merkiksi taulukossa 8 ilmenevällä tavalla. Siinä poliittisen prosessin kertautuessa jak-

so jaksolta Juha A:n vuoroissa havaitaan siirtyminen kysymyksen asettelusta uuden 

tiedon rakentumiseen: 

Taulukko 8. Kertautumisen aikana ilmenevä vuorojen muuttuminen (jaksot 2-7, 
Juha A.). 

  
Jakso 2 
r. 33-34 

”Aika nopeesti tästä vetää sellaisen johtopäätöksen että päätös on tehty mutta 
kukaan ei tiedä miksi.”  

Jakso 4 
r. 41-42 

”…kysymys kuuluu miksei sitä yhdessä voitu muuttaa sellaseks ku se kuitenkin 
muuttu.” 

Jakso 6 
r. 31-32 

”Ja niinku olennaisesti et hanke oli muutettavissa sellaiseks kun se itseasiassa 
muuttuikin.” 

Jakso 7 
r. 76-78 

”…oikeestaan jos ajattelee niin tota pitäs tota, prosessikaavioo hieman viel 
tonne vasemmalle jatkaa, jossa on itse asiassa semmosii, tavallaan näitä sal-
miakkeja ja laatikoita jotka niinku puuttuu täst prosessista”  

 

 

7.2 Fasilitoinnin vaikutus poliittisessa prosessissa 
Fasilitoijan toiminnalla on keskeinen merkitys vuorovaikutuksen ohjaamisessa poliit-

tisessa prosessissa. Fasilitoijan toiminta luo lähtökohdan poliittiselle prosessille mah-

dollistamalla etujen julkitulon sekä poliittisen prosessin hallitun kertautumisen. 

 

7.2.1 Etujen julkituominen 

Ensinnäkin fasilitoijan toiminta luo lähtökohdan poliittiselle prosessille mahdollista-

malla tiedon julkitulon pragmaattisella rajalla (Carlile 2002), jossa tieto on sitoutunut 

eri ryhmien toimintaan (Tsoukas 2009, Polanyi 1962, Nonaka 1994). Fasilitoijan aloit-

teet toimivat etuja julki tuovan vuorovaikutuksen alkuunpanijana. Fasilitoijan aloite on 

yhteen vuoroon sisältyvä toiminnallisten osien kokonaisuus, jossa on aihetta esittelevä 

osa ja kysymysosa.  
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Aiheen esittelyn avulla fasilitoija kertoo eri ryhmien toiminnasta myyntiprojektissa 

siten, että yritysedustajille on selvää, mistä asiasta fasilitoija aloittaa keskustelun. 

Koska aiheen esittely kohdistuu yritysedustajien toimintaan myyntiprojektissa, fasili-

toija ylittää rajapinnan heidän omaa toimintaansa koskevaan tietoon. Tieto, joka kos-

kee yritysten ja niiden edustajien omia olosuhteita ja omaa toimintaa, on lähtökohtai-

sesti sellaista tietoa, johon yritysten edustajilla on paras pääsy (vrt. Drew & Heritage 

1992, Labov & Fanshel 1977). Siihen tietoon fasilitoijalla on vain rajoitettu pääsy, eli 

se mitä hän aiempien haastattelujen ja prosessimallin laatimisen yhteydessä on saanut 

tietoonsa. Tästä johtuen aiheen esittely muodostuu yritysedustajien kannalta heidän 

toimintaansa koskevaksi kannanotoksi, mikä antaa yritysten edustajille mahdollisuu-

den fasilitoijan kannanoton arvioimiseen samanmielisesti tai erimielisesti. 

Fasilitoijan aloitteessa oleva aiheen esittelyosa ilmenee kahden tyyppisenä. Ensinnä-

kin se voi kohdistua uuteen, aiemmin käsittelemättömään tapahtumaan myyntiprojek-

tissa (jakso 1). Uudeksi aiheeksi muodostuu myös sellainen, jossa fasilitoija siirtää 

saman aiheen tarkasteltavaksi jonkin toisen ryhmän näkökulmasta (jaksot 2 ja 3). Uu-

den aiheen esittelyssä fasilitoja käyttää apunaan prosessimallia sekä ennalta laadittua 

työpajan käsikirjoitusta. Toiseksi aiheen esittelyosa voi kohdistua edellä olevassa vuo-

rovaikutuksessa esille nousseeseen asiaan, josta fasilitoija poimii aiheen uudelleen 

käsiteltäväksi. Tällainen aiheen esittelyosa oli jaksoissa 5-7, joissa aiheen esittelyosa 

muodostui edellä olevan vuorojen tulkinnasta.   

Aloitteessa oleva kysymysosa on tärkein vuorovaikutusta ohjaava fasilitoijan puheel-

la suorittama teko, koska se ohjaa seuraavan vuoron säännönmukaisesti vastauksen 

muotoon (vrt. Tainio 1997, 93). Kysymys ja vastaus muodostavat fasilitoidun vuoro-

vaikutuksen keskeisen jaksottaisen rakenteen, jolla fasilitoija saa yritysten edustajat 

tuottamaan puhetta. Jaksoissa 1-7 kaikki fasilitoijan aloitteet sisälsivät kysymyksen 

lukuun ottamatta jaksoa 2, jossa aloite keskeytyy eikä fasilitoija ehdi tehdä kysymystä. 

Kysymys on suoraan esitetty (esimerkiksi jakso 1, r. 22: …miksi tästä ei sitten lähetty 

eteenpäin?) tai epäsuorasti ilmaistu (esimerkiksi jakso 4, r. 46: Ja ilmeisesti {B} on 

tehnytkin tämmöstä vaikutustyötä täällä näin). Kysymys oli myös sellainen, jolla fasi-

litoija pyytää yritysedustajaa vahvistamaan, onko hänen tulkintansa oikea. Seuraavas-

sa on esimerkki tällaisesta fasilitoijan kysymyksestä (Fabian, jakso 3, r. 42-44):  

AIHEEN ESITTELYOSA …ja siinä oli kyse siitä että saatiin se kokonais 
(Tulkinta edellä olevista  tarjooma yhdessä te oisitte halunnu siihen 
vuoroista) yhteistyötä {B}:n kanssa, 
 
KYSYMYSOSA  ymmärsinkö oikein?   
(Pyyntö vahvistaa tulkinta) 
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Tällainen fasilitoijan omaa tulkintaa koskeva kysymys on fasilitoijan keino ohjata 

yritysedustajat tekemään valintaa siitä, ovatko he toiminnasta ja sitä kautta eduista 

samaa tai eri mieltä.   

Fasilitoijan aloitteessa olevat aiheen esittelyosa ja kysymysosa toimivat lähtökohtina 

etujen julkitulolle vierusparirakenteen avulla, joka on vuorovaikutusta käynnistävä ja 

sen ytimenä toimiva rakenne. Aineistossa toimintajakson käynnistävän fasilitoijan 

aloitteen ja sitä seuraavan yritysedustajan vuoron muodostamat vierusparirakenteet 

olivat (1) kysymys-vastaus (ja vastauksen puuttuminen), (2) kannanotto-

samanmielisyys (ja erimielisyys) sekä edellä kuvattu (3) tulkinta-samanmielisyys (ja 

erimielisyys). Toimintajakson käynnistävä ensimmäinen vierusparirakenne vaikuttaa 

siihen, millä tavalla sitä seuraavat vuorot toimintajaksossa etenevät. Yritysedustajien 

vastaukset fasilitoijan aloitteeseen ilmenivät joko samanmielisinä (ja preferoituina) tai 

erimielisinä (ja preferoimattomina). 

Edun julkitulo samanmielisen vastauksen avulla 

Kun vastaus on samanmielinen eli kun siihen ei sisälly erimielisyyttä tai vaatimusta 

selittää jotakin ongelmallista tilannetta, vastauksena on yritysedustajien kertomusta eli 

representaatiota myyntiprojektin tapahtumista.  Kertomus ilmenee keskustelussa tyy-

pillisesti ajallisessa järjestyksessä etenevänä tapahtumien reflektointina. Kertomus tuo 

julki tietoa eri ryhmien toiminnasta, sekä jonkin yritysedustajan tai ryhmän toiminnan 

syistä. Toiminnan ja sen syiden kertomisen tuloksena ryhmän etu tulee julki (ks. kuva 

24).  

 

Kuva 24. Fasilitoijan aloitteen vaikutus edun julkituloon jaksossa 3. 

 

Etujen julkitulo erimielisen vastauksen avulla 

Vastaus fasilitoijan aloitteeseen voi olla myös erimielinen.  Silloin yritysedustaja il-

maisee olevansa eri mieltä fasilitoijan aloitteessa olevasta tiedosta tai tulkinnasta. Fa-

silitoijan ja yritysedustajan välillä on tiedollinen epäsymmetria (Drew & Heritage 

1992), mistä johtuen yritysedustajalla on parempi pääsy omia olosuhteitaan koskevaan 
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tietoon. Silloin fasilitoijan aloite ei välttämättä johdakaan etuja julki tuovaan kerto-

mukseen, vaan erimielisessä tapauksessa myös kannanotto-erimielisyys–rakenteisiin. 

Vierusparirakenteessa kannanottoon kohdistuva erimielisyys on sellainen vastausvuo-

ron ominaisuus, joka edellyttää yrityksen edustajalta kuitenkin selitystä sille, miksi 

hän on eri mieltä fasilitoijan kanssa. Tällainen erimielisyyden aiheuttama selitys on 

myös etuja julkituova rakenne, koska siinä yritysedustaja tuo julki oman käsityksensä 

suhteessa selitettävään asiaan. Erimielisen käsityksen esittäminen ja perustelu vaatii 

myös perusteellisempaa asian käsittelyä kuin samanmielisyys (Kangasharju 1998). 

Kun yritysedustaja selittää erimielistä käsitystään myyntiprojektin toiminnasta, etu 

tulee julki. Tällainen erimielisyyden avulla etujen julki tuleminen ilmenee kuvassa 25.  

 

Kuva 25. Fasilitoijan aloitteen vaikutus edun julkituloon jaksossa 5. 

 

Etujen julkitulon välttäminen 

Vastaus fasilitoijan aloitteeseen voi myös jäädä puuttumaan, kun etujen julkituloa 

vältetään silloin kun etuja ei jostain syystä haluta tai voida tuoda julki poliittisessa 

prosessissa. Tällöin fasilitoijan aloite ei johdakaan vastauksen antamiseen, vaan vie-

rusparirakenteeksi muodostuu kysymys, johon vastaus jää puuttumaan.  Tämä rakenne 

ilmenee jaksossa 1, jossa tulkitsen vastauksen puuttumisen etujen julkitulon välttämi-

seksi. Vastauksen puuttuminen voi myös olla merkki tilanteesta, jossa vastausta ei 

tiedetä (vrt. Raevaara 1997). Silloin fasilitoijan aloite ei johdakaan etuja julki tuovaan 

vastaukseen, vaan vierusparirakenteeseen kannanotto – erimielisyys ja kysymys – 

vastauksen puuttuminen ja lisäksi selitykseen, miksi vastausta ei voida antaa (ks. kuva 

26).  
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Kuva 26. Etujen julkitulon välttäminen jaksossa 1. 

Etujen julkitulon välttäminen on tiedon rakentamisen kannalta kielteinen ilmiö, koska 

silloin eri ryhmien omia etuja ei saada neuvoteltavaksi eikä niiden estävää vaikutusta 

tiedon rakentamiselle voida muuttaa myönteiseen suuntaan. Tällöin fasilitoijan keino-

na vastauksen saamiseen on jatkaa aloitteen tekemistä saman toimintajakson aikana 

toistamalla kysymys. Fasilitoijan roolin kannalta kysymyksen toistaminen kertoo siitä, 

että hän on joutunut vastakkaiseen asetelmaan yrityksen edustajan kanssa siksi, että 

jotain asiaa väistellään (vrt. Heron 1999).  Fasilitoijan tehtävänä on kuitenkin saada 

vastauksia esittämiinsä kysymyksiin, ja kun vastausta ei tule, hän voi toimia haastaval-

la tavalla silloin, kun poliittisen prosessin aikana vaikeaa asiaa käsitellään ja vastausta 

ei haluta tai voida antaa. Fasilitoija ilmentää haastamistaan myös palautteella. Jaksossa 

1 fasilitoija kyseenalaistaa edellä olevat vastaukset palautteellaan (r. 1: Aivan, mut-

ta…) ennen kysymyksen toistamista. 

Toinen havainto vastauksen välttämisestä ja fasilitoijan haastavasta toiminnasta oli 

jaksossa 6 (ks. kuva 27). 

 

Kuva 27. Aloitteen jatkaminen jaksossa 6. 
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Ensimmäisessä aloitteessa fasilitoijan kysymys on ironinen ja haastava (Fanny, r. 1: 

Niin, mulla vaan tuli tossa ihan mieleen että, mikä esti sitten tämän keskustelun ajois-

sa, tämmöstä jälkiviisautta…). Pertti B. vastaa kysymykseen ensin ironialla (r. 4: Ei-

hän suomalaiset miehet puhu), ja Fanny jatkaa aloitteen tekemistä saadakseen aloittee-

seensa kuitenkin vastauksen (r. 6: Eiks sitä saatu niinkun, mietittyä tuolla alkupääs-

sä?).  Aloite muodostui myös tässä haastavaksi, mikä havaitaan kysymyksen sisällöstä 

ja sen toistamisesta (vrt. Labov & Fanshel 1977). Haastava aloite ja vastaamisen vält-

täminen johtaa lopuksi edun oikeutuksen ja eturistiriidan julkituloon (r. 21 ja 25).  

Edellä olevat havainnot kuvaavat sitä, millä eri tavoin fasilitoijan aloite johtaa etujen 

julkituloon pragmaattisella rajalla, jossa tieto on sitoutunut yritysten toimintaan, ja 

poliittisessa prosessissa, jossa edut estävät etujen julki tuloa. Tulokset on esitetty ku-

vassa 28: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 28. Fasilitoijan aloitteen mahdollistama etujen julkitulo vuorovaikutukses-
sa 

 

Kuva 28 esittää niitä vuorovaikutuksen rakenteita, joiden avulla organisaatioiden liike-

toiminnalliset edut tulevat julki fasilitoidussa vuorovaikutuksessa toimintaan sitoutu-

neena tietona tutkitussa aineistossa.  Fasilitoijan toiminnan kannalta keskeisen lähtö-

kohdan muodostaa fasilitoijan aloite, joka koostuu aiheen esittelyosasta ja kysymy-

sosasta. Aiheen esittelyosa kohdistuu prosessimalliin uuden aiheen avaavissa aloitteis-

Yritysedustajan vastaus 
 

Samanmielinen vastaus  

  -toiminnasta kertominen  

Erimielinen vastaus 

   -toiminnan selittäminen 

Vastauksen välttäminen 

                 
Edun julkitulo 
- toiminnan syy, 
jonka avulla voi-
daan arvioida ryh-
män hyötyä  

 

Paikallinen, ryh-
män toimintaan 
sitoutunut tieto 

 

Fasilitoijan aloite 
 

Aiheen esittelyosa  

  -uusi aihe prosessimalliin perustuen 

  -aihe edellä olevista vuoroista 

Kysymysosa 

  -suora tai epäsuora  

  -pyyntö vahvistaa tulkinta  

Yritysedustajan vastausFasilitoijan aloite
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sa, ja edellä olevaan vuorovaikutukseen tulkitsevissa aloitteissa. Kysymysosa on suo-

raan tai epäsuorasti esitetty, tai pyyntö vahvistaa fasilitoijan oma tulkinta. Yritysedus-

tajien vastaukset muodostavat samanmielisiä tai erimielisiä vierusparirakenteita, jotka 

johtavat toiminnasta kertomiseen ja toiminnan selittämiseen. Yritysedustajat voivat 

myös välttää vastauksen antamista kun etuja ei jostain syystä haluta tai voida tuoda 

julki poliittisessa prosessissa.  

Tällä tavoin vierusparirakenteen avulla kuvattuna edut tulevat julki uudelleen ekspli-

koituna toimintana ja toiminnan syinä, joiden avulla työpajaan osallistuvat yritysedus-

tajat voivat arvioida toistensa etuja. 

 

7.2.2 Poliittisen prosessin ohjaaminen 

 

Poliittinen prosessi ei ole suoraviivaisesti etenevä, vaan siinä palataan käsittelemään 

samoja asioita uudelleen.  Etuja käsitellään eri näkökulmista useaan kertaan, ja proses-

sissa ilmenee samankaltaisten käsittelyjaksojen toistumista. Aloitteiden ja palautteiden 

avulla fasilitoija saa poliittisen prosessin kertautumaan hallitusti. Niiden avulla hän 

voi ottaa poikkeuksellisen toimintajakson vastaan, ja siirtää vuorovaikutuksen eteen-

päin seuraavaan toimintajaksoon. Seuraavaksi tarkastelen sitä, miten fasilitoija ohjaa 

vuorovaikutusta poliittisen prosessin aikana.  

Fasilitoija ei ole suoraan osapuolena vuorovaikutuksessa silloin, kun poliittinen pro-

sessi ilmenee etustiriitana, näkökulman muutoksena ja oikeutuksen saamisena. Ne 

ilmenevät yritysedustajien välisenä vuorovaikutuksena. Aineistossa havaitaan tällöin 

että fasilitoija on poissa vuorovaikutuksesta, toisin sanoen että vuorovaikutus ei nou-

datakaan aloite–vastaus–palaute -rakennetta. Olennaista poliittisen prosessin ohjauk-

sessa on silloin, että fasilitoija ei vaimenna eturistiriitaa, vaan antaa yritysedustajille 

tilaa sen käsittelemiseen. Havaintojeni perusteella poliittisesta prosessista pois siirty-

minen oli spontaania, eli se tapahtui yritysedustajien välisenä, eikä fasilitoija siten 

vaikuttanut siihen suoraan toiminnallaan. Fasilitoijan ohjaava toiminta vaikuttaa kui-

tenkin tähän siirtymään välillisesti poliittisen prosessin kertautumisen kautta.  

Kertautumisen ohjaaminen aloitteilla 

Fasilitoijan ohjaava toiminta vaikuttaa siihen, että poliittinen prosessi saadaan kertau-

tumaan. Poliittisen prosessin kertautuminen on havaintojeni mukaan olennaista tiedon 

rakentamisen kannalta, jotta prosessissa voidaan tehdä myönnytyksiä ja muuttaa nä-

kökulmia, jotta yhteinen tiedon rakentaminen mahdollistuu. Kertautuminen tuo myös 
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julki yritysedustajien näkökulman muutoksen tai sen, että he ovat saaneet oikeutuksen 

omalle edulleen. Kertautuminen tapahtuu fasilitoijan aloitteiden ja palautteiden muo-

dostaman toimintajakson avulla. Aloitteellaan fasilitoija saattaa vuorovaikutuksen 

tilanteeseen, jossa poliittisen prosessin kertautuminen voi alkaa uudelleen. Palautteel-

laan ja aloitteellaan hän ottaa vuorovaikutuksen ohjaukseensa silloin, kun poliittinen 

prosessi johtaa umpikujaan ja vuorovaikutuksen pysähtymiseen. Seuraavaksi tarkaste-

len lähemmin, miten tämä tapahtuu. 

Edellisessä luvussa esittelin havaintoja fasilitoijan aloitteesta, joka voi kohdistua uu-

teen, aiemmin käsittelemättömään tapahtumaan myyntiprojektissa, tai sitten edeltäväs-

sä vuorovaikutuksessa esille nousseeseen asiaan, josta fasilitoija poimii aiheen uudel-

leen käsiteltäväksi. Tämä liittyy siihen, miten fasilitoija käyttää hyväkseen vuorovai-

kutuksen kontekstuaalisuutta. Keskustelunanalyysissä kaksinkertaisella kontekstuaali-

suudella tarkoitetaan sitä, että edeltävä konteksti muovaa puhujien toimintaa, ja toi-

saalta sitä, että vuorovaikutuksessa olevat rakentavat toiminnallaan uutta kontekstia 

(Heritage, 1996 [1984]).  Toimintajaksojen aikana ilmenee muutos siinä, miten fasili-

toija käyttää vuorovaikutuksen kontekstuaalisuutta hyväkseen. Aluksi fasilitoijan aloi-

te on kontekstia luovaa, ja myöhemmin kontekstia hyödyntävää.  

Jaksoissa 1-3 fasilitoijan aloitteet ovat kontekstia luovia.  Poliittisen prosessin alku-

vaiheessa, jossa edut tulevat julki, fasilitoijan toiminta määrittyy kontekstin luomise-

na. Tällöin hän tekee uusia aiheita avaavia aloitteita. Niissä fasilitoija käyttää ryhmän 

edessä olevaa prosessimallia uuden aiheen esittelyssä siten että hän kertoo tapahtumis-

ta, joita ei ole aiemmin käsitelty, ja käynnistää sen avulla keskustelua.  Näissä aloit-

teissa on selkeä uutta aihetta esittelevä osa. Kontekstia luovassa vaiheessa fasilitoijan 

tehtävä on viedä keskustelua eteenpäin aloittamalla uudesta aiheesta, ja saada siten 

yksittäisten osallistujien tietoa tulemaan julki. 

Jaksoissa 5-7 fasilitoijan aloitteet ovat edeltävää kontekstia hyödyntäviä. Niissä aloi-

te perustuu edeltävään vuorovaikutukseen. Tällä tavoin fasilitoija voi poimia vuoro-

vaikutuksen aiheeksi uudelleen yritysedustajien aiemmin julki tuomia näkökulmia 

erilaisiin etuihin, ja saada poliittisen prosessin kertautumaan. Aloite nousee edellä 

olevasta keskustelusta ja fasilitoja viittaa siihen demonstratiivipronominilla, esimer-

kiksi ”näistä asioista”. Seuraavassa käyn läpi kontekstia hyödyntävät aloitteet jaksois-

sa 5-7. 

Jaksossa 5 Fabian viittaa aloitteen esittelyosassa edellä (jaksossa 4, r. 6) esille tullee-

seen Jorma B:n kertomukseen asiakaskvalifioinnista: (Fabin, r. 1-2: Mutta teillä on 

ollu ilmeisesti silloin kesällä jonkunnäköinen tämmöinen kvalifiointi jo, tehty, ilmei-

sesti,…). Sitten hän viittaa edellä esille tulleeseen Pertti B:n kertomukseen aktiivisesta 
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vaikuttamisesta asiakkaaseen: (Fabian, r. 2-4: …ja siihen ei sitten liitetty mitään täm-

mösiä aktiivisia vaikuttamisen keinoja, ko, ymmärsinkö oikein?).  Fabianin aloitteen 

esittelyosa liittyy eri ryhmien toimintaan, eli yhteistyöryhmän ja yritysten A ja B 

myyntiryhmien. Fabian poimii siten edeltävästä vuorovaikutuksesta eri ryhmien edus-

tajien kertomuksia, ja tekee niistä sellaisen tulkinnan, jossa eri kertomusten keskinäi-

nen vertailu saa eri ryhmien edut tulemaan esiin uudelleen. Tämä luo mahdollisuuden 

poliittisen prosessin uudelleen ilmenemiselle, mikä tuo jaksossa 5 julki näkökulmien 

muuttumisen. 

Jaksossa 6 Fanny tekee aloitteen sen jälkeen, kun edellä olevissa vuoroissa on tullut 

esiin ehdotus yhteistyökeskustelusta, jossa voitaisiin tehdä strateginen valinta yhteis-

työhön lähtemisestä. Fanny viittaa aloitteessaan tähän ehdotukseen. Fanny kysyy, 

miksi yhteistyökeskustelua ei ollut käyty myyntiprojektissa (r. 1-3: Niin, mulla vaan 

tuli tossa ihan mieleen että, mikä esti sitten tämän keskustelun ajoissa, tämmöstä jäl-

kiviisautta et se on sitä kaikkein imelintä laatua, mikä esti sen että). Fanny poimii 

aiheen edeltävästä vuorovaikutuksesta viittaamalla siihen pronominilla ”tämän”. Kos-

ka kysymys on haastava, aloite saa poliittisen prosessin nousemaan uudelleen esiin 

edun oikeutuksena ja eturistiriitana.  

Jaksossa 7 Fabianin aloite kohdistuu edellä olleisiin vuoroihin, joissa on ollut puhetta 

yritysten välisistä etujen eroista suhteessa yhteiseen asiakkaaseen (r. 1-2: Puhutaanks 

näist asioista sitten ihan avoimesti aina näistä, mitkä ne lähtökohdat molemmil fir-

moilla voi olla). Tässä aloitteessaan Fabian hyödyntää edellä olevaa kontekstia ja te-

kee kysymyksen siihen perustuen. Kysymys koskee yritysten välistä avoimuutta, ja se 

on yhteistyön kannalta haastava. Aloite johtaa poliittisen prosessin kertautumiseen 

eturistiriitana. 

Kontekstia hyödyntävällä aloitteella fasilitoija nostaa aiheen uudelleen käsiteltäväksi, 

ja esittää siitä kysymyksen uudesta näkökulmasta. Kontekstia hyödyntävissä aloitteis-

sa jaksoissa 5-7 fasilitoija antaa ärsykkeitä ja herättelee oppimista. Tällä tavoin hän 

esittää sellaisia oletuksia ja näkökulmia, joita ryhmä ei ole käsitellyt (Pyser 2005). 

Kuvassa 29 on tiivistetty kontekstia luovan ja hyödyntävän aloitteen osat. 
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Kuva 29. Kontekstia luova ja hyödyntävä aloite. 

 

Kertautumisen ohjaaminen palautteilla 

Kolmiosaisen toimintajakson palautteen avulla fasilitoija osoittaa toimintajakson päät-

tymistä. Aineistossa fasiltoijan palaute on yleensä lyhyt, toimintajaksoa päättävä kol-

mas vuoro (Schegloff 2007). Poliittinen prosessi muuttaa kuitenkin fasilitoijan palaut-

teen luonnetta. Tämä ilmenee siten, että fasilitoija arvioi laajemmin vuorovaikutuksen 

etenemistä silloin, kun poliittinen prosessi vaikeuttaa vuorovaikutuksen etenemistä.  

Fasilitoija arvioi vuorovaikutuksen pysähtymistä jakson 1 päättävässä palautteessa 

siten, ettei kukaan voi vastata hänen esittämäänsä kysymykseen (r. 31: Joo, ja täällä 

ei oo ketään muutakaan joka tästä osais nyt kertoa sen enempää että miten tähän on 

päädytty.) Jakson 2 päättävä palaute on sellainen, jossa fasilitoija arvioi edeltävää 

vuorovaikutusta, kun se on pysähtynyt (jakso 2, r. 38:  Joo no, ei nyt takerruta siihen, 

jatketaan vaan eteenpäin…). Tällä tavoin fasilitoija palauttaa vuorovaikutuksen fasili-

toijan tulkintakehykseen, jossa tärkeää on, että vuorovaikutus etenee kaikesta huoli-

matta ja että myyntiprojekti käydään läpi. Tällä tavoin palaute toimii välineenä siirtää 

vuorovaikutus poliittisesta prosessista takaisin fasilitoijan luomaan tulkintakehykseen. 

Kun poliittinen prosessi muuttaa toimintajakson poikkeukselliseksi, palauteosan anta-

jaksi siirtyy yrityksen edustaja. Tämä tapahtuu esimerkiksi silloin, kun yrityksen A 

kannalta ongelmallisen tilanteen päätteeksi yrityksen A johdon edustaja antaa palaut-

teen (jakso 2, Juha A, r. 37: Et niin tota (2.0) näin näyttää olevan.).  Tämän jälkeen 

myös fasilitoija antaa palautteen edellä kuvatulla tavalla (jakso 2, r. 38), jolloin palau-

Kontekstia luova aloite      

-aiheen esittely: mallin avulla (laaja myyntipro-

sessin tapahtumasta kertominen) 

 -kysymys 

Kontekstia hyödyntävä aloite   

-aiheen esittely: lyhyt sanallinen viittaus edelli-

sissä vuoroissa olevaan asiaan (esim. tämä, tuo) 

 -kysymys  
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te ilmenee eri tavoin yritysedustajan ja fasilitoijan antamana. Tällöin erottuu selvästi 

fasilitoijan palautteen luonne verrattuna yritysten edustajan palautteeseen. Fasilitoija 

arvioi palauteosassa edeltävän vuorovaikutuksen kulkua ja osoittaa siten, että hänen 

tehtävänään on varmistaa vuorovaikutuksen eteneminen ja myyntiprojektin läpikäy-

minen. Yrityksen edustajan palaute taas kohdistuu edeltävän vuorovaikutukseen arvi-

oimalla vuorovaikutusta yrityksen edun kannalta. Yrityksen edustajan palautteen anta-

jaksi valikoituu tässä tilanteessa yrityksen korkein paikalla oleva edustaja, joka antaa 

vahvistuksen eli sanktion (Cooren ym. 2006) edelläolevalle vuorovaikutukselle. Täl-

lainen palaute toistuu myös eturistiriidan ilmetessä jaksossa 4, jolloin myös sama yri-

tysedustaja eli Juha A. valikoituu palautteen antajaksi. Oleellista fasilitoijan palaut-

teelle on, että sen avulla vuorovaikutus siirtyy jälleen fasilitoijan hallintaan. Vaikka 

fasilitoija voi viedä vuorovaikutusta eteenpäin tekemällä pelkästään uuden aloitteen, 

palautteen avulla hän voi ilmaista yritysedustajille suoremmin ottavansa tilanteen hal-

lintaansa. 
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8 Pohdinta 
Tutkimusongelmani oli selvittää, millaista organisaatioiden edustajien välinen tietoa 

rakentava vuorovaikutus on etujen vaikuttaessa, ja miten fasilitoijan ohjaava toiminta 

edistää tiedon rakentamista tällaisessa tilanteessa. 

Lähdin etsimään vastausta tähän ongelmaan havainnoimalla organisaatioiden edustaji-

en välistä tietoa rakentavaa vuorovaikutusta. Vuorovaikutusta pidetään tärkeänä me-

kanismina, jonka avulla käsitteellinen muutos ja sen seurauksena uuden tiedon raken-

taminen tapahtuu (Kogut & Zander 1992, 1996). Erilaisten etujen vallitessa organisaa-

tioiden välinen tiedon rakentaminen voi estyä, jolloin on tarpeen käydä etuja koskevaa 

vuorovaikutusta, ja tehdä myönnytyksiä toimijoiden välillä. Tämä on tiedon rakenta-

misen poliittinen prosessi, jossa neuvotellaan ja määritellään uudelleen toimijoiden 

kesken jaettuja etuja (Carlile 2004).  

Tiedon rakentaminen eri organisaatioiden edustajien kesken on ongelmallista silloin, 

kun edut aiheuttavat osapuolten välisiä ristiriitoja, joilla on kielteinen vaikutus ryhmän 

työskentelyn tehokkuuteen (Jehn 1997). Ristiriitoja pyritään myös yleisesti välttämään 

(Kolb & Putnam 1992). Ristiriidat voivat kuitenkin olla hyödyllisiä tiedon rakentami-

sen kannalta ja ne voivat toimia innovaatioiden lähteenä, jos ne hallitaan esimerkiksi 

neuvottelujen, rakenteellisen sopeutumisen tai interventioiden avulla (Kolb & Putnam 

1992).  Eri organisaatioiden osallistujista koostuvan ryhmän kehittävän prosessin hal-

linta on vaativa tehtävä ja se edellyttää tämän prosessin johtamista (Nielsen 2012).  

Tutkimani vuorovaikutus oli fasilitoijan ohjaamaa, ja havainnoin myös sitä, miten 

fasilitoijan toiminta mahdollistaa yhteistä tiedon rakentamista eturistiriidan vallitessa. 

Fasilitoija voi saada ryhmän jäsenet tunnistamaan ja arvioimaan taustalla olevia pe-

rusoletuksia, ja hän voi hallita ryhmän poikkeuksellista käyttäytymistä sekä ristiriidan 

purkautumista (Schuman 2005). Fasilitointia koskeva kirjallisuuden nojalla tiedämme, 

että fasilitoinnilla voidaan ohjata vuorovaikutuksen prosessia tietoisella tavalla (Coo-

ren ym. 2006). Fasilitoidusta vuorovaikutuksesta poliittisessa prosessissa on olemassa 

kuitenkin vähän tutkimustietoa. 

Lähdin tutkimuksessani laajentamaan olemassaolevaa teoriaa (Vaughn 1992) empiiri-

sen tutkimuksen keinoin, ja sovelsin siinä keskustelunanalyyttistä tutkimusmenetel-

mää. Havainnoin vuorovaikutusta sanallisen vuorovaikutuksen kannalta, yksittäisten 

puheenvuorojen tasolla, minkä perusteella johdin tulokset poliittisen prosessin koko-

naisuuden tarkasteluun. Muodostin tutkimukseni perusteella uusia käsitteitä (Gioia 
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ym. 2012), joiden avulla määrittelin poliittisen prosessin tapahtumallista rakennetta. 

Tutkimukseni kohteena oli kehittämistyöpajan aikana ilmennyt poliittinen prosessi, 

jota tarkastelin yksittäisenä tapauksena (Yin 2003). 

 

8.1 Tulokset 
Tutkimukseni tuloksena on kuvaus tiedon rakentamisen poliittisesta prosessista. Poliit-

tinen prosessi määrittyy vuorovaikutuksessa seuraavien tapahtumallisten käsitteiden 

avulla: (1) etujen julkitulo, (2) eturistiriita, (3) näkökulman muutos (4) oikeutus, sekä 

(5) siirtyminen tiedon rakentamiseen. Tuloksena ovat myös havainnot siitä, miten 

fasilitoijan ohjaava toiminta vaikuttaa vuorovaikutukseen poliittisessa prosessissa. 

Seuraavassa esitän yhteenvedon tutkimukseni tuloksista. 

(1) Etujen julkitulo  

Etujen julkitulo oli edellytyksenä sille, että eri ryhmien edut saadaan yhteisen tiedon 

rakentamisen kohteeksi vuorovaikutuksessa. Tutkimukseni lähtöoletuksena oli, että 

edut ovat toimintaan sitoutunutta taustatietoa (Tsoukas 2009) joka vatii olemassa ole-

van tiedon eksplikointia (Håkanson 2007), jotta etuja koskeva tieto saadaan käsiteltä-

väksi ja neuvoteltavaksi eri käytäntöyhteisöjen (Wenger 1998) kesken. Lähtöoletukse-

na oli myös aiempaan tutkimukseen perustuva edun määritelmä, jonka mukaan etu 

havaitaan vuorovaikutuksessa olevana toiminnan syynä (Lawrence ym. 1999). Tutki-

mukseni tulokset vahvistavat nämä aiemmat lähtökohdat. Aineistossa kävi ilmi, että 

edut tulivat julki, kun tietyn yrityksen tai sen sisäisen ryhmän edustaja kertoi ryhmän-

sä toiminnasta myyntiprojektissa, ja toiminnan erilaisista liiketoiminnallisista syistä.  

Etuja koskeva tieto nousi tässä kontekstissa esiin yhdessä toteutetun myyntiprojektin 

toiminnan tarkastelun avulla mikä mahdollisti sen, että eri ryhmien edustajat pääsivät 

arvioimaan toistensa liiketoiminnallisia hyötyjä.  

(2) Eturistiriita  

Poliittisessa prosessissa eri ryhmien toisistaan eroavat edut aiheuttivat vuorovaikutuk-

sessa eturistiriitoja. Eturistiriita ilmeni toimintajakson rakenteessa olevana poik-

keamana. Eturistiriidassa ilmeni eri ryhmien edustajien välinen erimielisyys toisen 

osapuolen julki tuomaa etua kohtaan, ja samalla toista osapuolta haastava tai puolusta-

va toiminta.  Eturistiriita ilmeni myös yksittäisen yritysedustajan tasapainoiluna risti-

riitaisten etujen välillä. Eturistiriita ilmeni eri yritysten, ja myös saman yrityksen eri 

tasojen edustajien välisenä.  
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Haastavan toiminnan johdosta erimielisyys ei ollut pelkästään asiallinen erimielisyys, 

vaan eturistiriita, jossa osapuolet toivat erimielisyytensä esiin käsityksissään ja käyt-

täytymisessään (vrt. (Kolb & Putnam 1992). Haastava toiminta liittyi yritysedustajien 

asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin heidän toimiessaan eri ryhmien edustajina (vrt. 

Labov & Fanshel 1977), ja samalla osana yritysten välistä yhteistyötä.  

(3) Näkökulman muutos  

Näkökulman muutos havaittiin aineistossa sen perusteella, että yksittäinen yritysedus-

taja muutti näkökulmaansa siitä, mikä se on aiemmin ollut, toisen ryhmän edustajan 

näkökulman mukaiseksi. Näkökulman muutokset tapahtuivat syytöksen ja myöntymi-

sen typpisten puheenvuorojen tuloksena eturistiriidan aikana. Ne ilmenivät myös sa-

man eturistiriidan aiheen kertautumisen tuloksena uudelleen myöhemmin. Tällöin 

näkökulman muutos tuli julki muille yritysedustajille selkeämmin kuin eturistiriidan 

aikana.  

Näkökulman muutos on sellainen tapahtuma, joka ilmeni eturistiriidan yhteisen käsit-

telyn tuloksena, ja jossa havaittiin yksittäisen yritysedustajan tiedollinen muuttuminen 

sekä vuorovaikutuksen, että myös oman toiminnan arvioinnin tuloksena (Markova 

1987, Tsoukas 2009). Siinä ilmeni yksilöiden toiminnan muuttuminen yhteisen vuoro-

vaikutuksen tuloksena poliittisessa prosessissa. Näkökulman muutoksen johdosta osa-

puolten liiketoiminnalliset edut eivät sinänsä muuttuneet (vrt. Carlile 2004). Tulokset 

osoittavat, että muutokset tapahtuivat niissä näkökulmissa, joista käsin toimintaa ja 

etuja tarkasteltiin. Tätä voidaan pitää toisten ryhmän näkökulman huomioon ottamise-

na (engl. perspective taking, Boland & Tenkasi 1995), jonka lähtökohtana on toisten 

erilaisten ”tietämisen tapojen” hyväksyminen (emt., 358). Näkökulman muutos lau-

kaisi käyntiin vuorovaikutuksen edetessä reaktioita, joissa muiden ryhmien edustajat 

osoittavat näkökulman muuttumisen heille tärkeäksi, ja reagoivat siihen tuomalla julki 

oikeutuksen omalle edulleen. 

(4) Oikeutus 

Oikeutus oli sellainen ilmiö poliitisessa prosessissa, jossa tietyn ryhmän edustaja 

osoittaa saaneensa oikeutuksen omalle näkökulmalleen. Oikeutuksessa yritysedustaja 

antoi todisteet, joiden tarkoituksena oli vakuuttaa muut siitä, että ne oikeuttivat ryh-

män toiminnan sen edun mukaisesti (vrt. Antaki 1994). Poliittisen prosessin kannalta 

olennaista oli, että oikeutuksen edellyttämät todisteet saatiin sellaisen ryhmän edusta-

jalta, jonka kanssa eturistiriitaan oli jouduttu. Oikeutuksen edellytyksenä oleva todiste 

oli se, että eturistiriidassa olleen toisen ryhmän edustaja muutti ensin näkökulmaansa 

yhteneväksi oikeutuksen saajan kanssa. Poliittisessa prosessissa oikeutus saatiin etu-
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ristiriidassa olevien ryhmien rajojen yli. Näkökulman muutos ja oikeutuksen saaminen 

ilmenevät peräkkäisenä jaksona vuorovaikutuksessa.  

(5) Siirtyminen tiedon rakentamiseen  

Tutkimukseni tuloksena on havainto, että poliittinen prosessi johti vuorovaikutuksen 

tulkintakehyksen (Drew & Heritage 1992) muutokseen siten, että etujen neuvottelusta 

siirryttiin tietoa rakentavaan vuorovaikutukseen. Poliittisessa prosessissa on ensin 

keskeistä vuorovaikutuksessa esiin nousseiden etujen aiheuttamien eturistiriitojen 

käsittely ja etujen oikeuttaminen, mikä estää tiedon rakentamista. Sen jälkeen vuoro-

vaikutuksessa tapahtui tietyllä hetkellä muutos tiedon rakentamista voimakkaasti edis-

tävään vuorovaikutukseeen. Tämä muutos tapahtui spontaanisti suoraan poliittisesta 

prosessista ilman fasilitoijan puuttumista vuorovaikutuksen kulkuun. Mielenkiintoista 

oli se, että tiedon rakentamisen aloittivat toiset yritysedustajat kuin ne, jotka neuvotte-

livat eduistaan.  

Tulkintakehyksen muutos ilmenee sellaisena korkeamman tason oppimisena (vrt. Ba-

teson 1972), jossa eturistiriita asetetaan osaksi laajempaa kontekstia josta käsin näh-

dään, että eturistiriidan käsittely johtaa tilanteeseen, jota kukaan ei voi voittaa.  Sen 

sijaan tilanteesta pois pääsemiseksi ristiriita voidaan nähdä uudesta näkökulmasta, 

josta käsin ristiriita ei ole enää relevantti. Uuden näkökulman syntyminen on pysäyt-

tävä hetki (vrt. Tsoukas 2009, 948), jossa ongelma nähdään luovalla tavalla uudesta 

näkökulmasta. Tämä emergentti ilmiö selittää sen, miksi eturistiriita on tiedon raken-

tamista kiihdyttävä tapahtuma fasilitoidussa vuorovaikutuksessa. 

Fasilitoinnin vaikutus 

Fasilitoijan toiminta loi lähtökohdan poliittiselle prosessille mahdollistamalla tiedon 

julkitulon pragmaattisella rajalla, jossa tieto on sitoutunut eri ryhmien toimintaan. 

Fasilitoijan aloitteet toimivat etuja julki tuovan vuorovaikutuksen alkuunpanijana. 

Fasilitoijan aloite oli yhteen vuoroon sisältyvä toiminnallisten osien kokonaisuus, 

jossa oli aihetta esittelevä osa ja kysymysosa. Ne toimivat lähtökohtina etujen julkitu-

lolle vierusparirakenteen avulla, joka oli vuorovaikutusta käynnistävä ja sen ytimenä 

toimiva rakenne. Toimintajakson käynnistävä ensimmäinen vierusparirakenne vaikutti 

siihen, millä tavalla sitä seuraavat vuorot toimintajaksossa etenivät. 

Poliittisessa prosessissa etujen julkituloa myös vältettiin. Etujen julkitulon välttäminen 

on poliittisen prosessin kannalta kielteinen ilmiö, koska silloin eri ryhmien omia etuja 

ei saada vuorovaikutuksessa neuvoteltavaksi eikä niiden estävää vaikutusta tiedon 

rakentamiselle voida muuttaa myönteiseen suuntaan. Tällöin fasilitoijan keinona vas-

tauksen saamiseen oli jatkaa aloitteen tekemistä saman toimintajakson aikana. Keinoi-
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na olivat kysymysten toisto ja uudelleen muotoilu, ja palautteen muotoilu. Fasilitoija 

toimi näissä tilanteissa myös haastavalla tavalla. 

Poliittinen prosessi ei ollut suoraviivaisesti etenevä, vaan siinä palattiin käsittelemään 

eturistiriitaa uudelleen eri näkökulmista. Poliittisen prosessin kertautuminen oli ha-

vaintojeni mukaan olennaista, jotta prosessissa voitiin tehdä myönnytyksiä ja muuttaa 

näkökulmia, jolloin yhteinen tiedon rakentaminen mahdollistui. Kertautuminen toi 

myös julki yritysedustajien näkökulman muutoksen ja oikeutuksen omalle edulleen. 

Kertautuminen tapahtui fasilitoijan aloitteiden ja palautteiden muodostaman toiminta-

jakson avulla. Aloitteiden ja palautteiden avulla fasilitoija sai poliittisen prosessin 

kertautumaan hallitusti. Fasilitoija mahdollisti poliittisen prosessin kertautumisen 

käyttämällä vuorovaikutuksen kontekstuaalisuutta (Heritage 1996 [1984]) hyväkseen. 

Prosessin alussa fasilitoijan aloite oli kontekstia luovaa, ja myöhemmin kontekstia 

hyödyntävää. Poliittinen prosessi muutti fasilitoidun vuorovaikutuksen kolmiosaisen 

toimintajakson rakennetta. Tämä ilmeni siten, että toimintajakson aloitteen tekijäksi ja 

palautteen antajaksi siirtyi yrityksen edustaja.  

Fasilitoija vaikutti poliittisessa prosessissa etujen julki tulemiseen, ja mahdollisti siten 

eturistiriidan nousemisen esiin. Fasilitoija ei kuitenkaan ollut osallisena suoraan poliit-

tisesta prosessista siirtymisessä tiedon rakentamiseen, joka oli tiedon rakentamisen 

kannalta keskeinen tapahtuma. Tämä on toisaalta oleellinen piirre osallistavassa fasili-

toinnin lähtökohdassa (Cassell & Johnson 2006), jossa fasilitoja ei osallistu ratkaisu-

jen tuottamiseen vaan ohjaa ryhmää tai asiakkaana olevaa tahoa luomaan itse omat 

ratkaisunsa (vrt. Schein 1978, 339), ja jossa hänellä ei ole omaa etuaan ajettavana 

kehitettäviin ratkaisuihin nähden (Schuman 1996).   

 

8.2 Teoreettinen kontribuutio 
 

8.2.1 Tiedon rakentamisen tutkimus 

Tutkimukseni tuottaa lisää tietoa organisaatioiden välisen tiedon rakentamisen tutki-

mukseen. Käytäntöteoreettiselta kannalta organisaatioiden tieto on sitoutunut eri ryh-

mien käytäntöihin (Brown ja Duguid 2001), jolloin tiedon rakentaminen, ja myös sen 

poliittinen prosessi, edellyttää käytäntöjen paikallista neuvottelua ryhmien välillä. 

Olemassaoleva tutkimus tarkastelee tiedon rakentamista paljolti ryhmätasolla ja orga-

nisaatiotasolla, ja sen vuoksi tiedon rakentamista yksilöiden välisessä vuorovaikutuk-

sessa ei ole tarpeeksi teoretisoitu (Tsoukas 2009, 942). Carlile esittää myös, että yh-

teisten merkitysten ja etujen luomisen prosessia ei voidakaan esittää yhtä eksplisiitti-



 

139 
 

sesti kuin esimerkiksi yhteisiä fysikaalisia malleja tuotekehityksessä (Carlile 2004, 

563). Tutkimukseni tulokset tuottavat uutta tietoa siitä, miten organisaatioiden välinen 

tiedon rakentaminen vuorovaikutuksessa havaittavana ilmiönä voidaan käsitteellistää 

ja kuvata. Tämän kuvauksen avulla saadut tulokset tuottavat uutta tietoa mikrotasolla 

havaittuun tiedon rakentamisen tutkimuksen puutteeseen (Tsoukas 2009).  

Tutkimukseni tuottaa uutta tietoa siitä, miten etujen paikallinen neuvottelu tapahtuu 

eri organisaatioiden ja niiden sisäisten ryhmien edustajien keskinäisessä neuvottelussa, 

tiedon rakentamisen poliittisessa prosessissa. Tutkimuksen kontribuutio selviää vertai-

lemalla olemassa olevaan kirjallisuuteen perustuvaa teoriamallia (ks. luku 2.5) tutki-

muksen tuloksena luotuun poliittisen prosessin malliin (ks. luku 7.1).  Tulokset osoit-

tavat että poliittinen prosessi koostuu vuorovaikutuksessa havaittavina, toistuvina 

tapahtumina (eturistiriita, näkökulman muutos, oikeutus). Tulokset laajentavat siten 

olemassa olevaa teoriaa siitä, miten etujen neuvottelu ja muutos vuorovaikutuksessa 

tapahtuu.   

Tulokset tuottavat myös lisää tietoa siitä, millainen merkitys polittisella prosessilla on 

tiedon rakentamisen tuloksellisuuteen. Ristiriidoilla on havaittu olevan ryhmän työs-

kentelyssä estävä vaikutus yhteistyön tehokkuuteen, kun kysymyksessä on suhderisti-

riita (Jehn 1997, 532), mutta toisaalta ristiriita voi olla hyödyllinen yhteistyölle, koska 

sillä voi olla sosiaalisen systeemin toimintaa tehostava vaikutus (Kolb & Putnam 

1992, 313). Tulosten perusteella poliittinen prosessi ja siinä oleva eturistiriitatilanne 

estää tiedon rakentamista silloin, kun yritysedustajat neuvottelevat etujaan ja käsittele-

vät niitä koskevaa erimielisyyttään ja eturistiriitaa, eli kun heidän toimintansa vuoro-

vaikutuksessa on eri ryhmien edustajien välillä syyttävää ja kiistävää, tai haastavaa ja 

puolustavaa. Poliittinen prosessi kiihdyttää tiedon rakentamista voimakkaasti silloin, 

kun ryhmien edustajat siirtyvät etujen neuvottelun ajamina uuden tiedon rakentami-

seen. 

Aiempi tutkimus on tunnistanut tiedon rakentamista estävän ”vääränlaisen” ristiriidan, 

jonka ominaisuutena on suuntautuminen oman minuuden ja roolin puolustamiseen 

(Beech ym. 2002, 472). Tutkimukseni valossa poliittinen prosessi, jossa edut ovat 

neuvoteltavina, ilmenee myös tällaisena tiedon rakentamista estävänä ristiriitana. Sen 

sijaan tilanteessa, jossa yritysten edustajat siirtyivät etujen neuvottelun ajamina uuden 

tiedon rakentamiseen, poliittinen prosessi muuttui tiedon rakentamista kiihdyttäväksi 

tekijäksi. Silloin eturistiriita johti korkeamman tason oppimiseen, jossa ongelma näh-

tiin luovalla tavalla uudesta näkökulmasta (vrt. Bateson 1972). Sen seurauksena yri-

tysedustajat joutuivat rakentamaan uutta tietoa, jonka avulla eturistiriita voidaan vält-

tää kehitettävänä olevassa liiketoimintaprosessissa.  Tämä on mielenkiintoinen löydös, 
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koska poliittinen prosessi näyttää toimivan samalla sekä tiedon rakentamista estävänä 

ja samalla edistävänä tekijänä. 

Organisaatiotutkimuksessa poliittisessa prosessissa ilmenevää etujen vaikutusta tiedon 

rakentamiseen on tutkittu paljolti tuotekehityksen kontekstissa (Carlile 2002, 2004, 

Levina 2005). Siinä kontekstissa poliittinen prosessia on tarkasteltu ammatillisten 

ryhmien välisenä, eli sellaisessa tilanteessa, jossa ammatillinen tieto on niiden ryhmi-

en panoksena, jotka ovat tiedon kehittäneet (Carlile 2002, 445-446). Oma tutkimukse-

ni tuo lisää tietoa poliittisesta prosessista yritysten liiketoiminnan kehittämisen kon-

tekstissa. Siinä kontekstissa tietoa luovat eri yritykset ja niiden liiketoiminnalliset 

ryhmät, joiden liiketoiminnalliset edut eroavat, eli jossa raha on suoremmin yhteistyön 

panoksena. Liiketoiminnallisista eduista neuvotellessa koko yhteistyön hyöty voi aset-

tua kyseenalaiseksi, jolloin poliittinen prosessi johtaa laajavaikutteisempiin ja kärjis-

tyneempiin ongelmiin kuin ammatillisten ryhmien välisellä rajapinnalla. Tämä tuli 

havainnollisesti esiin tutkimukseni aineistossa siten, että yritysten edustajien välisessä 

teknisen tiedon rakentamisessa poliittinen prosessi ei noussut esiin samalla tavoin kuin 

liiketoimintaa ja markkinoita kosekvan tiedon rakentamisen aikana. Yhteisen liiketoi-

minnan kehittämisen konteksti on samalla sekä haastava että myös mielenkiintoinen 

siksi, että siinä liiketoiminnallisten etujen aiheuttama poliittinen prosessi tulee selkeäs-

ti esiin.  

 

8.2.2 Fasilitoinnin tutkimus 

Olemassaolevassa kirjallisuudessa on vähän empiiristä tutkimusta tiedon rakentamisen 

poliittisen prosessin fasilitoinnista vuorovaikutuksessa. Tutkimukseni tuo lisää tietoa 

tähän tutkimusalueeseen tarkentamalla kuvaa siitä, millainen poliittinen prosessi on, ja 

mihin fasilitoija toiminnallaan voi tällaisen prosessin ohjaamisessa vaikuttaa.  

Fasilitoinnin aiempi tutkimus on tunnistanut tärkeäksi käsiteltävän asiasisällön ja sosi-

aalisen prosessin yhdistämisen fasilitoijan toiminnan avulla (Huxham & Cropper 

1994, Huxham 1996). Sisällöllä on suuri merkitys fasilitoijan ohjaavan toiminnan 

lähtökohtana (Nielsen 2012). Tutkimukseni tulokset selittävät, miten fasilitoija käyttää 

osallistujien esimerkitapaukseen pohjaavaa yhteistä toimintaa sisältönä, joka toimii 

poliittisen prosessin esiin nousemisen lähtökohtana. Fasilitoijan aloitteessa oleva ai-

hetta esittelevä osa ja kysymys toimivat vuorovaikutusta käynnistävinä rakenteina. 

Yhdessä yritysedustajien vastausten kanssa aloitteet muodostavat vierusparirakenteita 

(Schegloff & Sacks 1973, Heritage 1996 [1984]), jotka johtavat yritysedustajien toi-

minnasta kertomiseen ja selittämiseen (Antaki 1994). Kun kertominen ja selittäminen 

kohdistuvat eri ryhmien toimintaan, niiden edut tulevat julki mahdollistaen poliittisen 
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prosessin esiin nousemisen. Analyysini selittää tarkemmin aiemman tutkimuksen tu-

loksia siitä, miten eri ryhmien edut tulevat vuorovaikutuksessa esiin pragmaattisella 

rajalla (Brown & Duguid 2001, Carlile 2002), ja miten fasilitoija toiminnallaan tähän 

vaikuttaa. 

Aiempi fasilitoinnin tutkimus on selvittänyt vuorovaikutuksen tasolla, miten rajaesi-

neet ja mallit toimivat fasilitoidun vuorovaikutuksen lähtökohtana, kun fasilitoija nii-

den avulla tuo yksilöllistä tietoa esiin ryhmän yhteiseen vuorovaikutukseen (Nielsen 

2012, Cooren ym. 2006). Tutkimukseni laajentaa tätä tutkimusta ja tuottaa uutta tietoa 

siitä, miten fasilitoija on osallisena tiedon rakentamisen poliittisessa prosessissa sen 

jälkeen, kun etuja koskeva yksilöllinen tieto on tullut esiin. Tulosten perusteella fasil-

tioija voi vaikuttaa keskeisesti poliittisen prosessissa tapahtuvien muutosten kuten 

näkökulmien muutosten tai oikeutusten julki tuomiseen ohjaamalla poliittisen proses-

sin kertautumista. Fasilitoija vaikuttaa tähän tuottamalla uusia toimintajaksoja, jotta 

poliittisella prosessilla on mahdollisuus kertautua ja johtaa tiedon rakentamisen kan-

nalta myönteiseen lopputulokseen. Fasilitoitu vuorovaikutus luo siten edellytyksiä 

paitsi eturistiriidan käsittelylle ja sen purkamiselle, myös poliittisesta prosessista siir-

tymiselle uuden tiedon rakentamiseen.   

 

8.2.3 Institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimus 

Tutkimukseni anti institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimukselle (Drew & Herita-

ge 1992, Drew & Sorjonen 1997, Raevaara ym. 2001) on tieto siitä, millaista fasilitoi-

tu vuorovaikutus on tiedon rakentamisen poliittisessa prosessissa. Lähtökohtana on, 

että fasilitoitu vuorovaikutus noudattaa kolmivaiheista aloite-vastaus-palaute –

rakennetta (Sinclair & Coulthard 1975 , Cooren ym. 2006). Tutkimukseni tuloksena 

oli, että poliittinen prosessi muuttaa tätä kolmivaiheista rakennetta.  Yksi vuorovaiku-

tuksen rakenteen poikkeama aiheutuu silloin, kun poliittisen prosessin tapahtumia eli 

eturistiriitaa, näkökulman muutosta ja edun oikeutusta käsitellään. Toinen vuorovaiku-

tuksen rakenteen poikkeama aiheutui siirtymisestä poliittisesta prosessista tiedon ra-

kentamiseen.  

Fasilitoijan tärkeä institutionaalinen tehtävä on yksilöllisen tiedon julki saaminen 

ryhmän vuorovaikutukseen (Nielsen 2012). Tämä tehtävä on samankaltainen kuin 

haastattelutilanteessa toimivalla toimittajalla (Heritage & Greatbatch 1991). Tutki-

mukseni perusteella tiedon rakentamisen poliittisessa prosessissa fasilitojan tehtäväksi 

muodostuu tämän lisäksi myös poliittisen prosessin ohjaaminen vuorovaikutuksessa, 

jotta poliittinen prosessi voi johtaa myönteiseen lopputulokseen eli oppimiseen ja tie-

don rakentamiseen.  
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8.3 Käytännön kontribuutio 
Tutkimukseni tulokset auttavat tarkastelemaan poliittista prosessia siitä näkökulmasta, 

jossa se nähdään organisaatioiden välisten innovaatioiden kannalta hyödyllisenä. Tu-

losten perusteella poliittista prosessia ei pidä välttää yritysten välisessä yhteistyössä 

silloin, kun yritysten välistä tiedon rakentamista tavoitellaan. Poliittinen prosessi voi 

myös edistää tiedon rakentamista sillä edellytyksellä, että sitä ohjataan tietoisesti kohti 

kiihdytettyä tiedon rakentamista. 

Kun eturistiriita estää yritysten välistä tiedon rakentamista, interventio ja fasilitoitu 

vuorovaikutus mahdollistavat poliittisen prosessin käsittelemistä rakentavalla tavalla, 

jolloin innovatiiviset ratkaisut mahdollistuvat. Tutkimukseni tuo tähän havaintoon 

liittyen uutta tietoa kuvaamalla, millaisia poliittisen prosessin tapahtumia ja tulkinta-

kehyksen muutoksia vuorovaikutuksessa on mahdollista kohdata, jotta fasilitoija voi 

ennakoida niitä ja valita tilanteeseen sopivan etenemistavan. Tulokset auttavat fasili-

toijaa ymmärtämään paremmin, mihin tapahtumiin fasilitoija voi vaikuttaa, tai millai-

sille tapahtumille tulisi antaa tilaa ja siten luoda mahdollisuus uuden tiedon emergen-

tille rakentamiselle poliittisessa prosessissa. 

Tulokset hyödyttävät myös interventioiden suunnittelua. Jotta poliittinen prosessi voisi 

nousta esiin vuorovaikutuksessa rakentavalla tavalla, ja jotta vuorovaikutuksen fasili-

toinnilla olisi edellytykset tukea tällaista vuorovaikutusta, intervention on ensin luota-

va edellytykset suotuisan tilanteen syntymiselle. Esimerkiksi osallistujien valinta on 

otettava intervention suunnittelussa tästä näkökulmasta huomioon. Osallistujien riittä-

vällä erilaisuudella eli eri ryhmien sekä hierarkiatasojen edustajien mukanaololla on 

keskeinen merkitys poliittisen prosessin käsittelylle, sekä tiedon rakentamisen edistä-

miselle. Vuorovaikutuksen kohteena olevien esimerkkitapausten valinnalla voidaan 

myös vaikuttaa siihen, että poliittinen prosessi saadaan nousemaan esiin ja käsiteltä-

väksi. 
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8.4 Tutkimuksen arviointi 
 

Yleistettävyys 

Tutkimukseni kohdistuu tiedon rakentamisen poliittisen prosessin tutkimiseen yksit-

täisen tapauksen avulla (Yin 2003), jossa kuvasin poliittista prosessia seitsemän toi-

mintajakson avulla selittyvänä kokonaisuutena. Tutkimukseni tavoitteena oli ilmiön 

kuvaileminen ja olemassa olevaa teorian laajentaminen (Vaughn 1992) tietystä kon-

tekstista peräisin olevan aineiston avulla. Yksittäisen tapauksen tutkimuksen rajoittee-

na on tulosten yleistettävyys (Yin 2003). Toinen tulosten yleistettävyyttä rajoittava 

tekijä on, että ne perustuvat induktiivisen päättelyyn. Induktiivisen tutkimuksen peri-

aatteellinen ongelma on, että samasta aineistosta voidaan tehdä useita yleistyksiä (Ke-

tokivi & Mantere 2010). Olennainen kysymys on siten, miten tutkija voi vakuuttaa 

lukijan omista valinnoistaan (emt., 316). Noudatan päättelyssä empiirisen kontekstu-

alisaation strategiaa (emt.) käyttämällä hyväksi aineiston visuaalista käsittelytapaa eli 

”aineistorakennetta” (engl. data structure, Gioia ym. 2012), jonka avulla tutkimuksen 

järjestelmällinen eteneminen aineistosta johtopäätöksiin voidaan havainnollistaa.  

Tulosten yleistettävyyttä voidaan tarkastella suhteessa sellaiseen vuorovaikutukseen, 

joka ei ole fasilitoitua, ja joka siinä mielessä olisi organisaatioiden todellisuudesta 

saatavaa ”luonnollista aineistoa” (Silverman 2006). Pääsyni aineistoon, jossa tiedon 

rakentamisen poliittista prosessia voidaan havainnoida, on mahdollistunut toimintatut-

kimuksen kautta. Tämä asetelma tuo mukanaan sen, että samalla kun organisaatioiden 

välistä vuorovaikutusta tarkastellaan, huomioon täytyy ottaa myös fasilitoijina toimi-

vien tutkijoiden vaikutus vuorovaikutukseen. Keskustelunanalyyttinen näkökulma 

kiinnittää huomiota siihen, miten toiminta ja konteksti luodaan osallistujien tuottami-

na, eikä vuorovaikutuksen mitään piirrettä tai yksityiskohtaa voida sivuuttaa sattu-

manvaraisena tai turhana (Heritage 1996 [1984]). Fasilitoija osallistuu toimintaan ja 

kontekstin tuottamiseen, eikä tässä suhteessa poliittisen prosessin tarkastelu ilman 

hänen roolinsa huomioimista ole mahdollista ilman, että vuorovaikutuksessa jätettäi-

siin huomiotta piirteet jotka ovat teoreettisesti merkittäviä. Tästä näkökulmasta poliit-

tista prosessia koskevat tulokset eivät olekaan yleistettävissä fasilitoimattomaan vuo-

rovaikutukseen, mutta tulokset mahdollistavat kuitenkin vertailun tilanteisiin, joissa 

tiedon rakentamisen poliittinen prosessi etenee ilman fasilitoijaa, ja vertailun tekemi-

sen fasiltoinnin vaikuttavuudesta. 
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Luotettavuus 

Edellytyksenä laadullisen tutkimuksen luotettavuudelle on, että ilmiön kuvaamiseen 

käytetty menetelmä on yhteensopiva tutkimuksessa käytettyjen teoreettisten oletta-

musten ja tavoitteiden kanssa (Gephart 2004, 455-456).  Sovelsin tutkimuksessani 

keskustelunanalyyttistä menetelmää. Keskustelunanalyysin tavoitteena on selvittää 

niitä vuorovaikutuksen keinoja ja menettelytapoja, joiden avulla ihmiset tuottavat 

keskinäistä toimintaansa ja tekevät ympäristöänsä ymmärrettäväksi (Sacks 1984). Sen 

teoreettinen viitekehys rakentuu ihmisten kyvykkyyteen tehdä tulkintoja maailmasta 

siten kuin se hetki hetkeltä rakentuu (Fairhurst & Cooren 2004, 134). Tutkimukseni 

kohteena oleva organisaatioiden edustajien välinen tiedon rakentaminen ja fasilitoijan 

toiminta vuorovaikutuksessa selittyvät ilmiöinä juuri tästä teoreettisesta viitekehykses-

tä käsin, joten keskustelunanalyysi on tutkimusmenetelmänä paitsi yhteensopiva, se 

luo myös perustan näitä ilmiöitä koskevalle teorian muodostukselle. 

Tutkimukseni rajoitteena on, että sovelsin keskustelunanalyysiä ja sen mahdollisuuk-

sia vain osittain. Rajauduin tarkastelemaan puhuttua vuorovaikutusta, ja siinä ilmene-

viä jaksottaisia rakenteita kuten vierusparirakennetta ja fasilitoidun vuorovaikutuksen 

kolmiosaista rakennetta. Poliittisessa prosessissa ilmenevän eturistiriidan tarkastelun 

kannalta tämä on ongelmallista, koska ristiriidassa erimielisyyden lisäksi tunteiden 

merkitys on keskeinen (Kolb & Putnam, 1992), ja erilaiset asenteet ja näkökulmat 

voivat ilmentyä toiminnassa sekä episteemisinä että affektiivisina (Keisanen 2007).  

Käyttämäni tutkimusmenetelmä oli sellainen, jossa tunteiden havainnointi ristiriitati-

lanteessa jäi pinnalliseksi. Niiden havaitsemiseen olisi tarvittu syvällisempää keskus-

telunanalyysin keinovalikoman käyttämistä kuten ilmeiden ja prosodisten elementtien 

havainnoimista sekä teoriapohjan laajentamista. 

Yksi laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteereistä on se, miten hyvin tulosten 

johtamisen tapa on kuvattu (Guba 1981). Olen kuvannut työni teoreettista päättelyta-

paa sekä analyysin tekotapaa varmistaakseni sen, että aineistosta lähtevien päättelyi-

den etenemistä analyyttisessä prosessissa on mahdollisuus seurata. Videoaineiston 

analyysin luotettavuuden perustana on myös aineiston analysointi tutkimusryhmässä , 

mikä on tehokas keino vähentää tutkijan ennakkokäsitysten ja tottumusten vaikutusta 

aineistosta tehtäviin havaintoihin (Jordan & Henderson 1995, 44). Vaikka en analy-

soinut aineistoa tutkimusryhmässä, tarkistin tekemiäni päätelmiä tutkijatovereideni 

kanssa tutkimuksen kuluessa. Tapa varmistaa tutkimuksen luotettavuutta on myös 

käyttää tutkimuksessa erilaisia aineistotyyppejä, teorioita, näkökulmia tai analyysime-

netelmiä triangulaation avulla (Denzin 1970). Käytin tutkimuksessani videoaineiston 
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lisäksi erilaisia tukiaineistoja (ks. luku  5.3.1) päätelmien varmistamiseen. Lisäksi olin 

itse läsnä työpajassa havainnoimassa sen tapahtumia. 

 

8.5 Jatkotutkimuksen tarve 
Vuorovaikutuksen tutkimuksen avulla on mahdollista tutkia organisaatioiden tiedon 

rakentamisen ilmiöitä siten kuin ne todellisessa tilanteessa tapahtuvat. Tämä avaa lu-

paavia mahdollisuuksia jatkotutkimukselle. Työni tärkeä tulos oli havainto siitä, että 

fasilitoidussa vuorovaikutuksessa poliittinen prosessi paitsi esti, myös edisti voimak-

kaasti tiedon rakentamista. Tämä on tärkeä jatkotukimuksen kohde siitä näkökulmasta, 

miten poliittisessa prosessissa tiedon rakentamista voidaan fasilitoinnilla tukea. Fasili-

toija on vuorovaikutuksessa läsnä jatkuvasti ei-sanallisen vuorovaikutuksen kautta. Se 

miten tämä toiminta eli esimerkiksi eleet ja ilmeet tukevat vuorovaikutusta, on oleel-

lista silloinkin, kun fasilitoija ei osallistu vuorovaikutukseen sanallisesti puheenvuoro-

jensa kautta. Tilanteita, joissa poliittinen prosessi johtaa oppimiseen on siten erityisen 

mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde, tarkasteltuna multimodaalisen vuorovaiku-

tuksen tutkimuksen keinoin (esim. Goodwin 2000). 

Huumorin käyttö nousi aineistossa esiin tärkeänä välineenä poliittisen prosessin käsit-

telemisessä. Analyyttisesti huumoria oli vaikea luokitella mihinkään luokkiin. Päin-

vastoin huumori leikkasi yli erilaisten luokkien ja se loi ulospääsyn olemassa olevien 

merkitysten ulkopuolelle. Huumori mahdollisti kaikkien ryhmän osallistumisen sa-

maan aikaan, ja hankalan tilanteen käsittelemisen. Sen käyttö fasilitoinnissa on myös 

oman tutkimuksensa aihe. 

Toinen tutkimuksessani esiin noussut mutta sen ulkopuolelle rajattu ilmiö oli valtasuh-

teiden merkitys vuorovaikutuksen etenemisessä. Vallan merkitystä organisaatioiden 

oppimisen tutkimuksessa on tutkittu aiemmin (esim. Pfeffer 1981, Mumby 1988), 

mutta organisaatiorajoja ylittävän tiedon rakentamisen tutkimuksessa tämä on tärkeä 

ilmiö otettavaksi huomioon myös vuorovaikutuksen tasolla (vrt. Peräkylä 1996). Val-

tasuhteilla on siten tärkeä merkitys myös fasilitoinnin tutkimukselle. 

Vuorovaikutuksen tutkimuksen avulla syntyi tietoa organisaatioiden edustajien ja fasi-

litoijan osallisuudesta ja annista vuorovaikutuksessa poliittisen prosessin aikana. Tämä 

uusi tieto luo pohjaa tiedon rakentamisen tapahtumien määrälliselle käsittelylle ja 

mittaamiselle sekä sille, että tiedon rakentamisen tuloksellisuutta ja fasilitoinnin vai-

kuttavuutta voidaan seurata ja kehittää edelleen.  
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Liitteet 
Liite 1. Myyntiprojekteja koskevan vuorovaikutuksen sisältölokit 

Myynti- 
projekti 
1. 
 
Kohtaus 

Alkuaika Sisältö 

1 0:46:18.8 KESKUSTELUN ALKU  
Esimerkkitapauksen keskustelu alkaa, yhteisen myyntiprojektin ta-
voitteiden käsittelyä. 

2 0:49:50.8 RFI A 
Tarjouskysely yrityksen A näkökulmasta. 

3 0:54:04.5 RFI B 
Tarjouskysely yrityksen B näkökulmasta. 

4 0:56:02.3 RFP B 
Tarjouspyyntö yrityksen B näkökulmasta. 

5 0:57:34.1 RFP A 
Tarjouspyyntö yrityksen A näkökulmasta. 

6 1:03:08.4 KATSE TAAKSEPÄIN  
Edellisiä vaiheita tarkastellaan uudelleen asiakkaan näkökulmasta. 

7 1:05:23.9 NDA 
Keskustellaan NDA:n merkityksestä yhteistyölle. 

8 1:07:04.0 A PÄÄTÖKSET 
Keskustellaan yrityksen A päätöksistä. 

9 1:10:20.9 B PÄÄTÖKSET 
Keskustellaan yrityksen B päätöksistä. 

10 1:11:24.2 TARJOUKSET 
Keskustellaan tarjousvaiheen tapahtumista. 

11 1:15:57.0 YHTEISET KOKOUKSET  
A:n ja B:n yhteiset kokoukset tarjouksen jälkeen. 

12 1:20:02.0 ESITTELYT  
Keskustellaan tarjouksen esittelemisestä asiakkaalle. 

13 1:21:56.1 PÄÄTÖS 
Keskustellaan asiakkaan päätöksestä valita toimittaja. 

14 1:23:17.2 KATSE TULEVAAN 
Katsotaan eteenpäin edelleen käynnissä olevaa myyntiprojektia. 

15 1:25:33.1 YHTEENVETO  
Esimerkkiprojektia tarkastellaan kokonaisuudessaan. 

16 1:30:11.9 AVOIMUUS 
Keskustellaan avoimuudesta projektin aikana.  

17 1:35:14.7 ASIAKASNÄKÖKULMA 
Pohditaan asiakkaan näkökulmaa projektiin. 

18 1:39:28.7 ORGANISAATIO 
Keskustellaan yhteisestä organisoitumisesta projekteissa.  

19 1:47:18.0 MYYNTIJOHTO 
Keskustellaan myyntijohdon ja myyntitiimin yhteistyöstä. 
Keskustelu projektista päättyy. 
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Myynti- 
projekti 
2. 
 
Kohtaus 

Alkuaika Sisältö 

1 2:46:19.3 KESKUSTELUN ALKU 
R3 avaa keskustelun, A11 ja B2 esittelevät projektia.  

2 2:47:37.4 A PÄÄTÖS 
A:n päätös panostaa asiakkaaseen. 

3 2:50:22.5 YHTEYDET 
Alustavat yhteydet yritysten välillä. 

4 2:54:33.2 A PÄÄTÖS 
A:n päätös tarjota itsenäisesti. 

5 2:55:20.8 ASIAKAS 
Keskustellaan neuvotteluista asiakkaan kanssa. 

6 2:58:48.3 RFP 
Keskustellaan tarjouspyynnön yhteisestä analysoinnista. 

7 2:59:45.5 YHTEYSHENKILÖT 
Kesksutellaan yhteyshenkilöiden löytymisestä eri yrityksissä. 

8 3:00:12.8 TARKENTAVAT NEUVOTTELUT 
Keskustellaan tarkentavien neuvottelujen vaiheesta. 

9 3:02:22.7 YHTEISET NEUVOTTELUT  
Keskustellaan yhteisten neuvottelujen vaiheesta. 

10 3:03:14.0 KUSTANNUSTEHOKKUUS 
keskustellaan miten ksutannustehokkuus saatiin hallittua.  

11 3:05:02.5 ONNISTUMINEN 
Projektin onnistuminen tunnistetaan. Vilkas keskustelu onnistumi-
sesta. 

12 3:07:02.3 SIVUJUONNE 
Projektissa ollut yllättävä tapahtuma. Tästä ei monilla osallistujilla 
ollut tietoa. 

13 3:09:44.3 MENESTYSTARINA 
B5 ehdottaa menestystarinan tekemistä. 

14 3:13:31.9 YHTEENVETO 
Yhteistyön keskeistä sisältöä ja onnistumisen tekijöitä käsitellään. 
Jotkin lähtevät huoneesta, keskustelu jatkuu. 

15 3:22:54.4 ASIAKASPALAUTE 
Keskustellaan asiakkaan antamasta palautteesta. 
Keskustelu projektista päättyy. 
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Liite 2. Vuorovaikutuksen rakenteiden kuvaajat kokonaisuutena. 

  



 

158 
 

 



 

159 
 

 

 



 

160 
 

 





9HSTFMG*agbfci+ 

ISBN 978-952-60-6152-8 (painettu) 
ISBN 978-952-60-6153-5 (pdf) 
ISSN-L 1799-4934 
ISSN 1799-4934 (painettu) 
ISSN 1799-4942 (pdf) 
 

KAUPPA + 
TALOUS 
 
TAIDE + 
MUOTOILU + 
ARKKITEHTUURI 
 
TIEDE + 
TEKNOLOGIA 
 
CROSSOVER 
 
DOCTORAL 
DISSERTATIONS 

A
alto-D

D
 4

5
/2

015 

Tämä väitöskirja kuvaa yritysten välistä 
tiedon rakentamista tilanteessa, jossa 
yritysten erilaiset käytännöt ja edut 
muodostavat esteitä yhteiselle tiedon 
rakentamiselle. Väitöskirja yhdistää 
organisaatiotutkimusta sekä 
keskustelunanalyyttistä tutkimusta, ja luo 
tarkempaa kuvaa yritysten välisestä tiedon 
rakentamisesta yksilöiden välisessä 
vuorovaikutuksessa. 
  
Tuloksena on uutta tietoa siitä, millaisten 
tapahtumien kautta tiedon rakentaminen 
eturistiriidan aikana etenee, ja miten 
eturistiriita voi toimia tiedon rakentamista 
edistävänä tekijänä. Tutkimus valottaa myös 
fasilitoijan toimintaa tietoa rakentavan 
vuorovaikutuksen ohjaajana. Fasilitoijan 
vuorovaikutukseen luomat toimintajaksot 
muodostavat rakenteen, jonka avulla 
fasilitoija voi ohjata eturistiriitaa kohti 
tuloksellista tiedon rakentamista. 

A
ntero H

irvensalo 
O

rganisaatioiden välinen tiedon rakentam
inen eturistiriidassa - fasilitoidun työpajan 

vuorovaikutuksen tarkastelua 
A

alto
-ylio

p
isto

 

Koneenrakennustekniikan laitos, otantotalouden laitos 

Organisaatioiden välinen 
tiedon rakentaminen 
eturistiriidassa - 
fasilitoidun työpajan 
vuorovaikutuksen 
tarkastelua 

Antero Hirvensalo 

DOCTORAL 
DISSERTATIONS 

9HSTFMG*agbfci+ 

ISBN 978-952-60-6152-8 (painettu) 
ISBN 978-952-60-6153-5 (pdf) 
ISSN-L 1799-4934 
ISSN 1799-4934 (painettu) 
ISSN 1799-4942 (pdf) 
 

KAUPPA + 
TALOUS 
 
TAIDE + 
MUOTOILU + 
ARKKITEHTUURI 
 
TIEDE + 
TEKNOLOGIA 
 
CROSSOVER 
 
DOCTORAL 
DISSERTATIONS 

A
alto-D

D
 4

5
/2

015 

Tämä väitöskirja kuvaa yritysten välistä 
tiedon rakentamista tilanteessa, jossa 
yritysten erilaiset käytännöt ja edut 
muodostavat esteitä yhteiselle tiedon 
rakentamiselle. Väitöskirja yhdistää 
organisaatiotutkimusta sekä 
keskustelunanalyyttistä tutkimusta, ja luo 
tarkempaa kuvaa yritysten välisestä tiedon 
rakentamisesta yksilöiden välisessä 
vuorovaikutuksessa. 
  
Tuloksena on uutta tietoa siitä, millaisten 
tapahtumien kautta tiedon rakentaminen 
eturistiriidan aikana etenee, ja miten 
eturistiriita voi toimia tiedon rakentamista 
edistävänä tekijänä. Tutkimus valottaa myös 
fasilitoijan toimintaa tietoa rakentavan 
vuorovaikutuksen ohjaajana. Fasilitoijan 
vuorovaikutukseen luomat toimintajaksot 
muodostavat rakenteen, jonka avulla 
fasilitoija voi ohjata eturistiriitaa kohti 
tuloksellista tiedon rakentamista. 

A
ntero H

irvensalo 
O

rganisaatioiden välinen tiedon rakentam
inen eturistiriidassa - fasilitoidun työpajan 

vuorovaikutuksen tarkastelua 
A

alto
-ylio

p
isto

 

Koneenrakennustekniikan laitos, otantotalouden laitos 

Organisaatioiden välinen 
tiedon rakentaminen 
eturistiriidassa - 
fasilitoidun työpajan 
vuorovaikutuksen 
tarkastelua 

Antero Hirvensalo 

DOCTORAL 
DISSERTATIONS 

9HSTFMG*agbfci+ 

ISBN 978-952-60-6152-8 (painettu) 
ISBN 978-952-60-6153-5 (pdf) 
ISSN-L 1799-4934 
ISSN 1799-4934 (painettu) 
ISSN 1799-4942 (pdf) 
 

KAUPPA + 
TALOUS 
 
TAIDE + 
MUOTOILU + 
ARKKITEHTUURI 
 
TIEDE + 
TEKNOLOGIA 
 
CROSSOVER 
 
DOCTORAL 
DISSERTATIONS 

A
alto-D

D
 4

5
/2

015 

Tämä väitöskirja kuvaa yritysten välistä 
tiedon rakentamista tilanteessa, jossa 
yritysten erilaiset käytännöt ja edut 
muodostavat esteitä yhteiselle tiedon 
rakentamiselle. Väitöskirja yhdistää 
organisaatiotutkimusta sekä 
keskustelunanalyyttistä tutkimusta, ja luo 
tarkempaa kuvaa yritysten välisestä tiedon 
rakentamisesta yksilöiden välisessä 
vuorovaikutuksessa. 
  
Tuloksena on uutta tietoa siitä, millaisten 
tapahtumien kautta tiedon rakentaminen 
eturistiriidan aikana etenee, ja miten 
eturistiriita voi toimia tiedon rakentamista 
edistävänä tekijänä. Tutkimus valottaa myös 
fasilitoijan toimintaa tietoa rakentavan 
vuorovaikutuksen ohjaajana. Fasilitoijan 
vuorovaikutukseen luomat toimintajaksot 
muodostavat rakenteen, jonka avulla 
fasilitoija voi ohjata eturistiriitaa kohti 
tuloksellista tiedon rakentamista. 

A
ntero H

irvensalo 
O

rganisaatioiden välinen tiedon rakentam
inen eturistiriidassa - fasilitoidun työpajan 

vuorovaikutuksen tarkastelua 
A

alto
-ylio

p
isto

 

Koneenrakennustekniikan laitos, otantotalouden laitos 

Organisaatioiden välinen 
tiedon rakentaminen 
eturistiriidassa - 
fasilitoidun työpajan 
vuorovaikutuksen 
tarkastelua 

Antero Hirvensalo 

DOCTORAL 
DISSERTATIONS 

Tu

Aalto-yliopisto
Insinööritieteiden korkeakoulu
Koneenrakennustekniikan laitos
Perustieteiden korkeakoulu
Tuotantotalouden laitos



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




