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TIIVISTELMÄ  

 
uovuus on läsnä organisaation, ryhmän ja yksilön toiminnassa, mutta sen 
ominaisuudet ovat usein vaikeasti havaittavissa. Stereotyyppisesti luovuus 
käsitetään uuden rakentamiseksi jopa tyhjästä. Tämä ei tietenkään pidä paik-

kaansa. Luovuus on lähempänä tavallista kuin epänormaalia. Luovuus voi johtaa 
osaavissa käsissä taloudelliseen menestykseen, kun taas pahimmillaan väärissä käsissä 
inhimilliseen tragediaan. Käytännössä se tuottaa ryhmässä vastauksia, uusia ideoita ja 
ratkaisuja, mutta se voi myös tukahduttaa niiden luomista. Juuri luovuuden mystiik-
ka ja vastakkain asettelu on vaikuttanut tämän tutkimuksen tarkoituksen muodostu-
miseen.  
 
Luovuus tulee tehdä näkyväksi, jotta sitä voidaan ymmärtää. Tämän tutkimuksen 
tavoitteena on löytää ja kuvailla kokonaisvaltaisesti luovuutta ryhmässä. Erityisesti 
ymmärtää toiminnan kautta luovuuden toimimista ryhmässä ja sitä, miten ja millai-
sena luovuus näyttäytyy tilanteessa ja toiminnassa. Luovuutta tehdään näkyväksi eri 
tasojen ja luokkien kautta, jotka sisältävät luovuuden rakentavien tekijöiden lisäksi 
sitä estävät tekijät. Johtoajatuksena toimii oletus, että luovuuden rakenteen rikkomi-
sen osiin tekee sen selvemmäksi ymmärtää. Teoria kulkee tutkimuksen vaiheiden 
mukana antamalla käsitteellisen viitekehyksen luovuuden kuvaamiselle ja selittämi-
selle.  
 
Tutkimus rakentuu teoreettiseen viitekehykseen, joka luodaan laajasta laadullisesta 
aineistosta oletuksiksi ja kysymyksiksi. Nämä toimivat kahden empiirisen vaiheen 
runkona muodostaen aineiston keräämiselle perusteet. Empiirisissä vaiheissa testa-
taan oletuksia kahdessa eri ryhmässä, jotka poikkeavat toisistaan tavoitteeltaan ja 
ajan suhteen. Tässä periaatteena on luovuuden kokonaisvaltainen kuvailu ryhmässä. 
Ryhmän luovuus rakentuu tekijöistä, tasoista ja luokista. Menetelminä käytetään 
haastattelun eri muotoja ja osallistuvaa havainnointia. Tuloksena muodostuu näke-
mys luovuuden rakenteesta ryhmässä sekä tilanteiden ja toiminnan vaikutuksesta 
luovuuden eri tekijöihin.  
 
Luovuus ryhmässä nähdään arkipäiväisenä ilmiönä. Luovuutta esiintyy ryhmätyös-
kentelyn kaikissa vaiheissa. Näkyvin osa on yleensä luovin hetki, jossa kollektiivisesti 
ratkaistaan ongelmaa ja löydetään siihen uusi ratkaisu. Tässä tutkimuksessa erityinen 
mielenkiinto oli keskittyminen kokonaisvaltaisesti luovuuteen, mikä tarkoitti vaati-
mattomankin luovuuden tutkimista. Ryhmässä tehdään paljon toimintoja erilaisissa 
ympäristöissä ennen ja jälkeen luovinta hetkeä. Tämä tutkimus väittää, että näissä 
hetkissä on myös luovuutta, mutta se esiintyy eri tavalla riippuen tilanteesta ja toi-
minnasta. Ryhmätyöskentelyn kaikissa vaiheissa on luovuutta rakentavia ja estäviä 
tekijöitä. Näiden välille muodostuu jännitteinen suhde.  
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Keskeisinä tuloksina voidaan nostaa luovuuden rakentuvan monista eri tekijöistä 
ryhmässä. Nämä tekijät ovat käsitelty tasoittain, jotka kaikki vaikuttavat ryhmään. 
Luovuus on ryhmässä monitasoista, muuttuvaa ja jännitteistä. On saavutettu koko-
naisvaltainen näkemys luovuudesta, mikä sisältää rakentavien tekijöiden lisäksi näkö-
kulman luovuutta estäviin tekijöihin. Tässä tutkimuksessa on myös hyödynnetty luo-
vuutta mahdollistavaa luokkaa kuvailemaan tilanteissa ja toiminnoissa luovuuden 
muuntautumista ja vaikeaselkoisuutta. Lopputuloksena on rakennettu käsitteellinen 
viitekehys ja vastattu kysymykseen ”millaisena” luovuus ryhmässä rakentuu tekijöis-
tä, tasoista ja luokista. Tämän johtopäätöksenä on laadittu kokoava malli, joka selit-
tää uudella tavalla ”miten” luovuus rakentuu ryhmässä.  
 
Avainsanat: luovuus, ryhmä, yksilö, ympäristö, johtaminen, toiminta, organisaatio, 
sotilasorganisaatio, Rajavartiolaitos. 
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ABSTRACT 

 

reativity is present in the actions of an organization, group and individual 
but these characteristics are usually difficult to observe. Stereotypically, cre-
ativity is understood as creating something new. Of course, this is not true. 

Creativity is more akin to normal than abnormal. In a broader sense, creativity can 
lead to economic success in capable hands or at worst, to human tragedy if in the 
wrong hands. On a practical level, it produces answers, new ideas and solutions in a 
group, but it can also suppress its creation. It is precisely this polarity and the mysti-
cism of creativity that has shaped the purpose of this research. 
 

Creativity should be made observable so that it can be understood. The aim is to 
find and comprehensively describe the creativity of a group. In particular, to try and 
understand through actions the way in which creativity works in a group and how it 
is presented in situations and actions. Creativity is made observable through differ-
ent levels and categories, which contain constructive factors of creativity as well as 
factors that constrain it. The guiding principle is the assumption that the division of 
the structure of creativity makes it clearer to understand. In addition, the theory fol-
lows hand in hand with each section of the study and provides a conceptual frame-
work to describe and explain creativity. 
 

The research is based on the theoretical framework that is constructed from exten-
sive qualitative data to form experimental assumptions and questions. These act as a 
basis to justify the gathering of material for two empirical stages. In empirical phas-
es, the assumptions are tested in two different groups that differ from each other in 
terms of their goals and duration. In this the principle is a comprehensive descrip-
tion of creativity in a group that consists of factors, levels, and categories. The 
methods used in this paper include different forms of interviews and participatory 
observation. The result is an analysis of the structure of creativity in a group and the 
impact of situations and activities on the various factors of creativity. 
 

Creativity in a group is seen as a day-to-day phenomenon. Creativity occurs in all 
stages of teamwork. The most distinct part of creativity occurs when a group engag-
es in problem solving and comes up with a resolution. In this study, special atten-
tion was given to holistic creativity, which meant the exploration of even modest 
creativity. The group performed a lot of activities in different environments before 
and after the creative moment. This research claims that there is creativity in these 
moments, but it is exhibited differently depending on the situation and the activity. 
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Creativity is constructive and constraining in all stages of teamwork. A relationship 
with tension is formed between these two. 
 

Key results are that creativity is formed by many factors in the group. These factors 
are arranged by levels that all affect the group. A holistic view of creativity has been 
achieved, which includes not only constructive factors, but also a perspective on the 
constraints of creativity. This study has also taken advantage of a creativity enabling 
category to describe the transformation and complexity of creativity in situations 
and processes. As the end result, conceptual framework is constructed and the ques-
tion of ’how’ creativity in the group is created of factors, levels and categories is an-
swered. As a result, a compilation model has been drawn up that explains in a new 
way ’what kind of’ form creativity takes in a group. 
 

Keywords: creativity, group, individual, environment, leadership, process, organiza-
tion, military organization, Border Guard. 
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ESIPUHE 

 

len katsonut lukemattomia kertoja ikkunasta ulos kauniin Lappeenrannan 
sataman ja Saimaan muodostamaa näkymää. Samaan aikaan korvakuulok-
keista on kuulunut musiikkia – trancea – sen takia, ettei siinä kuule kuin 

melodian. Ajatus on ollut kohti huomista, mutta keskittyminen ei ole saanut her-
paantua edes musiikin laulannasta. Olen oppinut syventymään ja tekemään vähässä 
ajassa parhaani. Liian monena iltana olen joka tapauksessa istunut penkilläni ja miet-
tinyt syksyistä lehtien värien muutosta. Tiedän tehneeni sen, mitä ajatus on monesti 
katsoessani Saimaata kertonut: käytä aika hyväksi ja mieti seuraavaa. Nyt olen valmis 
jättämään tämän vaiheen taakseni ja siirtymään kohti seuraavaa kokemusta.  
 
Opiskeluintoni on alkanut vasta viimeisen lukion vuoden aikana. Olen ehkä yksi 
esimerkki siitä, että myös kohtuullisen myöhäisessä vaiheessa on mahdollista ylittää 
odotukset ja nousta itse askeleen ylemmäksi. Opiskelu on yksi keskeisimmistä po-
luistani. Kaikki tämä on kiteytynyt motivaatioon oppia ja kokea uutta. Tästä kiitokset 
kuuluvat monelle ihmiselle, jotka ovat mahdollistaneet motivaation ylläpitämisen ylä- 
ja alamäissä. Tämän neljän vuoden aikana olen käyttänyt runsaasti aikaa projektiini 
työn ohessa. Kaiken muun ajan olen halunnut olla perheeni arjessa ja lapsien harras-
tuksissa mukana. Tässä vaiheessa pystyn onneksi toteamaan, että olen uhrannut pro-
sessiin vain kaiken ”ilta-aikani” ja lomani. 
 
Kiitokset kuuluvat laajalle joukolle. Ilman teitä ei olisi tätä tutkimusta. Lähimmäisten 
vankkumaton tuki pysäyttää ajattelemaan ja kiittämään nöyrimmin Teitä. Vaimoni ja 
pojat olette nähneet tämän koko karmeuden iloisiin onnistumisiin asti – jos joku 
sanoo, että tutkimusprosessi on elämässä parasta, mitä on tapahtunut, niin onnitte-
len. En itse tätä allekirjoita. Olen ollut itsekäs ja vienyt teille kuuluvaa aikaa. Toivon 
sydämestäni, että uhraukset ovat olleet hallittuja eikä suuria arpia ole ajatteluunne 
muodostunut. Isälleni, äidilleni ja veljelleni kiitos mahdollisuuksien luomisesta ja 
rakastavasta kodista lapsuudestani asti. Isovanhemmilleni kiitos elämän ohjeista. 
Appivanhempieni suuntaan kiitokset arkisen aherruksen tukemisesta sekä kielen-
huollon vinkeistä. 
 
Ensimmäisestä tapaamisestamme asti olet ohjaajani, sotilasprofessori, ye-
everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen edistänyt kehittymistäni tavoitteissa antamalla 
vapautta ja kriittisesti opponoimalla. En varmastikaan vastannut kaikkeen aina taval-
la, joka olisi vastannut itse ongelmaan. Mutta ehkä tästä on juuri kyse ohjausproses-
sissa. Olit tukena, kun sitä tarvitsin. Muuten jaoit kokemustasi ilman ennakkoluuloja 
tai muodollisia raja-aitoja. Tästäkin olen kiitollisuuden velassa. Kiitän tästä kaikesta 
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ja toivon yhteistyön jatkuvan tulevaisuudessa. Olen soveltanut opettamaasi jo mo-
nesti työelämässä.  
 
Työn esitarkastajat professori Virpi Sorsa ja tutkija Minna Branders ovat esimerkilli-
sesti nostaneet kehittämiskohtia esille. Kiitän heitä lukuisista huomioista ja rakenta-
vasta palautteesta. Kiitokset kuuluvat myös monelle professorille ja tutkijalle, joilta 
olen pyytänyt tukea. Erityisesti haluan kiittää kriittisistä, mutta korjaavista kommen-
teista tutkijatohtori Jouni Virtaharjua. Sain tästä korvaamatonta hyötyä työni eteen-
päin viemiseksi.  
 
Te ystäväni, olette olleet tärkeässä roolissa ja pitäneet minut järjissäni. Tsemppaus, 
kuunteleminen, viinilasin juominen tai jääkiekon katsominen, lapsiemme pihapeleistä 
puhumattakaan ovat olleet tärkeitä minulle. Tunnen olevani onnekas, koska teitä on 
niin monta ympärilläni, ketkä ovat tukeneet minua. Jatketaan yhdessä keskustelua ja 
hauskanpitoa.  
 
Ilman työnantajani Rajavartiolaitoksen tarjoamaa mahdollisuutta ja luottamusta tä-
hän risukasaan ei olisi paistanut aurinko. Kiitos erityisesti komentajilleni ja vartios-
toni esikunnan johdolle valon luomisen tunteesta, mikä on kuljettanut tutkimustani 
eteenpäin.  
 
Rajamme Vartijain ja Werner Hacklinin säätiöiden tukea ilman en olisi päässyt kehit-
tämään itseäni eri tilaisuuksiin. Teidän tuellanne olen voinut sivistää itseäni seminaa-
rimatkoilla Wienissä ja eri puolilla Suomea tilaisuuksissa. 
 
Jokainen rauhoittuu ja saa ajatuksensa selvenemään tavallaan. Minulle mielenrauhan 
on tuonut päämäärä, mutta ennen kaikkea Teidän minulle osoittama tukenne. Tyk-
kään haastaa, kritisoida ja olla jopa itse kritiikin kohteena. Paljon saa aikaan, mikäli 
tarttuu itse kiinni ongelmaan. Kannustan kaikkia tekemään aina sen, mikä itsestä 
tuntuu tärkeältä. Aikaa on meillä rajallinen määrä, eikä mitään kannata jättää pelkäs-
tään sattuman varaan.  
 
 
 
Kimpisessä, maaliskuussa 2019 
 
Jani Liikola 
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1 JOHDANTO 

 
Sen mitä näkee, hävittää – sen mitä tuntee, menettää – sen mitä aikoo säilyttää, muuttaa. 

 

1.1 Mitä luovuuden ymmärtämisellä saadaan aikaan? 

ykyaikanakin on tärkeää olla luova. Menet työhaastatteluun, jossa kerrot 
kuinka osaat ajatella luovasti ja olet luonteeltasi ekstrovertti. Luet Helsin-
gin Sanomista, kuinka Supercell on kehittänyt luovan ja vuorovaikutteisen 

ympäristön työntekijöilleen saaden tätä kautta aivan uusia ideoita esille. Mediasta voi 
lukea sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista eteenpäin vievien työryhmien toimi-
van luovassa prosessissa löytäen vähän väliä uusia palveluratkaisumalleja vanhojen 
mallien tilalle. Itselle tutummassa kontekstissa ”kriisien maailmassa”, joka hetki soti-
laat joutuvat tekemään luovia ja soveltavia ratkaisuja selviytyäkseen voittajana seu-
raavan vaiheen taistelusta. Luovuus on kiistatta kaikessa mukana, mutta harmillisen 
usein käsitteenä se jää ontoksi ilman merkitystä. 
  
Luovuustutkimus on saanut nosteensa 1950-luvun psykologian tutkimuksista. Se on 
mukautunut tieteen eri paradigmoihin. Tieteellisistä tutkimuksista on löydettävissä 
paljon erilaisuutta käsitteelle luovuus, joten yleiskielessä käsite luovuus on vieläkin 
monitulkintaisempi. Kokemukseni tukee tätä käsitystä. Olen kuullut käymissäni kes-
kusteluissa esimerkiksi viittaavaa: ”Mihin me sotilaat tarvitsemme luovuutta? Sotilaat ovat 
sotilaita ja taiteilijat taiteilijoita.” Tässä esimerkissä yhdistyy monta luovuuteen liittyvää 
myyttiä. Johtuneen siitä, että luovuus on kuin käsite tehokkuus, jota käytetään yleis-
terminä kuvaamaan jonkin asiayhteyden, tilan tai toiminnon paremmuutta tai heik-
koutta. Luovuus on kuitenkin laaja kokonaisuus, joka voidaan pilkkoa pienempiin 
osatekijöihin. Luovuus täytyy määrittää tarkemmin ja ottaa huomioon sen tilanne, 
toiminta ja ympäristö.  
 
Luovuus kytkeytyy kaikkeen toimintaan ja ympäristöön, joissa on ihmisiä. Organi-
saatioissa se mahdollistaa innovaatioita ja yksilötasolla se tuottaa esimerkiksi oival-
luksen hetken ongelmaa ratkaistaessa. Yhteistä luovuudelle on monesti sen positiivi-
nen vaikutus, vaikka sillä on myös negatiivisia seurauksia. Sodankäynnissä luovuu-
della on voitettu vihollisia ja käännetty alivoimaisen joukon todennäköinen tappio 
voitoksi. Nämä voitot ovat jääneet elämään legendoina. Luovuutta ei kuitenkaan 
aina yhdistetä menestymiseen, jos siitä maksettava hinta on liian suuri. Kun Hiro-
shimaan ja Nagasakiin tiputettiin nykyajan ”suuret” innovaatiot eli atomipommit tai 
kun Al-Qaidan terroristit lensivät päin World Trade Centerin kaksoistorneja, ei 
yleensä puhuttu luovuudesta. Ei myöskään siinä vaiheessa, kun vihreät miehet valta-
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sivat Ukrainan Krimin. Nämä esimerkit kuitenkin kertovat, että luovuus on valtava 
voimavara, mutta väärinkäytettynä hyvin vaarallinen. Luovuus on piilotettu moneen 
tilanteeseen ja tapahtumaan sisälle eikä siitä puhuta tai kirjoiteta. Se ettei luovuutta 
tuoda esille johtuu ehkä siitä, että emme ymmärrä riittävästi luovuuden olemusta ja 
merkitystä.  
 
Mitä jos työelämän tai organisaation ulkopuoliset haasteet eivät olekaan enää yksin-
kertaisia, vaan kompleksisia. Yksi merkittävä muutos nykyisyyteen on teknologinen 
kehitys. Sen kaikki ulottuvuudet tulevat vaikuttavuudessa, toiminnallisuudessa ja 
suorituskyvyssä ylittämään jo nähdyn. Voittoa tekevissä yrityksissä joudutaan kehit-
tämään täysin uusia liiketoimintakonsepteja tai uudistamaan jopa koko organisaatio. 
Entäpä ne valtiohallinnon organisaatiot, jotka ovat organisoitu byrokraattisiksi toi-
mijoiksi? Byrokraattisille organisaatioille joustavuus ja muutosnopeus ovat haasteita. 
Sotilasorganisaatiota voi pitää mekaanisena ja byrokraattisena organisaationa, mutta 
ei tule luulla, että ne olisivat pysähtyneitä viime sotien jälkeiseen muotoonsa (Liikola, 
2017). Teknologinen murros haastaa nekin miettimään organisaation toimintaa ja 
johtamista.  
 
Edellä mainittu ympäristön muutoksen ja kehittymisen sykli avaa mahdollisuuden 
tutkia osaa jatkuvan muutoksen toiminnasta organisaation kontekstissa. Tämä tut-
kimus syventyy yhtenä osana tähän ryhmän näkökulmasta. Nykypäivänä työtä teh-
dään yhdessä ja vuorovaikutus nähdään kiinteänä osana päivittäistä rutiinia. Puhu-
taan paljon siitä, kuinka innovaatioita tai poikkeuksellisia päätöksiä syntyy, mutta 
laajemmalle joukolle näiden ratkaisujen taustat jäävät usein hämärän peittoon. Siksi 
tässä tutkimuksessa lähestytään käytännön kautta luovuutta. Luovuutta hahmotetaan 
ryhmän näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää, miten luovuus rakentuu ja millai-
sena ryhmässä. Päätavoitteena on lisätä ymmärrystä kokonaisvaltaisesti luovuudesta 
ja eri tekijöiden vaikutuksesta arkipäivän ryhmän toiminnassa. Tarkoitus on myös 
lisätä käsitystä, että luovuus ei ole pelkästään positiivista ja rakentavaa. Siihen kuuluu 
tietty jännite, joka on jatkuvassa liikkeessä eri tekijöiden välillä. Oletetut negatiiviset 
ominaisuudet luovuudesta voivat taas olla myös luovuutta mahdollistavia.  
 
Kokonaisvaltaisuuden tavoittelu tässä tutkimuksessa kytkeytyy juuri luovuuden mo-
niulotteisuuteen. Kokonaisvaltaisuuden käsittely on jäänyt monesti suppeaksi, koska 
luovuutta on lähestytty useasti vain yhden näkökulman kautta. Luovuutta voidaan 
pitää vaikeana ja monimutkaisena, mutta osittain se johtuu siitä, että kokonaisvaltai-
semmat lähestymistyylit ovat jääneet tutkimuksissa paitsioon. Näitä todellisuuden 
solmuja ja yhteen kietoutumisia voidaan avata, jos pyrimme organisaatioissa kuvaa-
maan laajemmin olosuhteita, rakenteita, käyttäytymistä, niihin vaikuttavia tekijöitä ja 
osallistujia. Tarkastelujakso tulee mitoittaa riittävän lyhyeksi, että toiminta olisi en-
nustettavampaa. Tällöin käytäntö ja muutos avautuvat toiminnan kautta. Tämä tut-
kimus tekee luovuutta näkyväksi soveltamalla ja testaamalla teoriaa. Tuloksena muo-
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dostuu toimintaympäristön muutokseen ajankohtainen tulkinta ja kuvaus käytännön 
luovuudesta ryhmässä.  
 
Tutkimuksen tavoitteita on luovuuden kautta tuoda teoreettiseen keskusteluun myös 
uusi puoli sotilasorganisaation sisäisestä ympäristöstä, rakenteesta ja toiminnoista. 
Viitekehyshypoteesina on, että luovuudella voidaan kehittää organisaatioiden kykyä 
kohdata muuttuvaa toimintaympäristöä ja rakentaa organisaation sisäisistä proses-
seista tehokkaampia. Siksi tämän tutkimuksen tulokset eivät kytkeydy vain sotilasor-
ganisaatioihin vaan muihinkin organisaatioihin. Erilaisten luovuuden piirteiden tar-
kastelun kautta voidaan saada kokoava näkemys, missä luovuuden tutkimuskentässä 
mennään ja tuoda uusi näkökulma vaikeaselkoiseen luovuuspuheeseen. 
 
Julkishallinnon organisaatiot ovat kehittäneet toimintaansa ylläpitäen voimassa van-
hoja käytänteitä. Suomen heikko kansantalous verrattuna kilpailijamaihin, julkisen 
talouden kestävyysvaje ja demografiset haasteet vaativat uusia muutoksia rakenteisiin 
ja toimintaan. (Valtiovarainministeriö, 2015, s. 5–6; Valtiovarainministeriö, 2010, s. 
13) Organisaatiossa innovaatiot toimivat muutostekijöinä, jotka mahdollistavat toi-
minnan kehittämisen. Taustalla voi olla pienten valmisteluryhmien ajatukset, jotka 
eivät näyttäydy vielä innovaationa, vaan uusina ajatuksina tai vain normaalina työs-
kentelynä. Vähitellen nämä kuitenkin voivat kasvaa suuremmiksi ja muodostaa orga-
nisaatiolle menestystä. Näiden taustalla voidaan nähdä olevan luovuutta, joka esiin-
tyy monella eri tavalla innovaatioiden kehittymispolun varrella.  
  
Tutkimuksella tartutaan käsiksi ajankohtaiseen ilmiöön. Teknologiakehityksen myötä 
on tullut uusia uhkia kuten kyberuhkat ja taloudelliset resurssipaineet vaikuttavat 
ihmisten elämään ja yritysten toimintaan. Organisaatioiden täytyy innovoida ulkoisia 
ja sisäisiä muutoksia vastaan. Mistä tämä innovointi koostuu ja mitkä sen tekijät ovat 
taustalla tai piilossa? Innovaation luominen vaatii monissa prosesseissa onnistunutta 
valmistelutyötä. Luovuus ei synny itsekseen, vaan sitä tulee tukea monella eri tasolla 
organisaatiossa. Luovat yksilöt mahdollistavat osana ryhmää tehokkaat luovat pro-
sessit. Johtamisessa ja organisaation ympäristössä tulee kuitenkin ottaa huomioon 
useita tekijöitä. Näitä tiedon jyväsiä voidaan tutkimuksesta käyttää sisäisen toimin-
nan tehostamiseen ja rakentaa luovalle työskentelylle mahdollisuus. Organisaatioilta 
vaaditaan sisäistä kehittymistä ja jatkuvaa tuloksellisuutta. Kokonaisvaltaisuus muo-
dostuu myös ymmärtämällä luovuuden estäviä puolia. Luovuus esiintyy tilanteissa ja 
toiminnoissa eri tavalla, mutta hypoteesini mukaisesti saan tästä kiinni ja saan luo-
vuudesta näkyvän. 
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1.2 Viitekehys ja tutkimuskysymykset  

 
Aloitetaan lyhyellä kohdeorganisaation esittelyllä, jota jatketaan luvussa kolme. Soti-
lasorganisaatioita on Suomessa kaksi: Rajavartiolaitos ja Puolustusvoimat. Sotilasor-
ganisaatio1 on poikkeusoloja varten luotu konsepti, jonka tehtävänä on suojata yh-
teiskuntaamme uhkilta. Sotilasorganisaatio toimii vahvasti myös normaaliaikana2 . 
Puolustusvoimilla on tärkeä rooli yhteiskunnallisena toimijana kansallisessa turvalli-
suuden tuottamisessa, kriisinhallintaan osallistujana ja viranomaisyhteistyössä vaikut-
tajana. Rajavartiolaitos taas tuottaa yhteiskunnalle kokonaisvaltaisesti rajaturvallisuu-
den ylläpitämistä ja yhdessä Puolustusvoimien kanssa vastaavat Suomen puolustami-
sesta. Sotilasorganisaatioilla on tärkeä rooli muuttuvissa turvallisuustilanteissa. 
 
Julkishallinnon ja esimerkiksi monikansallisen taloudellista voittoa hakevan organi-
saation ympäristö ja konteksti ovat erilaisia. Yrityksessä tavoitellaan teknologista 
innovaatiota ennemmin kuin organisaation sisäistä hallinnon innovaatiota. Hallinnon 
innovaatiossa ollaan keskittyneitä esimerkiksi rakenteisiin ja johtamiseen (Daman-
pour, 1991, s. 557, 560–561). Sotilasorganisaatioita koskevat kuitenkin samat lain-
alaisuudet kuin muitakin julkishallinnon virastoja. Talouden ja toiminnan kehittämi-
nen on riippuvaista julkisista voimavaroista, joita määritetään neljän vuoden välein 
käytävissä hallitusneuvotteluissa. Yhteiskunta vaatii, että resurssit käytetään turvalli-
suuden tuottamiseksi mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Sotilasorganisaa-
tiot johtajineen vastaavat toimintansa tehokkuudesta ja sen kehittämisestä. Sotilasor-
ganisaation tulee olla uskottavalla tavalla valmis kohtaamaan poikkeusolojen uhkia, 
mutta myös normaaliolojen aikana käyttämään voimavaroja yhteiskunnasta katsottu-
na tehokkaasti ja mukauttamaan rakenteita ja johtamistaan. Luovuus on yksi tunnis-
tettu osaratkaisu näiden haasteiden voittamiseen.  
 
Organisaation tulee tiedostaa, mitä luovuus tarkoittaa sen kontekstissa. Tutkimukse-
ni rakenne tarttuu oletuksien testaamisen ja reaalimaailman näkökulmien yhteenso-
vittamiseen. Työhypoteesini on, että sotilasorganisaatiot eivät hyödynnä kaikkea 
mahdollista potentiaalia eivätkä siksi pääse nykyisillä keinoilla optimaaliseen tehok-
kuuteen. Tarvitaan muutosta toimintatapoihin ja ymmärrystä prosessien toteuttami-
seen organisaatiossa. Työhypoteesi kumpuaa pitkästä esiymmärryksestäni Rajavartio-
laitoksesta (tästä lisää luvussa kolme).  
 
Tutkimuksen tarve liittyy yleiseen käsitykseen johtamisen haasteista. Liiallisen byro-
kraattisuuden ja staattisuuden ymmärretään vähentävän organisaatioiden suoritusky-
kyä (esim. Sydänmaanlakka, 2015, s. 15–16). Sotilasorganisaatiot ovat omalla taval-
laan byrokraattisia ja osittain siksi myös staattisia, vaikka niiden kohtaamat uhkat 

1 Sotilasorganisaatiolla tarkoitetaan Rajavartiolaitosta ja Puolustusvoimia.  
2 Suomessa yhteiskunnan turvallisuustilanteet jaetaan normaali-, häiriö- ja poikkeusoloihin. 
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ovat kompleksisia ja dynaamisia. Tässä tapauksessa kokemukseni liittyvät niin sanot-
tuun negatiiviseen byrokratiaan, joka on oletukseni mukaan tehnyt meistä osittain 
kankeita ja epävarmuutta vieroksuvia toimijoita. Organisaatio voi olla byrokraattinen, 
mutta täytyykö kaikkien prosessien olla samalla tavalla rakentuvia toimintoja (ks. 
Liikola, 2017). Vai onko näissä toiminnoissa mahdollisuus muuntaa hallintoa dy-
naamisemmaksi, hyödyntämään luovia työmenetelmiä tai sitä tukevaa johtamista (ks. 
Paulus, Yang, 2000)3?  
 
Toiminnan tarkastelutasolla on vaikutusta mekaanisen organisaation luovaan kehit-
tämiseen. Byrokratiaa ei tule nähdä organisaatiossa ainoana mahdollisena ongelmana. 
Ongelma voi olla esimerkiksi hajautetut prosessit ja ne tulee organisoida uudelleen 
(Hammer, Champy, 1994, s. 32, 42–43). Julkishallinnossa on lukuisia johtamisen 
trendejä. Trendit vaihtelevat aikakausittaisesta muutoksen kierteestä ja vaihtelua voi 
nopeuttaa vaikeus ja johdon kykenemättömyys tunnistaa kestävä johtamismalli (esim. 
Zavattaro, 20134). Johtamisessa tarvitaan näiden mallien soveltamista.  
  
Nykyaikana tehokkuuden maksimointiin vaikuttaa myös suuresti toimintaympäristö. 
Julkishallinnon organisaation strategisen tason tarkastelussa korostuu se, että hie-
rarkkinen rakenne tarvitsee selkeyttä ja ennustettavuutta. Ilman sitä se ei toimi tar-
kasti. Jalosen mukaan lainsäädännöstä voidaan johtaa viranomaisten rationaalinen 
toiminta. Viranomaisten toiminta ei voi perustua intuitioon, vaan ennalta määrättyyn 
toimintatapaan. (Jalonen, 2007, s. 140) Organisaation muodollisen vallan kautta saa-
vutettava tehokkuus mahdollistaa byrokraattisen5 organisaation kontrolloidun ja no-
pean tuloksen. Hypoteesina on, että tulevaisuuden teknologisemmassa ja informaa-
tion kyllästämässä maailmassa tämä ei riitä. (ks. Liikola, 2017) 
 
Oletuksena sotilasorganisaation mallin mukaisesti toimiva organisaatio mahdollistaa 
luovuuden raaka-aineiden käytön. Se voi edellyttää organisaatiokulttuurin muutosta 
ja uusien toimintatapojen omaksumista. Tämä muutos ei tapahdu pelkästään organi-
saatiokaavioita piirtämällä (Doz, Kosonen, 2008, s. 234–235; ks. Juuti, 2001, s. 130, 
147). Johtajiston täytyy organisaatiorakenteesta huolimatta antaa joustoa, mahdollis-
taa poikkihallinnolliset työskentelytavat ja uskaltaa kokeilla uusia toimintatapoja (Ra-
janiemi, 2010, s. 102–103). Esimerkiksi tiimien avulla on pyritty poistamaan organi-
saation hitautta vastata muutokseen. Tiimeillä voidaan ylittää organisaation rajoja ja 
sisäisiä sosiaalisia raja-aitoja (Harisalo, 2009, s. 119–121). Vaikka organisaatio ym-
märtäisikin luovuuden käytön tehostavan toimintaa, niin käytännössä se vaatii orga-
nisaatiolta osaamista, tahtoa ja esteiden raivaamista (Langley ym, 2013, s. 4). Tämä 

3 Ks. Harisalo, 2011 laajemmin työvälineistä, jotka lisäävät luovuutta organisaatiossa. 
4 Johtamismalleista mainittakoon laatujohtaminen, New Public Management (NPM), New Public Service 
(NPS) ja Collaborative Public Management (CPM). 
5 Byrokratialla tarkoitetaan Max Weberin luomaa ideaalia byrokratiasta. Rajavartiolaitoksen organisaatiossa 
voidaan nähdä piirteitä myös asiantuntija-, matriisi- ja tulosohjausorganisaatiosta. 
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tutkimus ottaa ymmärtämisen lisäämisen haasteena ja pyrkii tutkimuksen keinoilla 
löytämään uusia näkökulmia sotilasorganisaation toiminnasta ja sisäisestä ympäris-
töstä.  
 
Liikolan (2017) artikkelissa väitetään, että on tärkeää ymmärtää luovuuden ja innova-
tiivisuuden olevan mahdollisuuksia, joita organisaation tulisi hyödyntää tehokkuuden 
lisäämiseksi prosesseissa ja suorituskyvyn kehittämisessä. Sotilasorganisaation hallin-
nollinen valta aiheuttaa pahimmilleen pysähtyneisyyden tilan, joka estää maksimaalisen 
tehokkuuden luomista. Sotilasorganisaatio ei eroa paljon muista valtiohallinnon or-
ganisaatioista sisältä päin. Samat johtamisen mahdollisuudet tai haasteet ovat läsnä 
kaiken aikaan jatkuvan muutoksen keskellä. Tämä avaa mahdollisuuden nähdä eri 
tavalla organisoidun sotilasorganisaation. Suomalaiset sotilasorganisaatiot ovat tun-
nustetusti onnistuneet tehtävänsä täyttämisessä vuosikymmenten aikana. Jatkuva 
muutos pakottaa organisaatioita kehittymään ja luomaan pysyvyyden tilalle uutta. 
Tässä parannusta tilanteeseen voidaan saavuttaa luovuuden ymmärtämisellä. (ks. 
Liikola, 2017) 
 
Organisaatioissa luovuus on voimavara. Tässä tutkimuksessa luovuuden nähdään 
olevan läsnä arkipäivän työskentelyssä. Luovuutta ei tule nähdä taikuutena tai sellai-
sena, joka ilmaantuu vain hetkellisesti. Tällaista hetkellisyyttä voidaan pitää innovaa-
tion tarkastelussa tärkeänä, mutta luovuudessa on kyse, tämän tutkimuksen oletuk-
sen mukaisesti, enemmänkin pitkäaikaisesta toiminnasta. Tilanteet vaihtelevat pitkäs-
sä prosessissa, joten myös luovuuden luonteen voidaan olettaa olevan aktiivinen. 
Kaikki toiminnot eivät voi olla äärimmilleen luovia, koska organisaatio, ryhmä tai 
yksilö eivät pysty jatkuvasti toimimaan äärirajoilla. Tutkimuksessani oletetaan luo-
vuutta olevan monenlaisissa tilanteissa ja toiminnassa. Kutsun tätä näkökulmaa vaa-
timattoman luovuuden tieksi, joka kuvastaa yleisen käsityksen vastaisesti, luovuuden 
olevan lähempänä tavanomaista kuin harvojen ihmisten erityistä ominaisuutta.  
 
Tutkimus vastaa päätutkimuskysymykseen: ”millaista luovuus on ja miten se rakentuu 
sotilasorganisaation ryhmässä, jonka tavoitteena on menestyä käsketyssä valmistelutyössä?” Tar-
koituksena on tutkia luovuuden rakentajien ja esteiden kautta luovuuden rakennetta 
ja toimintaa. Kontekstin osalta viitekehys on valtiohallinnon alainen organisaatio, 
vaikka oletetuilla tuloksilla nähdään olevan arvoa laajemminkin. Toiminnallisena 
kehyksenä on valmistelutyö, missä ratkaistaan ongelmia ryhmätyöskentelynä. Teo-
reettinen ymmärrys rakennetaan luovuuden osa-alueiden: yksilön, ryhmän, prosessin, 
ympäristön, organisaation ja innovaation kautta. Osa-alueita käytetään hyväksi em-
piirisissä vaiheissa.  
 
Päätutkimuskysymys selvitetään seuraavien alatutkimuskysymyksien ja työhypotee-
sien kautta:  
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1) Mitä luovuus tarkoittaa? Kysymyksellä luodaan teoriapohja, jota sovelletaan 
myöhemmin empiirisissä vaiheissa. Luovuuden teorian tarkastelussa keskity-
tään yksilön, ryhmän, ympäristön, prosessin ja organisaation osa-alueisiin.  
 

2) Mitkä ovat organisaatiossa luovuuden rakentajia ja esteitä? Luovuudelle voidaan 
määrittää tekijöitä, jotka tekevät sen esiintymisestä jollain tavalla todennäköi-
sempää. Ei ole olemassa vain yhtä polkua, joka vie luovuuden ”runsauden 
sarveen”.  

 
3) Miten ryhmät ymmärtävät tilanteensa ja toimintansa? Kysymyksellä haetaan vas-

tausta siihen, kuinka eri luovuuden osa-alueet näyttäytyvät ryhmän jäsenille, 
ryhmän tilanteissa, toiminnassa ja ympäristössä. Ymmärretäänkö luovuus 
vain haitaksi, joka estää tehokasta toimintaa? Vai onko se kiinteä osa organi-
saation todellisuutta, jota ei ole kirjoitettu esille julkisissa dokumenteissa?  

 
Monet tutkimukset lähtevät siitä, että luovuus on jokin tulos jostakin (Zhou, Shalley, 
2008, s. 21). Tässä tutkimuksessa tuloksen rooli on toissijainen, koska päätavoite on 
nähdä tuloksen taakse ja luovuus arkipäiväisenä ilmiönä, joka ei ole sidoksissa vain 
tulokseen. Henkilöstöllä tulee olla oikeanlainen ymmärrys luovuudesta, jotta sitä 
voidaan tuloksekkaasti hyödyntää. Emme voi ymmärtää organisaation tehokkuutta 
tai suorituskykyä, jos emme tiedä miten keksiminen ja innovointi tapahtuvat tilan-
teissa (Amabile, Mueller, 2008, s. 59).  
 
Tässä tutkimuksessa laajennetaan luovuudesta tehtyjen tapaustutkimuksien määrää. 
Samalla tehdään tutkimusta toimimalla kohdeorganisaation sisällä ja tuomalla käsite 
luovuus osaksi jo tapahtuneita prosesseja. Tutkimuksessa on havainnoitu Rajavartio-
laitoksen toiminnan ja talouden suunnitteluprosessia alueellisella hallintoyksikköta-
solla. Havainnointitutkimusvaiheen aikana tutkittavilla ei ole ollut tarkkaa tietoa, mi-
tä tutkija on tekemässä, vaan on pyritty toimimaan mahdollisimman autenttisissa 
olosuhteissa ja osana keskiössä olevaa prosessia. Tutkittava prosessi on erinomainen 
läpileikkaus Rajavartiolaitoksen sisäisestä toiminnasta ja kulttuurista. Suunnittelupro-
sessin aktiivisena osuutena voidaan pitää kahdeksan kuukauden mittaista ajanjaksoa, 
mutta koko prosessi on kestänyt lähes vuoden. Toisena havainnoitavana ja aikai-
sempien tuloksien tutkimuslaboratoriona on tilaisuus, jossa ensiksi suoritettiin luo-
vuussessio ongelmanratkaisua varten ja tämän jälkeen ryhmähaastattelu. Edellä ku-
vatusta kokonaisuudesta muodostui tutkimukseni tulokset ja johtopäätökset.  
 
Tutkimuksessa pyritään kuvailevaan ilmaisuun selittävän sijaan. Käytännössä kum-
matkin ovat läsnä, koska tutkimusprosessin syklisyys on vaatinut selittävääkin puolta, 
josta on taas siirrytty kuvailevaan tutkimusperinteeseen. Yleistykset ovat tehty teo-
riapohjan perusteella ja yleistyksissä on sovellettu empiriaa. Tämä on mahdollistanut 
myös aineistolähtöiset johtopäätökset. Näkökulma organisaation toimintaan on po-
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sitiivisen kriittinen. Tarkoituksellisesti ei etsitä virheitä tai ongelmia, mutta ei myös-
kään vähätellä haasteita. Tarkoituksena on ennen kaikkea syventää luovuuden koko-
naisvaltaisuutta, johon kuuluvat myös luovuuden negatiiviset puolet. Luovuus on 
riippuvainen monen tekijän samanaikaisesta esiintymisestä (Sydänmaanlakka, 2009, s. 
95). 
 

1.3 Rajauksien perusteet 

 
Tutkimuksen rajaaminen on keskeinen osa onnistunutta tutkimusta. Se tulee hyvin 
perustella (Ruusuvuori ym, 2010, s. 15). Tietokannoista tehdyt aineistohaut luovuu-
den osa-alueista johtamisen ja organisaatioteorioiden viitekehyksessä paljastuivat 
tehdyn suurelta osin julkishallinnon ulkopuolisissa organisaatioissa. Tämä lisäsi mie-
lenkiintoa aihetta kohden. Havaittiin, ettei luovuudesta ollut myöskään tehty montaa 
kokonaisvaltaisempaa väitöskirjatason tutkimusta, joissa oltaisiin lähdetty selvittä-
mään monen tekijän näkökulmasta luovuutta ryhmässä. Sotilasorganisaation kon-
tekstissa tapahtuva luovuuden tutkimus ei tullut kirjallisuuskatsauksessa vastaan. 
Luovuutta organisaatioissa oli tutkittu monella tavalla muissa tieteissä, mutta useat 
keskittyivät luovuuden positiivisiin puoliin. Tämä tarjosi sotatieteellisessä viitekehyk-
sessä tutkimukselleni lähtökohdaksi soveltamisen poikkihallinnollisesti yhteiskunta-
tieteellisessä kontekstissa – erityisesti kauppa- ja hallintotieteen hiekkalaatikossa. 
 
Tutkimus on rajattu niin tarkasti kuin mahdollista ottamalla huomioon tutkimuksen 
tavoite ja tarkoitus. Tutkimuskohteena on luovuus ryhmässä ja kohdetta lähestytään 
kokonaisvaltaisesti. Kohteiksi on otettu Rajavartiolaitoksen kahdelta eri organisaatio-
tasolta valitut ryhmät ja niihin liittyvät prosessit. Rajavartiolaitoksesta tarkempana 
tutkimuskohteena, kohdeorganisaationa on Kaakkois-Suomen rajavartiosto (K-SR), 
joka on toiminnallisesti ja taloudellisesti yksi Rajavartiolaitoksen painopisteistä (ks. 
raja.fi).  
 
On pidetty tarkoituksella esillä tutkimuksen viitekehystä eli sotilasorganisaatiota. 
Kontekstisidonnaisuus on merkittävä näkökulmallinen ajatus siitä, että tässä on 
mahdollista saavuttaa ehkäpä uudella tavalla poikkeavaa tehokkuutta. Tämä rajaa 
tarkastelua kohti itse toimintaa ennemmin kuin tuotosta. Esimerkiksi tarkasteltava 
toiminnan ja talouden suunnitteluprosessi on samankaltainen monessa valtiohallin-
non virastossa. Toimintaa ohjaavat vahvasti poliittiset aikamääreet ja päätökset6 . 
Kustannustehokkuus on tärkeä käsite myös sotilasorganisaatiossa. Resurssien opti-
maalinen suunnittelu ja käyttö ovat keskeisessä asemassa. Suunnittelussa onnistumi-

6 Ks. lisätietoa Valtiovarainministeriön internetsivuilta, kohdasta tulosohjaus.  
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nen tarvitsee kaikki ajatukset, ideat ja kehittämisnäkökulmat, jotta haasteisiin voidaan 
vastata organisaatioissa.  
 
Tutkimuksen tarkempana kontekstina on Rajavartiolaitoksessa tapahtuva valmistelu-
työ, joka toteutetaan ryhmätyöskentelyn eri keinoin. Valmistelutyöllä tarkoitetaan 
organisaatiossa suoritettavaa työskentelyä jonkin erikseen annetun päämäärän tai 
ongelman ratkaisemiseksi. Normaalista päivittäistyöskentelystä sen erottaa ongelman 
ratkaisuun pyrkivä tapa toimia ja erikseen ryhmälle käsketty tehtävänanto.  
 
Tässä tutkimuksessa etsitään monitasoisesti luovuuden teoriasta organisaation viite-
kehyksessä luovuudelle ominaispiirteitä (tekijöitä). Tutkimuksen edetessä on tehty 
pienempiä rajauksia ja keskitytty aluksi pidempiaikaisesti suunnitteluprosessin ympä-
rillä työskentelevään ryhmään ja siinä rakentuvaan luovuuteen. Tämän jälkeen vai-
heen tuloksia on testattu toisen ryhmän lyhyemmässä tilaisuudessa. Rajaukset ovat 
tiivistyneet kohti tutkimuksen loppua samalla tavalla kuin keskittyminen tutkimusky-
symyksiin vastaamiseksi.  
 
Luovuus on riippuvuussuhteessa prosessimaiseen luovuuskäsittelyyn, koska luovuus 
on määritelty olevan kiinteässä yhteydessä ihmiseen ja hänen kyvykkyyteensä kokea 
ja luoda uutta. Prosessimaisessa tarkastelussa pyritään luomaan toiminnan ja siihen 
osallistuvien avulla ymmärrystä, miten luovuus esiintyy. Luovuuden kompleksisen 
rakenteen selvemmäksi tekeminen kuuluu tämän tutkimuksen tavoitteisiin. Tällä on 
väistämättä seurauksia rajauksen toteuttamiseen. Kompleksisten ilmiöiden osiin pur-
kaminen on haastavaa. Tällöin joudutaan pysymään yleisemmällä tasolla, jos halu-
taan selvittää kokonaisuutta. Tässä tutkimuksessa kokonaisvaltaisen tyylin ylläpitä-
miseksi on täytynyt pysyä pääkäsitteissä luovuuden piirteistä. Tämä on tarkoittanut 
laajempaa lähestymistapaa ja keskittymistä yleisempiin käsitteisiin. Tasojen yhteisellä 
tarkastelulla on myös merkitys rajaukseen.  
 
Yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasojen yhdistäminen lisäävät tarkastelunäkökulmien 
mahdollisuutta tutkimuksessa. Tasojen yhteinen käsittely on sidoksissa aikaisempiin 
tutkimuksiin, kokonaisuuden ymmärtämiseen ja oletukseen tasojen toisiinsa kytkey-
tymisestä. Aikaisempi tutkimus tukee valintaani käsitellä tasoja yhdessä, koska koko-
naisuus ei synny yhden osan kautta. Aikaisemmissa tutkimuksissa tasot ovat usein 
irrotettu käsitteellisesti toisistaan. Toiminnallisesti tasot olisivat erotettavissa, mutta 
tutkimuskohteena olevassa ryhmän luovuudessa oletetaan tarvittavan yksilöiden ja 
organisaation ominaisuuksien käsittelemistä kokonaisuuden saavuttamiseksi. Lähes-
tymistavassani oletetaan tasojen yhdistämisellä saatavan uutta tietoa ja lisäarvoa jat-
kotutkimukseen.  
 
Kohdeorganisaatio Rajavartiolaitos on organisaationa erityistapaus koska sen soti-
laallinen järjestys ja tehtävät tekevät siitä erikoisuuden. Heiskasen (2013, s. 46) mu-
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kaan ”Rajavartiolaitoksen hallinto-oikeudellinen asema ja organisaatio poikkeavat tavanomaises-
ta hallinnollisesta järjestelystä ainakin kahdessa suhteessa: Rajavartiolaitos on samaan aikaan 
sekä keskushallintoviranomainen että osa sisäasianministeriön organisatorista rakennetta. Raja-
vartiolaitoksen esikunta muodostaa sisäasiainministeriön rajavartio-osaston. Toinen hallinnollinen 
erikoisuus on rajavartiolaitoksen sisäinen järjestys. Rajavartiolaitoksen sisäinen järjestys on soti-
laallinen, vaikka rajavartiolaitos on osa sisäasiainhallintoa ja suurin osa sen tehtävistä on siviili-
hallinnollisia lainvalvontatehtäviä, julkisen vallan käyttämistä ja tosiasiallista hallintoa.” Suo-
messa ei ole vastaavanlaista organisaatioita ja Euroopassa käytännössä Puolaa lu-
kuun ottamatta rajaturvallisuutta valvoo muu kuin sotilasviranomainen. Tutkimuk-
sessani Rajavartiolaitos toimii ainoastaan tutkimuskohteeni viitekehyksenä. Keskityn 
tutkimuksessani luovuuteen huomioimalla organisaation piirteet. Tämä rajaus luo 
toiminnallisen viitekehyksen ja tutkimuksen tavoitteen välille linjan asioiden käsitte-
lyn prioriteetista. Organisaation piirteet luonnollisesti vaikuttavat osaltaan tuloksiin. 
Mutta olettamukseni on, että organisaation tyypin vaikutus luovuuteen on itse asias-
sa pienempi kuin yleisesti voidaan luulla.  
 
Yhtenä merkittävänä rajauksena on sotilasorganisaatiosta puhuttaessa se, että tarkoi-
tetaanko sotilasorganisaation normaali- vai poikkeusolojen toimintaa. Tässä tutki-
muksessa keskitytään sotilasorganisaation normaaliajan prosessiin ja ympäristöön. 
Voidaan kuvitella, että poikkeusoloihin sovelletaan samoja lainalaisuuksia kuin nor-
maalioloissa, mutta esimerkiksi ympäristön muutos, tehtävien tärkeysluokittelu ja 
asioiden mittakaavat muuttavat muotoaan ajan kulun mukaan (ks. Hanska, 2017).  
 

1.4 Tutkimusote 

 
Tutkimusotteen voi nähdä laadulliseksi, kuvailevaksi ja toimintaa painottavaksi. Laa-
dullisuus muodostuu tutkimukseni monista aineistoista, menetelmistä ja näkökulmis-
ta, missä yhdistyvät monitieteellinen kokonaisuus. (esim. Denzin, Lincoln, 1994, s. 
5–7) Kuvaan monitulkintaista ilmiötä nimeltä luovuus ja sen ymmärtämiseen tarvi-
taan näkemykseni mukaisesti useampaa lähestymistapaa. Holismi näyttäytyy tulok-
sien tarkastelun kautta kokonaisuudeksi. Holismilla tarkoitetaan todellisuuden luon-
netta, jossa kokonaisuus muodostuu enemmäksi tai vähemmäksi kuin osiensa sum-
ma (Checkland, 1981, s. 75–78; ks. Flood, Carson, 1988, s. 14). Holismi yhdistetään 
usein käsitteeseen kokonaisvaltaisuus (Saarinen, 1994, s. 260), joka tarkoittaa ilmiös-
sä tai tutkimuksessa, että jokin kokonaisuus määrää sen osia, antaa niille merkityksel-
lisyyden (Varto, 2005, s. 193). Holismi liitetään muutokseen, kompleksisiin ja moni-
muotoisiin ongelmien ratkaisemiseen, jossa reduktionismi on epäonnistunut (Jack-
son, 2003, s. 4). Holistisella tutkimusotteella etsitään ja tutkitaan osien vuorovaikut-
teisia ja kompleksisia suhteita, jotka kytkeytyvät ympäristöönsä.  
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Holismista huolimatta reduktionistinen ajattelutapa voidaan nähdä vaikuttavan osal-
taan tutkimuksen käsitteiden muodostamisessa. Kyse on enemmän siitä, miten ko-
konaisuus nähdään tässä tutkimuksessa muodostuvan. Osia on tunnistettava, jotta 
voidaan tarkastella osien välisiä suhteita. Tämä kokonaisuus ei ole tarkastelun jälkeen 
kuitenkaan palautettavissa alkuperäiseen muotoonsa. Luovuudessa on osia, jotka 
ovat purettavissa pienempiin tekijöihin, kun taas kaikki piirteet eivät ole purettavissa 
dynaamisen luonteensa vuoksi. Siksi reduktionistinen keino käsitellä ilmiötä tukee 
holistista tapaa tutkimuksen eri vaiheissa. Kuvailevasta ja selittävästä toimintaa ko-
rostavasta tutkimusotteesta on laajemmin luvussa kolme.  
 
Tutkimus kuuluu laadulliseen perinteeseen, jossa kokonaisvaltainen tiedon hankinta 
sulautuu empirian ja teorian vuoropuheluksi (Hirsjärvi ym, 2008, s. 160). Laadulli-
seen tutkimukseen kuuluu tulkintojen ja näkökulmien kehittyminen tutkijan tietoi-
suudessa, jolloin se vaikuttaa tutkimuksen kulkuun. Tietoisuuden lisääntyessä tarkas-
tellaan uusia mielenkiinnon kohteita ja löydetään johtavat ajatukset kokonaisuuden 
muodostamisesta. (Kiviniemi, 2001, s. 68–71) Laadullisen tutkimusperinteen mu-
kaan tässäkään tutkimuksessa ei uskota puhtaaseen objektiivisuuteen. Tutkijan sub-
jektiivinen päätös tutkimusasetelmasta ymmärryksensä varassa kannattelee tätä tut-
kimusta eteenpäin. Teorian rooli on alussa korostetussa asemassa, jonka jälkeen siir-
rytään empirian käsittelyyn. (Tuomi, Sarajärvi, 2002, s. 19–20) Siksi tutkimukseni on 
selvästi jaettu teoreettiseen ja empiiriseen osaan, koska tällä tavalla rakennan loogis-
ta ”punaista lankaa” tutkimukselleni.  
 
Laadullisessa tutkimuksessa korostetaan yksittäisiä tapauksia ja osallistuvien ihmisten 
näkökulmia sekä tutkijan vuorovaikutusta havaintojen kanssa. Tutkijan etäisyys tut-
kimuskohteeseen ja aineistoon on varsin lyhyt. Laadullinen niin kuin määrällinen 
tutkimus mahdollistaa monia erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja. Jaottelu laadulliseen 
ja määrälliseen on siksi tuloksetonta. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena voi olla 
uuden tiedon hankinta, ilmiön kuvaus, ymmärryksen syventäminen, ilmiön tulkinta 
kuin myös teoreettisesti mielekkään tulkinnan tekeminen. (Puusa, Juuti, 2011, s. 47–
48) Tutkimuksessani pyritään lisäämään ymmärrystä ja tekemään empirian avulla 
teoreettisesta tulkinnasta syventävää kuvausta unohtamatta selittävää puolta (ks. Yin, 
2003, s. 131).  
 
Tutkimuksessani on lähdetty selvittämään kokonaisuutta etsien selitysvoimaa luo-
vuuden käsitteelle. Tätä kautta on saatu rakennettua tutkimukselle viitekehys ja käsit-
teiden väliset merkityssuhteet esille. Tärkeää on saada havainnoilleni teoriapitoinen 
pohja, joka on uskottava tutkimuksen kannalta. Näillä on merkittävä rooli tutkimuk-
seni rakentumisessa ja tutkimuskysymyksiin vastaamisessa. (Tuomi, Sarajärvi, 2002, s. 
18–21) Siksi teorian rooli on laadullisessa tutkimuksessa keskiössä. Eikä puhtaasti 
aineistolähtöistä tutkimusta ole löydettävissä, vaan teoria on jossain tutkimusproses-
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sin vaiheessa aina läsnä. Aineistolähtöisessä tutkimuksessakin tulee empiriatieto saat-
taa vuoropuheluun aiemman teorian kanssa. (Puusa, Juuti, 2011, s. 52–53)  
 
Selvitän tarkemmin tutkimukseni tyyppiä. Teoreettinen kokonaisuus vaatii itsenäistä 
ja kriittistä ajattelua sekä syvällistä perehtymistä kirjalliseen aineistoon. Sen ei tule 
olla vain referaattikokoelma, vaan yhtenäinen ja looginen teoriakokoelma, joka antaa 
vastauksen ongelmaan tai lähtökohdaksi asetetun teesin. Argumentointi on tässä 
korostetussa roolissa. Teoreettinen tutkimus on muutakin kuin käsiteanalyysia. 
(Hirsjärvi ym, 1990, s. 10–11) Teorialla on ollut korostettu merkitys siksi, että sillä 
on rajattu tutkimusta ja etsitty käsitteiden kautta käsitteellistä viitekehystä luovuudel-
le. Teoreettinen käsittelyni on myös yhteiskuntatieteellinen tapa käsitellä teoriaa 
luomalla aiemmista tutkimustuloksista uutta, jota tulkitsemalla ymmärretään löydet-
tyjä tuloksia entistä paremmin. Teoria on ikään kuin toiminut laadullisen aineis-
ton ”esikokeena”, jonka avulla empirian testattavat tulokset saadaan tarkoituksen-
mukaisesti esille. (Hirsjärvi ym, 1990, s. 11; ks. Hirsjärvi ym, 2008, s. 132–133) Yh-
teenvetona voi todeta, että teoreettinen lähtökohta on ollut tutkijan erityisesti ha-
luama lähtökohta, koska esiymmärrys ja tutkimuskysymyksen moninaisuus ovat vaa-
tineet rajaamista. Teoreettinen lähtökohta on tarjonnut parhaat mahdollisuudet vas-
tata rajaamisen haasteeseen.  
 
Laadullisessa tutkimuksessa valitaan tarkoituksenmukaisesti kohdejoukko. Tällä tar-
koitetaan sitä, että ei ole kyse niinkään määrästä, vaan siitä, miksi kyseinen joukko on 
valittu ja millä perusteella. (Puusa, Juuti, 2011, s. 55; Hirsjärvi ym, 2008, s. 160) Laa-
dullisessakin tutkimuksessa on mahdollista hypoteesien testaaminen. Tämä tapahtuu 
vain eri tavalla kuin määrällisessä tutkimuksessa. Laadullisessa tutkimuksessa aineis-
ton keruun ja järjestämisen jälkeen tutkija syventyy tulkitsemaan aineistoa analyysin 
ja siitä tehtävien synteesien ja johtopäätöksien avulla. (Puusa, Juuti, 2011, s. 50) Teo-
riasta kerätyt käsitteet ovat analyysini tulosta ja ovat ohjanneet hypoteeseina empiria-
lukujen aineistonkeräämisen toteuttamista (vrt. Puusa, Juuti, 2011, s. 50).  
 
Laadullisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti asemattamani lähtöoletukset ovat 
eläneet tutkimukseni aikana. Propositioiden ja hypoteesien varsinainen testaus on 
tapahtunut aineistojen analyysissä empirian ja teorian vertailun synteesinä. Hypotee-
sien testaamista on tehty myös haastatteluaineistojen analysointivaiheissa, jonka luo-
kittelussa on pyritty myös keräämään ja testaamaan usein esiintyviä havaintoja toisiin 
haastatteluissa tulleisiin havaintoihin. (ks. Puusa, Juuti, 2011, s. 50) Valikoidut mene-
telmät ovat tärkeitä uskottavan tutkimusotteen säilyttämiseksi. Käsittelen laajemmin 
metodologisia valintoja ja empiirisen aineistojen hankintaa ja analyysiä luvussa kolme.  
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1.5 Tiedon muodostamisen valinnat 

Tutkimukseni taustaoletukset kytkeytyvät luovuuden, muutoksen dynamiikan ja toi-
minnan yhteiseen tulokseen. Tätä voidaan tutkimuksessani kuvata pragmatismiseksi 
lähtökohdaksi, jossa on mukana prosessiontologisia näkökulmia. Lisäksi tutkimusta-
ni voi pitää käytäntöä korostavana, missä toiminta ja tilanteet vaikuttavat tutkimus-
kohteeseen.  
 
Aloitan taustaoletuksien esittämisen prosessiontologiasta. Maailman muutos, kehitys 
ja tapahtumat ovat jatkuvasti liikkeessä. Tätä kutsutaan prosessiontologiaksi, joka 
eroaa perinteisestä olio-ontologisesta näkemyksestä pysähtyneisyyden, tosiseikkojen 
ja ykseyden sijasta jatkuvaa muutoksen tilaa korostavassa ajattelussa. Keskeiseksi 
prosessifilosofiksi nimetään Alfred North Whitehead (1861–1947). Prosessiontolo-
gisessa ajattelussa asiat ikään kuin ovat ”tulemassa joksikin” (eng. becoming) ilman, 
että muutos pysähtyisi ja aina jatkuisi uudestaan. Todellisuus on prosessi, joka yhdis-
tyy yhdeksi ja syntyy aina uudestaan. Jatkuva uusi tarkoittaa tulemista joksikin, joka 
synnyttää taas uutta tekemistä. (Hernes, 2009, s. 37–39) Luovuus liittyy kiinteäsi al-
kutapahtumaan, jossa tekeminen ja uutuus muokkaavat todellisuutta. Uusia mahdol-
lisuuksia syntyy jatkuvasti. (Whitehead, 1933, s. 179) Siksi luovuuden olemus raken-
tuu jatkuvassa muutoksessa. Näen pystyttävän ymmärtämään todellisuuden tilaa ja 
siellä vaikuttavaa luovuutta ottamalla koepaloja toiminnan eri kohdista. Tämä vaatii 
kentälle menoa ja lähellä tutkimuskohdetta olemista, jotta pienetkin tekijät kohteesta 
saadaan esille.  
 
Prosessiontologian käsitteelle ”prosessi” ja sen jatkuvan muutoksen tilalle on vaikea 
löytää perustavanlaatuista selittävää tekijää, mutta Rescher (2000, s. 5) kuvaa mieles-
täni hyvin tätä: joki ei ole kohde, vaan jatkuva virtaus. Taustalla on dynaamisten ke-
hityksien kytkeytyminen toisiinsa eri syistä tai toiminnasta johtuen. Tämä ei tarkoita, 
että todellisuudessa kaikki on muutoksessa ja tulossa, vaan on tilapäisesti vakaitakin 
ja toistuviakin prosesseja. (Hernes, 2009, s. 38) Tämän saman näen toteutuvan luo-
vuuden eri puolissa. Kaikki luovuuden tekijät eivät jatkuvasti muutu, mutta dynaa-
misemmat ovat tulossa joksikin uuden tilanteen ja toiminnan seurauksena. Muuten 
emme hahmottaisi todellisuutta. Hernesin mukaan Whiteheadille kyse oli teoreetti-
sessa mielessä siitä, miten monesta tulee yksi. Tämä tarkoitti hänelle uuden tapahtu-
mista. Aluksi se voi näyttäytyä sellaiselta, mitä emme voi tai osaa nähdä olevan ole-
massa. Osat voivat muodostaa yhteyksiä, josta kokonaisuus muodostuu. (Hernes, 
2009, s. 38)  
 
Luovuuden etymologinen tausta tulee latinankielisestä sanasta ”creare”, joka tarkoit-
taa viedä eteenpäin tai kehittää (Young, 1985, s. 77). Tämä kuvastaa samalla hyvin Whi-
teheadin näkemystä luovuudesta ja tulemisen prosessia. Organisaation Whitehead 
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näkisi luovien tekijöiden yhdistelmäksi, jossa ei ole pysyviä suhteita tai toimintoja 
(Hernes, 2009, s. 39). Luovuus haastaa organisaation perusarvoja muutoksellaan ja 
liikkeellään. Whiteheadin ajatuksilla on ollut kiinteä vaikutus pragmatismiin. Esimer-
kiksi pragmatistien John Dewey ja William James ajattelussa prosessifilosofia on pe-
rusta todellisuuden luonteelle. (esim. Rescher, 1996, s. 4–8, 14–18) Kytkeydyn pro-
sessiontologiseen ajatteluun näkemällä luovuuden jatkuvaksi toiminnaksi ja yhdis-
telmäksi eri kehityskulkuja. Tämän tutkimuksen tavoite liittyy juuri liikkeeseen ja 
jatkuvaan muutokseen, joka on luovuuden elementtien taustalla. Luovuus on ilmen-
tyvää ja aina tulevaa. Tämä tekee sen ymmärtämisestä haastavaa ja siksi vaikeasti 
ennakoitavaa. Taustalla on olio-ontologisesta näkemyksestä poiketen myös uskomus 
prosessimaiseen kehitykseen, jossa luovuuden tekijät ovat sosiaalisesti rakentuneita, 
mutta yhteydessä aina ympäristöönsä. Muutos ajaa luovuutta muuttumaan ympäris-
tönsä kaltaiseksi ja se voi saada erilaisia olomuotoja piirteidensä kautta. Tätä symbi-
oosia näen pystyttävän tarkastelemaan ottamalla näytteitä prosessin eri kohdista. 
Samalla tulee ymmärtää vallitsevat olosuhteet ja tarkemmat vaikuttavat tekijät sekä 
pitää tarkastelu lähellä käytäntöä ja toimintaa.  
 
Luovuudessa muutos on tärkeässä roolissa. Kaikki osat eivät kuitenkaan muutu sa-
malla syklillä tai ole toistensa kanssa vertailukelpoisia. Esimerkiksi Weick ja Quinn 
kuvailevat, ettei organisaatiossa muutos pysähdy, mikä taas aiheuttaa haasteita me-
kaanisille ja perinteisille organisaatioille (Weick, Quinn, 1999, s. 381–382). Organi-
saatioteoriassa perinteiset lähestymistavat organisaation muutoksen kuvaamiselle 
ovat sen vakauden, rutiinin ja järjestyksen kautta tapahtuva käsittely. Silloin on mah-
dollista, että organisaatio jää loistavan menneisyytensä vangiksi kunnioittaessaan lii-
aksi perinteitään. Se alkaa muistuttaa vanhenevaa puuta, jossa uusien oksien energi-
syys imetään vanhaa runkoa tukevaksi. (Liikola, Huhtinen, 2015, s. 171) Muutoksen 
nopeus on siis kytköksissä organisaation tavoitteeseen ja tarkoitukseen.  
 
Muutos nähdään myös organisaation arkeen kuuluvana. Sitä ei pidä kuitenkaan aja-
tella organisaation ominaisuutena. Päinvastoin, organisaatio on osa uutta muutosta. 
(Tsoukas, Chia, 2002, s. 570; Linstead, Thanem, 2007, s. 1497) Organisaation tehtä-
vänä voidaan nähdä sen rooli sosiaalisen tiedon ohjauksessa ja muutoksen toteutus. 
Muutoksen tulee antaa ilmaantua sekä yllättää, minkä seurauksena ymmärretään 
aiempaa laajemmin organisaation ja muutoksen suhdetta. Muutoksen dynaamisuu-
desta voidaan hyötyä, jos ymmärretään sen mahdollisuudet. Muutosta tapahtuu koko 
ajan mikrotasolla, mutta ei pidä luulla, että organisaatiot jatkuvasti muuttuvat. 
(Tsoukas, Chia, 2002, s. 567–569, 580) Rutiinit ovat hyväksi organisaatiolle. Tulee 
ymmärtää mikrotason prosessien ja vuorovaikutuksen olevan yhteydessä mahdolli-
siin makrotason seurauksiin organisaatiossa (Weick, Sutcliffe, 2005, s. 419).  
 
Muutoksen moninaisuus vaikuttaa organisaatioon ja siten myös tutkimukseeni. Luo-
vuus on yksi monimuotoisuuden lähteistä organisaatiossa. Monimuotoisuudesta voi 
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olla hyötyä toiminnalle erityisesti silloin, kun tiedostetaan sen mahdollisuudet. Orga-
nisaatiossa monimuotoisuus lisää verkottumista kaikilla sen tasoilla (Mitleton-Kelly, 
2003, s. 26–27). Luovuus haastaa organisaation rutiineja ja rakenteita, vaikka niitä on 
vaikea muuttaa. Luovuus liittyy jatkuvaan vuorovaikutukseen ja erilaisten toimijoi-
den kompleksisiin yhdistelmiin. Johtajien ja organisaation tulee tunnistaa mitä orga-
nisaation luovuus on heidän kontekstissaan (Styhre, Sundgren, 2005, s. 141, 172).  
 
Muutos organisaatiossa tapahtuu aina jossain käytännön ympäristössä ja erityisesti 
toiminnassa. Tutkimuksessani tarkastellaan sitä, kuinka sotilasorganisaatiossa ryhmät 
osana muuta valtiohallintoa pyrkii kehittämään organisaatiota jatkuvan toiminnan 
näkökulmasta. Tutkimuksella lisätään siis prosessin puolesta uudistumisen ja kehit-
tymisen luomista organisaatiossa. Tässä tarkastelussa korostuu tutkimuskohtee-
ni ”luovuus”. Koko tutkimukseni taustalla on toiminnan kuvaaminen eri muodoissa, 
jolla on käytännön merkittävyyttä ja painoarvoa organisaation kehittämisessä.  
 
Taustaoletukseni suuntautuvat ennen kaikkea pragmaattiseen perinteeseen. Pragma-
tismi on peräisin Pohjois-Amerikasta ja sitä on alettu arvostamaan yhä enemmän 
eurooppalaisessa filosofiassa ja yhteiskunnallisessa ajattelussa. Pragmatismisen suun-
tauksen perustajana pidetään Charles S. Peirce:a, jonka vertaiseksi on lähes nostettu 
William James. Heidän lisäkseen tulee mainita John Dewey, jonka filosofinen näke-
mys uudisti näkemyksiä mielen ja ruumiin sekä tiedon ja toiminnan erotteluiden vä-
lillä. Uusista nykypragmatisteistä erityisesti Richard Rorty ja Hilary Putnam ovat nos-
taneet uudelleen pragmatismin roolia alkuperäisten perustajien jälkeen. (Kilpinen ym, 
2008, s. 8–9) Tässä tutkimuksessa liikutaan enemmän yleisellä tasolla pragmatismin 
sävyerojen kannalta, mutta Jamesin ajattelun mukaiset tutkimusoletukset ja -kulku 
on johtoajatukseni (ks. Pihlström, 2008, s. 22–25).  
 
Pragmatismi terminä on peräisin kreikan sanasta Pragma (teko, käytänne), josta 
juontuu englannin kieliset ”practice” ja ”practical” eli käytäntö ja käytännöllisyys 
(James, 2008, s. 46; Niiniluoto, 2002, s. 118). Peircen ja Jamesin eräänä erona pide-
tään Peircen tiukan loogista menettelyä käsitteen ja väitteiden empiirisen testaamisen 
välillä, kun taas James korosti käytäntöä ja sovelsi tieteen lisäksi muihinkin alueisiin. 
(Pihlström, 2008, s. 25; viittaa Hookway, 1997) James mukaan teoriat ovat ihmisen 
luomaa kieltä, jolla kirjoitetaan luontoa koskevat selontekomme. Teorioiden asemaa 
tulee enemmän kyseenalaistaa ja saattaa teoriat tarvittaessa toiseen valoon. Ei pidä 
tyytyä yhteen totuuteen, vaan käyttää hyödyksi sellaisia totuuksia, jotka paljastavat 
jotain hyödynnettävyyttä käytännössä ja toiminnassa. (James, 2008, s. 54–57) 
  
Pragmatismi nähdään menetelmänä, mikä merkitsee jäykästä ja pysyvästä lopullisesta 
totuudesta irtautuvaa näkemystä. Pragmatismi yrittää selvittää näiden kiistojen sovit-
telua tulkitsemalla kunkin käsityksen käytännölliset seuraukset. (James, 2008, s. 45–
46, 50) Pragmatismia pidetään siksi myös käsitteiden selventämiseen pyrkivänä me-
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todina ja keinona selvien ideoiden saavuttamiseksi (Niiniluoto, 2002, s. 118). Yleise-
nä painotuksena siinä korostetaan käytäntöä ja ihmistä toimivana oliona, joka kiin-
nittyy todellisuuteen toimintansa ja käytäntöjensä kautta (Kilpinen ym, 2008, s. 7).  
 
Jamesia pidetään nominaalisuuteen enemmän sitoutuneena kuin Peirceä. James kes-
kittyi ensi sijassa yksittäisiin kokemuksiin ja inhimillisten toimintojen yksittäisten 
ilmentymien seurauksiin. (Pihlström, 2008, s. 26) James toteaa: ”Pragmatisti on valmis 
kaikkeen, seuraamaan joko logiikkaa tai aisteja ja ottamaan huomioon kaikkien nöyrimmät ja 
henkilökohtaisemmatkin kokemukset. Mystisetkin kokemukset se hyväksyy, jos niillä on käy-
tännön seurauksia. ” (James, 2008, s. 69–70). Jamesin totuuskäsitys ei sisällä teoriaa 
objektiivisesta todellisuudesta (Pihlström, 2008, s. 28; viittaa Cormier 2001). 
 
Pragmatismi on saanut kritiikkiä esimerkiksi tieteellisen realismin edustajilta ja siinä 
on nähty ongelmia juuri realismin näkökulmasta. Pragmatismin monitahoisuus on 
myös kerännyt kritiikkiä. (esim. Pihlströn, 2008, s. 38–45; Kilpinen ym, 2008, s. 7) 
Cormier (2001) kuvaa hyvin pragmatismin eroavaisuutta ja samankaltaisuutta sosiaa-
liseen konstruktivismiin dinosaurus esimerkillä: ”Totuudet dinosauruksista ovat inhimilli-
siä uskomuksia, jotka eivät olleet olemassa dinosaurusten aikana, vaan jotka on muodostettu 
jälkikäteen. Dinosaurusten aikanahan ei tiettävästi ollut olemassa ihmisiä eikä muitakaan kielen 
käyttäjiä”. Tällä tarkoitettiin sitä, että emme ole luoneet dinosauruksia, vaan ne ovat 
olleet meistä riippumatta. (Pihlström, 2008, s. 28)  
 
Edellistä Cormierin periaatetta voidaan käyttää tutkimuskohteena olevasta ympäris-
töstäni ja kohteestani: tarkastellaan jälkikäteen ilmiötä, toimintaa, ryhmää ja yksilöitä 
ympäristössä, jossa osalliset eivät koe tai ymmärrä luovuutta olevan. Tällä tarkoitan 
sitä, että he eivät työskentele luovuudessa tai sen ilmentymässä tietoisesti, vaan se on 
jälkikäteen konstruktoitu käsitekokonaisuus, jolle haetaan selitystä eri menetelmillä. 
Kokemus on tällöin empiirisesti aktiivista ja holistista enemmän kuin passiivista ja 
atomistista (Pihlström, 2008, s. 30).  
 
Pragmatismin ydin on, että käytännön uskomuksia ja kokemuksia testataan. Tällöin 
fallibilismin mahdollisuus tulee hyväksyä (Pihlström, 2008, s. 30). Ihmiset, tutkijat 
ovat luoneet käsitteen luovuus, joka sellaisenaan voitaisiin määrittää muuksikin käsit-
teeksi. Luovuus on siis olemassa meistä riippumattomasti, mutta siihen liittyy usko-
mukseni, että sitä voidaan säätää. Tarvittaessa sille voidaan myös kehittää asteikko, 
joka kertoo suunnan, mutta ei koskaan kerro tosiasiallista tietoa sen määrästä. Tässä 
käytännön merkitys juuri korostuu, koska testaamisen ja empirian kautta voidaan 
määrittää säännöt ja rajat luovuudelle ja sitä kautta myös sen mittaamiselle. Tulokset 
tulee suhteuttaa ympäristöön ja inhimilliseen toimintaan.  
 
Pragmatismiin liittyy kiinteästi myös käyttämäni abduktiivinen päättely. Abduktiivi-
nen päättely on hypoteesien ja selitysten hakemista joillekin kuten vaikeasti käsiteltä-
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ville ongelmille. Sitä voidaan verrata salapoliisityöhön, jossa vihjeiden avulla haetaan 
ja rajataan selityksiä jatkotutkimukselle. Sitä pidetään myös heikkona päättelymuoto-
na, jolle on erilaisia käsityksiä kuten, että sillä voidaan päästä vain mahdollisiin tulok-
siin (Paavola, Hakkarainen, 2008, s. 163–165) tai että halutaan luoda syvällisempää 
tietoa ilmiöistä (ks. Langley ym, 2013, s. 11). Grönforsin mielestä taas abduktiivisen 
päättelyn johtolangan ei välttämättä tarvitse olla induktion tulosta, koska se voidaan 
saavuttaa myös aiemmista teorioista, tutkimuksista ja kaunokirjallisuudesta tai intui-
tiivisesta ajatuksesta (Grönfors, 1982, s. 33, 36–37). Hyväksyn samalla fallibilismin 
tiedon epämääräisyydestä (Niiniluoto, 2002, s. 117) ja keräämäni tiedon sisältävän 
myös valmiiksi tulkintaa ja dynaamista muuntautumista (Paavola, Hakkarainen, 2008, 
s. 166, 184; viittaa Peirce, 1903, CP 5.181). 
 
Jamesia (2008, s. 106–122) mukaillen avaan käsitystäni luovuuden käytännön koko-
naisuuden luonteesta: luovuus on yksi ajattelun kohde, joka tarkoittaa samalla kertaa 
montaa. Näiden monen ”tekijän” välillä on jatkuvuus ja liike eli ne koskettavat eri 
tilassa ja ajassa toisiinsa, mutta ne pystyvät kulkemaan lukemattomia käytännöllisten 
jatkuvuuksien polkuja. Voimme jäljittää näitä polkuja, vaikka emme koskaan abso-
luuttisesti, mutta tavalla, joka tekee polkuen jäljittämisen käytännössä toimivaksi. 
Joudumme hyväksymään sen, että kaikkea emme edes pysty jäljittämään juuri sillä 
hetkellä, vaan saamme näkyviin parhaan mahdollisen totuuden. Ihmiset ovat tär-
keimpiä yhdistäviä tekijöitä luovuudelle. He rakentavat sitä toiminnassaan ja voivat 
luoda tekijöitä, jotka vaikuttavat luovuuden muodostumiseen. Luovuus on siksi ko-
ko ajan ”tulossa” tietyssä hetkessä ja tilassa. Hetkien tarkastelulla voidaan saada esille 
parhaiten kuvailevia tekijöitä. Sen osille voidaan nimetä myös yhteisiä käsitteitä, joi-
den alla jotkin osat toimivat paremmin. Mutta samalla hyväksytään toisessa ympäris-
tössä jo päätetyn osan mahdollinen sattuminen niitäkin paremmin. Osien sattuminen 
testataan käytännössä. Todellisuus, jossa luovuus esiintyy, ihminen, toiminta ja ym-
päristö ovat kietoutuneet yhteen tavalla, jota ei voida täysin koskaan avata.  
 

1.6 Tutkimuskenttään asemointi  

1.6.1 Sotatieteet 

 
Tämä johtamisen alan tutkimus kuuluu sotatieteisiin. Tutkimukseni edustaa poikki-
tieteellistä tarkastelutapaa, jossa voidaan nähdä usean tieteenalan yhdistelmä (ks. 
Kesseli, 2008, s. 9; ks. Anttonen, 2016, s. 82). Tällainen lähestymiskulma on yleinen 
sotatieteelle. Sotatieteiden tutkimusta on pidetty monisuuntaisena tieteenalana, jossa 
pääaineiden kautta on lähestytty käsitettä sotatiede. Sille ei olemassa vain yhtä määri-
telmää, koska sotatieteet ovat muuttuneet ajan saatossa eräällä tavalla uhkakuvien 
mukaisesti ja uusiutunut ajan henkeen sopivaksi (ks. Kesseli, 2007, s. 64; ks. Hanén, 
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2017, s. 21). Sotatiedettä pidetään muiden yliopistollisten emotieteiden soveltamise-
na asevoimien viitekehyksessä (Harinen, 2011, s. 7).  
 
Viitasalo (2002) näkee sotatieteet kattoterminä, jonka alle kuuluvat sotatieteellisistä 
suuntauksista perinteiset strategian, operaatiotaidon, taktiikan ja sotahistorian tutki-
musalat, mutta myös sotatekniikka, johtaminen, sotahistoria, sotilaspedagogiikka, 
sotilassosiologia ja sotilaspsykologia (Viitasalo, 2002, s. 8, 11–13). Lisäksi Laaksonen 
(2009, s. 18–20) pitää sotatiedettä kontekstisidonnaisena lähestymistapana, jossa kä-
siteltävä ilmiö kytkee tutkimuksen sotatieteisiin. Hän tutki strategiaa ja strategista 
johtamista puolustushallinnon viitekehyksessä ja asemoi tutkimuskohteen kautta 
tutkimuksensa sotatieteisiin. Tästä juuri näkee sotatieteiden asemoitumisen ja suh-
teen muihin tieteisiin. Sotatiede eräällä tavalla ammentaa voimaa muista, mutta pyrkii 
samalla kasvattamaan omaa identiteettiään. Tätä voidaan pitää luonnollisena, koska 
sotatiede nykyisellään on Suomessa nuorta verrattuna sitä muihin tieteenaloihin.  
 
Sotatieteet ovat moniulotteinen kokonaisuus, joka rakentuu monista paradigmoista. 
Sille tunnusomaista on kuitenkin sodankäynnin eri merkityksien korostaminen. On-
han sotataidollinen tai muu sodankäyntiin liittyvä tutkimusala keskittynyt Suomessa 
Maanpuolustuskorkeakouluun. Tämä ei tarkoita, etteikö sodankäyntiin liittyvää tär-
keää tutkimusta tehtäisi muuallakin. Monipuolisuus lisää mahdollisuuksia sotatieteel-
le. Luonnollisesti se voi myös aiheuttaa spesifisyyden haasteitakin (Anttonen, 2016, s. 
83). Tärkeintä on tutkijoiden kytkeä ja selittää tutkimuksen asemoituminen sotatie-
teisiin. Kaikki tutkimus ei lähtökohtaisesti voi olla suoraan sotatiedettä. Kuuluminen 
tähän vaatii perusteita, jotka tutkijoiden tulee tuoda esille. 
 
Luovuus lävistää monia tutkimusaloja ja mahdollistaa poikkitieteellisen tarkastelun. 
Luovuus ei siis ole vain yhden tieteenalan käsite vaan ennen kaikkea se rakentuu 
monipuolisesti. Sotatiede on oiva tutkimusala kokonaisvaltaiselle tarkastelulle. Teo-
reettisen lähdemateriaalin perusteella voidaan todeta, että tutkimuksen viitekehys 
liittyy liiketaloustieteelliseen ja hallinnontutkimuksen näkemykseen tehokkuudesta ja 
organisaation kilpailukyvystä. Tutkimuskohdetta tutkitaan organisaation ja johtami-
sen viitekehyksessä, jossa yhdistyvät Maanpuolustuskorkeakoulun määrittämän soti-
lasjohtamisen nelikentän johtaminen, johtajuus, organisaatiorakenne ja organisaa-
tiokulttuuri toisiinsa luoden käsitteellisen kokonaisuuden myös toimintaympäristön 
tarkastelulle (JOKÄ, 2012, s. 21). Tutkimustani ei voi määrittää kuuluvaksi suoraan 
minkään nelikentän ulottuvuuden alle (ks. Hanén, 2017, s. 28), vaan niiden yhdistel-
mäksi. Sotilasjohtamisen nelikentän ulottuvuudet nähdään keskinäisriippuvaisina. 
Siksi voimme olettaa nelikentän keskinäisriippuvuuksien hallinnan olevan tärkeä osa 
johtajana menestymistä (Huhtinen, 2006b, s. 49). Ulottuvuuksien välisiä tekijöitä 
tarkastellaan tässä tutkimuksessa luovuuden käsitteiden kautta. Siksi luovuuden teki-
jöiden hallintaa voidaan myös pitää tärkeänä.  
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Tutkimuksen ympäristö rakentuu sotilasorganisaation kontekstista. Luovuus yhdiste-
tään muun muassa oivaltamiseen, ongelmanratkaisuun, yllätykseen, päätöksentekoon 
ja uusien ratkaisujen muodostamiseen. Nämä kaikki ovat tärkeitä elementtejä sota-
taidossa. Sodassa on kyse viime kädessä toisen voittamisesta. Kaikki mahdollisuudet 
voittamiseksi tulee hyödyntää ja tässä luovuus on läsnä mahdollistamalla monenlaisia 
ratkaisuja. Luovuus on oleellinen osa sotataidon kokonaisuutta. Käsitteenä sotataito 
on laaja ja muuttuva käsite maailmalla. Sotataitoon liitetään sotilaallisessa viitekehyk-
sessä operaatioiden suunnittelua ja toteuttamista niiden kaikilla tasoilla (Rekkedal, 
2013, s. 26). Valmistelutyössä ”suunnittelussa” on yhtäläisyyksiä normaali- ja poik-
keusoloissa, mutta olosuhteet ovat erilaiset. Voimme olettaa tutkimukseni tavoitteel-
la olevan läheinen suhde sotataitoon, vaikka tutkimukseni ei suoraan liity keskuste-
luna sotilaalliseen suunnitteluun ja toimintaan. Tätä taitoa voidaan myös hyödyntää 
normaalioloissa. Esimerkiksi Rajavartiolaitos kamppailee muiden tehtäviensä ohella 
ulkorajoilla järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. ”Kissa ja hiiri -leikki” on päivittäistä 
ja siinä on molemmille ”toimijoille” soveltamisen ja keksimisen roolit. Kun rajavar-
tiomiehet yrittävät paljastaa rikoksia, niin rikolliset pyrkivät välttämään paljastumista. 
Sotilasorganisaatiot ovat mielenkiintoisia tutkimuskohteita, koska niiden perustehtä-
vät ovat hyvin monipuolisia ja normaali- ja poikkeusolojen tasapainoilu on jatkuvasti 
läsnä arjessakin. Sotilasorganisaatioilla on tärkeä rooli toimivassa yhteiskunnassa ja 
demokratiassa.  
 
Luovuuden tutkimus voidaan nähdä tärkeäksi osaksi sotatiedettä ja sen ydintutki-
musalueita. Nykyaikaisessa sodankäynnissä monet tekijät ovat keskinäisriippuvaisia, 
jotka esiintyvät arvaamattomasti kompleksisessa toimintaympäristössä. Johtamisella 
on kiinteä rooli taistelujen voittamisessa tai häviämisessä. Onnistuminen poikkeus-
oloissa kuitenkin rakennetaan normaaliolojen aikana. Se mitä tehdään juuri nyt, vai-
kuttaa paljonkin poikkeusoloissa toimiseen. Sotatieteellisessä tutkimuksessa usein 
tämä suhde on aina läsnä. Luovuudella voidaan nähdä olevan tärkeä rooli molem-
missa vaiheissa ja siksi sotatieteellinen viitekehys, jos mikä, on luovuustutkimukseen 
soveltuva tutkimuskenttä.  
 

1.6.2 Organisaatio- ja johtamistutkimus 

 
Organisaatio- ja johtamistutkimuksesta on kirjoitettu monenkirjavasti. Ehkä koko-
naisuutta kuvastaa hyvin se, että alun perin on ajateltu organisaatioteorioiden kuvai-
levan organisaatiota objektiivisesti. Tätä näkemystä on alettu kyseenalaistamaan ja 
ymmärtämään kirjoituksien olevan pieniä yksittäisten tekijöiden kuvauksia isosta 
kokonaisuudesta. Kehityskulkua voidaan pitää kytkeytyneenä postmodernismin il-
miöön, missä moniulotteiset ilmiöt sekä tiedon ja totuuden uskomukset sekoittuvat. 
Positivistinen näkökulma on joutunut kyseenalaistetuksi alati muuttuvassa dynaami-
sessa johtamisen ja organisaation kokonaisuudessa. (Ks. Juuti, 2001, s. 7–9, 18–19) 
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Organisaatio- ja johtamisteorioiden välinen yhteys on keskinäisriippuvainen. Johta-
minen tarvitsee organisaatioita ja organisaatio johtamista. (Harisalo, 2009, s. 15) Mo-
lempia kuvastaa eräänlainen koulukunta-ajattelu, jossa tutkijat ovat luoneet käsitteel-
lisiä rajoja koulukuntien eri painotuksien mukaisesti. Siinä missä modernit organisaa-
tioteoriat peräänkuuluttivat työnjakoa, erikoistumista ja tehokkuutta, niin samalla 
johtamisessa keskityttiin tavoitteellisuuden ja tuloksellisuuden kehittämiseen. Nämä 
perinteet eivät ole hävinneet vaan ajan kuluessa muuttuneet johtamisen tutkijoiden 
keskitettyä esimerkiksi dynaamisuutta ja vuorovaikutussuhteita kuvaaviin teorioihin.  
 
Tässä tutkimuksessa ei tehdä eroavaisuutta organisaatio- ja johtamisteorioihin, vaik-
ka tämä on erityisesti johtamisen tutkimus. Organisaatiota käsitellään ympäristönä, 
joka tarjoaa kodin johtamiselle. Johtaminen ymmärretään yksinkertaisesti pyrkimyk-
senä vaikuttaa johonkin (Juuti, 2001, s. 229). Organisaation määritelmistä en voi täy-
sin sivuuttaa sotilasorganisaatiotakin kuvaavaa tavoite- ja tehokkuusmallia, jossa ta-
voitteet ovat keskeisiä olemassaolon ominaisuuksia tehokkuuden korostamisen li-
säksi (Harisalo, 2009, s. 17)7. Organisaatioteorioiden tarkastelutavasta voidaan tämä-
kin tutkimus nähdä liittyväksi moneen koulukuntaan yhden sijaan (Virtanen, Stenvall 
2014, s. 70–72; ks. Harisalo 2009, s. 37–40; ks. Seeck 2008). 
 
Organisaation tarkoitus ja tehtävä määrittävät organisoitumista ja sen rakennetta. 
Kuten Juuti (2001) toteaa johtamisesta olevan puhetta, joka on tutkijoidensa luomaa, 
niin tässäkin tutkimuksessa sekoittuvat jopa jännittävällä ja samalla ristiriitaisellakin 
tavalla modernin sotilasorganisaation kontekstissa pysyvyyden, hierarkkisuuden, val-
vonnan ja tehokkuuden suhde postmoderniin verkostoja, tilapäisyyttä, virtuaalisuutta 
ja innovatiivisuutta korostavaan ajatteluun (Juuti, 2001, s. 124). Vaikka käyttämäni 
teoria on luovuus- ja innovaatioteorian rungolle muodostettu, niin siitä huolimatta 
muun muassa klassisen koulukunnan opit ovat arkipäivää olemalla sotilasorganisaa-
tion taustalla ympäristön tarkastelussa (esim. Halonen, 2007, s. 144). Seuraavaksi 
syvennän kytkeytymistäni organisaatio- ja johtamistutkimukseen.  
 
Organisaation ja johtamisen tutkimuksen osalta tutkimuksessani on kolme puolta. 
Ensimmäinen rakentaa enemmän kontekstia ”tilaa ja ympäristöä” tutkimuksen pää-
käsitteelle luovuus. Tämä ympäristö muodostuu kontingenssiteorian näkökulmasta 
(esim. Burns, Stalker 1961; Emery, Trist 1965), jossa keskitytään käsittelemään orga-
nisaatioiden sisäisiä rakenteita, tekijöitä ja olosuhteita. Ymmärrys siitä, että ympäris-
tötekijät kehittivät ja muuttivat organisaatioita sisältä, vaikuttivat ratkaisevasti siihen, 
kuinka toimintaympäristön vaatimukset tuli ottaa aiempaa enemmän organisaatiossa 
ja johtamisessa huomioon. Burns ja Stalker (1961) tutkimuksessaan ”The Management 
of Innovation” huomasivat ympäristön ja olosuhteiden olevan sidoksissa rakenteeseen 

7 Julkishallinnon organisaatioita leimaa yhteiskunnallinen ohjaus ja tehokkuuteen vaatimus tulee jo 
lainsäädännöstä (esim. hallintolaki 6.6.2003/434). 
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ja toimintaan. He jakoivat organisaatioiden rakenteet mekaanisiin ja orgaanisiin. Me-
kaanisella tarkoitettiin hierarkkisuutta, muodollisuutta, valvontaa ja sääntöjen koros-
tamista. Kun taas orgaanisella rakenteella pystyttiin kohtaamaan paremmin epävar-
muutta, ennakoimattomuutta ja muutosta. Luonnollisesti he näkivät tämän olevan 
enemmän käsitteellinen kahtiajako, jossa rakennetta voidaan arvioida kuuluvaksi 
toiseen kategoriaan. (Harisalo, 2009, s. 215–219; viittaa Burns, Stalker, 1961, s. 119–
122, 133) Tässä tutkimuksessa sama dikotomia toistuu. Kohdeorganisaationa on 
sotilasorganisaatio, jolle voidaan löytää mekaanisen organisaation piirteet (ks. myö-
hemmin luku kolme), kun taas tutkimuskohteena on luovuus ja dynaamisuus. Tämä 
tarjoaa herkullisen tarkasteluasetelman sisäisten toimintojen, olosuhteiden ja luo-
vuuden rakentumisen yhteiselle tutkimiselle.  
  
Toiseksi tutkimukseni pääkäsite luovuus on kiinteässä suhteessa innovaatioteoriaan. 
Vaikka näen luovuusteorian omanaan, niin innovaatioteoria laajempana kokonaisuu-
tena on kiinteä osa luovuuden teoriaa (ks. Seeck, 2008, s. 247–281). Tieteellisen liik-
keenjohdon, klassisen koulukunnan ja rakenneteorioiden kehittyminen ovat toimi-
neet innovaatioteorian alkuun tekevänä voimana. Tähän on linkittynyt myös tekno-
loginen muutos ja ympäristöjen muuttuminen dynaamisemmiksi. Tästä syystä orga-
nisaatioiden tulee jatkuvasti kehittää ja tarkastella uusia vaihtoehtoja toiminnan jär-
jestämiseen. Oivallinen kysymys kuuluu ”kuinka ihmisiä on johdettava, että he antavat 
vastalahjaksi omat ideansa ja oivalluksensa?”. (Harisalo, 2009, s. 283–286) Tässä tutki-
muksessa keskitytään niihin olosuhteisiin, toimintaan ja tekijöihin, jotka ovat luo-
vuuden tunnistettuja piirteitä. Näillä taas on kiinteä suhde kontingenssiteorian ympä-
ristön käsitteeseen. Hypoteesini mukaisesti Burnsia ja Stalkeria (1961) mukaillen, 
sotilasorganisaation kaltaisesta organisaatiosta luovuus tekee valmiimman ja tehok-
kaamman kohtaamaan muutosta.  
 
Kolmantena asemoitumisen puolesta sidon tutkimukseni liittymään väljästi myös 
sotilaspsykologiaan. Harinen (2011, s. 7; ks. Valtanen, 2008, s. 18–19) yhdistää soti-
laspsykologian kuulumisen kiinteästi osaksi sotatieteitä. Hän ilmaisee hyvin samalla 
sivulla käsitteiden psykologia, sosiologia, sosiaalipsykologia ja sotilaspsykologian 
välisistä käsiteristiriitaisuuksista: ”Sotilassosiologia-termin sijasta voitaisiin tietenkin puhua 
pelkästään sosiologian ja sosiaalipsykologian soveltamisesta sotilasorganisaation ja puolustusvoi-
mien tutkimiseen, mutta ehkä termi sotilassosiologia ilmaisee saman asian lyhyemmässä muodos-
sa”. Tässä tutkimuksessa keskitytään sotilaspsykologian (erityisesti sosiaalipsykologi-
an aihealueen) näkökulmasta teoriaan ja malleihin, jotka ovat kuvauksia: ”sotilasyhtei-
sön ja sotilasorganisaation sisäisistä ilmiöistä, niiden rakenteesta ja niiden välisistä suhteista” 
(Harinen, 2011, s. 10).  
 
Sosiaalipsykologian kiinnostuksen kohteet liittyvät juuri ryhmään ja kohteita on esi-
merkiksi ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, ryhmäjäsenyydessä, ryhmätoimin-
nan säännönmukaisuuksissa, ryhmien välisissä suhteissa ja vuorovaikutuksessa, ryh-
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mäidentiteetissä, joukkokäyttäytymisessä sekä yksilön ja yhteiskunnan suhteessa 
(Valtanen, 2008, s. 16; viittaa Eränen, 2004). Kohderyhmä eli tässä tutkimuksessa 
kaksi ryhmää muodostavat tarkasteltavan kokonaisuuden, jossa luovuutta tehdään 
näkyväksi sen ominaispiirteillä. Tarkastelussa on sotilaspsykologian tavoin sisäiset 
ilmiöt ja niiden väliset suhteet, jotka esiintyvät tutkimuskohteen ympäristössä. Tut-
kimus tehdään kuitenkin sotilasjohtamisen näkökulmasta ja sotilaspsykologia tukee 
käsittelyä antaen käsityksen ryhmän ja yksilöiden dynamiikasta.  
 
Voidaan sanoa, että tutkimukseni luonne on kontingenssi- ja innovaatioteorian soti-
laspsykologian teorian yhdistelmä, jossa luovuusteoria toimii ”käytännön” johtoaja-
tuksena. Johtamista käsitellään sotatieteellisestä lähtökohdasta, joka suoritetaan laa-
jasti Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasjohtamisen kaikkien keskinäisriippuvaisen 
nelikentän ulottuvuuksien kautta. Voidaan myös todeta, että nelikentän hallinnan 
tasapainolla on ympäristökohtainen merkitys johtamisen onnistumiselle ja epäonnis-
tumiselle (JOKÄ, 2012, s. 21; viittaa Huhtinen, 2006b). Tarkastelu sidotaan neljään 
oleelliseen tekijään: Sotilasorganisaation (organisaatio/kontingenssiteoria) prosessin (vii-
tekehys) ja sen parissa työskentelevät ryhmät (kohderyhmä/sotilaspsykologia). Tätä tutki-
taan monimuotoisen luovuuden (tutkimuskohde/luovuus-innovaatioteoria) käsitteen kaut-
ta. Laajempana tarkoituksena on ennakkoluulottomasti myös laajentaa organisaation 
kontekstissa luovuuden käsitteellä ymmärrystä sotilasjohtamisen nelikentän ulottu-
vuuksien keskinäisriippuvuudesta ja niiden välisistä suhteista sekä vaikutuksista.  
 

1.6.3 Aikaisempaan kansalliseen tutkimukseen asemointi  

 
Tässä yhteydessä avaan tarkemmin tutkimukseni viitekehykseen liittyviä kansallisia 
tutkimuksia. Tutkimuksellani on useita liityntäpintoja näihin väitöskirjoihin, mutta 
vaikuttavimpana pidän yhteistä lähestymistapaa nähdä luovuuden rakentuvan moni-
ulotteisesti yksilön ominaisuuksia laajempana ilmiönä. Looginen jatkumo luovuuden 
ymmärtämiseen kokonaisvaltaisemmin on havaittavissa tässäkin väitöstutkimuksessa. 
Tämä on ollut yksi ohjaavimmista tekijöistä. Esittelen tarkemmin kokoavana listauk-
sena tutkimukseni asemoitumisen aikaisempaan kansalliseen tutkimukseen taulukos-
sa 1. Tarkasteluni noudattelee Maanpuolustuskorkeakoulussa laadittujen väitöskirjo-
jen tapaa (ks. Hanén, 2017; Anttonen, 2016; Valtonen, 2010; Laaksonen, 2009). Laa-
jempi teoreettinen (kansainvälinen) tarkastelu suoritetaan luvussa kaksi.  
  
Sotatieteellisessä tutkimuskentässä aikaisempia organisaation tai prosessin luovuu-
teen liittyviä tutkimuksia en ole vielä kohdannut. Sotatieteiden kontekstissa luovuut-
ta osana sotilasjohtajan ominaisuuksia on tutkittu jonkin verran, vaikkei tätäkään 
suoraan luovuuden teorian kautta. Yleisenä havaintona on, että uuden luomisen ky-
kyä ja ”laatikon ulkopuolista ajattelua” on pidetty sotilasjohtajan ominaisuuksissa 
arvossaan. Näyttäisi siltä, että on lähdetty ajatuksesta, jossa luovuus muodostuu yksi-
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löistä, mutta samalla linjaesikuntarakenteen mukaisesti johdetaan alaisia ja uudet rat-
kaisut kumpuavat organisaatiossa enemmän ylhäältä alaspäin. Maanpuolustuskor-
keakoulun väitöskirjatason erityisesti johtamisen tutkimukset ovat suuntautuneet eri 
tutkimuskohteisiin kuin tämän tutkimuksen tavoite. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 
etteivätkö ne liittyisi tutkimukseni aihepiiriin ja viitekehykseen. Esittelen näistä joita-
kin enemmän tässä luvussa.  
 
Luovuutta on tutkittu paljon muualla. Kansainvälisissä julkaisufoorumeissa luovuu-
den tutkiminen eri suunnista on jo pitkään ollut tärkeä osa organisaatio- ja johtamis-
tutkimusta. Käsitteestä innovaatio on tullut tärkeimpiä yrityksen uudistumisen mah-
dollisuuksista, kilpailukyvyn ylläpitäjistä ja kasvattajista. Onhan se yksi organisaatio- 
ja johtamistutkimuksen uusimpia paradigmoja (Seeck, 2008; Virtanen, Stenvall, 2014, 
s. 70–72).  
 
Luovuus liittyy kiinteästi innovaation käsitteeseen ja siten tutkimuskohteeseeni tar-
kasteluun löytyisi monia näkökulmia. Haasteeksi muodostuu perinteinen ongelma: 
mitkä lähteet valikoituvat tutkimukseen. Tässä hyödynsin aluksi kolmea Suomessa tehtyä 
luovuuteen keskittyvää tai liittyvää väitöskirjaa (Nisula, 2013; Parjanen, 2012; Jalo-
nen, 2007) ja organisaation luovuuden käsikirjaa (Zhou, Shalley, 2008). Lisäksi myö-
hemmässä vaiheessa täydensin edellä mainittuja tutkimuksia erityisesti Blombergin 
(2016) tutkimuksella. Näiden kautta pystyin rakentamaan kuvan tutkimuksista, joita 
tarvitsin muodostaakseni luovuudesta käsityksen. Tätä tulosta syvensin Academy of 
Management -julkaisun hakukoneella. Tarkemmin teoreettisen aineiston käsittelystä 
kerron myöhemmin.  
 
Tutkimukseni tarjoaa sotatieteelliseen tutkimuskenttään yhden uuden lisäyksen ym-
märtää ryhmien johtamista ja toimintaa. Tämä tutkimus on rajattu koskemaan nor-
maalioloja, mutta vastaavasti voitaisiin saada esille poikkeusoloista tilanteita. Johta-
misessa ja varsinkin eri tasoisten operaatioiden valmistelutyössä luovuudelle on tilaa. 
Ei pelkästään sille, että haetaan uusia ratkaisuja yllättävissä taistelutilanteissa, vaan 
ymmärretään myös luovuuden negatiivisten tekijöiden vaikutukset operaatioiden 
valmistelussa. Tällä tavalla ollaan valmiimpia kohtaamaan yllättäviä tilanteita ja toi-
minnassa osataan tarvittaessa soveltaa. Sama ajatus sattuu jokapäiväiseen työskente-
lyyn hallintoyksiköissä. Pelkästään asemien luovimpina pidettyjä yksilöitä samaan 
tilaan laittamalla ei saavuteta haluttua luovuutta, vaan jopa negatiivisia rajoitteita 
toiminnalle. Tutkimukseni antaa uuden mahdollisuuden arkipäivän johtamisessa 
tehdä analyysiä ryhmien luovuudesta.  
 
Seuraavaksi esittelen tämän tutkimuksen kannalta keskeiset väitöskirjat, jotka ovat 
ohjanneet, rajanneet ja tukeneet tutkimustani. Nämä väitöskirjat ovat monista eri 
tieteen haaroista, mutta ovat tunnistettavissa liittyväksi tutkimukseni viitekehykseen 
ja tavoitteeseen. Samalla tutkimukset rakentavat erityisesti viitekehystäni ja mahdol-
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listavat tutkimustuloksieni sitomisen. Tässä keskeiset kansalliset väitöskirjat uudem-
masta aloittaen: 
 
Hanén Tom (2017) tutki sotatieteellisessä johtamisen alan väitöskirjassaan ”Yllätys-
ten edessä – kompleksisuusteoreettinen tulkinta yllättävien ja dynaamisten tilanteiden johtamises-
ta” (monografi) yllätyksellisten ja dynaamisten tapahtumien johtamistilanteita. Erityi-
sesti Hanén on rakentanut teoreettisen viitekehyksen näiden tilanteiden tarkastelulle. 
Hänellä on hermeneuttinen lähestymistapa, jossa hän pyrkii ymmärtämään, kuinka 
kompleksisia tilanteita voidaan paremmin johtaa ja ymmärtää. Hanén käyttää nyky-
ään monen sosiaalisia järjestelmiä ja niiden välisiä lukemattomia yhteyksiä sisältävän 
vuorovaikutussuhteen ymmärtämiseen kompleksisuusteorian käsitteitä. Hän sitoo 
pääosin vuoden 2004 Aasian tsunamikatastrofin synnyttämän johtamistilanteen 
Suomessa tutkimuksensa käytännön tarkastelun kohteeksi, jota käyttää yllätyksen ja 
kompleksisuuden käsitteiden käsittelyyn. Hanénin keskeisen tulos on se, kuinka vai-
keaa on nopeasti ja yllättävästi kehittyvä johtamistilanne hallita kompleksisuuden 
näkökulmasta. Siksi tarvitaan toiminnassa monimuotoistumista, ryhmäprosesseja ja 
organisaatiossa mekaanisuuden ja orgaanisuuden välille tasapainoa. Hanénin tulokset 
johtamisen ja organisaatiotutkimuksen tarkastelutavasta näyttäytyvät samalla tavalla 
tutkimukseni hypoteesiin, jossa nykyisissä monimuuttuvissa ja dynaamisissa toimin-
noissa tarvitaan mekaanisuuden lisäksi myös luovuuden piirteitä. Lisäksi Hanén kä-
sittelee turvallisuustutkimuksen viitekehyksessä tilanteita, jotka ovat lähellä tutki-
mukseni kohdetta muuttuvana ja yllättävänä johtamisympäristönä.  
 
Hanénin tutkimus sotatieteellisenä ja erityisesti johtamisen alan väitöskirjana on luo-
nut tutkimukselleni suuntaa. Luovuudella ja kompleksisuudella on paljon samaa 
muodostumisessa, koska nämä eivät muodostu vain osien summasta, vaan ovat 
enemmän kuin osiensa summa. Kompleksisuutta ja luovuutta ei voi prosessimaisesti 
yhdistää lineaariseksi, mutta näille on olemassa käsitteitä, joiden kautta ilmiöitä voi-
daan ymmärtää ja selittää. Hanénkin on käsitteellistänyt yllätyksen ja dynaamisen 
johtamistilanteen kompleksisuusteorian käsitteillä selittääkseen tämän ilmiön moni-
muotoisuutta. Samalla tavalla pyrin kuvaamaan ryhmän luovuutta laajentaen sen ko-
konaisvaltaiseen käsittelyyn ilmiötä tutkiakseni. 
 
Petro Poutanen (2016) tutki valtiotieteellisessä väitöskirjassaan ”Complexity and col-
laboration in creative group work” (artikkeli) luovuutta ryhmässä soveltaen kompleksi-
suusteoriaa ymmärtääkseen luovaa yhteistoimintaa. Hän loi kompleksisuusteoriasta 
viitekehyksen, jonka sisällä käytti sen käsitteitä ymmärtääkseen luovuutta ryhmän 
kautta. Hänen tutkimuksensa pureutui tämän ajan keskeiseen ongelmaan työelämäs-
sä: kuinka kompleksisten ja nopeasti kehittyvien ongelmien ratkaisemiseksi voidaan 
luovaa yhteistoimintaa kehittää ryhmässä, jossa ymmärretään inhimillisen vuorovai-
kutuksen ja yhteistoiminnan eri ulottuvuudet. Tähän Poutanen Hanénin tapaan käyt-
tää kompleksisuusteoriaa, joka sopii dynaamisten ja monimuotoisten järjestelmien ja 
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ilmiöiden ymmärtämiseen. Tätä viitekehystä Poutanen soveltaa innovaatioleireillä. 
Löydetyt tulokset viittaavat kompleksisuusteorian keskeisiin oppeihin. Luovassa 
työssä ennustamaton kulku vaatii kärsivällisyyttä ja aikaa tehokkaimman työtavan 
löytymiseksi ja ylläpitämiseksi. Yksilöiden ja ryhmän yhteistoiminta luovassa työssä 
muodostuvat emergentisti, joka vaatii taas itseohjaavuutta ja itsenäisyyttä. Lisäksi 
luovassa prosessissa tarvitaan symbolista merkityksen rakentamista, joka mahdollis-
taa yksilöllisen ajattelun. Poutasen tulokset ovat kiinteässä suhteessa tämän tutki-
muksen tavoitteeseen ja perustavan laatuiseen ongelmaan työelämässä: miten jatku-
vaa muutosta, joka ajallisesti ja tilanteenmukaisesti vaatii välittömiä päätöksiä johta-
jilta, kyetään yhdessä ja vuorovaikutteisesti hallitsemaan. Luovassa prosessissa tarvi-
taan Poutasen esittämää seitsemän tekijän listausta, jotta haasteisiin voidaan vastata 
luovan yhteistoiminnan lisäämiseksi (Poutanen, 2016, s. 66–69). 
 
Annika Blomberg (2016) liiketaloustieteellisessä väitöskirjassaan (artikkeli) ”Or-
ganizational creativity – hegemonic and alternative discourse” lähestyy organisatorista luo-
vuuskeskustelua kriittisesti esittäen luovuuden tutkimukseen organisaatiokontekstis-
sa vaihtoehtoisia tapoja. Blombergin tulosten mukaan luovuuskeskustelussa on kes-
kitytty liikaa sen positiivisiin puoliin, joka taas on aiheuttanut pahimmillaan haitta-
vaikutuksia organisaation muiden tavoitteiden tehokkaalle toteutumiselle tai negatii-
visia häiriöitä toiminnalle. Luovuutta lähestytään liian usein lineaarisesti ihan kuin se 
olisi prosessin tulos itsestäänselvyytenä. Tutkimuskohdetta lähestytään laadullista ja 
empiiristä tutkimusta sekä diskurssitutkimusta yhdistelemällä. Hegemonisessa dis-
kurssissa korostuu tietyt positiiviset näkökulmat, mutta samalla juuri unohtuu luo-
vuuden negatiiviset ja haittaavat tekijät. Samalla kvantitatiiviset tutkimukset ovat 
olleet Blombergin mukaan päälähestymistapana luovuustutkimuksessa, joka osittain 
johtuu näkökulman rajoittumisesta. Luovuuden tutkiminen on monesti kohdistunut 
yksilön ominaisuuksiin tai kykyihin, kun samalla on fyysinen toimintaympäristö, 
vuorovaikutus ja dynamiikka jäänyt vähemmälle huomiolle. Luovuutta tulee lähestyä 
monipuolisemmin, mikä taas tarjoaa kokonaisvaltaisemman ja teoreettisesti kestä-
vämmän perustan organisatorisen luovuuden tutkimukselle. Blombergin tutkimus 
on erityisesti lähellä tutkimukseni alkuasetelman hypoteesiani, että luovuus on moni-
tulkinnallinen ja vaikeastikin ymmärrettävä, mikä taas tarkoittaa, ettei luovuutta ole 
yksinkertaisesti tuotettavissa tai automaatioksi muodostettavissa eikä luovuutta saa 
toimimaan helposti kaikkien tilanteiden positiivisena ilmiönä ilman sen mahdollisia 
haitallisia puolia. Lisäksi Blombergin näkemys luovuuden sekä positiivisen että hai-
tallisen puolen tarkastelun teoreettisesta arvosta antoi tutkimukselleni rohkeutta vie-
dä loppuun kokonaisvaltaisen lähestymistapani.  
 
Markus Heiskanen (2013) tutki hallintotieteellisessä väitöskirjassaan (monografi) ” 
Rajakeisarin uudet (v)aatteet – Käsiteanalyysi rajaturvallisuudesta” rajaturvallisuuden käsitet-
tä monialaisesti ja laajasti. Lisäksi Heiskanen laajensi turvallisuustutkimuksen valta-
virran diskurssia tuomalla tulkinnan, jossa sotilasorganisaationa Rajavartiolaitos toi-
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mii oikeusvarmemmin kuin siviilihallinnon organisaatio Poliisi. Monimenetelmälli-
nen ja jopa moniulotteinenkin tutkimus kuvaa laajasti tutkimukseni viitekehystä, jos-
sa tutkimuskohteeni, ”suunnitteluryhmän”, luovuus rakentuu ja toimii. Heiskasen 
näkökulmat Rajavartiolaitoksen toiminnasta ja hallinnosta ovat väistämättä tutki-
mukseni taustalla, koska tutkimuskohteeni on Rajavartiolaitoksessa toimiva ja esiin-
tyvä ilmiö, joka on samojen sotilaallisesti järjestyneen organisaation hallinnon peri-
aatteiden alainen. Mikä merkitys on sotilasorganisaation tehokkuusimperatiivilla ja 
byrokraattisella hallinnolla luovuudelle organisaatiotasolla? Tämän tutkimuksellisen 
kysymyksenkin kimppuun aion hyökätä ja tehdä näkyväksi teoreettiseen tutkimuk-
seen perustuvan analyysin luovuuden tekijöistä, jotka esiintyvät ryhmän näkökulmas-
ta tarkasteltuna. Heiskasen tutkimus on erityisesti laajentanut näkemystäni rajaturval-
lisuuden moniulotteisesta merkityksestä ja sotilasorganisaation hallinnon positiivisis-
ta puolista.  
 
Anna-Maija Nisula (2013) totesi liiketaloustieteellisessä väitöskirjassaan (artikke-
li): ”Building organizational creativity – a multitheory and multilevel approach for understanding 
and stimulating organizational creativity” organisaation luovuuden rakentuvan laajemmin 
kuin yksilöiden näkökulmasta ja siksi hän esitti, että organisaation luovuuteen tarvi-
taan laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa mallia. Hänen yksi päätavoitteistaan oli sel-
keyttää organisaation luovuuden ymmärtämistä ja käsitettä. Organisaation luovuus 
rakentuu hänen mukaansa kokonaisvaltaisesti yksilöiden ja kollektiivisen luovuuden 
seurauksena. Toisin sanoen luovuuden rakentuminen sisältää sekä ryhmän että orga-
nisaation puolet. Siksi hän määrittää luovuuden uutuudeksi. Organisaation luovuus 
on monitasoista kykyä toteuttaa sitä toiminnassa. Nisula hyödyntää teatteri-
improvisaatiomenetelmiä ja aiheen kirjallisuutta sekä organisaation uudistumiskyky-
teoriaa organisaation luovuuden kehittämisessä. Hänen käyttämänsä moniteoreetti-
nen ja monimenetelmällinen lähestymistapa on toiminut innostuksena oman tutki-
mukseni menetelmällisyyden etsimisessä. Nisulan lähtökohta oli sysäys syventyä luo-
vuuden kokonaisvaltaisuuden tutkimiseen. Samalla hänen toimintatutkimuksellinen 
tapansa lähestyä avasi silmäni perinteisen teoreettisen tarkastelutavan sijaan.  
 
Satu Parjanen (2012a) tutki liiketaloustieteellisessä väitöskirjassaan ”Creating possibi-
lities for collective creativity – Brokerage Functions in Practice-Based Innovation” kollektiivista 
luovuutta käytännönläheisen innovoinnin kontekstissa. Hän etsii käytännönläheisiä 
tekijöitä, jotka lisäävät kollektiivista luovuutta innovointitoiminnassa. Parjanen lähes-
tyi muidenkin edellä mainittujen tutkijoiden tavoin luovuutta yksilön luovuutta laa-
jemmin, jolloin tarvitaan useiden toimijoiden panostusta kollektiivisen luovuuden 
saavuttamiseksi. Parjanen lähestyy luovuutta innovoinnin ja sen verkostojen kautta, 
joissa toimijoiden erilaisuus luo erilaisia etäisyyksiä toimijoiden välille. Nämä etäisyy-
det, kuten organisatorinen ja funktionaalinen etäisyys voidaan pitää luovuuden läh-
teinä. Jotkut etäisyydet taas kasvavat liikaa ja näiden välille täytyy luoda erityistä väli-
tystoimintaa eli brokerointia. Tutkimukselleni arvokasta näkökulmaa tarjoaa Parjasen 
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tulokset yksilön ja kollektiivisen luovuuden edistävien tekijöiden osalta. Organisaa-
tiot eivät hyödynnä kaikkea potentiaaliaan sisäisessä toiminnassaan. Erityisesti hän 
huomioi organisaatioiden erilaisuuden vaikutuksen luovuuteen ja tarpeen tunnistaa 
eri organisaatioiden tavat toimia ja sitä kautta edistää luovuutta. Pyrin tarttumaan 
juuri edellä mainitun huomion selvittämiseen ja ymmärtämään luovuutta kokonais-
valtaisesti monien tekijöiden vuorovaikutuksessa. Tämä vaatii juuri kohdeorganisaa-
tion syvää tuntemista ja tutkimista, jotta tehtävässä voi onnistua.  
 
Jani Rajaniemi (2010) tutki hallintotieteellisessä väitöskirjassaan (monografi) ”Or-
ganisaatiorakenne ja innovatiivisuus – Tutkimus organisaatiorakenteista johtuvista innovatiivi-
suuden esteistä” valtavirrasta poiketen rakenteellisia tekijöitä, jotka estävät innovatiivi-
suutta. Rajaniemi oli havainnut tutkimuksessaan innovatiivisuuden positiivisten teki-
jöiden hallitsevan tieteellisiä tutkimuksia. Hänen perusolettamus oli, että toimin-
taympäristön muuttuessa kompleksisemmaksi myös organisaatioiden tulee muuttua 
innovatiivisemmiksi. Hän näki luovuuden samalla tavalla kuin innovatiivisuuden 
olevan sidoksissa rakenteellisiin tekijöihin, jotka eivät kokonaan voi muodostaa es-
teitä, mutta voivat merkittävästi rajoittaa innovatiivisuutta toiminnassa. Rajaniemi 
nimesi hierarkkisen työnjaon, koordinoinnin, kommunikaation epäonnistumisen ja 
vallan keskittymisen liiaksi yhdelle olevan suuria esteitä. Näiden purkaminen innova-
tiivisuutta tukevaksi vaatii hyvää johtamista. Hän käytti tuloksiensa muodostamiseen 
laadullista aineistoa, joka koostui keskisuuren sanomalehden avainhenkilöistä. Raja-
niemen tutkimus on yksi avaintekijöistä, jotka motivoivat minua perehtymään posi-
tiivisten tekijöiden lisäksi luovuuden esteisiin. Sotilasorganisaatiota pidetään juuri 
rakenteellisesti jäykkänä ja byrokraattisena, jossa luovuuden esteet ikään kuin kuulu-
vat organisaation arkeen. Rajaniemen tutkimus on toiminut yhtenä johtolankana 
tämän tutkimuksen rakenteelle.  
 
Harri Jalonen (2007) tutki hallintotieteellisessä väitöskirjassaan (monografi) ”Komp-
leksisuusteoreettinen tulkinta hallinnollisen tehokkuuden ja luovuuden yhteensovittamisesta kun-
nallisen päätöksenteon valmistelutyössä ” kunnallisen päätöksenteon valmistelutyötä, jossa 
yhdistetään tehokkuuden ja luovuuden käsitteet. Hän näkee valmistelutyön olevan 
dynaamista ja toimintaympäristön muuttumisen vaativammaksi sen kompleksisuu-
desta johtuen, mikä taas vaatii uusien menetelmien ja toimintatapojen omaksumista 
valmistelutyössä. Jalonen käyttää kompleksisuusteorian peruskäsitteitä kuvatakseen 
valmistelutyön dynamiikkaa. Hänen peruslähtökohtanaan on valmistelutyön kehit-
tämisen vaativan byrokraattisten toimintojen korvaamista avoimella vuorovaikutuk-
sella ja siihen perustuvilla työmenetelmillä. Jalonen lähestyy aihettaan monitieteelli-
sesti ja laadullisesti. Hän luo teoreettisessa osuudessa tulkintakehyksen valmistelu-
työn kompleksiselle luonteelle, jota empiirisessä vaiheessa tapaustutkimuksen viite-
kehyksessä haastatteluita käyttämällä testaa ja tarkentaa.  
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Yhtenä päätuloksena on Jalosen läheinen näkemys tämän tutkimuksen tarkasteluta-
paan sotilasorganisaatiossa suunnittelu- ja valmistelutyön tehokkuus imperatiivin 
painottumiseen, jossa näkymättömät ja herkätkin vuorovaikutussuhteet ruokkivat 
luovuutta. Luovuuden potentiaalin hyödyntäminen vaatii johtamista ja ymmärrystä 
valmistelutyön dynamiikasta sekä Jalosen tapaan valmistelutyön toimintatapojen ke-
hittämisestä. Jalosen väitöskirjan tulokset ovat inspiroineet minua esittämällä tehok-
kuuden ja luovuuden yhdistämisen olevan mahdollista valmistelutyössä. Se on avan-
nut puolia niin rationaalisuuden tarpeeseen kuin ymmärrystä tarpeelle, että luovuus 
pysyy dynaamisessa ja kompleksisessa ympäristössä mukana. 
  
Yhteenvetona aikaisemmista tutkimuksista selvitän taulukossa 1 tarkemmin, kuinka 
aikaisemmat tutkimukset liittyvät tämän tutkimuksen tavoitteeseen ja ovat tukeneet 
teemani muodostumista. 
 
Tutkija (vuosi) Vaikutus tai vaikuttavat osat tutkimukseeni  
Tom Hanén (2017) Kompleksisuuden teoreettinen tausta ja sen vaikutus joh-

tamiseen ja dynaamisiin vuorovaikutussuhteisiin, jotka ovat 
luovuudenkin taustalla.  

Petro Poutanen (2016) Ryhmäluovuuden määrittely kompleksisuus- ja luovuusteo-
rian kautta. Dynaamiset vuorovaikutussuhteet ja yhteistoi-
minta luovuuden tarkastelussa. 

Annika Blomberg (2016) Luovuuden teorian ja tutkimuksen kokonaisvaltainen tar-
kastelu ja havainnot luovuuden negatiivisten tekijöiden 
vähäisestä tutkimusmäärästä.  

Markus Heiskanen (2013) Rajaturvallisuuden eli tutkimuskohteeni, ryhmän, konteksti 
ja ymmärrys sotilasorganisaation hallinnon vaikutuksesta 
viitekehykseni tarkasteluun. 

Anna-Maija Nisula (2013) Organisaation luovuuden käsittely ja tarkempi määrittely 
sekä luovuuden moniulotteisuuden kuvaaminen. 

Satu Parjanen (2012) Kollektiivisen luovuuden ja verkostojen vaikutus innovoin-
tiin sekä luovuuden kokonaisvaltainen käsittely.  

Jani Rajaniemi (2010) Innovoinnin ja luovuuden rakenteellisten esteiden käsittely 
ja selvittäminen. Lisäksi tutkimuksen rakenteellisen koko-
naisuuden vaikutus tutkimukseeni. 

Harri Jalonen (2007) Valmistelutyön kuvaaminen ja ymmärtäminen kompleksi-
suusteorian käsitteillä. Lisäksi tehokkuuden ja luovuuden 
yhdistäminen sekä näkymättömien vuorovaikutussuhteiden 
tutkiminen. 

 
Taulukko 1: Kooste aikaisempaan tutkimukseen asemoitumisesta. 
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Edellisten lisäksi voisin nimetä useamman muunkin tutkimuksen, jotka ovat vaikut-
taneet joltain osin tutkimukseeni. Joillakin on pienempi, mutta sitäkin tärkeämpi 
rooli kokonaisuudessa tai pelkästään rakenteen muodostamisen taustalla. Mainitta-
koon ainakin Marko Laaksosen (2009) sotatieteellinen väitöskirja (monografi) strate-
gia käsitteen tarkastelusta vaikuttaneen paljon tutkimukseni rakenteeseen. Laaksosen 
tutkimusmenetelmällinen puoli on ohjannut minuakin eteenpäin. Vastaavaa olen 
kokenut etnografisen tutkimuksen (monografi, humanistinen tiedekunta) tehneen 
Miia-Leena Tiilin (2016) toimintatutkimuksellisesta kokonaisuudesta, joka on johdat-
tanut minut havainnoinnin ja haastatteluiden analyysin maailmaan. Tiilen tutkimus-
kohde oli Suomenlahden merivartiostossa työskentelevien virkamiesten ammattilai-
suus. Hänen tutkimuskohde oli lähellä tutkimustani, vaikka en lähestynyt samalla 
tavalla aineistoani kuin Tiili. Kaikista edellä mainituista voidaan vetää johtopäätös 
siitä, että monitieteellisyys on vaikuttanut laajasti tämän tutkimuksen toteutukseen. 
Sen voi todeta edellä mainittujen väitöskirjojen esittelyiden tiedekunnistakin.  
 

1.7 Teoreettinen aineisto ja rakenne tutkimuksessa 

 
Tutkimukseni rakenne noudattelee pääosin alaluvussa 1.6 esittelemiäni suomalaisia 
monografi väitöskirjoja. Tutkimusintressini liikkuu tutkimuskentällä, johon olisi so-
vellettavissa eri tieteensuuntauksien teorioita. Olen päätynyt sotatieteelliselle tutki-
mukselle tyypilliseen monitieteelliseen lähestymistapaan, jossa tutkimusaineistoa hae-
taan laajalla otannalla. Tämä näkyy tutkimuksessani sekä teoreettisessa että empiiri-
sessä osuudessa. Aineiston valitsemisessa tärkeimmiksi ominaisuuksiksi nostan ai-
neiston haun läpinäkyvyyden ja tavat, jotka ovat johdattaneet tutkijan valinnoissaan 
päätökseen. 
 
Olen hakenut seuraavalla tavalla teoreettisen aineistoni. Aivan aluksi olen tutustunut 
suomalaisiin luovuusväitöskirjoihin, joita olen osittain esitellyt jo aiemmin edellisessä 
alaluvussa. Näiden tutkimuksien lähteiden osalta olen tehnyt laadullisen ristiintaulu-
koinnin. Tätä olen seuraavassa vaiheessa täydentänyt useammalla eri artikkelitieto-
kannan haulla. Lisäksi rikastutin aineistoa luovuuskirjallisuuden teoksilla.  
 
Hakukriteerit tietokannoista ovat olleet käytetystä tietokannasta ja kielestä riippu-
en: ”creativity”, ”organization creativity”, ”creative”, ”innovation”, ”innovative-
ness”, ”luovuus” ja ”innovatiivisuus”. Tämä aiheutti ensimmäisessä vaiheessa ra-
jaukseen haasteita, koska hakutulokset olivat eri julkaisuissa useita kymmeniä tuhan-
sia tieteellisiä artikkeleita. Edelleen artikkeleiden tutustumisen jälkeen ja lähdeluette-
loita tarkastellen voitiin edetä aineiston hankinnassa eteenpäin kohti suppeampaa 
kohdejoukkoa. Rajaukseen käytin tukena perinteistä, mutta sinänsä, jopa harhaan 
johtavaa välinettä eli viittausten määrää. Tämän tiedostaen hain uusiakin artikkeleita, 
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joille ei ollut muodostunut suureksi vielä viittausten määrä. Suurin osa uusimmista 
artikkeleista ei osunut tutkimusintressiini, joten viittausten määrä oli hallitsevampi 
rajauskriteeri yhdessä aikaisempien tutkimusten lähdeluettelon analyysin kanssa.  
 
Viimeisessä aineiston käsittelyssä oli mukana noin 100 tieteellistä artikkelia, joista 
jäljelle jäi reilu kolmekymmentä tutkimusta (piirretaulukoissa luvussa 2). Tutkimus-
prosessini lopussa tutustuin useampaan artikkeliin, joita käytin aineistossani lisää-
mään teoreettisten tuloksieni osuvuutta tai kumoamaan jo hyödynnettyjen tuloksien 
esittämistä. Näitä tuloksia hyödynnettiin empiirisessä vaiheessa, joita käsittelen tar-
kemmin luvussa kolme.  
 

 
 
Kuva 1: Tutkimuksen rakenne jatkuvana prosessina.  
 
Kuvassa 1 on selvennetty tutkimukseni rakenteen kulkua. Tutkimukseni perusta on 
vahva teoriaosuus. Tarkoituksena on luoda teoreettinen kokonaisuus siihen peilatta-
valle empirialle. Luvussa kaksi teoreettinen lähtökohta muodostuu luovuus- käsit-
teen tutkimisesta. Luovuuden moniulotteisuus yhdistetään organisaation viitekehyk-
sessä toimintaan ja saavutetaan teoreettinen näkökulma sille, mitkä piirteet ovat tun-
nusomaisia luovuudelle. Näistä muotoillaan käsitetutkimuksen avulla synteesi jatko-
käsittelyä varten. Luvussa kolme tarkastellaan sitä, kuinka toteutin tutkimuksen ja 
arvioin tapaustutkimuksen roolia, menetelmien sekä empiirisen aineiston käyttöä. 
Luvussa neljä syvennytään empiriaan ja käytetään apuvälineinä teemahaastatteluita ja 
osallistuvaa kenttähavainnointia, jossa selvitetään toiminnan ja talouden suunnittelu-
prosessiin osallistuvien henkilöiden käsityksiä ja heihin vaikuttavia tekijöitä luovuu-
desta. Luvussa viisi testaan edellisen luvun tuloksia uudessa, mutta lyhytkestoisem-
massa testissä tekemällä eräänlaisen kenttäkokeen ja suorittamalla ryhmähaastattelun. 
Luvussa kuusi vedän aikaisemmista tuloksista tutkimukseni johtopäätöksen ja vas-
taan päätutkimuskysymykseeni.  
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I OSA TEOREETTINEN LUKU 
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2 LUOVUUDEN TEOREETTINEN KOKONAISUUS 

 
 

ässä luvussa rakennan teoreettista pohjaa empiirisille jatkotarkaste-
luille. Välineinä käytän kirjallisuuskatsausta ja propositioita, jotka muodos-
tuvat sisällönanalyysin ja käsiteanalyysin yhdistelmänä. Teen tämän luvun 

jokaisessa alaluvussa kirjallisuuskatsauksen ja sisällönanalyysin tukemana yksilö-, 
ryhmä- ja organisaatiotasojen näkökulmista luovuuden piirretaulukot, jotka yhdessä 
tekstin kanssa toimivat propositioiden muodostamisen lähteenä. Tuloksia hyödynne-
tään ja testataan myöhemmin empiirisissä vaiheissa I ja II. 
 

2.1 Millä tavalla luku etenee? 

 
Luovuudelle on löydettävissä tarkastelutapoja, jotka esiintyvät tieteellisissä julkaisuis-
sa. Tässä luvussa esittelen luovuuden tutkimuksen keskeiset periaatteet ja puolet, 
yksilön, ryhmän, prosessin, organisaation, innovaation ja ympäristön kautta. Tutki-
muskohteenani on luovuus ryhmän tasolla ja sitä lähestytään edellä mainittujen luo-
vuuden näkökulmien kautta. Tässä tutkimuksessa luovuuden oletetaan tehostavan ja 
edustavan pääasiallisesti positiivista puolta (esim. Gilson, 2008, s. 305) ja luovuuden 
esiin saaminen ja ymmärtäminen vaatii työtä. Tämä ei tarkoita, että luovuus olisi pel-
kästään positiivinen ilmiö, tapahtuma tai toimintaa, vaan se voi olla myös negatiivista.  
 
Tässä kappaleessa nostan esille esimerkkiperiaatteita, jotka toistuvat monissa tutki-
musjulkaisuissa ja myös aiemmin esittelemissäni kansallisissa väitöskirjoissa. Yleinen 
hypoteesi on, että jokaisella tasolla on luovuutta. Kun tekijät yhdistyvät sopivalla 
hetkellä, syntyy uutta ja luovaa. (Gilson, 2008, s. 317, viittaa Nonaka, 19918) Luo-
vuutta on usein tutkimuksissa lähestytty yksilön ja ryhmän näkökulmasta (Ford, 
1996, s. 1113). Luovuudelle voidaan löytää myös samanlaisia tekijöitä organisaatiota-
solta kuin ryhmä- tai yksilötasolla (Gilson, 2008, s. 306). Luovuuden eri tasot organi-
saation viitekehyksessä voivat siis kytkeytyä toisiinsa.  
 
Luovuus on ollut organisaatio- ja johtamistutkimuksessa useamman vuosikymmenen 
keskiössä organisaatioissa ja sen toiminnoissa uudenlaisen tehokkuuden saavutta-
miseksi. Luovuus on nykypäivänä tärkeä osa organisaatioita (esim. Kuhn, 1989, s. 
240; Shalley, Gilson, 2004, s. 33). Luovuus nähdään arkielämässä positiivisena il-
mauksena ja tuntuu, että mitä luovempi on, niin sitä parempi on. Toisen mielestä 
taas luovuus on jotakin, mitä voi tarkastella vasta, kun se on muuttunut käytäntöön 
sopivaksi. Luovuuden käsitteellä on monia merkityksiä eikä sille voida löytää yhtä ja 

8 Nonaka (1991) kuvaa artikkelissaan organisaatiotason luovuutta tiedon luomisen kautta.  
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ainoaa määritelmää. Luovuus täytyy määritellä kontekstiin sopivaksi (MacKinnon, 
1965, s. 485; MacKinnon, 1963, s. 25; Shalley ym, 2000, s. 215) ja ottaa huomioon 
käsitteeseen vaikuttavat tekijät. Luovuutta pidetään tilannesidonnaisena, jonka tut-
kiminen onnistuu ehkä parhaiten siinä kontekstissa, jossa sitä esiintyy (ks. Rajaniemi, 
2010, s. 59). Monitasoinen luovuustutkimus mahdollistaa laajemman ymmärryksen 
kohteesta, vaikka tällöin ei tule nähdä suoraan kaikkia luovuuden määritelmiä yh-
denvertaiseksi. Tavoitteenani on tässä luvussa tarkastella teoreettisesti luovuutta or-
ganisaatiossa eri näkökulmista ja lähestyä sitä kokonaisvaltaisesti (ks. Styhre, Sund-
gren, 2005, s. 77, 119). 
 
Organisaation luovuus on käsitteenä nuori alahaara luovuuden tutkimuksessa, joka 
on alkanut kiinnostaa tutkijoita organisaatiotutkimuksen laajetessa. Ydintutkimus 
organisaation luovuudesta on tuotettu viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. 
Aiheesta on tehty tapaustutkimuksia. Shalleyn ja Zhoun (2008) mukaan varsinaisia 
kenttäkokeiluja ei kuitenkaan ole tehty. Heidän mukaansa tarvitaan enemmän tutki-
musta käyttäen jo olemassa olevia malleja jonkin tilanteen ja asianyhteyden luovuu-
den ominaisuuksista. Hedelmällinen tutkimustapa olisi kerätä tietoa samassa tutki-
muksessa usealta eri tasolta, koska usein kenttätutkimuksissa on kohteena olevan 
asianyhteyden tieto kerätty vain yhdeltä tasolta. (Zhou, Shalley, 2003, s. 16, 205, 207) 
Tässä tutkimuksessa pyritään kenttätutkimuksen kautta luomaan eksploratiivisia nä-
kökulmia jatkotutkimukselliseen laajempaan testaamiseen.  
 
Tutkijat ovat tuoneet jatkotutkimusaiheissaan esille, että organisaation luovuudesta 
tarvitaan enemmän holistista ja monitasoista tutkimusta (esim. Andriopoulos, 2001, 
s. 839). Tällöin ei riitä pelkästään esimerkiksi yksilön näkökulmasta suoritettava tu-
losten yleistäminen. Tässä tutkimuksessa tartutaan tutkijoiden esittämään haastee-
seen ja pyritään ennakkoluulottomasti syventämään luovuuden ilmenemistä monita-
soisesti ja poikkeuksellisessa kontekstissa. Sotilasorganisaatio on mielenkiintoinen 
ympäristö toteuttaa luovuuden tutkimusta, koska ennakko-oletukset ovat monella 
tapaa ristiriidassa teorian ja käytännön välillä. Sotilasorganisaatio on mekaaninen 
julkishallinnon toimija ja vallan käyttäjä, jonka sisäinen rakenne on sotilaallinen. Ny-
kyisessä tieto- tai informaatioyhteiskunnassa julkishallinnonkin keskeisiä elementtejä 
ovat luovuus ja innovatiivisuus (esim. Himanen, 2004; Ståhle ym. 2004). Sotilasorga-
nisaatiokaan ei voi nähdä täysin suljetuksi systeemiksi, vaan osaksi muuta julkishal-
lintoa. Sekin on tilanteessa, jossa joudutaan hyväksymään, ettei tulevaisuutta voida 
ennustaa pitkälle (Juuti, Luoma 2009, s. 126–127; ks. Aula 1999, s. 56). Sotilasorga-
nisaation tehtävien vaativuus suhteessa rakenteeseen ja johtamiseen tarvitsee myös 
organisaatiolta luovuutta selviytyäkseen tehtävien suorittamisesta ansiokkaasti. 
 
Luovuuden piirteitä ovat monet tutkijat esitelleet kokoavasti aiemminkin (esim. 
Andriopoulos, 2001; Klijn, Tomic, 2010; Anderson ym, 2014). Tarkoituksena on 
esitellä luovuudesta keskeiset periaatteet ja aikaisemmat mallit. Piirretaulukoissa esi-
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tetään luovuutta rakentavia ja estäviä tekijöitä. Taulukko pohjautuu käsiteanalyysiin, 
jonka luokittelussa on sisällönanalyysillä etsitty käytettyjen aineistojen teksteistä luo-
vuuden kuvaavia tekijöitä yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolta. Nämä tekijät ovat 
kuvattu piirteiksi, jotka selittävät ilmiötä nimeltä luovuus.  
 
Tasojen määrittelyissä on täytynyt tehdä valintoja. Tasojen välillä on käsitteitä, jotka 
voisivat olla toisessakin kategoriassa. Esimerkiksi käsite aika vaikuttaa yksilö- ja 
ryhmätasolla. Kyse on tehdyistä valinnoista, joiden mukaisesti aikaisempi tutkimus 
liittyy luovuuden tasojen määrittelyyn. Jotta tasojen moniulotteisuutta on saatu sel-
vemmäksi, piirretaulukoiden ”tasosarakkeeseen” on merkitty tarkenne (esim. ryhmä-
taso, johtaminen). Tällä tavalla taulukossa on saatu rajattua tekijöitä eri ryhmiin. Toi-
sen haasteen tasojen ja tekijöiden määrittelyssä tuo organisaatiotaso. Organisaatiota-
so tulee nähdä kokoavana tasona, jossa kietoutuu yhteen organisaation strateginen ja 
operatiivinen taso. Organisaatiotasolla tarkoitetaan sisäistä ympäristöä9, josta on ra-
jattu ulkopuolelle ulkoinen ympäristö eli kaikki organisaation ulkopuoliset vaikutteet 
ja toiminnot. Myöhemmin empiirisissä vaiheissa organisaatiotason käsitteen korvaa 
ympäristötaso, joka kuvastaa käytännönläheisemmin tutkimuskohteena olevan ryh-
män ympäristöä sisältäen organisaatiotason eli sisäisen ympäristön tekijöitä.  
 
Piirretaulukoiden tiedot ovat koottu käsitteinä, joita on yksinkertaistettu tutkijan 
subjektiivisen tulkinnan mukaisesti. Käsitteiden yhdistämisessä on huomioitava se, 
että samat käsitteet ja merkitykset vaikuttavat monesti kaikissa jaotteluluokituksissa. 
Tällä tavalla voidaan saavuttaa yhdistelemällä uusia näkökulmia tai aikaisempia tut-
kimuksia vahvistavia tuloksia10. Tulee myös ymmärtää, että yksilön, ryhmän tai orga-
nisaation ympäristö ja tilanteet ovat tapauskohtaisia. Tarkoituksena on ollut kerätä 
käsiteanalyysin keinoin käsitteitä, joita tutkijat ovat käyttäneet kuvatakseen organi-
saation kontekstissa luovuutta. Käsitteet rakentavat, mutta lisäksi rajaavat tutkimus-
tani. Ne antavat tutkittavalle ilmiölle kasvot, jotta sen piirteitä voidaan päästä empi-
rian kautta ymmärtämään. Voidaan ajatella, että käsitteiden ja toimintojen ollessa 
riittävän laveita, niiden yhdistäminen ja hyödyntäminen tässä tutkimuksessa on luo-
tettavuuden kannalta hyväksyttävää. Käsitteet ovat sidoksissa valitsemiini ja lukemii-
ni aineistoihin. En väitä, että valitut käsitteet olisivat ainoita, jotka selittävät luovuut-
ta eri tasoilla. Esimerkiksi psykologian tutkimuksissa on löydettävissä yksilön luo-
vuudelle ja persoonalle erilaisia näkemyksiä, mutta olen valinnut käyttämäni aineistot 
seuraaviksi mainituilla periaatteilla.  
 

9 Sisäisellä ympäristöllä tarkoitetaan: kaikkea organisaation sisäisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat organisaation 
toimintaan ja tulostavoitteisiin mm. hallintotapa, prosessit, ohjeet, organisaatiorakenne, toimintaperiaatteet, 
kulttuuri ja ilmapiiri (ks. Valtiovarainministeriö, 2016, s. 27). 
10 Esimerkiksi Hunter ym. (2007) ovat tehneet laajan selvityksen akateemista julkaisuista, jossa käsitellään 
käsitteen ilmaston vaikutusta luovuuteen. He ovat rajanneet useiden tuhansien sivujen tulokset suppeaksi ja 
käsiteltäväksi kokonaisuudeksi (Hunter ym, 2007). 
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Piirretaulukoissa esiintyvät käsitteet ja toiminnot ovat peräisin empiirisistä ja teoreet-
tisista tutkimuksista. Valintojen päättelylogiikkana on käytetty abduktiota. Ominais-
piirteiden kirjaus lähti lumipalloilmiön kaltaisesti liikkeelle tutustuttuani ensimmäi-
sessä luvussa esitettyihin kansallisiin väitöskirjoihin ja niissä käytettyihin lähteisiin. 
Näiden väitöskirjojen kautta on rakennettu aineiston hankkimiselle pohja, johon on 
yhdistetty yleinen käsitys yksilön, ryhmän ja organisaation tasoista. Siten analyysi on 
syventynyt ja lopulta edennyt systemaattiseksi kirjallisuuskatsaukseksi eri artikkelitie-
tokantojen kautta. Taulukkoa olisi voinut jatkaa edelleen, mutta lähdin etsimään 
ominaispiirteitä periaatteella: tulee olla kolme lähdettä, jotta taulukkoon nostetaan 
kuvaava piirre. Saturaatiota hyväksi käyttämällä olen katkaissut piirteiden etsimisen. 
Periaatteena oli, että tasoon tulee löytää vähintään viisi tekijää, jotta se muodostaa 
oman kategoriansa.  
 
Tässä tutkimuksessa on täytynyt tehdä rajauksia. Teoreettisen aineiston käsitteet ovat 
muodostuneet suuresta määrästä artikkeleita ja siten edustavat laajaa otantaa luovuu-
den teoriasta. Lähtökohtana valinnalle on ollut artikkelien kuuluminen organisaatioi-
den ja johtamisen tutkimusalueeseen ja valintaa on täydennetty muilla alan artikke-
lien yksittäisillä otannoilla. Ominaispiirteet eivät ole taulukoissa kirjattu arvo- tai vai-
kuttavuusjärjestyksessä. Luovuudelle voidaan nimittää niin sitä rakentavia kuin estä-
viä tekijöitä sekä piirteitä, jotka eri olosuhteissa voivat olla molempia (esim. Blom-
berg ym, 2017, s. 90). Esimerkiksi yksilötasolla tietyssä tilanteessa aikapaine voi esi-
miehen tukemana rakentaa suurtakin luovuutta (Baer, Oldham, 2006), kun taas työ-
määrästä johtuva aikapaine voi toimia luovuuden esteenä (Amabile ym, 1996). Nämä 
vahvistavat käsitystä siitä, että luovuudelle on löydettävissä laajasti merkityksiä sekä 
käsitteitä kuvaamaan sen moniulotteista luonnetta.  
 
Propositioiden laatiminen tapahtuu kirjallisuuskatsauksen ja piirretaulukon luomisen 
jälkeen. Propositiot edustavat synteesiä ja näkökulmaa, joita koetallaan empiirisissä 
vaiheissa (ks. Peuhkuri, 2007, s. 134–135). Tässä on taustalla tapaustutkimuksen ai-
neistolähtöisen kehyksen sijaan tarkemmin määritetty teoreettinen analyysikehys, 
jota taas joustavasti määritetyt propositiot suuntaavat luoden tapauksille kehyksen 
(Laine ym, 2007, s. 20). Tämä voidaan ymmärtää Eskolan ja Suorannan (1999, s. 82) 
tavoin näkemällä teoria päämääränä eli edelleen kehittää jo olemassa olevaa teoriaa. 
Luovuuden piirteiden luokittelu ja taulukon rakentaminen ovat sidonnaista tutkijan 
tekemiin valintoihin. Propositioiden ensisijainen tavoite on rakentaa teemahaastatte-
lun runko ja sitä kautta suunnata kysymyksien sisältö. Siksi teoreettinen luku koko-
naisuudessaan on irrottamaton vaihe tutkimusprosessiani.  
 
Seuraavaksi aloitetaan tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti luovuutta organisaation 
viitekehyksessä. Tarkastelu nivoutuu myös kahteen tieteelliseen artikkeliini (Liikola, 
Huhtinen, 2015; Liikola, 2017), joissa olen käsitellyt yleisemmin sotilasorganisaation 
luovuutta ja suhdetta byrokratiaan. Ensimmäiseksi käydään perusteet ja näkökulmat 
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läpi, minkä jälkeen siirrytään kuvaamaan luovuutta tasoittain. Lisäksi lukijan tulee 
pitää mielessä tutkimukseni johtoajatus eli ryhmätason tutkiminen kaikkien tasojen 
näkökulmasta. Niin yksilö- kuin organisaatiotason tekijät vaikuttavat ryhmätasoon. 
Samalla tavalla organisaatiotason kokoavat mallit selventävät luovuuden monimerki-
tyksellisyyttä ja ulottuvuutta. Aineiston rajauksen ja tasoittain kuvaamisen jälkeen, 
jokainen taso avautuu omanaan ja ne yhdistetään luvun lopussa.  
 

2.2 Luovuuden tarkastelunäkökulmat 

 
”People do not think out of the box, they think in other boxes”  
(Hargadon, 2008, s. 325, viittaa Hargadon & Fanelli, 2002). 
 
 
Luovuuden tutkimus alkoi psykologi J.P.Guilfordin 1950-luvun tutkimuksista (Sy-
dänmaanlakka, 2009, s. 90). Luovuus koettiin alun perin yksilön syntymässä saamana 
lahjana. Luovuuden tutkimus organisaation näkökulmasta oli mahdoton ajatuksena-
kin, koska luovuuden luonnetta ei ymmärretty. Varhaiset tutkimukset ovat keskitty-
neet psykologisista lähtökohdista yksilön luonteenpiirteisiin. Ajan saatossa mielen-
kiinto on lisääntynyt yksilön ominaisuuksista myös laajemmalle. Guilfordin ajatus 
luovuuden tutkimuksen suunnista ei ole menettänyt arvoaan. Perustietoa tarvitaan 
luovasta prosessista ja olosuhteista, jotka mahdollistavat luovuuden. (Guilford, 1971, 
s. 3–14)  
 
Luovuus voidaan jaotella kahteen erilaiseen paradigmaan: psykologiseen ja organi-
saation tutkimukseen (Ford, 1996; Woodman ym, 1993). MacKinnon oli yksi varhai-
sempia luovuuden tutkijoita. MacKinnon (1962) löysi persoonallisuustutkimuksissa 
luovuuden prosessille ainakin kolme ehtoa: sisältää uuden vastauksen tai ajatuksen, 
on käytännössä sovellettavissa ongelmaan tai tilanteeseen ja on alkuperäisen arvioi-
mista ja kehittämistä täydemmäksi. Hän näki luovuuden prosessina, jolla on ai-
kaulottuvuus. (MacKinnon, 1962, s. 485; 1963, s. 25)  
 
Myöhäisemmässä tutkimuksessa McKinnon (1970) esitti, että luovuus voidaan jakaa 
neljään tekijäryhmään: tiedollinen prosessi, tuote, persoona ja tilanne. Mooney (1963) 
ja Couger (1995) jakavat luovuuden myös neljään lähestymistapaan: luova ympäristö, 
luova tuote, luova prosessi ja luova henkilö. Edellä mainittujen näkökulmien mu-
kaan voidaan jakaa monet luovuusmääritelmät ottaen huomioon, mitä aina kulloin-
kin painotetaan. Näiden käsitteiden kautta on lähestytty luovuuden määritelmää 
(Heikkilä-Laakso, Heikkilä, 2001, s. 142–143, viittaa Mooney, 1970, MacKinnon, 
1963, Couger, 1995; Dauwn, 1966, s. 466; Styhre, Sundgren, 2005, 28–29; Shalley 
ym, 2000, s. 215; Rajaniemi, 2010, s. 63; Sydänmaanlakka, 2009, s. 96–102; ks. Hari-
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salo, 2009, s. 289; ks. Juuti, 2001, s. 334, viittaa Uusikylä, Piirto, 1999). Luovuudelle 
voidaan siten löytää ominaisuuksia eli tekijöitä (esim. Amabile, Gryskiewicz, 1987, s. 
28).  
 
Tulee kuitenkin välttää luovuuden yleistämistä liikaa kaavamaiseksi rakenteeksi, kos-
ka sitä ei voida koskaan täysin kuvata (Hampden-Turner, 1999, s. 21; Amabile, 
Gryskiewicz, 1987, s. 28). Luovuuden tarkastelussa monet tutkijat ovat keskittyneet 
tuotteen, palvelun tai lopputuloksen eli innovaation tarkasteluun (Drazin ym, 1999, s. 
288). Tämän prosessin vaiheet ovat tarkastelussa olleet sivutuotteena. On löydettä-
vissä tutkimuskirjallisuudesta puolia, jotka ovat olleet vähemmällä huomiolla, kuten 
esimerkiksi ympäristön vaikutus organisaatiossa luovuuteen (Hunter ym, 2007, s. 72), 
luovuuden negatiiviset puolet (esim. Blomberg ym, 2017) tai kokonaisvaltainen lä-
hestymistapa (Andriopoulos, 2001, s. 839). Tutkimuksessani näitä tarkastellaan ryh-
mätason näkökulmasta. Tutkimuksessani luovuus täytyy nähdä ennen kaikkea mah-
dollisuudeksi, joka erityisesti vaatii tunnistamista ja ymmärtämistä. Se ei ole ideaalitila 
kaikkeen, mutta sitä kohti kannattaa pyrkiä.  
 
Onko sitten luovuus vain pelkkää hyvää, joka tuottaa tehokkuutta sitä käyttämällä? 
Amabile määrittää normaalista poikkeavasti, mitä luovuus ei ole. Hänen mukaansa 
yleisesti ymmärretään väärin luovuuden liittyvän johonkin erikoislaatuiseen toimin-
taan, älykkyyteen, taiteeseen tai hyvyyteen, joista automaattisesti syntyisi luovuutta 
tai luovaa toimintaa (Amabile, 1996, s. 2). Luovuus ei ole vain harvinaisten ihmisten 
oikeus. Tämä osaltaan kannustaa jatkamaan sen tutkimista, kuinka luovuutta voidaan 
lisätä ja sitä kautta tehostaa toimintaa (ks. Shalley ym, 2000, s. 215).  
 
Dawson ja Andriopoulos listaavat joukon oletuksia luovuudesta, joita pidetään ny-
kypäivänä eräänlaisina myytteinä eikä näistä ole tutkimuksissa juurikaan todisteita 
(Dawson, Andriopoulos, 2014, s. 57): 
 

Arkikielessä luovuus ja älykkyys kytketään toisiinsa. Lausahdukset ”mitä vii-
saampi olet, niin sen luovampi olet”. Älykkyys vaikuttaa luovuuteen muiden 
osatekijöiden joukossa  
Luovuus olisi olemassa ajan ja olosuhteiden vaikutuksen ulkopuolella ikään 
kuin taianomaisena ilmiönä 
Luovat ihmiset rakastavat riskinottoa ja elävät adrenaliinista 
Luovan toiminnon muodostaminen on helppoa 
Luovuus syntyy eksentrisistä persoonista ja liittyisi kiinteästi vain persoonalli-
suuteen 
Luovuus esiintyy taiteessa ja kaikki taide on luovaa 
Uusien ideoiden keksiminen on vaikeinta luovuudessa 
Luova lopputulos on aina erinomainen saavutus. 
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Monet edellä mainituista näkökulmista yhdistyvät luovuuden tutkijoiden määritel-
missä. Esimerkiksi Amabile ja Mueller näkevät, että luovuus on korkeimmillaan, kun 
motivoituneet ja asiantuntevat sekä luovan ajattelun taidon omaavat henkilöt koh-
taavat luovuutta tukevassa ympäristössä (Amabile, Mueller, 2008, s. 37). Luovuuden 
teoreettista tarkastelua voidaan hallita ja tehdä systemaattisemmin, kun jaetaan luo-
vuuden puolia, välillä jopa pakolla käsitteiden alle. Tällöin tavoitteena on luovuuden 
moninaisuuden yksinkertaistaminen. Tätä kautta ymmärretään laajemmin ja mahdol-
lisuuksien mukaan uudella tavalla luovuuden käsitettä, jolloin todennäköisyys löytää 
tämän tutkimuksen tavoitteen mukaisia tekijöitä luovuudelle kasvaa. Seuraavaan tau-
lukkoon 2 on koottu keskeisiä luovuuden määritelmiä organisaation viitekehyksessä. 
 
Luovuuden määritelmä 
 

Lähde 

Luovuus on tilariippuvainen, subjektiivinen näkemys uutuudesta ja tulok-
sen arvosta tietyssä toiminnassa.  

Ford, 1996 

Organisatorinen luovuus on uusien ja käyttökelpoisten tuotoksien, palve-
luiden, ideoiden, menettelytapojen tai prosessien tulos, joka muodostuu 
yksilöiden työskennellessä toistensa kanssa kompleksisessa ympäristössä 
organisaatiossa.  

Woodman ym, 
1993 

Luovuuteen kuuluu uusien ja hyödyllisten ideoiden, prosessien tai toimin-
tojen tuotantoa, käsitteellistämistä tai kehittämistä, joka tapahtuu yksilölli-
sesti tai ryhmän työskennellessä yhdessä. 

Shalley ym, 2000 

Luovuus on uusien ja hyödyllisten ideoiden tuottamista kaikissa tiloissa. Amabile ym, 1996 
Luovuus on ideoiden tuottamista, kun taas innovaatio on näiden ideoiden 
onnistunutta käytäntöön viemistä.  

Amabile, 1997 

Luovuus on prosessiin sitoutumista luovilla teoilla huolimatta siitä, onko 
tulos uusi, hyödyllinen tai luova. 

Drazin ym, 1999 

Kollektiivinen luovuus ilmaantuu hetkellisen kollektiivisen prosessin tuot-
teena. 

Hargadon,  
Bechky, 2005 

Luovuus on systeemin toiminto sisältäen yksilöiden teot ja sosiaaliset sekä 
kulttuurin tekijät. 

Csikszentmihalyi, 
1994 

Luovuus on prosessi, josta voi syntyä uusia ja hyödyllisiä ideoita.  (Dawson,  
Andriopoulos, 
2014 

Luovuus määritetään uudeksi ja hyödynnettäväksi ideaksi, joka muodostuu 
yksilöiden tai pienien tiimien läheisestä vuorovaikutuksesta.  

Conti, Amabile, 
1999 
 

Luovuus on omaperäisiä ja hyödyllisiä ratkaisuja synnyttävä, potentiaalises-
ti kaikkeen inhimilliseen sekä yksilö- että ryhmätasolla tapahtuvaan toimin-
taan liittyvä ilmiö. 

Kallio, Kallio, 
2007 

 
Taulukko 2: Luovuuden määritelmiä (tutkijan käännös).  
 
Edellisessä taulukossa 2 on kuvattu, kuinka luovuus on vaikeasti lokeroitavissa yh-
teen määritelmään (esim. lisää Heikkilä-Laakso, Heikkilä, 2001, s. 181–198). Yleisenä 
luovuusmääritelmänä voidaan pitää, että se on kyky tarkastella erilaisista näkökulmis-
ta ja rakentaa niistä jotain omaperäistä tai toimivaa. Siihen liittyy myös kyky tuottaa 
jokin käytännön tulos. (Sydänmaanlakka, 2009, s. 87, 96; ks. Heikkilä-Laakso, Heik-
kilä, 2001, s. 187–188; ks. Ford, 1996, s. 1114) Nämä elementit eivät kuitenkaan 
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synny tyhjästä, vaan ne vaativat työtä (Shalley, Gilson, 2004, s. 36–37). Luovuus voi 
tällöin rakentaa niin uusia tuotteita kuin kehittää prosessia luovemmaksi (Zhou, 
Shalley, 2003, s. 167). Luovuus voidaan nähdä syntyvän myös toisiinsa yhdistyneiden 
osien ja yritysten välisestä vuorovaikutuksesta (Styhre, Sundgren, 2005, s. 46).  
 
Styhre ja Sundgren (2005) tuovat esille, että luovuus on teoreettinen kokonaisuus, 
joka ei lupaa automaattisesti jotain uutta tai kehittävää. Sen avulla voidaan päästä 
ongelmakohtia lähemmäksi ja mahdollistaa innovaatioprosessin toteutuminen. Ei 
voida sanoa, että jokin organisaatio tarvitsee luovuutta tai että tietty määrä luovuutta 
tehostaa organisaatiota. (Styhre, Sundgren, 2005, s. 14) Luovuuden mittaamiseen on 
keksitty menetelmiä, joita esittelen myöhemmin. Mikään menetelmä ei voi luoda 
kuitenkaan tarkkoja arvoja luovuudelle (Amabile, Mueller, 2008, s. 42–43). Tämä on 
yksi syy, miksi luovuudelle on olemassa monia käsitteitä ja tutkimussuuntia. Luovuus 
nähdään laajana kokonaisuutena, joka muuntautuu ja on tilannekohtaista (Styhre, 
Sundgren, 2005, s. 40).  
 
Luovat organisaatiot osaavat luoda, hankkia ja siirtää tietoa uuden kehittämiseksi. 
Tämä vaatii organisaatiolta muun muassa kykyä osata säätää työskentelyn vapautta ja 
valvontaa. Luovassa organisaatiossa työntekijät osaavat yhdistää tietoa uudella tavalla 
ja hyödyntää organisaation ulkopuolistakin tietoa etsiessään vastauksia ongelmiin 
työtehtävissään. Yksilötasolla annetaan yksilölle vapauksia, tuetaan riskinottoa ja 
ymmärretään yksilön tarpeet luovassa prosessissa. Johtajisto kykenee itsereflektoi-
maan johtamistaan ja kehittämään sekä organisaatiokulttuuria että rakenteita luo-
vuutta tukevaksi. (Dawson, Andriopoulos, 2014, s. 409) 
 
Tulee ymmärtää, että on eri asia olla luova johtaja kuin johtaa luovasti. Luova johtaja 
on persoonana luova ja tuottaa uusia ajatuksia, kun taas luovalla tavalla johtava osaa 
yhdistää ja luoda ympäristön, missä luovuutta voidaan käyttää hyväksi. Kuhn (1989) 
toteaakin kriittisesti, että luovat yksilöt eivät ole välttämättä parhaita aina toimeen-
panemaan ajatuksia käytäntöön (Kuhn, 1989, s. 240–241). Tässä piilee luovuuden 
kiinnostavuus johtamisen näkökulmasta. Kuinka esimies johtaa luovasti ottaen 
huomioon erilaisuudet yksilöissä, prosesseissa, ympäristössä ja organisaatioissa? On-
ko olemassa yhtä kaavaa tai mallia vastaukseksi? Monet tutkijoista ovat sitä mieltä, 
ettei luovuutta voida lokeroida yhteen muottiin, joka olisi kaikkialle sopiva (Kuhn, 
1989, s. 240–241). Toiset sanovat, että luovuutta tarvitaan kaikilla tasoilla aina jonkin 
verran (esim. Shalley ym, 2000). Siksi tulee ymmärtää tarkasteltavan organisaation 
olosuhteet kaikilta tarkastelun tasoilta, jotka halutaan ymmärtää tarkemmin tai kehit-
tää paremmaksi. Luovuutta tarvitaan eri tavalla eri tehtävissä ja tasoilla (Shalley, Gil-
son, 2004, s. 34). 
 
Luovuudella on myös negatiivisia puolia, koska siihen voidaan yhdistää varkautta, 
vahingontekoa ja hyväksikäyttöä (Gilson, 2008, s. 311. viittaa James ym, 1999). Luo-



 

41 

vuuden esteitä käsitellään lisää myöhemmin. Hargadon esittää ehkä poikkeuksellisen 
näkökulman, jossa luovaa ratkaisua hakiessa kannattaa unohtaa uuden luominen ja 
keskittyä vanhojen ideoiden yhdistämiseen. Hän ei pidä sitä uutena ideana, vaan his-
toriassa on monia tapauksia, joissa tämä ajatus on nähtävillä. Ihmiset luovat uusia 
ideoita yhdistelemällä jo käytettyjä tai valmiiksi mietittyjä ajatuksia eri konteksteihin, 
jolloin syntyy uutta käytännöllisyyttä. Ihmiset eivät siis ajattele ”laatikon ulkopuolelle 
vaan toisia laatikoita”. Monet keskeiset ideat ovat jo olemassa. (Hargadon, 2008, s. 
324–325, 330; viittaa myös Hargadon & Fanelli, 2002) 
 
Yksi keskeinen näkökulma on innovaation ja luovuuden suhde toisiinsa. Organisaa-
tioiden tulee tuottaa jotakin arvokasta. Yrityksille se tarkoittaa taloudellista menes-
tymistä, kun taas julkishallinnon organisaatioille laadukasta yhteiskunnallista palvelun 
tarjontaa tai tehtävän hoitamista. Yleensä innovaatio nähdään mullistavana tai aina-
kin kehittävänä tekijänä. Siihen liittyy paljon vuorovaikutusta ja aikaa, joka jalostuu 
korkean osaamisen ja motivaation kautta menestystarinaksi. Innovaatio voidaan yh-
distää tekijänsä tai tekijöidensä luovuuteen11. Luovuus- ja innovaatiotutkimus ovat 
lähellä toisiaan ja tulisi enemmän nähdä ne yhtenevänä tutkimuskenttänä (Zhou, 
Shalley, 2008, s. 360). 
 
Yleisellä tasolla luovuus nähdään innovaation kanssa samana käsitteenä (esim. Ford, 
1996, s. 1112). Luovuutta ja innovatiivisuutta ei tule kuitenkaan sekoittaa toisiinsa, 
vaikka ne tarkoittavat pohjimmiltaan samaa (Shalley, Gilson, 2004, s. 34; Sydän-
maanlakka, 2009, s. 88). Luovuudessa ei välttämättä jää käteen mitään muuta kuin 
ajatus tai kyky tuottaa uutta ennalta aavistamatonta, mutta innovaatiossa saavutetaan 
tuote, palvelu tai menetelmä. Sydänmaanlakka näkee luovuuden olevan abstraktim-
paa ja innovatiivisuuden konkreettisempaa (Sydänmaanlakka, 2009, s. 88). Luovuu-
den voidaan kuitenkin ymmärtää tukevan innovaation syntymistä olemalla jatkuva 
ärsyke, joka antaa uusia ideoita toteutettavaksi (Ståhle ym, 2004, s. 12; ks. Rajaniemi, 
2010, s. 58–59). Tämän takia innovaatioon tarvitaan myös luovuuden raaka-aineita, 
kuten monipuolista tietoa, älykkyyttä, keskittymistä ja osaamista (Drucker, 2002, s. 
8–10)12. Organisaatioissa tulee esimerkiksi järjestää osastojen tehtävät ja projektit 
siten, että ne kytkeytyvät jatkuvasti toisiinsa innovaatioiden näkökulmasta (Dougher-
ty, Tolboom, 2008, s. 241). 
 
Amabile ym. (1996) jopa väittävät, että luova idea on aina innovaation taustalla 
(Amabile ym, 1996, s. 1154). Luovuus toimii uusien ideoiden kehittäjänä, kun taas 
innovaatio uusien ideoiden käytäntöön soveltajana (West, Richter, 2008, s. 215). Pu-

11 Innovaatiota voidaan pitää uutena, omaperäisenä tuotteena, joka tuottaa organisaatiolle kaupallistettuna 
tulosta. Nykypäivänä sitä ei ymmärretä vain tuotteena, palveluna tai prosessina. Se voidaan pelkistää 
perinteiseksi prosessiksi, vaikka tämä voidaan yleensä kuvata vasta innovaation syntymisen jälkeen. 
(Sydänmaanlakka, 2009, s. 115–116) 
12 Kaikkia innovaatioita ei tule pitää luovina ratkaisuina (Ståhle ym, 2004, s. 12).
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humme usein innovaatioista ja siitä, kuinka organisaatioiden tulee kehittyä innovaa-
tioiden kautta. Unohdamme usein sen, missä olosuhteissa innovaatiot syntyvät. In-
novaatio on yleensä tulosta ympäristössä, jossa luovuutta esiintyy (Purser, Montuori, 
1999, s. 349; West, Richter, 2008, s. 215). Innovaatioiden kehittämiseen tarvitaan 
laadukasta päätöksentekojärjestelmää, hyvää johtamista ja kannustava ympäristö 
(Dougherty, Tolboom, 2008, s. 244). Edellä mainitun perusteella voidaan todeta 
innovaation ja luovuuden olevan monelta osin suhteessa toisiinsa. Tässä tutkimuk-
sessa on mielenkiintoisempi luovan tuotteen tuottava prosessi kuin itse luova tuote. 
Luovuus on suhteessa myös muutokseen organisaatiossa, josta tulee ymmärtää pe-
rusteet. 
 
Luovuudella, innovaatiolla ja muutoksella on organisaatiossa keskinäisriippuvainen 
suhde. Luovuus toimii pohjana innovaatiolle – innovaatio muuttaa organisaatiota. 
Luovuus toimii idean tasolla tai sen kehittymisaikana – innovaatio ajatuksen käytän-
töön viejänä tai prosessin osana – muutos on organisaation viimeisin vaihe tai tulos. 
Toinen vaihtoehto on, että organisaation muutos on kokonaisprosessi, joka sisältää 
luovuuden ja innovaation. Luovuuden ja muutoksen yhdistämisen lisäetuna nähdään 
kyky tunnistaa laajemmin organisaation muutosprosessit, luovan käyttäytymisen ja 
tuloksen paikat, joissa tätä tarvitaan. Woodman esittää tilamallia, joka sitoo edellä 
mainitut käsitteet toisiinsa. Organisaation luovuus on erikoistapaus organisaation 
muutokselle. Luovuus on keskellä, innovaatio sen jälkeen, ja ulommaisena organisaa-
tion muutos. Kaikki innovaatiot ovat muutosta. Organisaation muutos taas ei sisällä 
aina luovuutta, vaikka organisaation luovuus on muutosta. (Woodman, 2008, s. 284–
285; ks. Kilbourne, Woodman, 1999, s. 127)  
 
Seuraavaksi käydään läpi tarkemmin luovuuden keskeiset tarkastelunäkökulmat ja 
pyritään ymmärtämään luovuutta. Tarkastelu toteutetaan tasoittain, joista kaikista 
luodaan tulokseksi propositiot jatkotarkastelua varten. Eteneminen aloitetaan yksilö-
tasosta ylöspäin. Jokainen taso on rakennelma, josta on tarkoituksena tunnistaa luo-
vuuden tekijöitä.  
 

2.3 Yksilötason luovuus 

 
”Creative people: They open their minds so that they can close on something solid” (Hampden-
Turner, 1999, s. 19). 
 
Perinteinen ja yleisin tapa tutkia luovuutta on nähdä se osana yksilöä tai hänen omi-
naisuutenaan (Purser, Montuori, 1999, s. 1–2; Stacey, 1999, s. 62; Styhre, Sundgren, 
2005, s. 30; Sydänmaanlakka, 2009, s. 97). Tällöin on usein tutkittu yksilöllisiä eroa-
vaisuuksia, ja mitkä yksilön ominaisuuksista ovat vaikuttaneet luovuuden esiintymi-
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seen (Shalley, Zhou, 2008, s. 7–8). Organisaatiokontekstissa yksilöiden rooliin ovat 
vaikuttaneet esimerkiksi informaatioyhteiskunnan teknologiset muutokset ja globali-
saatio. Organisaatioiden ja tuotteiden kehittäminen ovat sidoksissa yksilöiden käyt-
täytymiseen ja työn vaatimuksiin. Uusien tuotteiden ja ajatuksien takana on yleensä 
yksilö. Yksilöt voivat luoda uusia tuotteita siinä missä ryhmät tai organisaatiot (Gil-
son, 2008, s. 306). Luovien yksilöiden osalta on määritetty tutkijoiden toimesta eri-
laisia ominaisuuksia, jotka edesauttavat luovuutta. Nämä ominaispiirteet kiinnostavat 
yksilöiden luovuuden tutkijoita.  
 
Tässä tutkimuksessa yksilön tarkat persoonan piirteet nähdään enemmän vaikutuk-
sena valmistelutyöhön ja käyttäytymisenä kuin piirteinä, jotka tulevat 1950–1970 
luvun psykologian tutkimuksista. Tämä edustaa systeemisen ja sosiaalikulttuurisen 
luovuustutkimuksen (mm. Csikszentmihalyi, 1988) ajatusta siitä, että yksilön piirteet 
eivät riitä selittämään luovia saavutuksia, vaan ne ovat osa luovuuden ilmiötä (Miet-
tinen, 2017). Yksilön piirteet ovat kuitenkin yksi osa-alue, joka vaikuttaa tutkimus-
kohteena olevaan ilmiöön. Yksilön valmistelutyöhön vaikuttavia tekijöitä tulee tun-
nistaa ja sitä kautta yksilön piirteet ovat merkityksellisiä ryhmän kontekstissa.  
 

2.3.1 Yksilön persoona ja toiminta 

 
Työntekijät pystyvät säätämään tai ainakin lisäämään luovuuden ja uusien ideoiden 
syntymistä ympäristössään (Drazin ym, 2008, s. 269). Luova yksilö voidaan nähdä 
omaperäisenä, energisenä, riippumattomana, intuitiivisena ja epävarmuutta sietävänä 
persoonana. Hän on introvertti, mutta hallitsee ekstrovertin taidot. Luovaan yksi-
löön kuuluu uuden etsiminen, joka tulee sisäisestä motivaatiosta kehittää itseään ja 
näkemäänsä. (Sydänmaanlakka, 2009, s. 97–98; Hampden-Turner, 1999, s. 19–20; 
Dawson, Andriopoulos, 2014, s. 234) Tällöin todennäköisesti luova yksilö myös 
työskentelee enemmän ajatuksen tai ongelman parissa (Oldham, Cummings, 1996, s. 
609–610).  
 
Yksilötasolla mieli voi aiheuttaa luovuudella esteitä (Dauwn, 1966, s. 467). Luovien 
yksilöiden uskotaan ottavan enemmän riskejä kuin normaalisti otetaan. Tämä ei pidä 
tutkimuksien mukaan paikkansa. He osaavat ottaa oikeassa ajassa hallittuja riskejä, ei 
uhkarohkeita typeryyksiä. (Dawson, Andriopoulos, 2014, s. 235) Luovat yksilöt saat-
tavat aiheuttaa esimiehissä ajatuksia, jotka ovat ristiriidassa uuden kehittämiseen. 
Luovat yksilöt voivat olla kapinallisia, tuoda esille liian voimakkaasti ajatuksensa, 
arvostella nykykäytäntöjä ja olla jopa vaikeita persoonia lähestyä. Hierarkkisissa or-
ganisaatioissa luova yksilö voidaan kokea ärsykkeeksi. (ks. Purser, Montuori, 1999, s. 
338, 350) Nämä piirteet ovat käytännön elämässä vaikeita hallita, koska erilaisia per-
soonia on monia esimerkiksi tiimeissä. Johtamisella on roolinsa yksilöiden hallinnas-
sa.  
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Yksilön luovuutta on tutkittu laajasti sisäisen motivaation käsitteen kautta (Oldham, 
Cummings, 1996, s. 609; Rosso, 2014, s. 553). Erityisesti Amabile on tutkinut sisäis-
tä motivaatiota. Hän väittää, että yksilöiden pitää olla sisäisesti motivoituneita tehtä-
vässään ollakseen luovia (esim. Amabile 1983, 1997). Työolosuhteilla on tärkeä rooli 
yksilön sisäisen motivaatioon ja luovuuteen. Työn mielekkyys ja vaativuus lisäävät 
yksilön sisäistä halua tehdä töitä enemmän ja luovasti (Oldham, Cummings, 1996, s. 
610, 625–626). Vaikka sisäinen motivaatio on sidoksissa yksilön persoonaan, niin se 
on laajempi määritteenä kuin tarkoittaessaan vain persoonan piirteitä (Amabile, 
1997). Esittelen myöhemmin Amabilen (1988) komponenttiluovuusmallin, jonka 
yhtenä osana on sisäinen motivaatio. Tämä malli on vaikuttanut merkittävästi luo-
vuuden tutkimiseen organisaatioissa (esim. Rosso, 2014, s. 553). 
 
Luova yksilö kykenee toimimaan epäselvissä tai yllättävissäkin tilanteissa joustavasti 
ja avoimesti. Tällainen yksilö luo myös uusia ratkaisuja ja edesauttaa näiden muodos-
tumista. Heillä voi olla kyky nähdä asioita etukäteen. Yksilö ei kuitenkaan voi olla 
samaan aikaan divergentti ja konvergentti. (Purser, Montuori, 1999, s. 350; ks. 
Hampden-Turner, 1999, s. 19–20) Luovat yksilöt ovat kunniahimoisia, joilla on vah-
va itsetunto ja itseohjautuminen. Nämä piirteet saattavat aiheuttaa myös ei-
hierarkkisessa organisaatiossakin luovan yksilön johtajalle haasteita, koska yksilöllä 
voi olla vaikeuksia mukautua ympäristöönsä. (Dawson, Andriopoulos, 2014, s. 235–
236) 
 
Luova yksilö reflektoi ajatuksiaan ja etsii niistä kriittisesti heikkoja kohtia. Mitä 
enemmän yksilöt tulevat tietoisiksi esteistä, sitä nopeammin he kykenevät jatkamaan 
luovaa ajattelua. (Dawson, Andriopoulos, 2014, s. 223) Luova yksilö etsii ja yhdiste-
lee uusia sekä vanhoja asioita toisiinsa yrittäen muodostaa uusia tuotteita inspiraation 
kautta. Luovassa työssä yksilö joutuu palaamaan taaksepäin ja etsimään uudestaan 
vastauksia. (Eckert, Stacey, 1998, s. 8) Luova yksilö tarvitsee aikaa toteuttaakseen 
itseänsä. Tässä on haastetta monelle organisaatiolle. Inspiraation tai ajan löytäminen 
voi olla haastavaa tilanteessa, jossa esimerkiksi henkilöstöä on merkittävästi vähen-
netty ja ilmapiiri työpaikalla on muutostilassa.  
 
Organisaatio voi olla tottunut vanhaan toimintamalliin ja on vieras uusille ja radikaa-
leille ajatuksille. Se ei ole varautunut toimimaan äärimmäisissä tilanteissa, jossa luo-
vuuden tunnustettu hyväksikäyttö olisi viisasta. Annetaanko luovien yksilöiden so-
veltaa työtehtävissään myös hierarkkisissa organisaatioissa? Näissä organisaatioissa 
luovuus voi näyttäytyä yksilölle sekavana ja aikaa vievänä toiminnan osana, josta ei 
synny tulosta. Tämä johtuu siitä, että epäjärjestys on osa luovaa toimintaa, jossa yksi-
lölle annetaan enemmän tilaa toteuttaa työtehtävänsä. (Purser, Montuori, 1999, s. 
350–351) Epäjärjestystä on pidetty luovuuden yhtenä raaka-aineena. Uusien ajatuk-
sien muodostamiseen tarvitaan myös kaaosta, hämmennystä ja epävarmuutta. (Ståhle, 
2004, s. 236, 248–250) Ei tule kuitenkaan ymmärtää, että kaiken toiminnan tulee olla 
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jatkuvaa epävarmuutta tai kaaosta. Jo edellä mainitusta voidaan todeta, että luovan 
yksilön ominaisuuksia pystytään määrittämään. Yksilö ei toimi organisaatiossa tyhji-
össä. Siksi tulee nähdä, miten yksilön ulkopuoliset tekijät vaikuttavan luovuuden 
esiintymiseen organisaatiossa. 
 
Gilson (2008) nostaa esille yksilön liikkumisvapauden ja päätöksentekokyvyn tärkey-
den uusien tuotteiden tai työnsä kehittämisessä. Uuden ajatuksen käytäntöön viemi-
sessä tiimit tai organisaation tuki ovat tärkeämmässä roolissa. (Gilson, 2008, s. 308) 
Voidaan ajatella prosessin, yksilön ja toimintaympäristön olevan keskinäisriippuvai-
sia toisistaan. Organisaation viitekehyksessä yksilö luo mahdollisuuden organisaation 
menestykselle, mutta yksilön rooli organisaation kehittämisessä kytkeytyy kiinteästi 
kommunikaatioon ja ryhmätyöskentelyyn. Vaikuttaminen tapahtuu vuorovaikutuk-
sessa ja yksilö vaatii käytännössä ryhmän luovuuden esiin saamiseksi.  
 
Yksilöt tulee nähdä organisaatioissa ihmisinä, jotka ajattelevat omilla aivoillaan. Hei-
hin pitää luottaa. Hypoteesina on, että hierarkkisissa organisaatioissa yksilön rooli on 
vähäisempi, koska toiminta perustuu komentoketjuihin ja esimieskeskeisyyteen. 
Luovalla yksilöllä ei ole siksi varaa tai edes aikaa toteuttaa itseään omalla tavallaan 
parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Kaikissa tilanteissa tälle ei ole edes tarvetta. Orga-
nisaation tulee kuitenkin tunnistaa ja ennen kaikkea tuoda esille luovuuden mahdol-
lisuudet ja tukea tätä toimintaa.  
 

2.3.2 Yhteenveto yksilötason piirteistä 

 
Seuraavaksi vedän yhteen yksilötason luovuuden piirteet, joista tehdään propositiot 
jatkotarkastelua varten. Ensimmäiseksi esittelen koostamani taulukon yksilötason 
luovuuden lähteistä, jotka tukevat tätä tekstiä. Tämän jälkeen teen propositiot jatko-
tarkastelua varten. Yksilötason piirteissä vaikuttavat persoonan lisäksi työn, motivaa-
tion, tehtävän ja olosuhteiden vaikutus yksilöön (ks. Ford, 1996). Yksilötason luo-
vuus ei ole vain luovan persoonan piirteitä (esim. Amabile, 1997; Ford, 1996).  
 
Yksilötason tarkemmat luovuuden piirteet rakentajina ja estävinä tekijöinä ovat tau-
lukossa 3. Tasosarakkeessa on selitetty tarkemmin tekijän suhdetta yksilötasoon 
kahdella tavalla: ”henkilökohtaisilla ominaisuuksilla” tarkoitetaan persoonaan, moti-
vaatioon, osaamiseen ja kokemukseen kytkeytyviä seikkoja. Kun taas ”työstä tulevil-
la” enemmän yksilön tunteeseen olosuhteista ja tehtävästä.  
 
LUOVUUDEN  
RAKENTAJAT 

TASO LÄHDE  

Itseohjautuvuus Yksilötaso  
(henkilökohtaiset  
ominaisuudet) 

Amabile, Gryskiewicz, 1987, s. 7; 
Amabile ym, 1996, s. 1159, 1167; Old-
ham, Cummings, 1996, s. 610–611; 
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Hunter ym, 2007, s. 74; Shalley ym, 
2000, s. 215–220; Woodman ym, 1993, 
s. 294–301; Blomberg ym, 2017, s. 83–
84; Huhtala, Parzefall, 2006, s. 154; 
Barron, Harrington, 1981, s. 452; 
Csikszentmihalyi, 1996, s. 58–59, 71; 
Axtell ym, 2000, s. 276; 

Taidot ja kokemus (ml. 
luovan ajattelun taidot) 

Yksilötaso  
(henkilökohtaiset  
ominaisuudet) 

Amabile, Gryskiewicz, 1987, s. 7; 
Ford, 1996, s. 1118, 1123–1125; 
Woodman ym, 1993, s. 294–301; Shal-
ley, Gilson, 2004, s. 35–37; Blomberg 
ym, 2017, s. 84; Uusikylä, Piirto, 1999, 
s. 34–35; ks. Barron, Harrington, 1981, 
s. 453; Amabile, 1988, s. 128–129; 

Riskinottokyky tai uskallus Yksilötaso  
(henkilökohtaiset  
ominaisuudet) 

Amabile, Gryskiewicz, 1987, s. 7; 
Amabile ym, 1996, s. 1159, 1167; Shal-
ley, Gilson, 2004, s. 35–37; Uusikylä, 
Piirto, 1999, s. 6; Amabile, 1988, s. 
128–129; Barron, Harrington, 1981, s. 
453; Csikszentmihalyi, 1996, s. 72; 
Simonton, 2000, s. 153; 

Sosiaaliset taidot Yksilötaso  
(henkilökohtaiset  
ominaisuudet) 

Amabile, Gryskiewicz, 1987, s. 7; 
Ford, 1996, s. 1118, 1123–1125; 
Woodman ym, 1993, s. 294–301; 
Amabile, 1988, s. 128–129; 

Itseluottamus Yksilötaso  
(henkilökohtaiset  
ominaisuudet) 

Ford, 1996, s. 1118, 1121–1123; 
Woodman ym, 1993, s. 294–301; 
Blomberg ym, 2017, s. 83–84; Barron, 
Harrington, 1981, s. 452–453; Cum-
mings, Oldham, 1997, s. 26; ks. Axtell, 
2000, s. 275; 

Sinnikkyys, uteliaisuus ja 
divergentti ajattelu 

Yksilötaso  
(henkilökohtaiset  
ominaisuudet) 

Amabile, Gryskiewicz, 1987, s. 7; 
Woodman ym, 1993, s. 294–301; 
Amabile, 1988, s. 128–129; Csiks-
zentmihalyi, 1996, s. 59–61; Simonton, 
2000, s. 153; 

Sisäinen motivaatio  Yksilötaso  
(yhdistelmä työstä, 
olosuhteista ja  
henkilökohtaisista  
ominaisuuksista) 

Amabile, Gryskiewicz, 1987, s. 7; 
Amabile ym, 1996, s. 1159, 1167; Old-
ham, Cummings, 1996, s. 610–611; 
Hunter ym, 2007, s. 74; Shalley ym, 
2000, s. 215–220; Woodman ym, 1993, 
s. 294–301; Uusikylä, Piirto, 1999, s. 
34–35; Parzefall ym, 2008, s. 169–170; 
Amabile, 1988, s. 128–129; Csiks-
zentmihalyi, 1996, s. 72, 75;  
 

Työntekijän innostus  
työstä 

Yksilötaso  
(työstä tuleva) 

Amabile, Gryskiewicz, 1987, s. 7; 
Amabile ym, 1996, s. 1159, 1167; Old-
ham, Cummings, 1996, s. 610–611; 
Hunter ym, 2007, s. 74; Shalley ym, 
2000, s. 215–220; Ford, 1996, s. 1118, 
1120–1123; Blomberg ym, 2017, s. 83–
84; 

Työntekijän työn sisältö ja 
haastavuus 
 

Yksilötaso  
(työstä tuleva) 

Amabile, Gryskiewicz, 1987, s. 7; 
Amabile ym, 1996, s. 1159, 1167; Old-
ham, Cummings, 1996, s. 610–611; 
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Hunter ym, 2007, s. 74; Shalley ym, 
2000, s. 215–220; Amabile, 1988, s. 
128–129; Csikszentmihalyi, 1996, s. 
68–70; 

 
LUOVUUDEN  
ESTÄJÄT 

TASO LÄHDE 

Itsevarmuuden puute Yksilötaso  
(henkilökohtaiset  
ominaisuudet) 

Ford, 1996, s. 1118; Wang, Wang, 
2016; ks. Dauw, 1966, s. 468;  

Ahdistuneisuus, sisään-
päin kääntyminen tai  
motivaatio hukassa  
(ml. negatiivinen asenne) 

Yksilötaso  
(henkilökohtaiset  
ominaisuudet) 

Amabile, 1988, s. 128–129; Ford, 
1996, s. 1118; Csikszentmihalyi, 1996, 
s. 334–336; Oldham, Cummings, 1996, 
s. 611; Amabile ym, 2005, s. 389–391; 
Blomberg, 2017, s. 90; Amabile, Grys-
kiewicz, 1987, s. 7; 

Monipuolisen  
asiantuntemuksen puute 

Yksilötaso  
(henkilökohtaiset  
ominaisuudet) 

Ford, 1996, s. 1118; Amabile, 1988, s. 
128–129; Tierney, Farmer, 2002, s. 
1144–1145; Amabile, Gryskiewicz, 
1987, s. 8; 

Liiallinen turvallisuuden 
tunne tai epävarmuuden 
sietämisen puute 

Yksilötaso  
(henkilökohtaiset  
ominaisuudet) 

Ford, 1996, s. 1118; Shalley, Gilson, 
2004, s. 37; Zhang, Zhou, 2014, s. 
150–156; Amabile, Gryskiewicz, 1987, 
s. 7; 

Puutteelliset  
vuorovaikutustaidot 

Yksilötaso  
(henkilökohtaiset  
ominaisuudet) 

Ford, 1996, s. 1118; Amabile, 1988, s. 
128–129; Amabile, Gryskiewicz, 1987, 
s. 10; 

Rutiini työssä  
 

Yksilötaso  
(työstä tuleva) 

Oldham, Cummings, 1996, s. 610; 
Ford, 1996, s. 1118; Shalley, Gilson, 
2004, s. 37; Tierney, Farmer, 2002, s. 
1143–1144; Cummings, Oldham, 
1997, s. 25; Amabile, Gryskiewicz, 
1987, s. 7–8; 

Työskentely pelkästään 
ulkoisen palkkion takia 

Yksilötaso  
(työstä tuleva) 

Csikszentmihalyi, 1996, s. 75, 334–335; 
Amabile, 1988, s. 128–129; Woodman 
ym, 1993, s. 300, 312; Amabile, Grys-
kiewicz, 1987, s. 7; 

 
Taulukko 3: Yksilötason luovuuden rakentajat ja estävät tekijät.  

Määritän edellä mainittuihin lähteisiin viitaten seuraavan yksilötason proposition: 
 

1. Propositio yksilötason luovuudesta: Yksilötason luovuus muodostuu yksilön 
persoonasta, motivaatiosta, osaamisesta, käyttäytymisestä ja työympäristöstä. Yksilön luo-
vuuteen vaikuttaa muiden työntekijöiden vuorovaikutus ja suhde yksilöön. Yksilön luo-
vuuden esteet ovat sidoksissa persoonallisuuteen, kokemukseen ja motivaatioon. Työtehtä-
vä, muut työntekijät ja työympäristö sekä johtaminen vaikuttavat yksilön luovuuden estei-
den esiintymiseen. 
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2.4 Ryhmätason luovuus 

 
Yksilöiden ominaisuuksien ja käyttäytymisen tutkimisesta on siirrytty tarkastelemaan 
laajemmin yksilöiden vuorovaikutus- ja olosuhteita (Drazin ym, 1999, s. 288). Ryh-
mätasolla luovuuden on väitetty olevan tehokkuuden tärkeä tuottaja (Gilson, 2008, s. 
306). Ryhmän luovuuden tutkimisessa ollaan kiinnostuneita työskentelystä, missä 
yksilöt työskentelevät luovasti toistensa kanssa kuin estäen tai tukahduttaen luovuu-
den syntymistä. Organisaatioissa ei yleensä työskennellä yksin vaan vähintään kaksin 
tai useamman henkilön ryhmissä. Yksilöt muodostavat ryhmiä ja sitä kautta rakenta-
vat vuorovaikutteisia tiloja ja toimintoja. Näissä tiloissa syntyy luovuutta, jonka pe-
rusraaka-aine on vuorovaikutus yksilöiden välillä. (Purser, Montuori, 1999, s. 1–2)  
 
Ryhmäluovuuden tutkiminen ei ole ollut määrällisesti niin suurta kuin esimerkiksi 
yksilön ominaisuuksien kautta tapahtuva luovuuden tarkastelu (Paulus ym, 1999, s. 
152–155). Ryhmien tavoitteet ja tarkoitus vaikuttavat luovuuteen. Dawson ja And-
riopoulos näkevät monen muun tavoin ryhmät muodollisina tai epämuodollisina. 
Muodollisille on organisaatio asettanut erityistehtävän, jota ryhmä ratkaisee. Toisaal-
ta taas epämuodolliset ovat rakenteettomia ja eivätkä ole suoraan organisaation joh-
dossa. (Dawson, Andriopoulos, 2014, s. 285) Ryhmän luovuutta ei ole kuitenkaan 
järkevää kokonaan tutkia ilman, että yksilöt liittyvät siihen jollakin tavalla. Luovat 
yksilöt ryhmässä, mutta ennen kaikkea vuorovaikutus ja siihen liittyvät tekijät ovat 
tärkeitä ryhmätason luovuuden tutkimisessa. Tehokkaassa ryhmässä rakennetaan 
lisäksi luovuutta tukevaa käyttäytymistä, ongelman ratkaisuun pyrkivää ja tavoitteel-
lista sekä johdettua toimintaa. (Taggar, 2002, s. 325–327)  
 
Monissa tutkimuksissa esitetään erilaisia oppeja siitä, miten työskentely kannattaa 
toteuttaa. Paulus ym. (1999) mukaan ei ryhmässä työskentelyä tule sekoittaa tarkoi-
tuksella esimerkiksi järjestämällä aivoriihiä tilanteissa, jossa ei tarvita laajempaa aja-
tustenvaihtoa ja vuorovaikutusta. Johtajan tulee olla näissä tarkkana ja tunnistaa, 
milloin on sopiva hetki ryhmätyöskentelylle. Hyvä malli voisi olla sellainen, jossa 
yksilöt pystyvät tuomaan esille tarpeen ryhmätyöstä. Sen sisältökin voi vaihdella kas-
votusten kohtaamisesta verkon välityksellä tapahtuvaan keskusteluun. Lisäksi hyvä 
vaihtoehto ryhmässä toimimiseen on parityöskentely. Ryhmäkoko ei ole niinkään se 
tärkein asia, vaan se kuinka ryhmän rakenne ja tietovirtaukset ovat luovuuden kan-
nalta järjestetty. Ryhmäluovuus syntyy vuorovaikutuksessa ja siihen voi riittää jo 
kaksikin henkilöä. Edellisten lisäksi näihin päätöksiin vaikuttaa se, kuinka paljon 
ryhmällä on aikaa käytössä. (Paulus ym, 1999, s. 159–161)  
 
Ryhmässä tarvitaan erilaista osaamista ja kokemusta. Ei ole yhdentekevää, millaisia 
yksilöitä ryhmään valitaan, koska tutkimuksien mukaan on suurempi todennäköisyys 
saavuttaa luovempi tulos ryhmässä valitsemalla huolellisesti ryhmäläiset. Valitsemalla 
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ryhmään eri osa-alueen taitajia on siinä sekä hyvät että huonot puolet. Yksilöiden 
motivaatio nousee, jos heidät on valittu osaamisen ja tehtäväosa-alueen kautta ryh-
mään. Samalla kuitenkin se vaikeuttaa muiden ryhmäläisten mahdollisuutta arvioida 
asiantuntijan saavuttamaa tulosta, jos ei ole kokemusta aihepiiristä. Ryhmään osallis-
tuvat tulee olla koulutettuja ryhmätyöskentelyyn, heillä pitää olla tietoa aiheesta ja 
kykyä kommunikoida sekä toimia moninaisen tiedon tulvassa. (Paulus ym, 1999, s. 
158) Johtajalta on virhe laittaa pelkkiä luovia ihmisiä suorittamaan tehtävää. On tär-
keää nähdä, että tarvitaan erilaisia persoonia ja osaamistaustoja, jotta ryhmässä ta-
pahtuva vuorovaikutus tuottaa tulosta. (Hampden-Turner, 1999, s. 24)  
 

2.4.1 Ryhmätasolla luovan johtamisen periaatteet 

 
Organisaatiossa johtaja pystyy prosesseissa vaikuttamaan luovuuden lisääntymiseen 
(Dawson, Andriopoulos, 2014, s. 306; Kuhn, Geis, 1989, s. 351–356; Amabile ym, 
2004, s. 16). Monissa organisaatioissa on projektimaisia ryhmiä, joilla on oma johta-
jansa. Johtajat arvioivat, tukevat ja vaikuttavat työn tulokseen sekä ovat jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa projektiin osallistuvien kanssa. (Amabile ym, 2004, s. 6) Esimer-
kiksi muutos- ja kehityshakuinen johtajatyyli tuottaa luovuutta organisaatioympäris-
töön. Jos johtaja pystyy luomaan luottamusta alaisiin, se vähentää konflikteja työssä. 
Tehtävä- ja rakennekeskeinen johtajuus taas vähentää luovuutta ja innovaatioita. 
(Ekvall, 1996, s. 118–119)  
 
Johtajakin on yksilö, jolle voidaan määrittää luovuutta tukevia ominaispiirteitä (esim. 
Mumford ym, 2002, s. 705–750). Johtaja voi vaikuttaa työympäristöönsä omalla käy-
töksellään (esim. Amabile ym, 2004). Erityisesti ryhmätasolla, jossa asiat ovat yleensä 
jatkuvasti esillä, niin johtajan tyyli johtaa sekä käyttäytyminen vaikuttavat alaisiin. 
Edellä mainitut piirteet ovat riippuvaisempia työympäristöstä ja organisaation toi-
mintatavoista, arvoista ja kulttuurista kuin pelkästään yksilöstä itsestään. Tutkijat 
ovat määrittäneet seuraavia toimintoja johtajan rooliin luovassa työssä, uusien ajatuk-
sien tai tuotteiden synnyttämiseksi (Dawson, Andriopoulos, 2014, s. 234–247; ks. 
Oldham, Cummings, 1996, s. 611–612; ks. Amabile ym, 1996, s. 1159, 1167; ks. 
Amabile, Gryskiewicz, 1987, s. 14):  
 

Johtajien tulee palkata yksilöitä, jotka kykenevät tuottamaan vaihtoehtoja ja 
tuomaan erilaista ajattelua työympäristöön 
Tulee kannustaa yksilöitä uuteen ajatteluun ja riskinottoon 
Tulisi asettaa luovia tavoitteita 
Juhlia pieniäkin voittoja 
Antaa alaisten aloittaa omia projektejaan 
Tukea alaisten oppimista erilaisilla menetelmillä 
Ylläpitää monipuolisesti portfolioita organisaation projekteista 
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Luoda vahvat mentoroinnin verkostot yksilöille kehittäen tällä tavalla jokai-
sen yksilön kykyjä 
Rohkaista alaisiaan palautteen antoon 
Palkita alaisiaan antamalla heille enemmän vapautta työskentelyyn  
Tarjota vaativia ja vaihtelevia töitä alaisille 
Suorittaa säännöllisesti tavoite ja kehityskeskusteluita alaisten kanssa.  

 
Dawson ja Andriopoulos kuvaavat vastaavalla tyylillä, mutta laajemmin edellä mai-
nittuja kahdeksan kohtaisena listana (Dawson, Andriopoulos, 2014, s. 306–309): 
 

Ammattitaito ja tekninen osaaminen. (Andrews, Farris, 1967; Barnowe, 1975) 
Johtajan tulee osata työskennellä monitehtävä- ja ongelmatilanteissa sekä pys-
tyä tunnistamaan ja arvioimaan ajatuksien arvoa. Hänellä pitää olla kyky tukea 
alaisiaan. (Cook, 1998; Amabile, Gryskiewicz, 1989; Mumford, 2000a, 2000b) 
Vision luominen ja selvä esiin tuonti. Johtajat pystyvät välittämään visionsa ja jal-
kauttamaan sen organisaation kaikilla tasoilla. He pystyvät luomaan vuoro-
vaikutteisen ilmapiirin organisaatioon.  
Suunnan määrittäminen. Johtajat antavat järkeviä tavoitteita ja tukevat alaistensa 
työskentelyä kertomalla päämääriä ja tekemällä tarvittavat päätökset. Heillä 
on tärkeä rooli tiimien ohjaamisessa ja yhteisen tavoitteen saavuttamisessa.  
Suostuttelun taito. Johtaja tarvitsee tätä taitoa työntekijöiden luovuuden ja työn-
teon eteenpäin viemiseksi (Mumford ym, 2002). 
Viestintä ja tiedonvaihto. Tietoa tarvitaan luovassa prosessissa. Johtajan tulee 
pystyä tarjoamaan alaisilleen riittävästi tietoa. On tärkeää, että tietoa saadaan 
organisaation sisältä ja ulkoa. Lisäksi tiedonvaihtoprosessi on tärkeää luovuu-
delle vuorovaikutuksen kautta.  
Älyllinen motivointi. Luovat yksilöt ovat motivoituneita älyllisesti kiintoisissa ja 
haastavissa työtehtävissä. Johtajan tulee luoda alaisilleen tunne, että he oike-
asti vaikuttavat työhönsä ja tulokseensa.  
Osallistuminen. Johtajan tulee saada alaiset osallistumaan ja luoda mahdollisuus, 
jossa he pystyvät valitsemaan tehtävänsä tai työskentelytapansa. Luovat yksi-
löt ovat motivoituneempia, kun voivat vaikuttaa työhönsä.  
Itsenäisyys. Johtajalla tulee olla tilaa toteuttaa itsenäisesti tavoitettaan. Hänen 
tulee antaa alaisille samanlaiset mahdollisuudet tehdä työtään tavoitteen eteen. 
Kyky säätää työskentelyn kontrollia ja vapautta on tärkeää. 

 
Edellä mainituista listauksista voidaan yleistää, että johtajan tulee olla aktiivisesti 
kiinni dynaamisessa prosessissa ymmärtäen erilaisuutta ja epävarmuutta. Johtajan 
käytös ja käyttäytyminen ovat sidoksissa luovuuteen. Ryhmätasolla erityisesti koros-
tuvat vuorovaikutuksen ja vapauden, mutta myös tavoitteellisen ohjauksen rooli. 
Basadur (2004) ehdottaa nykypäiväänkin sopivan kuvauksen johtajasta: Tulevaisuu-
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den johtajan tulee olla moniosaaja, joka kykenee aistimaan, olemaan läsnä ja mukau-
tumaan toimintaan. Tämä vaatii perinteisemmän prosessijohtamisen lisäksi luovan 
prosessin taitoja. Johtajan tulee luoda tietoisuus, jonka ansiosta hän kykenee aisti-
maan, milloin tarvitaan erilaista johtamistyyliä kuin aiemmin. Tätä kautta johtaja ke-
hittää alaistensa sisäistä motivaatiota ja sitä kautta työtehokkuutta. (Basadur, 2004, s. 
119–120) Johtajien tulee olla tietoisia eri tasojen sosiaalisista ja kontekstuaalisista 
tekijöistä, jotta voivat positiivisesti vaikuttaa luovuuden esiintymiseen (Shalley, Gil-
son, 2004, s. 35). Samalla tavalla johtajan tulee tiedostaa toimintaan vaikuttavat nega-
tiiviset piirteet.  
 
Tiimit tai ryhmät eivät tietenkään aina onnistu toiminnassaan. Taustalla voi olla yllät-
täviä ja tiimistä itsestään johtumattomia syitä, jotka tekevät tiimin työskentelystä tai 
tuotoksesta epäonnistuneen. Lencioni (2002) kuvaa tiimin toimintahäiriötä viidellä 
piirteellä, jotka voidaan nähdä luovuutta rajoittavalla tavalla: luottamuksen puuttu-
minen, konfliktien pelko, sitoutuneisuuden puute, vastuunkannon kiertäminen ja 
huolimattomuus tuloksien esittämisessä (Lencioni, 2002, s. 195–220). Ryhmän toi-
mintaan vaikuttavat myös osallistujien persoonat ja arvot. Niiden roolia ei voi vähä-
tellä. Jotkut ihmiset ovat parempia paineessa ja kilpailullisessa ympäristössä kuin toi-
set. (ks. Paulus ym, 1999, s. 163–164) 
 
Ryhmässä luova prosessi tarvitsee aikaa ja sitä kautta työntekijälle vapautta tehtävän 
suorittamiseen (ks. Dougherty, Tolboom, 2008, s. 241), mutta ei voi lähteä siitä, että 
aina tuotetaan jokin uusi ja toimiva ajatus tai tuote. Jos se olisi helppoa, ei innovaa-
tiotermillä olisi samanlaista painoarvoa kuin termillä on nykypäivänä. Sydänmaanla-
kan mukaan luovaan prosessiin kuuluu siksi käytännöllisyys, rationaalisuus, emotio-
naalisuus ja henkinen älykkyys (Sydänmaanlakka, 2009, s. 100). Nämä vaativat jous-
tavuutta ja heittäytymistä prosessiin mukaan. Luovassa prosessissa pitäisi sallia kai-
kenlaiset aikarajat eikä pyrkiä mahdollisimman nopeaan ratkaisuun muistaen kuiten-
kin, että täysi rajattomuus luo informaatiohalvauksen prosessiin osallistujille 
(Dougherty, Tolboom, 2008, s. 245).  
 
Ryhmätasolla johtamisen vaikutusta voidaan pitää tärkeänä. Sillä on selvä vaikutus 
ryhmään ja luovuuteen. Ryhmässä johtajan roolina luovuuden näkökulmasta täytyy 
olla johtajuuden lisäksi kouluttaja, ohjaaja ja ennen kaikkea ryhmän jäsenyys. Tulee 
huomata, että johtajille tärkeät prosessit, joita aikaisemmin mainitsin, voivat olla tär-
keitä myös ryhmäläisille. (Taggar, 2002, s. 327) Tiimin luovuuden ja suorituskyvyn 
tutkimuksessa on paljon vielä tehtävää (esim. Gilson, 2008, s. 316). Ryhmätasoon 
kohdistuu monta ulottuvuutta ja tekijää, jotka ovat sidoksissa luovuuteen. Tätä sel-
vittämistä jatketaan seuraavaksi ryhmän keskeisen toimintaperiaatteen avaamisella eli 
ongelman ratkaisemisella, joka kytkeytyy ryhmässä toimimisen tarkoitukseen.  
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2.4.2 Ongelmanratkaisu ja prosessi ryhmätasolla 

 
Ongelmanratkaisussa yleensä kyse on jonkin toiminnan ratkaisemisesta. Organisaa-
tioihin perustetuilla ryhmillä on alituinen tarve esimerkiksi ratkaista erilaisia ongel-
mia, lisätä suorituskykyä tai kehittää toimintaa. Ongelmanratkaisu on sisäsyntyinen 
tehtävä ryhmälle. Ryhmien johtoajatuksena voidaan pitää haasteen ratkaisemiseksi 
yhdessä tekemistä. Ongelman ratkaisemiseksi ja hyvän idean muuttamiseksi jopa 
innovaatioksi tarvitaan luovaa prosessia (Hargadon, 2008, s. 336).  
 
Luovaa prosessia on tutkittu monesta näkökulmasta, mutta yleensä siihen liittyy jol-
lakin tapaa erilaiset vaiheet, joiden kautta pyritään keksimään uutta (ks. Shalley, 
Zhou, 2008, s. 4–5). Organisaatiossa ja ryhmissä tapahtuvia toimintoja voidaan pilk-
koa osiin ja ymmärtää osien kautta paremmin kokonaisuutta. Perinteisen prosessikä-
sitteen määritelmissä on monella tapaa samaa kuin luovassa prosessissa. Eroavai-
suuksiakin on havaittavissa, mutta luova prosessi on pääosiltaan kuvattavissa perin-
teisen prosessin mukaisesti (esim. Basadur, 2004, s. 112).  
 
Perinteisessä mielessä, mikä tahansa muutos tai kehitys voidaan ymmärtää prosessi-
na. Toisaalta mitä tahansa toimintaa voidaan kutsua prosessiksi. (Laamanen, 2003, s. 
20) Prosessi voi olla joukko toisiinsa liittyviä toimintoja ja niiden toteuttamiseen tar-
vittavia resursseja, joiden avulla syötteet muutetaan tuotoksiksi (Laamanen, Tinnilä, 
2009, s. 121) tai prosessi koostuu systemaattisista sarjoista, jotka ovat kontrolloituja 
toimenpiteitä kohti tavoitteen saavuttamista (Juran, 1992, s. 219). Luova prosessi 
vaatii samalla tavalla pilkkomisen. Tätä kautta päästään tarkastelemaan prosessia tar-
kemmin ja kuinka prosessissa luovuuden näkökulmasta toimitaan.  
 
Luovalle prosessille voidaan löytää erilaisia vaiheita (Sydänmaanlakka, 2009, s. 99). 
Luovaa prosessia pidetään helpompana tarkastella jälkikäteen kuin prosessin alussa. 
Se näyttäytyy alussa hämäränä ja vaikeasti lähestyttävänä, joka tekee siitä haastavan 
vuorovaikutuksen kannalta (Heikkilä-Laakso, Heikkilä, 2001, s. 146). Yhtenä syynä 
voi olla se, että tämä prosessi voi olla tiedostamaton mutta se voi olla myös tiedos-
tettu (Hargadon, 2008, s. 334–336, 339–340). Apuna ongelmanratkaisussa käytetään 
erilaisia menetelmiä. Yksilöt tarvitsevat luovan ajattelun taitoa muodostaakseen ja 
jalostaakseen ajatuksen uudeksi vastaukseksi ongelmaan. Luovalle prosessille on ke-
hitetty erilaisia ongelmanratkaisumalleja, joiden kautta kyetään lähestymään ohja-
tummin tarkasteltavaa ongelmaa. 
 
Couger ja Basadur ovat 1990-luvulla kehittäneet ongelmanratkaisumalleja, jonka 
pohjalta Sydänmaanlakka on laatinut luovan ongelmanratkaisun perusprosessin (Sy-
dänmaanlakka, 2009, s. 102–103). Esittelen seuraavaksi sen tärkeimmät vaiheet aika-
järjestyksessä: 
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1. Ongelman, mahdollisuuden, haasteen löytyminen 
2. Tosiasioiden etsiminen 
3. Tehtävän rajaus 
4. Ideoiden tuottaminen 
5. Valikointi ja arviointi 
6. Toteutuksen suunnittelu 
7. Toteutuksen hyväksyttäminen 
8. Ratkaisun käytäntöön paneminen 

 
Edellä mainittu prosessi sisältää tehtävän määrittelyn, tehtävän ratkaisemisen ja rat-
kaisun toteuttamisen. Kaikkien vaiheiden tulee olla luovia ja analyyttisia. (Sydän-
maanlakka, 2009, s. 103–104,112; Dauwn, 1966, s. 468; ks. Kuhn, 1989, s. 244–245) 
Dawson ja Andriopoulos pitäytyvät taas kolmessa päävaiheessa: ongelman määrit-
täminen, ideoiden tuottaminen ja lopuksi tiimi tekee päätöksen käyttökelpoisimmista 
ja arvokkaimmista vaihtoehdoista (Dawson, Andriopoulos, 2014, s. 267). Vastaavien 
mallien kautta voidaan tutkia erilaisia tilanteita ja kehittää uusia ideoita. Tällaiset pro-
sessit mahdollistavat luovan työskentelyn, vaikka prosessimaista mallia voidaan pitää 
jäykkänä tai ajattelua karsivana. Näiden mallien heikkona puolena ovat rajalliset em-
piiriset tutkimustulokset, joiden kautta voitaisiin analysoida tarkemmin mallien arvoa 
(ks. Dawson, Andriopoulos, 2014, s. 60). Mallit sisältävät erilaisia työmenetelmiä tai 
tekniikoita, joita tarvitaan ongelmanratkaisemisessa. 
 
Monimuotoisilla työmenetelmillä voidaan lisätä prosesseihin luovuutta ja parantaa 
niitä suorittavien tiimien työilmapiiriä, työmenetelmiä, kommunikaatiota ja yhteis-
toimintaa. Näillä tiimi voi saavuttaa tuloksen, jossa painottuu prosessin eri vaiheissa 
sekä divergentti että konvergentti ajattelu. (Puccio ym, 2006, s. 19–33; Paulus, Yang, 
2000, s. 76–87) Yksi käytetyimmistä menetelmistä on aivoriihi ja sen johdannaiset. 
Se on ryhmäluovuuden ruokkija, joka aktivoi osallistujia keskustelemaan ryhmässä. 
Vuorovaikutus ja vapaus tuoda ajatuksia esille parantavat tekniikasta saatavaa tulosta. 
(Paulus ym, 1999, s. 152–155; ks. Dawson, Andriopoulos, 2014, s. 267–275)  
 
Aivoriihen sijaan voidaan myös hyödyntää teknistä aivoriihtä, joka tietotekniikan 
tuella tiimissä mahdollistaa monipuolisemman ajatusten vaihtamisen. Aivoriihen 
kaltaisissa menetelmissä, kuten ”brainwriting” -menetelmässä on tärkeää, että osallis-
tujat vaihtavat jatkuvasti tietoa toistensa kanssa. Se vaatii aktiivista osallistumista 
kaikilta osallistujilta. Tätä voidaan tukea erilaisilla yksinkertaisilla havainnointiväli-
neillä. (Paulus, Yang, 2000, s. 76–87) Luovuuden väitetään tarvitsevan sekavuutta ja 
epäselvyyttä (ks. Stacey, 1996, s. 13–15, 163–164). Luovassa prosessissa ja varsinkin 
ongelmien ratkaisemisen prosessissa työntekijöiden terve kriittinen ajattelu tarvitsee 
ristiriitoja luodakseen uusia ajatuksia (Dawson, Andriopoulos, 2014, s. 411) ja tätä 
voidaan tukea luovilla menetelmillä.  
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Aivoriihen käyttö herättää myös kritiikkiä. Perinteisessä menetelmässä usein jotkut 
yksilöt tuovat ajatuksia esille muiden ollessa hiljaa. Purserin ja Montuorin mukaan 
aivoriihessä on tarkoituksena enemmän stimuloida ajatuksia esille eikä olla erityisen 
luovana. Menetelmä voi näyttäytyä työntekijöille enemmän kahleeksi, joka sitoo 
työntekijöitä ja aiheuttaa epäluovaa käyttäytymistä. Luovuus ei siksi heidän mukaan-
sa siten muodostu jonkin prosessin tuloksena, vaan se liittyy enemmän elämäntyyliin, 
herkkyyteen ja asenteeseen kuin opittuun prosessiin. (Purser, Montuori, 1999, s. 
315–316, 321, 325)  
 

2.4.3 Yhteenveto ryhmätason luovuuden piirteistä 

 
Seuraavaksi suoritan yhteenvedon ryhmätason luovuuden piirteistä. Ryhmätaso on 
yksilö- ja organisaatiotason luovuuden piirteiden ristipaineessa. Ryhmätasolla toimi-
vaa ryhmää voidaan pitää luovuuden piirteiden kohtaamispaikkana, koska yksilö- ja 
organisaatiotasojen piirteet voidaan nähdä vaikuttavan ryhmään. Ryhmä on harvoin 
täysin itsenäinen, vaan se on kytkeytynyt ympärillä olevaan. Sille on määritelty jokin 
tavoite ja tarkoitus, jonka organisaatio määrittää. Yksilöt taas ovat osa ryhmää. Yksi-
löt ja ryhmä tarvitsevat johtamista. Luovan prosessin erilaisten vaiheiden soveltami-
nen oikeassa kohdassa vaatii osaamista esimiehiltä ja ryhmäläisiltä. Luova työmene-
telmä ei itsestään aiheuta luovaa tulosta, vaan ihmiset, jotka työskentelevät prosessis-
sa.  
 
Edellisen alaluvun tapaan ensiksi esittelen taulukkona ryhmätason luovuuden raken-
tavat ja estävät piirteet. Näistä muodostetaan analyysin jälkeen ryhmätason luovuu-
den propositiot. Tasosarakkeessa on tarkemmin selitetty tekijän suhdetta ryhmäta-
soon neljällä tavalla: ”ryhmän koostumuksella” tarkoitetaan ryhmässä monimuotoi-
suutta ja osaamista, ”prosessilla” ongelmanratkaisua ja sosiaalista vuorovaikutus-
ta, ”olosuhteilla” ryhmän kontekstuaalisuutta ja ”johtamisella” työskentelyn suuntaa 
sekä johtamista (ks. lisää Woodman ym, 1993). Ryhmätason luovuuden piirteet ra-
kentajina ja estävinä tekijöinä ovat seuraavassa taulukossa 4. 
 
LUOVUUDEN  
RAKENTAJAT 

TASO LÄHDE  

Yksilöiden osaamisen 
hyödyntäminen 

Ryhmätaso  
(prosessi) 

Amabile, 1997, s. 54; Amabile ym, 1996, 
s. 1159, 1167; Woodman ym, 1993, s. 
302–304, 309; Blomberg ym, 2017, s. 
83–84; Andriopoulos, 2001, s. 835; 
Amabile, 1998, s. 78; Parzefall ym, 2008, 
s. 172; Amabile ym, 2002, s. 56; 

Palautteen antaminen Ryhmätaso  
(prosessi) 

Amabile, 1997, s. 54; Amabile, Gryskie-
wicz, 1987, s. 14; Amabile ym, 1996, s. 
1159, 1167; Oldham, Cummings, 1996, 
s. 611–612; Ekvall, 1996, s. 118–119; 
Hunter ym, 2007, s. 74; Amabile ym, 
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2004, s. 16–20; Zhou, Shalley, 2003, s. 
208–211; Mumford ym, 2002, s. 718–
719; Shalley, Gilson, 2004, s. 40–41; 
Mumford, 2000, s. 321–322; Blomberg 
ym, 2017, s. 83–84; Cummings, Old-
ham, 1997, s. 28; 

Vuorovaikutus,  
menetelmät ja  
kommunikaatio 
(työntekijä-ryhmä-esimies) 

Ryhmätaso  
(prosessi) 

Amabile, 1997, s. 54; Amabile, Gryskie-
wicz, 1987, s. 14; Amabile ym, 1996, s. 
1159, 1167; Oldham, Cummings, 1996, 
s. 611–612; Hunter ym, 2007, s. 74; 
Amabile ym, 2004, s. 16–20; Zhou, Shal-
ley, 2003, s. 208–211; Ford, 1996, s. 
1118, 1121–1123; Dawson, And-
riopoulos, 2014, s. 409–411; Woodman 
ym, 1993, s. 302–304; Mumford ym, 
2002, s. 729–730; Shalley, Gilson, 2004, 
s. 42–41; Blomberg ym, 2017, s. 85; 
Sundgren ym, 2005, s. 88–90; Nonaka, 
1994, s. 23–24; Parzefall ym, 2008, s. 
172; Egan, 2005, s. 220–221; Rosso, 
2014, s. 571; ks. Parjanen, 2012b, s. 123; 
Cummings, Oldham, 1997, s. 28–29; 

Johtajuus ryhmässä Ryhmätaso  
(johtaminen) 

Blomberg ym, 2017, s. 86; Shin, Zhou, 
2003; Andriopoulos, 2001, s. 87–88; 
Somech, 2006, s. 141–154; And-
riopoulos, 2001, s. 835; Wang ym, 2016, 
s. 3235–3237; ks. Rickards, Moger, 
2006, s. 12–13; Rosso, 2014, s. 571; 
Parjanen, 2012b, s. 123; Cummings, 
Oldham, 1997, s. 28–29; 

Tavoitteen asettaminen Ryhmätaso 
(johtaminen) 

Amabile, 1997, s. 54; Amabile ym, 1996, 
s. 1159, 1167; Oldham, Cummings, 
1996, s. 611–612; Ekvall, 1996, s. 118–
119; Amabile ym, 2004, s. 16–20; Huh-
tala, Parzefall, 2006, s. 154; Parzefall ym, 
2008, s. 172; Rosso, 2014, s. 571; 

Selvät ohjeet työskentelylle 
(visio/tavoite) 

Ryhmätaso  
(johtaminen) 

Amabile, 1997, s. 54; Amabile, Gryskie-
wicz, 1987, s. 14; Amabile ym, 1996, s. 
1159, 1167; Oldham, Cummings, 1996, 
s. 611–612; Ekvall, 1996, s. 118–119; 
Hunter ym, 2007, s. 74; Amabile ym, 
2004, s. 16–20; Woodman ym, 1993, s. 
305–310; Mumford ym, 2002, s. 715–
716; Shalley, Gilson, 2004, s. 38–39; 
Mumford, 2000, s. 321; Blomberg ym, 
2017, s. 85; Andriopoulos, 2001, s. 835; 
Sundgren ym, 2005, s. 88–90; Amabile, 
1998, s. 79–80; Huhtala, Parzefall, 2006, 
s. 154; Parzefall ym, 2008, s. 171; Parja-
nen, 2012b, s. 123; 

Sopiva työpaine Ryhmätaso  
(olosuhteet) 

Amabile, 1998, s. 79; Baer, Oldham, 
2006; Amabile ym, 2002, s. 56–61; 

Työskentelyn vapaus Ryhmätaso  
(olosuhteet) 

Amabile, 1997, s. 54; Amabile, Gryskie-
wicz, 1987, s. 14; Amabile ym, 1996, s. 
1159, 1167; Oldham, Cummings, 1996, 
s. 611–612; Ekvall, 1996, s. 118–119; 
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Hunter ym, 2007, s. 74; Shalley ym, 
2000, s. 215–220; Ford, 1996, s. 1118, 
1120–1122; Dawson, Andriopoulos, 
2014, s. 409–411; Mumford ym, 2002, s. 
724; Shalley, Gilson, 2004, s. 37–38; 
Mumford, 2000, s. 321, 326; Blomberg 
ym, 2017, s. 85–86; Amabile, 1998, s. 79; 
Huhtala, Parzefall, 2006, s. 154; Uusiky-
lä, Piirto, 1999, s. 35–36; Rosso, 2014, s. 
571; Cummings, Oldham, 1997, s. 27; 

Monitaitoisten ja erilaisen 
kokemuksen omaavien 
työryhmä 

Ryhmätaso  
(koostumus) 

Amabile, 1997, s. 54; Amabile, Gryskie-
wicz, 1987, s. 14; Amabile ym, 1996, s. 
1159, 1167; Zhou, Shalley, 2003, s. 208–
211; Dawson, Andriopoulos, 2014, s. 
409–411; Woodman ym, 1993, s. 302–
304, 309; Mumford ym, 2002, s. 728–
729; Shalley, Gilson, 2004, s. 43–44; 
Bassett-Jones, 2005, s. 173; Blomberg 
ym, 2017, s. 85; Wang ym, 2016, s. 
3235–3237; Amabile, 1998, s. 80; ks. 
Nonaka, 1994, s. 23–24; Huhtala, Parze-
fall, 2006, s. 154; Parzefall ym, 2008, s. 
172; Egan, 2005, s. 217; Cummings, 
Oldham, 1997, s. 27; 

Ryhmän sisäinen  
luottamus, rohkeus ja 
avoimuus 

Ryhmätaso  
(koostumus) 

Amabile, 1997, s. 54; Amabile, Gryskie-
wicz, 1987, s. 14; Amabile ym, 1996, s. 
1159, 1167; Ekvall, 1996, s. 118–119; 
Hunter ym, 2007, s. 74; Zhou, Shalley, 
2003, s. 208–211; Dawson, And-
riopoulos, 2014, s. 409–411; Woodman 
ym, 1993, s. 302–304, 309; Shalley, Gil-
son, 2004, s. 35–37; Blomberg ym, 2017, 
s. 85; Nonaka, 1994, s. 23–24; Huhtala, 
Parzefall, 2006, s. 154; Egan, 2005, s. 
217;  

   
LUOVUUDEN  
ESTÄJÄT 

TASO LÄHDE 

Ajanpuute valmistelussa Ryhmätaso 
(olosuhteet) 

Amabile ym, 2004, s. 16–20; Rajaniemi, 
2010, s. 146–148; Blomberg ym, 2017, s. 
86; Elsbach, Hargadon, 2006, s. 471–
474; Amabile, 1998, s. 80; Huhtala, Par-
zefall, 2006, s. 152–153; Egan, 2005, s. 
216; Amabile ym, 1996, s. 1166; Amabi-
le ym, 2002, s. 56; 

Luodaan liiallinen  
työpaine 

Ryhmätaso 
(olosuhteet) 

Amabile ym, 2004, s. 16–20; Rajaniemi, 
2010, s. 146–148; Baer, Oldham, 2006, 
s. 968–969; Blomberg ym, 2017, s. 86–
87; Elsbach, Hargadon, 2006, s. 471–
474; Amabile, 1998, s. 80; Huhtala, Par-
zefall, 2006, s. 152–153; Egan, 2005, s. 
216; Amabile ym, 1996, s. 1166; 

Tavoitteen tai suunnan 
puute (liiallinen vapaus) 

Ryhmätaso 
(johtaminen) 

Amabile ym, 2004, s. 16–20 Rajaniemi, 
2010, s. 146–148; Blomberg ym, 2017, s. 
86; Amabile, 1998, s. 79; Lencioni, 2002, 
s. 216–217; 
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Liiallinen valvonta ja  
seuranta 

Ryhmätaso 
(johtaminen) 

Amabile ym, 2004, s. 16–20; Woodman 
ym, 1993, s. 308–314; Elsbach, Har-
gadon, 2006, s. 471–474; Amabile, 1998, 
s. 79; Rosso, 2014, s. 571; Cummings, 
Oldham, 1997, s. 28; 

Johtajuuden puute Ryhmätaso 
(johtaminen) 

Rosso, 2014, s. 571; Dawson, Andri-
opoulos, 2014, s. 259; Lencioni, 2002, s. 
195–220; 

Johtajan auktoriteettinen 
tyyli 

Ryhmätaso 
(johtaminen) 

Amabile ym, 2004, s. 16–20; Rajaniemi, 
2010, s. 160–161; Kallio, Kallio, 2007, s. 
40; Amabile, 1998, s. 81; Uusikylä, Piir-
to, 1999, s. 70; Cummings, Oldham, 
1997, s. 31; 

Keskustelu ja palaute 
heikkoa tai liiallinen  
kilpailullisuus 

Ryhmätaso 
(prosessi) 

Amabile ym, 2004, s. 16–20; Rajaniemi, 
2010, s. 160–161; Blomberg ym, 2017, s. 
85; Amabile, 1998, s. 82–83; Nonaka, 
1994, s. 25; Egan, 2005, s. 216; ks. Ros-
so, 2014, s. 571; Amabile ym, 1996, s. 
1166; Amabile ym, 2002, s. 56; Cum-
mings, Oldham, 1997, s. 32; Dawson, 
Andriopoulos, 2014, s. 259; 

Homogeeninen ryhmän 
rakenne (osallistujat) 

Ryhmätaso 
(koostumus) 

Amabile, 1998, s. 80–81; Blomberg ym, 
2017, s. 85; Dawson, Andriopoulos, 
2014, s. 259; 

 
Taulukko 4: Ryhmätason luovuuden rakentavat ja estävät piirteet. 
 
Määritän edellä mainittuihin lähteisiin viitaten seuraavat ryhmätason propositiot: 
 

1. Propositio ryhmätason luovuudesta: Ryhmätason luovuuteen vaikuttavat johta-
minen, ryhmän koostumus, yksilöiden motivaatio, ryhmän sisäinen vuorovaikutus ja 
kommunikaatio. Olosuhteilla, luovalla prosessilla ja ongelmanratkaisun menetelmillä voi-
daan lisätä niiden onnistuessa luovuutta. Ryhmän luovuuden esteitä esiintyy koko proses-
sin ajan. Huonolla johtamisella luodaan ryhmätasolla luovuudelle esteitä. Organisaation 
ja yksilöiden luovuuden esteet ovat sidoksissa ryhmän luovuuteen.  
 

2. Propositio johtamisen vaikutuksesta luovuuteen ryhmätasolla: Johtami-
sella vaikutetaan luovuuden mahdollisuuksiin ja esteisiin ryhmässä. Hyvällä johtamisella 
voidaan muodostaa luovuudelle esimerkiksi ympäristö, jossa uusien ajatuksien, tuotteiden, 
prosessien tai palveluiden kehittäminen on suotuisaa. Johtajan taidolla ja aktiivisuudella 
on merkitystä luovuuteen ryhmässä. Huonolla johtamisella tukahdutetaan luovuutta esi-
merkiksi tekemällä työskentelystä auktoritääristä, liian kiireistä, tavoitteetonta tai tar-
joamalla yksipuolinen työskentely-ympäristö tai prosessi. 
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2.5 Organisaatiotason luovuus  

 
Organisaation luovuus on jatkumo, eräänlainen ”sateenvarjo” aikaisemmin esitellylle 
luovuudelle. Se edustaa kokonaisuutta, jossa voidaan käyttää edellä olevassa tekstissä 
mainittuja luovuuden tarkastelunäkökulmia. Organisaatiotaso muuntuu tarkastelun 
jälkeen ryhmän (sisäiseksi) ympäristöksi olemalla samalla kontekstin rajaus tarkaste-
lulle. Kaksi päälinjaa ovat vieneet organisaation luovuustutkimusta eteenpäin: Ama-
bilen (1988) komponenttimalli ja Woodmanin, Griffin, Sawyer (1993) vuorovaiku-
tusmalli. Näitä malleja yhdistää asiayhteys ja sosiaalinen kanssakäyminen. (Zhou, 
Shalley, 2008, s. 12; ks. Ford, 1996, s. 1133) Näiden mallien jälkeen monet tutkijat 
ovat luoneet omia malleja, koska alkuperäiset mallit ovat kuvanneet luovuutta melko 
rajallisesta näkökulmasta organisaation viitekehyksessä. Esittelen myöhemmin tämän 
tutkimuksen osalta keskeiset mallit. Erilaisia luovuusmalleja on vuosien varrella ra-
kennettu lukuisia (Zhou, Shalley, 2008; Nisula, 2013). Niitä on koottu seuraavaan 
taulukkoon 5. 
 
Mallin nimi Tekijä 
Komponenttimalli Amabile, 1988 
Vuorovaikutusmalli Woodman ym, 1993 
Yksilön luovuus Ford, 1996 
Monitasomalli Drazin ym, 2000 
Henkilöstöhallinnon malli Mumford, 2000 
Ajattomuusmalli Mainelis, 2001 
Sosiaalinen malli Perry-Smith, Shalley, 2003 
Kollektiivinen malli Hargadon, Bechky, 2005 
Luovuusmalli Csikszentmihalyi, 1994 
Komponenttimalli luovuudesta ja innovaatiosta Amabile, 1997 
Improvisaatiomalli Fisher, Amabile, 2009 
Hajautettu luovuus Sawyer, DeZutter, 2009 
Rihmastomalli Deleuze, Guattari, 1988 
Kollektiivinen luovuus O’Donnell ym, 2006 
Sosiaalinen luovuus Harrington, 1990 

 
Taulukko 5: Tutkijoiden kehittämät luovuusmallit (tutkijan käännös).  

Taulukon 5 lähteenä olleet erilaiset tutkimukset osoittavat, että organisaation luo-
vuus on kompleksinen tutkimuskenttä. Käsite organisaation luovuus voidaan yleisem-
min yhdistää normaalissa kielenkäytössä käsitteisiin tietojohtaminen, innovaatio, 
tutkimus ja kehittäminen, organisaation oppiminen ja yrittäjyys (Styhre, Sundgren, 
2005, s. 15). Organisaation luovuustutkimus on laaja-alainen tutkimuskohde, jonka 
kohteet ovat yksilönäkökulmista (mm. johtajuus, palaute ja roolit) organisaatio-
näkökulmiin (mm. rakenteet ja politiikka) tai ryhmän näkökulmat (mm. sosiaaliset 
verkostot, ilmapiiri). Lisäksi se linkittyy organisaation muutos- ja innovaatiotutki-
mukseen. (Zhou, Shalley, 2008, s. 347; ks. Stacey, 1999, s. 75) Organisaation luovuus 
on sulautunut osaksi organisaatiota eikä luovuus ole enää pelkästään yksilön ominai-
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suus (Styhre, Sundgren, 2005, s. 31; ks. Stacey, 1999, s. 75). Sitä ei myöskään nähdä 
synteesinä ryhmästä luovia ihmisiä. Organisaation luovuus nähdään siksi laajempana 
kehittävänä ja arvoa luovana tekijänä organisaation kontekstissa (Styhre, Sundgren, 
2005, s. 31) kuin edellä mainitut alemmat tasot.  
 
Organisaatio tarvitsee toimintaansa vakauttajia sekä häiriön tekijöitä. Organisaation 
luovuus tarkoittaa juuri kykyä tunnistaa, tukea tai käsitellä näiden vakauttajien ja ei-
vakauttajien vaikutusta organisaatiossa. (Styhre, Sundgren, 2005, s. 173–176) Orga-
nisaatiotasolla tehtävät toimenpiteet ovat sidoksissa alemmaksi organisaatiotasolle 
sekä ryhmä- ja yksilötasolle. Se ei ole itsenäinen taso, joka voidaan eristää muista, 
vaan eri toimenpiteet luovuutta rakentavassa tai estävässä mielessä punoutuvat yh-
teen. 
 
Organisaatio voi vaikuttaa luovuuteensa keinoilla, jotka tukevat toisiaan: esimerkiksi 
ajattelemalla luovuuden strategisena haasteena, tukemalla luovan prosessin ja luovan 
kulttuurin syntymistä, poistamalla luovuuden esteitä ja helpottamalla luovuuden tek-
nologioiden hyödyntämistä. (Harisalo 2011, s. 17) Organisaation johdon tulee luoda 
rakenteet ja sisäinen toimintaympäristö luovuudelle suotuisaksi (Dawson, And-
riopoulos, 2014, s. 320–321). Organisaatio voi määrittää tavoitteitaan myös luovilla 
strategioilla ja ottaa huomioon näissä organisaatiotason luovuus (Kuhn, 1989, s. 10–
14). Tähän vaikuttaa se, millainen organisaatio on kyseessä (Dawson, Andriopoulos, 
2014, s. 320–321).  
 
Organisaatiossa voidaan rakentaa luottamuksen ilmapiiri, jossa uskalletaan kokeilla ja 
ottaa riskejä. Staceyn (1999) mukaan organisaatiossa riittävä määrä turvallisuutta, 
yhdistettynä turvallisuuden tunne jännittyneisyyteen ja provosoivaan tunteeseen lait-
taa työntekijät tuottamaan itsenäisesti luovuutta (Stacey, 1999, s. 83–83). Contin ja 
Amabilen (1999) mukaan esimerkiksi organisaation leikatessa työntekijöiden määrää 
tulee organisaatioissa tuntea luovuuden ja innovatiivisuuden mekanismit, koska leik-
kaaminen saattaa vaikuttaa työntekijöiden luovuuteen. Konkreettisemmin tämä voi 
näkyä yksilön ongelmanratkaisukyvyn vähenemisenä. (Conti, Amabile, 1999, s. 214–
217)  
 
Luovia toimintoja voidaan tunnistaa organisaatiossa. Kaiken toiminnan ei kuiten-
kaan tule olla luovaa. Erityisesti muutoksessa on muistettava, että työntekijät tarvit-
sevat ja hakevat myös turvallisuudentunnetta organisaatiolta. (Kilbourne, Woodman, 
1999, s. 141–143) Rajaniemen mukaan perinteinen hierarkkisuus ja pysyvyys estävät 
innovatiivisuutta lokeroimalla ihmiset stabiiliin tilaan estäen näin uudistumista (Ra-
janiemi, 2010, s. 198–200). Kääntäen luovuudelle voidaan siis määrittää rajoja. Or-
ganisaation strategisella tasolla on olemassa toimintoja, rakenteita ja oppeja, jotka 
ovat yleisesti hyväksyttyjä toimia luovuuden lisäämiseksi (esim. ks. Woodman, 1993; 
Rajaniemi, 2010) – prosessissa luovuutta edistäviä toimia voidaan hyödyntää konk-
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reettisemmin. Ydinprosesseissa voidaan saavuttaa innovatiivisia tuloksia ja sitä kaut-
ta organisaation kehittämistä. Samoin kyetään soveltamaan luovien prosessien par-
haita käytänteitä myös muualla organisaatiossa. Samalla voidaan lähestyä organisaati-
on luovuutta asteittain ja hakea optimaalista ratkaisua, jossa painottuu sekä rationaa-
linen että byrokraattinen toimintatapa, mutta myös luovalle organisaatiolle yleisesti 
hyväksyttyjä ominaisuuksia. (Zhou, Shalley, 2003, s. 210) 
 
On syytä käydä vielä tarkemmin läpi luovuutta estäviä tekijöitä, koska luovuuden 
tutkimiselle organisaatiossa on tärkeää luovan ja rutiininomaisen sekä vanhan toi-
mintamallin suhde (Ford, 1996, s. 1116). Kilbournen ja Woodmannin (1999) mu-
kaan luovuutta organisaatiossa voivat estää vakiomuotoiset menettelyt, työjärjestyk-
set, palkitsemisjärjestelyt ja informaation tietovirtojen suhteet. Vakiomuotoiset me-
nettelyt vähentävät yksilöiden riskinottokykyä ja lukitsevat työntekijät suorittamaan 
vanhalla mallilla uudetkin tehtävät. Työjärjestykset kahlitsevat työntekijän suoritta-
maan vain hänelle kuuluvia tehtäviä, koska hän on vastuussa juuri vain niistä. Heikot 
palkitsemisjärjestelyt ajavat työntekijöitä tekemään samalla tavalla tehtäviä, josta on 
palkittu aiemmin. Erityisesti hierarkkisissa organisaatioissa tietovirrat ovat kulkeneet 
henkilökeskeisesti, jolloin organisaatiotasolla on tullut tietokatkoksia tai tietoa ei ole 
välitetty, joka on samalla tukehduttanut luovuuden. Tulee kuitenkin muistaa, että 
organisaatiolla on tarve vakauteen. Sen pitää luoda säännöt ja prosessit yksilöille. 
(Kilbourne, Woodman, 1999, s. 141–143)  
 
Luovuus saatetaan tukahduttaa useammin organisaatioissa kuin sitä tuetaan, koska se 
nähdään heikentävänä tekijänä, joka rikkoo organisaation päivittäistä järjestystä ja 
ympäristöä (Amabile, 1998, s. 77). Levittin mukaan taas organisaation tehtävänä on 
juuri järjestyksen ja rutiinin ylläpitäminen. Hänen mukaansa uudet luovat ideat ovat 
usein abstraktilla tasolla toimivia, mutta turhia ilman käytännön toimivuutta. (Levitt, 
2002, s. 137–138, 143–144; ks. Seeck, 2008, s. 232) Tiedostamattomat ongelmat voi-
vat lisääntyä hierarkkisissa organisaatioissa sisäisestä staattisuudesta johtuen. Liialli-
nen byrokratia on aiheuttanut henkilöstössä apatiaa ja vieraantumista luovasta työstä 
(Purser, Montuori, 1999, s. 342). Todellisuudessa organisaation monimuotoisuus 
rikkoo organisaation sisäistä järjestystä. Nayak esittää, että organisaation olemassa-
olon ylläpito vaatii epäjärjestyksen ja muutoksen hyödyntämistä (Nayak, 2008, s. 179, 
182). Organisaation tulee tunnistaa, missä luovuus esiintyy tai sen kehittymiselle on 
esteitä (Purser, Montuori, 1999, s. 349). Organisaation tulee muuttaa rakenteitaan, 
jos halutaan antaa luovuudelle mahdollisuus kasvaa. Ei tule nähdä tätä pelkästään 
rakenteiden ja toimintaprosessien muutoksena, vaan luovuuden on oltava kiinteä osa 
organisaatiota.  
 
Siiloutuminen, byrokratia ja tiedon hidas kulku sekä hierarkia vähentävät innovatiivi-
suutta ja luovuutta (Sydänmaanlakka, 2009, s. 214). Organisaation rakenteen puoles-
ta tiukka sisäinen järjestys ja byrokratia eivät ole millekään organisaatiolle ainoa vaih-
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toehto, mutta ei myöskään täydellinen epäjärjestys. Tasapaino löytyy näiden väliltä. 
Tulee muistaa, että järjestys ei ole tila, jossa kaikki on vakaata tai staattista (Purser, 
Montuori, 1999, s. 344). Organisaatiotasolla tapahtuvat toimet ovat isossa roolissa 
luovuuden kasvattamisessa (Amabile, 1996, s. 10–11).  
 
Organisaation rakenne vaikuttaa myös luovuuteen (esim. Rajaniemi, 2010). Ekvallin 
(1996) tutkimuksen osana hän tutki rakenteen vaikutusta organisaation ilmastoon 
käsitteillä: keskittäminen (mm. johto keskitetty, yksisuuntainen kommunikointi, de-
legointi vähäistä); virallistaminen (mm. toiminta perustuu tiukkoihin normeihin, ko-
mentotiehen ja organisaatiokaavioon); järjestys ja selkeys (mm. vaatimukset, ohjeet, 
vastuut, aikataulut ja suunnitelmat); tavoitteen selkeys (mm. organisaatiossa kaikki 
tietävät ja jakavat vision ja tavoitteen). Keskeiset tulokset olivat, että keskittäminen ja 
virallistaminen tuovat konflikteja ja vähentävät luovuutta. Tiukka järjestys ja selkeys 
ilmastossa mahdollistavat pienin askelin tapahtuvia innovaatioita, mutta radikaalien 
innovaatioiden ilmaantuessa organisaatio on ongelmissa. Johtajien pitää tällöin löysä-
tä tiukkaa kontrollia, jotta isoja muutoksia voidaan paremmin hallita. (Ekvall, 1996, s. 
119–121) Seuraavaksi esitellään keskeiset organisaation luovuusmallit, jotka ovat 
valikoituneet tämän tutkimuksen aineistoksi jatkotarkastelua varten.  
 

2.5.1 Organisaation luovuuden malleja 

 
Organisaation luovuuden malleista tämän tutkimuksen osalta keskeisimmiksi ovat 
nousseet mallit seuraavilta tahoilta: Woodman ym. (1993), Amabile (1988, 1997) ja 
Ford (1996) sekä keskeiset luovan ympäristön kuvaukset ovat esittäneet: Amabile 
ym. (1996) ja Ekvall (1996). Lisäksi Drazin ym. (1999) ja Hardagon, Bechky (2006) 
esittämät mallit ovat toimineet osittain tukevana materiaalina edustamalla erilaista 
tarkastelutapaa. Mallien valinnassa kriteerit ovat olleet niiden hyödyntämisen mah-
dollisuus tutkimusasetelmani näkökulmasta eli käyttökelpoisuus ja keskeinen teoria. 
Lisäksi näiden artikkelien viittausmäärät ovat myös toimineet valintakriteereinä.  
 
Kaikki taulukossa 5 esitellyt mallit eivät ole teorian osalta toisiaan tukevia, vaan risti-
riitaisia ja osittain taustaoletuksiltaan vastakkaisia (vrt. toisiinsa Woodman ym 1993; 
Drazin ym, 1999). Näiden suora käyttö olisi siksi vaarallista tämän tutkimuksen ta-
voitteen näkökulmasta. Olen joutunut erityisesti huomioimaan malleissa käytetyn 
teorian ja tuloksien käytettävyysarvon. Mallit ovat toimineet instrumentteina tavoit-
teen saavuttamiseksi. Valintaprosessin päätyttyä käytettyjen mallien tulokset ovat 
voineet nousta piirretaulukoihin tai tarkempaan käsittelyyn empiirisen vaiheen tulok-
sien muodostamisessa. Esimerkiksi Drazin ym. (1999) malli on toiminut näkökoh-
tansa osalta vain piirretaulukoiden ja sitä kautta propositioiden muodostamisen raa-
ka-aineena. On hyvä myös huomioida, että mallit edustavat jo aikaisemmin esiteltyjä 
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puolia yksilö- ja ryhmätason toiminnoista. Esittelen seuraavaksi tiivistäen käyte-
tyimmät mallit, joita täydennän erillisellä luovan ympäristön alaluvulla.  
 
Woodmanin ym. (1993) malli on yksi tunnetuimmista organisaation luovuutta ku-
vaavista malleista. Olen aiemmin tässä luvussa esitellyt joitain tämänkin mallin peri-
aatteita, koska se liittyy kaikkiin käsiteltyihin luovuuden tasoihin. Malli yhdistää yksi-
löiden, ryhmän ja organisaation luovuuden ominaispiirteet, joihin vaikuttavat sosiaa-
linen vuorovaikutus sekä ympäristö. Kuvassa 2 on mallin kaavio, jota tässä tutki-
muksessa hyödynnetään tasoajattelun osalta luovuuden tunnistamisessa (Woodman 
ym, 1993; tutkijan käännös). 
 

 
 
Kuva 2: Vuorovaikutteinen organisaation luovuuden malli. 
 
Woodmanin ym. (1993) malli koostuu kolmesta pääkohdasta. Yksilön luovuus muo-
dostuu sekä yksilöiden ominaisuuksista (kognitiiviset kyvyt, persoona, motivaatio ja 
taito) että kontekstisidonnaisista ominaisuuksista (yksilö- ja organisaatiotekijöistä). 
Ryhmän luovuus on yhdistelmä ryhmän koostumuksesta, toiminnasta ja ominai-
suuksista (normit, yhtenäisyys, koko, monimuotoisuus, roolit, tehtävät ja ongelman-
ratkaisukyky). Yksilön ja ryhmän luovuus, jossa organisaation ominaisuudet (kulttuu-
ri, voimavarat, teknologia, strategia, palkitseminen ja rakenne) yhdistettynä ympäris-
töön sekä olosuhteisiin luovat luovuutta organisaatiossa. Malli edustaa tuloshakuista 
(tuote) näkemystä luovuudesta. Organisaatiotasolla luovuus muodostuu luovaksi 
suorituskyvyksi, jota organisaatio käyttää toimintaansa. (Woodman ym, 1993, s. 293–
317) Malli on yksi kokonaisvaltaisimmista lähestymistavoista organisaation luovuu-
teen (esim. Drazin ym, 2008, s. 268; Drazin ym, 1999, s. 288).  
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Amabilen (1997) komponenttimalli organisaation luovuudesta ja innovaation kehit-
tämisestä lähtee yksilö- ja ryhmätasolta, johon vaikuttaa organisaation ympäristö. 
Yksilö- ja ryhmätason luovuuteen vaikuttavat kolme pääkokonaisuutta (kuva 3): asi-
antuntijuus, tehtävämotivaatio ja luovan ajattelun taito. Amabile näkee tärkeimpänä 
työmotivaation, joka mahdollistaa muiden osa-alueiden esiintymisen. Tätä osa-
aluetta voidaan tukea muilla organisaation komponenttien elementeillä. Näitä ele-
menttejä hän kutsuu työskentelyn ympäristöksi, jossa vaikuttavat tekijät ovat johta-
miskäytänteet, resurssit ja organisaation motivaatio. (Amabile, 1997, s. 39–56) Ama-
bilen mallissa työympäristö tuodaan voimakkaasti esille. Lisäksi malli on tärkeä myös 
johtamisen kannalta (Amabile ym, 2004, s. 6). Nisula (2013) näkee mallissa heikkou-
tena sen, että malli keskittyy liiaksi yksilö- ja ryhmätasolle, joissa nähdään olevan 
samat luovuuden alaisuudet voimassa. Malli ei selitä organisaatiotasoisena ilmiönä 
luovuutta, vaan kontekstisidonnaisena yksilö- ja ryhmätasolla. (Nisula, 2013, s. 32) 
Mallin keskeiset osat vaikuttavat tutkimukseni tavoitteeseen, koska yhtenä oletukse-
nani on ympäristön, yksilön, johtamisen ja ryhmän sidonnaisuus toisiinsa. 
 

 
 

Kuva 3: Organisaation luovuuden komponenttimalli (Amabile, 1997: tutkijan kään-
nös).  

Ford (1996) lähestyy luovuutta yhdistämällä psykologian ja sosiologian teoriaa toi-
siinsa luoden näkökulman, jossa yksilölähtöinen luovuus on vuorovaikutuksessa ti-
lanteiden ja tilojen kanssa vaikuttaen organisaatioon. Hän korostaa, että luovuus 
hylätään, jos esimerkiksi yksilöiden tavanomaiset toiminnot ovat suotuisampia käyt-
tää. Tähän vaikuttaa organisaation erilaiset ja monitasoiset sosiaaliset toiminnot. Li-
säksi hän nostaa esille yksilöiden tunteet, jotka vaikuttavat luovaan toimintaan. Joh-
tajien tulee tunnistaa ja luoda yksilöille olosuhteet ja motivaatio, jotka tukevat luovaa 
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toimintaa. Ford yhdistää innovaatio- ja luovuustutkimusta toisiinsa ja täydentää 
Amabilen (1988) ja Woodmanin ym. (1993) teoriaa organisaatioiden luovuudesta. 
Ford tuo esille myös yksilötason luovuuden rajoittavia tekijöitä. (Ford, 1996, s. 
1112–1136)  
 
Drazin ym. (1999) määrittävät luovuuden prosessina, joka koostuu organisaatiossa 
monitasoisesti luovista toiminnoista. He näkevät luovuuden enemmän jatkuvana 
prosessina kuin tuloksena. He käyttävät ”sense-making” -teoriaa prosessissa kuvaa-
maan luovuutta, jossa luovuus on enemmän yksilön valintaa ja toimintaa. Heidän 
mukaansa luovuus organisaatiossa ei synny yhdellä tasolla ja ole vain yksilöiden tai 
ryhmien tulos, vaan se muodostuu yksilöiden välisestä vuorovaikutuksesta. Luova 
prosessi koostuu pienistä ja suurista vuorovaikutteisista asioista. Nämä eivät synny 
vain loogisen prosessin jälkeen, vaan saattavat ilmaantua emergentisti prosessin tu-
loksena. (Drazin ym, 1999, s. 286–304) He ovat kehittäneet mallin täydentämään 
yksilölähtöistä ja innovaatiohakuista luovuustutkimusta. Heidän tutkimuksestaan 
tärkeimmäksi hyödynnettäväksi osaksi nousee monitasoinen tarkastelu ja vuorovai-
kutuksen rooli tasojen välillä.  
 
Hargadon ja Bechky (2006) ovat tutkineet kollektiivista luovuutta. Heidän mielen-
kiintonsa kohteena ei ole vain yksilöiden, ryhmien tai organisaation luovuuden omi-
naisuudet, vaan erityisesti vuorovaikutuksesta syntyvä hetkellinen luovuus. Vuoro-
vaikutus voi syntyä esimerkiksi yksilöiden välillä, vaikka yksilöt eivät tietäisi kanta-
vansa uutta ajatusta mukanaan. Kollektiivinen luovuus esiintyy vasta, kun tekijät 
ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tekijät, jotka rakentavat kollektiivisen 
luovuuden ohikiitävässä tilanteessa, ilmaantuvat yllättäen asioiden summana. (Har-
gadon, Bechky, 2006) 
 
Edellä mainituista organisaation luovuuden malleista voidaan todeta, että ymmärrys 
ja puolet yksilön luovuuden tutkimuksen alkuajoilta ovat kehittyneet kokonaisvaltai-
semmaksi – osittain on myös siirrytty kohti hetkellistä ja tietyssä tilassa tapahtuvaa 
tarkastelua (esim. Hargadon, Bechky, 2006). Tämän tutkimuksen tavoite on kuiten-
kin palauttaa hetkellisen tilanteen ja toiminnon ”luovan idean muodostamisesta” 
näkökulmaan, jossa samassa tilassa pidemmän aikaa vaikuttavat luovuustekijät – 
myös luovuuden rajoittavat tekijät. Nämä tekijät eivät ole kompleksisia, vaan niiden 
väliset riippuvuudet ja kytkennät. Luovuutta on vaikea saada näkyväksi, mutta siksi 
tekijät tulee tunnistaa ja tuntea niiden vaikutus työskentelyyn – myös luovuuden ra-
joittavat tekijät. Tilanteen ja toiminnan vaikutus tekee niistä arvaamattomia ja vaike-
asti ennustettavia. Vuorovaikutus on yksi tekijä, minkä rooli on kytkeytynyt tähän 
kokonaisuuteen. Siksi osa kollektiivisesta luovuustutkimuksesta on sidoksissa tutki-
mukseeni. Eroavaisuutena on näkemykseni siitä, että ryhmässä luovuus ei ole pelkäs-
tään emergenttiä ja kollektiivista. Kokonaisvaltaisessa käsittelyssä jotkin tekijät voi-
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vat olla yksinkertaisia. Usein katsotaan vain yhtä puolta, jolloin toiset vaikuttavat 
tekijät eri tasolta saattavat jäädä varjoon. 
 
Tulee huomioida, että esimerkiksi Drazinin ym. (1999) ja Woodmanin ym. (1993) 
mallien taustaoletukset ovat eri lähtökohdista. Tässä tutkimuksessa ollaan lähempänä 
Woodmanin ym. (1993), Amabilen (1988, 1997) ja Ekvallin (1996) mallia, jolla pysty-
tään kokonaisvaltainen luovuus teoreettisesti pilkkomaan näkyviin ja tarkasteltaviin 
osiin (ks. Styhre, Sundgren, 2005). Tämä ei tarkoita, että hylkäisin tyystin mallit, jot-
ka rakentuvat hetkellisyyteen ja emergenttisyyden yhdistelmään eri tekijöistä. Päin-
vastoin, ne rakentavat näkemystä, jossa tekijöiden tunnistaminen ja erityisesti teki-
jöiden väliset suhteet korostavat yksilön rajallisuutta ratkaista ongelmia. Tarvitaan 
monelta tasolta rakentavia tekijöitä onnistuneeseen tulokseen. Esittelen seuraavaksi 
ympäristönäkökulman, joka on monessa mallissa nostettu yhdeksi osaksi luovuuteen 
vaikuttavista osista.  
 

2.5.2 Ympäristön vaikutus luovuuteen 

 
Edellä on kuvattu niin yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotason luovuutta tukevia ominai-
suuksia. Luovuus esiintyy ilmiönä tai toimintona myös organisaation kontekstissa. 
Tutkijat ovat keskittäneet mielenkiintoa myös yksilön tai ryhmien työympäristön 
tutkimiseen (esim. Amabile, 1996; Amabile ym, 1998; Shalley ym, 2000; Shalley, Gil-
son, 2004; Hunter ym, 2007). Luovuus on läsnä kaikilla tasoilla ja näitä tasoja toi-
minnan lisäksi sitoo ympäristö. Tutkijat ovat nähneet ympäristön vaikuttavan 
enemmän luovuuteen yksittäisissä tilanteissa kuin pidempiaikaisissa projekteissa. 
Tähän vaikuttavat haasteet pitkäaikaisten tutkimuksien toteuttamisessa ja nykyinen 
suuntaus hetkellisen ja kollektiivisen luovuuden ilmaantumisen tutkimiseen. Usein 
esimerkiksi työtapaamiset ovat lyhyitä ja virtuaalisia, joissa ympäristön tutkiminen on 
haastavaa tai sen merkitystä voidaan pitää pienempänä kuin pitkäaikaisessa seuran-
nassa. Kaikki kehitystoiminta ei kuitenkaan tapahdu esimerkiksi itse kehittämistilan-
teessa, vaan ympäristö on läsnä kaikessa työnteossa ja toiminnoissa ennen ja jälkeen 
tapahtuman.  
 
Uusien ideoiden keksiminen on riippuvuussuhteessa organisaation toimintaympäris-
töön ja erityisesti siihen, miten esimerkiksi kulttuuri, rakenne ja johtaminen on muo-
dostettu (Ford, Kuenzi, 2008, s. 89). Hypoteesini on, että organisaation ulkoisen ja 
sisäisen ympäristön välisistä osaamisen ja tiedon virtauksista on löydettävissä luo-
vuuden kautta organisaatiota tehostavia toimia, jotka onnistuessaan voivat synnyttää 
uusia toimintatapoja tai jopa innovaatioita. Näillä ympäristön piirteillä on siksi vaiku-
tusta ryhmän luovuuden rakentaviin ja rajoittaviin tekijöihin. Käyn tässä alaluvussa 
periaatteet ja käyttämäni mallit luovuuden ympäristön näkökulmasta läpi.  
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Ympäristö luo paljon tietoa, joita yksilöt käyttävät päätöksissään ja toiminnoissaan 
(Ford, Kuenzi, 2008, s. 68–69). Shalleyn ym. (2000) mukaan työympäristöllä voidaan 
helpottaa tai tukehduttaa luovuutta. Työympäristöllä on vaikutus luovuuteen ja sii-
hen, onko yksilö tyytyväinen työhönsä. Lisäksi heidän tuloksensa osoittaa sen, että 
työympäristön, jossa on luovuutta, työntekijät vaihtavat työpaikkaa vähemmän kuin 
työympäristössä, jossa ei ole luovuutta. (Shalley ym, 2000, s. 213–219) Työn ollessa 
yksilölle haastavaa ja kompleksista, yksilö luo itsenäisemmin vaihtoehtoja ja ratkaisee 
haasteita monipuolisemmin. Yksioikoinen ja rutiinimainen työ vähentää yksilön ha-
lua luoda luovia ratkaisuja tai kehittää toimintaa. Johtajien tulee olla tietoisia, että 
alaiset tarvitsevat aikaa luovuuteen, mutta samalla on pidettävä huoli, etteivät alaiset 
tylsisty tehtäväänsä liiallisen ajan määrän takia. (Shalley, Gilson, 2004, s. 37–39) Kai-
kissa tehtävissä tämä ei ole mahdollista, koska esimerkiksi monessa palveluammatis-
sa vaaditaan vain itse suorite, jonka vaikuttavin kriteeri on nopeus. Tällöin katsetta 
tulee kääntää motivaation käsitteeseen ja siihen, kuinka sitä lisätään eri keinoilla. 
Ympäristöstä tuleva luovuus tulee ymmärtää organisaatio- ja tehtäväsidonnaisesti. 
Organisaatioissa täytyy tunnistaa ympäristöstä tulevan luovuuden tarve, tilanne, toi-
minta ja olosuhteet.  
 
Yksikertainen luovuutta edistävä tekijä on osoittaa työntekijälle oikea ja mielekäs 
työtehtävä. Työntekijä tarvitsee prosessin alussa johtamista, mutta on muistettava, 
että liika valvominen tukahduttaa uusien ajatuksien syntymistä. Riittävä itsenäisyys 
työskentelyssä lisää luovuuden esiintymismahdollisuutta. (Amabile, 1998, s. 78, 80–
82; Harisalo, 2009, s. 291–292; Juuti, 2001, s. 334–336; ks. Sydänmaanlakka, 2009, s. 
95–102) Luovuutta rajoittavina tekijöinä voidaan pitää sisäistä kilpailua, konflikteja, 
päätösvallan keskittämistä ja työnjaon tiukkaa rajaa organisaatiossa (Harisalo, 2009, s. 
290–291, viittaa Souder, 1987; Juuti, 2001, s. 335). Näistä osa on sotilasorganisaation 
ominaispiirteitä, jotka ovat rakenteellisia tekijöitä organisaation toiminnassa. Wood-
man ym. mukaan organisaation luovuuteen vaikuttavat myös ympäristön tuottamat 
epäviralliset ärsykkeet, jotka muokkaantuvat yksilön ja ryhmän yhteisvaikutuksesta 
(Woodman ym, 1993, s. 295, 304).  
 
Organisaation sisäisestä ympäristöstä voidaan tunnistaa luovuuden piirteitä ja mitata 
näiden esiintymistä. Amabile, Conti, Coon, Lazenby ja Herron (1996) ovat kehittä-
neet mittaamiseen mallin nimeltä ”KEYS” (ympäristön luovuuden arviointi). Mallia 
voidaan käyttää luovuuden kvantitatiiviseen arviointiin organisaatiossa pääasiassa 
yksilötasolla (Amabile ym, 1996, s. 1154; West, Richter, 2008, s. 226). He pitävät 
mallia täydentävänä tiedonhankintavälineenä haastatteluiden ja muiden havainnoin-
timenetelmien lisäksi. Tulee ymmärtää, että johtamisella ja organisaation toiminnoilla 
luodaan organisaatiossa olosuhteet työnteolle. (Amabile ym, 1996, s. 1154–1180) 
Kuvassa 4 on esitetty KEYS-mallin runko. 
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Kuva 4: KEYS-malli ympäristön luovuuden arvioimiseen (Amabile ym, 1996, s. 
1159; tutkijan käännös). 
 
KEYS-mallissa luovuuden kannustamisella tarkoitetaan eritasoista tukemista ja ke-
hittämistä luovaan toimintaan. Amabilen mallia on käytetty myöhemmin laajalti mo-
nessa luovuustutkimuksessa (esim. Amabile ym, 2004). Seuraavaksi lyhyt esittely 
rakenteesta (Amabile ym, 1996, s. 1154–1180)13, joita on käytetty piirretaulukon ja 
jatkoanalyysin tukena: 
 

(1a) Organisaatiotasolla luovuuden käyttämistä tuetaan ja kannustetaan esi-
merkiksi hyväksymällä riskinottaminen ja uusien ajatuksien kehittäminen.  
(1b) Johtajan toimilla on tärkeä rooli luovassa toiminnassa. Johtajan tulee an-
taa selvät ohjeet ja tavoitteet alaisille, mutta samalla antaa heille tilaa toteuttaa 
itseään. Johtaja tukee ryhmää tai tiimiä. Tätä kautta johtaja mahdollistaa työn-
tekijöille luovuuteen tarvittavan tunteen.  
(1c) Työryhmässä kannustetaan luovuuteen, joka voi muodostua erilaisesta 
osaamisesta tai kokemustaustasta. Ryhmän avoimuus ja monimuotoisuus 
luovat ympäristön yksilöiden uusille ajatuksille ja haasteiden ratkaisemiselle.  
(1d) Vapaus ja autonomia tehdä yksilölähtöisesti työnsä lisää luovaa työtä.  
(1e) Resurssit mahdollistavat käytännössä luovan työskentelyn. Psykologisesti 
se lisää myös yksilön arvostusta työtä tai projektia kohti. 

13 Mallin empiirisessä testissä ominaisuudet saivat eritasoisia tuloksia. Ominaisuuksista ”resurssit”, ”työpaine” 
ja ”vapaus tehdä töitä” saavuttivat testeissä pienemmän roolin organisaation luovuuden määrittämisessä. 
Erityisesti kohdat resurssit ja työpaine olivat vähäisessä roolissa. (Amabile ym, 1996, s. 1178–1180) 
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(1f) Paine ymmärretään kahdella tavalla. Tiukat, kontrolloidut ja epärealistiset 
aikamääreet vähentävät luovuuden esiintymistä, kun taas työn tai projektin 
tärkeydestä syntyvä paine eli mahdollisuus työntekijälle, lisää luovuutta.  
(2b) Organisatoriset esteet luovuudelle johtuvat johtamisesta ja rakenteista, 
jotka vaikuttavat luovuutta heikentävästi ryhmään ja yksilöön. Rakenne saat-
taa olla liian jäykkä, jolloin muodostuu liian kontrolloiva ilmapiiri. Tämä vai-
kuttaa yksilön sisäiseen motivaatioon heikentävästi vähentäen luovaa työtä. 

 
Luovuuden ympäristöä on lähestytty muillakin näkökulmilla. Ekvall (1996) kuvaa 
organisaation ympäristöä käsitteellä ”ilmasto”. Hän tarkoittaa käsitteellä kokonais-
valtaista ymmärrystä organisaation sisäisistä ominaisuuksista, kuten tunteita, käyttäy-
tymistä, asenteita, avoimuutta, sitoutuneisuutta, motivaatiota ja luottamusta. (Ekvall, 
1996, s. 105–106) Ilmastoa ei pidä sekoittaa suoraan käsitteeseen organisaatiokult-
tuuri. Ilmasto nähdään enemmän paikallisena ilmiönä, joka heijastaa yksilön tai ryh-
män käsityksiä siitä, miltä tuntuu ja miten kokee olla jäsen tässä ryhmässä. (Cooke, 
Rousseau, 1988, s. 250–251; Hunter ym, 2007, s. 70) Tämän tutkimuksen osalta on 
tärkeää se, että Ekvall näkee ilmaston vaikuttavan organisaation prosesseihin ja uu-
sien ideoiden keksimisestä aina innovaatioon asti. Käsite ilmasto on enemmän orga-
nisaatiotasolla vaikuttava kuin yksilötasolla. 
 
Ekvall (1996) käyttää tutkimuksessaan CCQ-mallia (The Creative Climate Question-
naire). Hän toteaa tutkimuksessaan, että luovuutta selittävät tekijät vaikuttavat eri 
tavalla organisaation tasoilla ja toiminnoissa sekä organisaatioissa. Mallin selittäviä 
tekijöitä ovat (Ekvall, 1996, s. 106–108; ks. Hunter ym, 2007, s. 70):  
 

Haaste (mm. organisaation työntekijät sitoutuvat toimintaan ja tavoitteisiin 
sekä tuntevat iloa ja tärkeyttä työstä)  
Vapaus (mm. työntekijöillä on vapaus toteuttaa itseään sekä keskustalla on-
gelmista ja vaihtoehdoista) 
Ajatusten tuki (mm. johto ja työtekijät tukevat uusien ajatusten keksimisessä 
ja jalostamisessa sekä ilmapiiri on rakentava ja työntekijää tukeva) 
Luottamus ja avoimuus (mm. kommunikaatio on vapaata ja uskalletaan ottaa 
riskejä tai ajatuksia esille) 
Dynaamisuus ja elinvoimaisuus (mm. jatkuvasti tapahtuu muutoksia, uusien 
ajatuksien synnyttämistä sekä toimintojen kehittämistä; ei tyydytä aina van-
haan malliin) 
Leikkisyys ja huumori (mm. vapautunut ilmapiiri vitsien ja nauramisen sävyt-
tämänä sallitaan) 
Keskustelu (mm. keskustelua käydään monella tasolla suoraan ja rohkeasti)  
Konfliktit (mm. työntekijät ja ryhmät ovat vastakkain ja jopa eivät viihdy tois-
tensa seurassa) 
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Riskin ottaminen (mm. uskalletaan ottaa riskejä ja toimia epävarmuudessa se-
kä tehdä nopeita ratkaisuja; riskejä välttelevässä ilmastossa ollaan liian varo-
vaisia ja epäröiviä) 
Ideointiaika (mm. ajan määrä tehtävien hoitamisessa).  

 
Erilaisia malleja on kehitelty myös muualla. Oldham ja Cummings (1996) mainitse-
vat CPS-mallin (Gough’s Personality Scale), joka on arvostettu yksilön luovuuden 
mittari. Mallissa mitataan yksilön ominaisuuksia, jotka kuvaavat määritellyillä käsit-
teillä (esimerkiksi vahva itsetunto) yksilön luovuuden astetta. Lisäksi he yhdistävät 
tutkimuksessaan MPS (The Motivating Potential Score) - mallin selvittääkseen työn 
mielekkyyttä ja sisältöä sisäiseen motivaatioon, joka edesauttaa yksilön luovuuden 
esiintymistä. (Oldham, Cummigs, 1996, s. 609; ks. Amabile ym, 2004)  
 
Luovuuden osa-alueiden kirjo on suuri myös ympäristön osalta. Erilaisilla malleilla 
voidaan mitata luovuutta organisaatioissa. Niillä selvitetään eri tasojen ominaisuuksia 
luovuudesta ja sen mahdollistajista sekä esteistä. Edellä kuvatut mallit auttavat tut-
kimukseni tavoitteen määrittelyä. Haasteena on monen tekijän yhteisvaikutuksen 
kuvaaminen, joka vaatii kokonaisvaltaisempaa lähestymiskulmaa luovuuden ymmär-
tämiseksi. Siksi Shalley ym. (2000) väittävät, että voi olla parempi tarkastella työn ja 
koko organisaation luovuuden piirteitä erikseen (Shalley ym, 2000, s. 221). Tämän 
tutkimuksen tapauksen luonne ja tutkimushypoteesi ajavat kokeilemaan ja syventä-
mään kokonaisvaltaisesti samassa tutkimuksessa yksilö-, ryhmä- ja organisaatiota-
sojen piirteitä ryhmän näkökulmasta. Siksi olen päätynyt tekemään oman teoreetti-
sen rungon empiirisille vaiheille. 
 

2.5.3 Yhteenveto organisaatiotason luovuuden piirteistä 

 
Organisaatiotaso edustaa strategista tasoa, josta määräytyy organisaation toiminnalle 
ja tarkoitukselle viitekehys. Tämän tutkimuksen tavoitteen näkökulmasta organisaa-
tiotaso vaikuttaa konkreettisesti ryhmätasoon määrittämällä esimerkiksi suunnan, 
rakenteen, normit ja toiminnot. Organisaatiotaso on keskeinen tekijä tutkimuskoh-
teen ympäristössä. Organisaatiotaso ei ole pelkästään organisaation ylimmän johdon 
ulottuvilla, vaan se on arkipäiväinen ilmiö yksilötasollakin. Tutkimuksen myöhem-
mässä vaiheessa juuri tämä teoreettinen oletus muokkaa organisaatiotason ympäris-
tötasoksi käsittäen organisaation sisäiselle ympäristölle määritetyt tekijät. Organisaa-
tiotason luovuuden piirteet voidaan ymmärtää sateenvarjoksi sen alatasojen piirteille, 
mutta ne eivät ole automaattisesti samoja alatasolle mentäessä.  
 
Tasosarakkeessa on tarkemmin selitetty tekijän suhdetta organisaatiotasoon neljällä 
tavalla: ”resurssilla” organisaation aineellisia ja aineettomia resursseja, ”ilmastolla” 
ilmapiiriä, kommunikaatiota ja viestintää, ”rakenteella” organisaation muodollisuuk-
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sia ja hallintoa sekä ”johtamiskäytänteillä” palkitsemista ja luovuuden tukemista or-
ganisaatiotasolla (ks. Woodman ym, 1993; Amabile, 1988; Amabile, 1997; Ekvall, 
1996). Organisaatiotason tarkemmat luovuuden piirteet rakentajina ja estävinä teki-
jöinä on seuraavassa taulukossa 6. 
 
LUOVUUDEN  
RAKENTAJAT 

TASO LÄHDE  

Aika (määrä) Organisaatiotaso 
(resurssit) 

Amabile, 1997, s. 53–54; Amabile, 
Gryskiewicz, 1987, s. 14; Amabile ym, 
1996, s. 1159, 1167; Ekvall, 1996, s. 
118–119; Hunter ym, 2007, s. 74; Daw-
son, Andriopoulos, 2014, s. 409–411; 
Amabile ym. 2002, s. 60–61; Shalley, 
Gilson, 2004, s. 39–40; Mumford, 2000, 
s. 321; Blomberg ym, 2017, s. 87; Sund-
gren ym, 2005, s. 88–90; Uusikylä, Piir-
to, 1999, s. 73; Huhtala, Parzefall, 2006, 
s. 152; 

Työntekijöiden osaaminen Organisaatiotaso 
(resurssit) 

Amabile, 1997, s. 53–54; Zhou, Shalley, 
2003, s. 208–211; 

Materiaalinen tuki Organisaatiotaso  
(resurssit) 

Amabile, 1997, s. 53–54; Amabile, 
Gryskiewicz, 1987, s. 14; Hunter ym, 
2007, s. 74; Shalley ym, 2000, s. 215–
220; Ford, 1996, s. 1118, 1121–1123; 
Shalley, Gilson, 2004, s. 39–40; 

Taloudellinen tuki Organisaatiotaso 
(resurssit) 

Amabile, 1997, s. 53–54; Amabile, 
Gryskiewicz, 1987, s. 14; Amabile ym, 
1996, s. 1159, 1167; Hunter ym, 2007, s. 
74; Shalley ym, 2000, s. 215–220; Ford, 
1996, s. 1118, 1121–1123; Shalley, Gil-
son, 2004, s. 39–40; Blomberg ym, 2017, 
s. 86–87; Andriopoulos, 2001, s. 835; 
Amabile, 1998, s. 79; Parzefall ym, 2008, 
s. 171; 

Tiedon saatavuus ja määrä Organisaatiotaso 
(resurssit) 

Amabile, 1997, s. 53–54; Amabile, 
Gryskiewicz, 1987, s. 14; Dawson, And-
riopoulos, 2014, s. 409–411; Mumford, 
2000, s. 318–320; Blomberg ym, 2017, s. 
87–88; 

Mahdollisuus kehittyä ja 
kouluttautua 

Organisaatiotaso  
(johtamiskäytänne) 

Amabile, 1997, s. 53–54; Amabile, 
Gryskiewicz, 1987, s. 14; Zhou, Shalley, 
2003, s. 208–211; Dawson, Andriopou-
los, 2014, s. 409–411; Woodman ym, 
1993, s. 305–308; Shalley, Gilson, 2004, 
s. 46–47; Mumford, 2000, s. 321, 326; 
Blomberg ym, 2017, s. 88;  

Luovuuden  
tunnustaminen, tuki ja 
arvostaminen 

Organisaatiotaso 
(johtamiskäytänne) 

Amabile, 1997, s. 52; Amabile, Gryskie-
wicz, 1987, s. 14; Oldham, Cummings, 
1996, s. 626–627; Hunter ym, 2007, s. 
74; Shalley ym, 2000, s. 215–220; Zhou, 
Shalley, 2003, s. 208–211; Styhre, Sund-
gren, 2005, s. 191–194; Shalley, Gilson, 
2004, s. 44–46; Mumford, 2000, s. 329–
330; Baer, Oldham, 2006, s. 968–969; 
Blomberg ym, 2017, s. 86; Sundgren ym, 
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2005, s. 88–90; Huhtala, Parzefall, 2006, 
s. 154; Rosso, 2014, s. 571; Dawson, 
Andriopoulos, 2014, s. 357; 

Luovuudesta  
palkitseminen 

Organisaatiotaso 
(johtamiskäytänne) 

Amabile, 1997, s. 52; Amabile, Gryskie-
wicz, 1987, s. 14; Amabile ym, 1996, s. 
1159, 1167; Hunter ym, 2007, s. 74; 
Zhou, Shalley, 2003, s. 208–211; Ford, 
1996, s. 1118, 1121–1123; Mumford ym, 
2002, s. 724–727; Shalley, Gilson, 2004, 
s. 40–42; Mumford, 2000, s. 324; Blom-
berg ym, 2017, s. 83–85; Andriopoulos, 
2001, s. 835; Baer, Oldham, Cummings, 
2003, s. 579–580; Cummings, Oldham, 
1997, s. 28; 

Tasapuolinen työn  
arviointi 

Organisaatiotaso 
(johtamiskäytänne) 

Amabile, 1997, s. 52; Amabile, Gryskie-
wicz, 1987, s. 14; Amabile ym, 1996, s. 
1159; Shalley, Gilson, 2004, s. 40; Mum-
ford, 2000, s. 332–333; Andriopoulos, 
2001, s. 835; 

Riskinotto (uskallus) tai 
luottamus 

Organisaatiotaso 
(ilmasto) 

Amabile, 1997, s. 52; Amabile ym, 1996, 
s. 1159, 1167; Ekvall, 1996, s. 107–118; 
Hunter ym, 2007, s. 74; Woodman ym, 
1993, s. 308–314; Shalley, Gilson, 2004, 
s. 44–46; Blomberg ym, 2017, s. 88–89; 
Andriopoulos, 2001, s. 835; Sundgren 
ym, 2005, s. 88–90; Uusikylä, Piirto, 
1999, 73; ks. Nonaka, 1994, s. 27–28; 
Huhtala, Parzefall, 2006, s. 154; Rosso, 
2014, s. 571; Dawson, Andriopoulos, 
2014, s. 357; 

Avoin kommunikaatio ja 
vuorovaikutus 

Organisaatiotaso 
(ilmasto) 

Amabile, 1997, s. 52; Amabile, Gryskie-
wicz, 1987, s. 14; Ekvall, 1996, s. 107–
118; Hunter ym, 2007, s. 74; Zhou, Shal-
ley, 2003, s. 208–211; Dawson, And-
riopoulos, 2014, s. 409–411; Blomberg 
ym, 2017, s. 85–88; Andriopoulos, 2001, 
s. 835; Sundgren ym, 2005, s. 88–90; 
Uusikylä, Piirto, 1999, 73; ks. Kallio, 
Kallio, 2007, s. 52–54; Amabile, 1998, s. 
82; Huhtala, Parzefall, 2006, s. 154; 

Uusien ideoiden kehittely Organisaatiotaso 
(ilmasto) 

Amabile, 1997, s. 52; Amabile ym, 1996, 
s. 1159, 1167; Ekvall, 1996, s. 107–118; 
Hunter ym, 2007, s. 74; Blomberg ym, 
2017, s. 86; Andriopoulos, 2001, s. 835; 
Dawson, Andriopoulos, 2014, s. 357; 

Proaktiivisuus Organisaatiotaso 
(ilmasto) 

Amabile, 1997, s. 52; Ekvall, 1996, s. 
107–118; Dawson, Andriopoulos, 2014, 
s. 409–411; 

Työtehtävien haastavuus Organisaatiotaso 
(ilmasto) 

Amabile, 1997, s. 52; Hunter ym, 2007, 
s. 74; Amabile, 1998, s. 83; 

Leikkisyys ja huumori Organisaatiotaso 
(ilmasto) 

Ekvall, 1996, s. 107–118; Blomberg ym, 
2017, s. 89; Uusikylä, Piirto, 1999, 73; 
Rosso, 2014, s. 571; 
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LUOVUUDEN  
ESTÄJÄT 

TASO LÄHDE 

Luovuutta ei tunnisteta tai 
sille ei anneta arvoa johdon 
taholta 

Organisaatiotaso 
(johtamiskäytänne) 

Amabile ym, 1996, s. 1159, 1167; Old-
ham, Cummings, 1996, s. 625–629; 
Baer, Oldham, 2006, s. 968–969; Ra-
janiemi, 2010, s. 162–187; Amabile, 
1998, s. 81; Amabile ym, 2002, s. 56; 

Ei luovuuden tukemista  
organisaatiossa 

Organisaatiotaso 
(johtamiskäytänne) 

Amabile ym, 1996, s. 1159, 1167; Old-
ham, Cummings, 1996, s. 625–629; Ra-
janiemi, 2010; Blomberg ym, 2017, s. 88; 
Radnor, Robinson, 2000, s. 10–11;  

Liiallinen valvonta ja  
tarkkailu (pelon ilmapiiri) 

Organisaatiotaso 
(johtamiskäytänne) 

Blomberg ym, 2017, s. 86; Amabile, 
1998, s. 81; Rosso, 2014, s. 571; 

Palkkiojärjestelmän puute 
(vain ulkoinen palkinto) 

Organisaatiotaso 
(johtamiskäytänne) 

Rajaniemi, 2010, s. 102–103; Ford, 1996, 
s. 1118, 1121–1123; Kilbourne, Wood-
man, 1999, s. 141–143; Blomberg ym, 
2017, s. 90–91; Amabile, 1998, s. 81–82; 
Lencioni, 2002, s. 218–219; ks. Amabile, 
1988, s. 128–129; 

Teknologian  
käyttämättömyys 

Organisaatio 
(johtamiskäytänne) 

Rajaniemi, 2010, s. 102–103; Woodman 
ym, 1993, s. 305–309; Styhre, Sundgren, 
2005, s. 193–194; Mumford ym, 2002, s. 
734–735; 

Luottamuksen puute Organisaatiotaso 
(ilmasto) 

Rajaniemi, 2010, s. 196–197; Amabile, 
1998, s. 79; ks. Nonaka, 1994, s. 27–28; 
Lencioni, 2002, s. 195; Kotter, Schlesin-
ger, 2008, s. 2–9; 

Riskinoton välttely,  
vanhaan tyytyminen 

Organisaatiotaso 
(ilmasto) 

Amabile ym, 1996, s. 1159, 1167; Ra-
janiemi, 2010, s. 102–103, 146–148; 
Kilbourne, Woodman, 1999, s. 141–143; 
Blomberg ym, 2017, s. 88–89; Rosso, 
2014, s. 571; Lencioni, 2002, s. 202–203; 

Negatiivinen  
muutosvastarinta 

Organisaatiotaso 
(ilmasto) 

Rajaniemi, 2010, s. 146–148; Amabile, 
1998, s. 81; Kotter, Schlesinger, 2008, s. 
2–9; ks. Damanpour, 1991, s. 567–582; 

Tiedon puute Organisaatiotaso 
(resurssit) 

Rajaniemi, 2010, s. 160–161; Kilbourne, 
Woodman, 1999, s. 141–143; Woodman 
ym, 1993, s. 308–314; Kotter, Schlesing-
er, 2008, s. 2–9; 

Epärealistiset aikamääreet 
ja tavoitteet 

Organisaatiotaso 
(resurssit) 

Amabile ym, 1996, s. 1159, 1167; Shalley 
ym, 2000, s. 216, 220; Rajaniemi, 2010, 
s. 102–103; Dawson, Andriopoulos, 
2014, s. 259; 

Resurssien puute Organisaatiotaso 
(resurssit) 

Shalley ym, 2000, s. 216, 220; Rajaniemi, 
2010, s. 146–148; Blomberg ym, 2017, s. 
87; Radnor, Robinson, 2000, s. 10–11; 
Amabile, 1998, s. 79; Egan, 2005, s. 216; 

Byrokratia Organisaatiotaso 
(rakenne) 

Rajaniemi, 2010, s. 102–103; Mumford 
ym, 2002, s. 730–732; Shalley, Gilson, 
2004, s. 44–45; Blomberg ym, 2017, s. 
88; ks. Andriopoulos, 2001, s. 835, 837; 
ks. Hirst ym, 2011; ks. Kallio, Kallio, 
2007, s. 52–54;  

Lokeroituminen  
osastoittain 

Organisaatiotaso 
(rakenne) 

Rajaniemi, 2010, s. 102–103; Woodman 
ym, 1993, s. 308–314; Mumford ym, 
2002, s. 730–732; Shalley, Gilson, 2004, 
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s. 44–45; Blomberg ym, 2017, s. 88–89; 
ks. Kallio, Kallio, 2007, s. 52–54; 

Tuki perinteisille malleille Organisaatiotaso 
(rakenne) 

Rajaniemi, 2010, s. 102–103; Kilbourne, 
Woodman, 1999, s. 141–143; Kallio, 
Kallio, 2007, s. 52–53; Nonaka, 1994, s. 
21; Amabile ym, 1996, s. 1166; 

 
Taulukko 6: Organisaatiotason luovuuden rakentavat ja estävät tekijät. 
 
Määritän edellä mainittuihin lähteisiin viitaten seuraavan organisaatiotason proposi-
tion: 
 

4) Propositio organisaatiotason luovuudesta: Organisaatiotason luovuus muodos-
tuu organisaation resursseista, johtamiskäytänteistä, ilmastosta ja rakenteesta. Ryhmä- ja 
yksilötason luovuuden piirteet ovat kytköksissä puolin ja toisin organisaatiotason luovuu-
teen rakentavissa ja estävissä tekijöissä. Organisaation luovuuden esteitä ovat huonosti 
suunniteltu ja johdettu organisaatio ja sen rakenne, ilmasto, toiminnot ja resurssit.  
 

2.6 Luovuuden ominaispiirteistä organisaatiossa 

 
Yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasojen luovuuden piirteet voitiin edellä kuvatun mu-
kaisesti tunnistaa ja määrittää. Tulokset muodostuivat kirjallisuuskatsauksen, sisäl-
lönanalyysin ja abduktiivisen päättelyn seurauksena. Aineistosta voidaan vetää yksin-
kertainen johtopäätös, että luovuus on monitulkinnaista ja jopa hyvinkin sekavaa 
ilman rajaamista. Otin laajasti ja laveastikin mukaan lähdeaineistoja eri lähestymistyy-
leistä pitäen johtoajatuksena: tasoittain kuvaamisen, nostamalla esiin keskeiset läh-
teet, taustaoletuksien ristiriidat ja alaluvussa 1.6.3 esittämieni kansallisten väitöskirjo-
jen keskeisten lähteiden hyödyntämisen yhdessä aineistojen tieteellisten artikkelien 
viittausmäärien kanssa. Olen tätä kautta saanut kokonaisvaltaisesti analysoitua aineis-
ton läpi ja nostettua luovuuden eri tasojen kuvaavat piirteet esille jatkoanalyysiä var-
ten.  
 
Tässä luvussa on käsitelty varsin laajasti luovuuden osa-alueita. Olen tuonut esille, 
että luovuus on osa organisaation toimintaa yksilöiden, ryhmän, organisaation, joh-
tamisen, prosessin ja ympäristön näkökulmasta. Lisäksi innovaatio kytkeytyy luovuu-
teen. On vaikea ymmärtää, miten luovuutta esiintyy ilman, että puramme sitä osiin. 
Tiedämme sen, että voimme organisaatioissa vaikuttaa toiminnallamme sen esiinty-
miseen. Organisaatioissa yksi keskeisin elementti siihen on johtaminen. Sillä voidaan 
vaikuttaa kokonaisvaltaisesti yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasojen toimintoihin ja 
ympäristöihin. Tämä kaikki vaatii ymmärtämistä, mitä luovuus on ja miten se näyt-
täytyy eri organisaation kontekstissa (ks. Blomberg ym, 2017, s. 93).  
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Ei ole siis itsestään selvää, mitä luovuus on. Tässä luvussa on tuotu esille erilaisia 
määritelmiä luovuudelle. Tutkijat eivät ole yksimielisiä luovuuden käsitteen määri-
telmästä, mutta yleensä tarkastelu voidaan suorittaa edellä mainittujen osa-alueiden 
kautta. Lisäksi määrittämiseen vaikuttaa, nähdäänkö luovuus enemmän prosessina 
vai tuloksena. Tulee muistaa, että harvoin on tilannetta esimerkiksi ryhmässä, jossa 
vain yhtä luovuuden osa-aluetta voidaan havainnoida toisistaan irrallaan. Luovuus 
on jatkuvaa. Se pakottaa tarkastelemaan osia ja niiden välisiä suhteita. Teoreettisessa 
valossa asioiden tarkastelu monesta näkökulmasta antaa laajuutta, vaikka samalla 
täytyy ymmärtää asioiden syvällisen käsittelyn olevan empiirisesti haasteellisempaa, 
koska se muun muassa vie aikaa ja vaatii kentälle menoa. 
 
Yksilöllä on luovuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tässä tutkimuksessa ei ole keskiössä 
yksilön persoona, vaan yksilöiden toimiminen ja piirteet ”vaikutus” osana ryhmää, 
joista rakentuu ympäristön ja organisaation kanssa vuorovaikutteinen kokonaisuus. 
Ryhmässä tapahtuva vuorovaikutus ja johtaminen vaikuttavat yksilöihin ja työympä-
ristöön. Organisaatio luo ryhmälle toiminnan edellytykset, niin sanotun rakenteelli-
sen ympäristön kuten esimerkiksi toiminnalliset rakenteet, käytänteet ja säännöt. 
Ryhmä taas luo itselleen työskentelyn sisäisen ympäristön. Luovuus vaikuttaa siten 
monitasoisena ja estävänäkin (rajoittavana) ilmiönä organisaation kontekstissa ja sen 
toiminnassa. Tätä monitasoisuutta ja ulottuvuutta on selitetty seuraavassa kuvassa 5. 
 

 
 
Kuva 5: Luovuuden tasot organisaatiossa.  
 
Luovuuden esteistä tiedetään vieläkin melko vähän (Klijn, Tomic, 2010, s. 337; 
Amabile ym, 1996, s. 1162). Luovuuden rajoitteet (eng. constraints) vaikuttavat eri 
tavalla ryhmän luovuuteen olemalla välillä negatiivisia, kun taas jossain tilanteessa 
positiivisia. Esimerkiksi liialliset rajoitteet estävät luovuutta. Luovat tiimit osaavat 
hyödyntää sekä rajoitteita että vapautta saavuttaakseen luovuutta. Onnistuvat tiimit 
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osaavat tulkita rajoitteita ja sitä kautta pitää yllä dynaamista toimintaa luovuutta var-
ten. (Rosso, 2014, s. 568, 578–579) Luovuuden estävät tekijät ovat siis rakentavia 
tekijöitä täydentäviä ja nykyään ennen kaikkea myös ryhmissä luovuutta tukevia piir-
teitä tietyssä tilanteessa ja ympäristössä. Rosso (2014, s. 552) esittelee useamman 
tutkimuksen (esim. Baer, Oldham, 2006; Gilson, Mathieu, Shalley, Ruddy, 2005; Sut-
ton, Hargadon, 1996; Moreau, Dahl, 2005; Stokes, 2006; Weiss, Hoegl, Gibbert, 
2012), jossa luovuuden rajoitteet ovat rakentajia täydentäviä piirteitä.  
 
Hypoteesini sisältää yksilön, ryhmän ja organisaation tason luovuuden rakentavien, 
positiivisten tekijöiden lisäksi luovuutta mahdollisesti myös estäviä tekijöitä. Luo-
vuutta estävät tekijät ovat erottamaton puoli rakentavista tekijöistä, jotta voidaan 
saavuttaa luovuuteen organisaatiossa kokonaisvaltainen lähestymistapa. Luovuuden 
estävät tekijät eivät tarkoita suoraan, että ne olisivat rajoittavia tekijöitä, vaan ne jopa 
mahdollistavat luovuutta (Rosso, 2014, s. 555). Kyse on enemmän siitä, kuinka niitä 
hallitaan. Tämä on johtamisen näkökulmasta mahdollisuus.  
 
Luovuutta on tutkittu tieteellisissä julkaisuissa monella eri tavalla. Laboratorio- ja 
survey-menetelmät ovat käytettyjä luovuuden tutkimuksessa kausaalisten yhteyksien 
etsimisessä, mutta dynaamisten toimintojen kuvaamisessa ne eivät ole olleet parhaita. 
Induktiivinen kenttätutkimus tarjoaisi tähän hyvät lähtökohdat kuvata taustaoletuk-
sensakin puolesta uudella tavalla luovuuden herkkää rakennetta. (Rosso, 2014, s. 553) 
Miksi sitten olen luonut hypoteettis-deduktiivisen teorialähtöisen näkökulman, vaik-
ka induktiivisella otteella oltaisiin voitu päästä tiheään kuvaukseen? (Geertz, 1973, s. 
3). Yksinkertainen syy on halu testata eksploratiivisesti laadullisella ja toimintatutki-
muksellisella tavalla tuloksia samassa tutkimuksessa. Tällainen testaus on puuttunut 
aikaisemmista tutkimuksista. Eri vaiheistuksen jälkeen on oletus saada dynaaminen 
ilmiö tunnistettua, kuvattua, käsitteellistettyä ja yhdistettyä teoreettinen ja empiirinen 
tieto toisiinsa muodostamaan perusteet johtopäätöksille. Teorialähtöinen näkökulma 
yhdistettynä laadulliseen tutkimukseen tarjoaa tähän yhden täydentävän lähestymis-
tavan aikaisemmille deduktiiviselle ja induktiivisille otteille. Kokonaisvaltainen luo-
vuus vaatii ilmiön vaikeaselkoisuuden takia ennen kaikkea syvällistä ymmärrystä jo 
etukäteen ja tähän teoreettiset merkitykset tarjoavat keinot pukea empiirisen aineis-
ton havainnot merkityksiksi. 
 
Toinen kysymys voisi kuulua, että miksi en hyödynnä suoraan jo valmiita luovuuden 
malleja esimerkiksi Woodman ym. (1993) ja testaa sen teoreettisia tuloksia empiiri-
sesti sotilasorganisaatiossa? Vastaus kysymykseen on monella tuon artikkelin jälkei-
sillä tutkijoilla samankaltainen, koska Woodman ym. (1993) on yksi viitatuimmista 
julkaisuista organisaation luovuuden teoriassa14. Eteeni ei ole tullut yhtäkään suoraa 
empiiristä testausta, vaan artikkelia on käytetty teoreettisena pohjana jatkotarkaste-

14 Google Scholar 4280 kpl ja Web of Science 1213 kpl viittauksia (katsottu 15.11.2017).  
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lulle. Vaikuttavampana syynä pidän, kuten muitakin luotujen mallien suoraa testausta, 
näkökulmaongelmaa. Harvoin näkökulma ja viitekehys ovat suoraan yhtenevät uu-
dessa tutkimuksessa, jolloin joudutaan tulkitsemaan ja tekemään rajauksia. Tässäkin 
tutkimuksessa tutkimuskohteena on ryhmä, jonka hypoteesina on luovuuden raken-
tavien ja estävien tekijöiden syvempi tarkastelu tapauksellisessa viitekehyksessä. Tä-
mä estää aikaisempien mallien tuloksien suoran käytön. Käytän monien muiden ta-
paan jo tehtyjä malleja käsitteellistämään luovuutta ja täten vien myös käyttämieni 
mallien osia empiirisellä testauksella eteenpäin. Lisäksi jo edellä käydystä aineistosta 
käy ilmi, niin monesta näkökulmasta on verrattain vähän tietoa, kuten luovuuden 
rajoittavista tekijöistä ja niiden suhteesta rakentaviin tekijöihin. Tämän luvun alussa 
otin sitaatin Hargadonin (2008) julkaisusta ja tähän viitaten usein uusi syntyy vanhan 
kautta. Kaiken ei tarvitse olla uutta, jotta voi saavuttaa uusia tuloksia.  
 
Seuraavaksi lähdetään etsimään ja kuvailemaan tämän luvun tuloksien kautta luo-
vuutta ryhmässä kahdessa eri vaiheessa. Ensiksi kuitenkin selvennän menetelmällisiä 
ja tapaustutkimuksellisia asioita. Kohdeorganisaationa käytän Kaakkois-Suomen ra-
javartioston sisältä luotuja ryhmiä. Tarkoituksena on rajata empiirisiä havaintoja kä-
sitteellisiksi tuloksiksi luovuutta kuvaavien piirteiden ja propositioiden kautta. Hypo-
teesina on, että luovuutta on sotilasorganisaatiossa, mutta sen olomuoto ja ominais-
piirteet voivat poiketa analyysistäni ja painottua prosessin puolesta eri tavalla kuin 
analyysini tulos. Tutkimusasetelmani kautta voidaan luoda ymmärrystä sekä teoreet-
tisesti että empiirisesti luovuudelle ryhmän näkökulmasta tarkasteltuna.  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 
 

arkoituksenani on tässä luvussa käydä läpi tarkemmin tapaukseni 
perusteita, käytettyjä menetelmiä ja aineiston hankintaa sekä analyy-
siä. Lisäksi esittelen tiiviisti kohdeorganisaation perusteet. Tämä luku 

on jatkoa johdantoluvulle, jossa esiteltiin tiedonmuodostumisen ja taustaoletuksien 
valintoja. Kerron kronologisessa järjestyksessä käytettyjen menetelmien valinnat ja 
taustat. Tutkimukseni tekemistä kuvastaa monimenetelmällisyys ja halu tutkia holis-
tisesti tutkimuskohdetta. Tämä ei tarkoita, ettenkö ottaisi tutkimuksessani huomioon 
rajauksien tärkeyttä. Jos haluamme ymmärtää luovuutta yksilötasoa laajemmassa nä-
kökulmassa, tulee huomioida avarammin luovuuden viitekehys ja pyrkiä eri tavoilla 
saamaan se esille.  
 

3.1 Tutkimusprosessin kuvaus 

 
Olen monesti miettinyt tutkimusprosessin aikana, mikä tässä tutkimuksessa on eri-
tyistä. Ensimmäisenä ajatuksena on ollut kokonaisvaltainen lähestymistyyli, jossa 
otetaan huomioon sekä luovuuden rakentavat että estävät tekijät. Toisena on tullut 
mieleen luovuuden arkipäiväisyys työskentelyssä. Kolmanneksi olen ajatellut sotilas-
organisaation ja luovuuden välistä jännitettä. Nämä itsessään ovat tietenkin arvokkai-
ta mietteitä, mutta henkilökohtaisesti jonkin asian saavuttaminen sellaisessa aiheessa, 
joka oikeasti itseä kiinnostaa on ollut eteenpäin vievä voima. Tutkimus ei ole min-
kään ulkoisen palkinnon tai ylennyksen takia edennyt, vaan aiheeseen tuntemani ai-
don mielenkiinnon vuoksi. Tämä uutuuden viehätys on laukaissut jännitykseni ja 
laittanut minutkin kokeilemaan erilaisia menetelmiä ratkaista tutkimuskysymyksieni 
vastauksia. Tähän olisi ollut monta vaihtoehtoistakin avainta, jotka kuitenkin tutki-
musprosessissani eri syistä karsiintuivat pois.  
 
Yhtenä keskeisenä syynä tutkimukseni aiheen valintaan oli pro gradu -tutkielmani. 
Sivuroolissa ollut luovuusteoria nousi valokeilaan kompleksisuusajattelun varjoista. 
Annoin sivuosan esittäjälle pääosan. Luovuus oli trendikäs termi, kuten tehokkuus – 
tuntuu ensiksi toimivalta, mutta sen jälkeen kevyeltä kuin ilma, kun katsoo tarkem-
min sisällöllistä näkökulmaa. Luovuustermin mystiikka ja sotilasorganisaation väitet-
ty vastakohtaisuus luovuudelle herätti tutkimuskysymyksiä. Voisiko sotilasorganisaa-
tiossa ollakin luovuutta? Osaavatko sotilaat olla luovia? Tarvitseeko meidän olla luo-
via? Ja ennen kaikkea, mitä se luovuus on? Enhän ennen tutkimusprosessia ollut 
kertaakaan koulutuksessa, jossa luovuutta olisi opetettu – se oli sana, joka luki Po-
werpoint-esityksissä ilman selitettä.  

T
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Tutkimuskysymykset hakivat alussa muotoaan. Punaisena lankana oli selvittää ”mitä 
se luovuus on”. Ajatus tutkimuksen lähestymistavasta vaihtui samalla kuin tutkimusky-
symykset tarkentuivat. Alun jälkeen tilanne alkoi selventyä ja kohdensin tutkimusin-
tressiäni nykymuotoiseksi. Kuvassa 6 on selvennetty tutkimukseni reittiä alusta lop-
puun. Monesti laatikoissa kuvatut asiat menivät päällekkäin ja tein asioita yhtä aikaa 
tai jopa vastakkaiseen suuntaan. Tutkimukseni noudatti kuitenkin pääosin kuvan 6 
prosessimaisuutta (mukailtu Ruusuvuori ym, 2010, s. 12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6: Tutkimusprosessi alusta loppuun  
 
Teoriaan tutustuminen alkoi artikkelitietokantojen selauksella. Tietomassoista haku-
sanoilla saadut tulokset olivat määrältään valtavia. Tutustuin ensiksi suomen kielellä 
tehtyihin koonnosteoksiin (esim. Heikkilä-Laakso, Heikkilä, 2001; Sydänmaanlakka, 
2009) ja väitöstutkimuksiin (esim. Nisula, 2013; Parjanen, 2012; Rajaniemi, 2011). 
Tätä kautta aloin saamaan näkökulmia luovuuteen. Minua kiinnostivat liiketaloustie-
teellisen ja psykologian kenttää soveltavat tutkimukset. En pyrkinyt vain selvittä-
mään, mitä luovuus on, vaan miten se rakentuu; erityisesti millaisissa näkökulmissa 
ja viitekehyksissä ja millaisin käsittein se esiintyy organisaatiossa. Ymmärsin nopeasti 
jo ensimmäisiä teoksia lukiessani luovuuden ymmärrettävän yksilön, ryhmän, pro-
sessin, ympäristön ja innovaation kautta. Tässä vaiheessa keskiössä oli kokonaisuu-
den hahmottaminen yksityiskohtien sijaan.  
 
Laadullisen tutkimuksen suorittaminen alkoi teoriaan tutustumisen jälkeen tuntu-
maan luonnollisemmalta kuin määrällisen. Laadullisessa tutkimuksessa yritetään eri 
tavalla löytää jotain uutta tai jäsentää asioita kuin määrällisessä. Tuntui olevan vaikea 
yhdistää luovuuden teoriaa ja tavoittelemaani kokonaisvaltaista kuvausta luovuudesta 
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ryhmässä määrällisin menetelmin ja mittarein. Halusin kuvailla luovuutta monipuoli-
sesti sanoin.  
 
Aloitin selvittämään, millä tavalla tutkittavaa kohdetta voitaisiin lähestyä. Keskuste-
lut tutkimukseni ohjaajan kanssa avasivat näkemyksellisiä lukkoja ja auttoivat hah-
mottamaan menetelmiä luovuuden tutkimukseen. Sain siirron tutkimuskohteena 
olevassa organisaatiossa (Kaakkois-Suomen rajavartiosto) suunnittelu-upseerin teh-
tävään, jonka päävastuuna oli hallintoyksikön toiminnan ja talouden suunnittelu. 
Sattuma ja oivallus synnyttivät lopullisesti tämän tutkimuksen kontekstin ja tarkoi-
tuksen: tuli mahdollisuus ensivaiheessa selvittää, millaista sotilasorganisaation yhdes-
sä tärkeimmässä prosessissa on ryhmässä esiintyvä luovuus. Toisessa vaiheessa taas 
tuli mahdollisuus tutkia luovuutta erilaisessa ryhmässä organisaatiotasoa alempana. 
Tutkimukseni kulku on selitetty aikajanalla kuvassa 7.  
 

 
 
Kuva 7: Aineiston hankinta ja tapahtumat aikajanalla. 
 
Asioiden käsittely on tapahtunut syklisesti ja monelta osin päällekkäisinä tapahtumi-
na. Asioiden käsittelyyn liittyy myös paljon tulkinnallisuutta ja subjektiivisuutta, joita 
avaan myöhemmin tässä luvussa. Valintani ovat ohjanneet ja muokanneet tapaukseni 
teorian muodostamista, joka on säteillyt myös empiirisen aineiston hankintaan. Tä-
mä on ollut tietoinen ratkaisu. Vastapainoksi tähän olen pyrkinyt kuvaamaan tutki-
mukseni eri vaiheet mahdollisimman tarkkaan. Tutkimuskohteessani vietetty aika 
mahdollistaa asioiden laajemman ja syvemmän merkityksen ymmärtämisen.  
 
Empiirinen tiedonkeruu suoritettiin kolmivaiheisesti. Ensimmäiseksi toteutettiin 
kenttähavainnointi, jossa selvitettiin suunnitteluprosessissa ryhmän toimintaa, ympä-
ristöä, vuorovaikutussuhteita, käytettäviä menetelmiä ja ajan suhdetta luovuuteen. 
Tätä kautta saavutettiin syvempi ymmärrys tutkimuskohteesta. Samalla muodostet-
tiin teoriaosuutta luovuudesta. Tämän jälkeen toisena teemahaastateltiin kaikkia 
suunnitteluryhmäläisiä. Tästä aineistosta tehtiin yhteenveto. Kolmanneksi menetel-
mällisenä vaiheena toteutin aikaisempien vaiheiden tuloksien testauksen luovuusses-
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siossa ja ryhmähaastattelussa. Lopuksi tein johtopäätökset koko tutkimuksen aineis-
ton pohjalta ja muodostin vastauksen päätutkimuskysymykseen.  
 

3.2 Tapaustutkimuksen ja organisaation kuvaus  

3.2.1 Tapaustutkimusta toimintatutkimuksen ja etnografian keinoin 

 
Monipolkuinen tutkimuksenteko vaatii usein monia askeleita taaksepäin, että pääsisi 
yhden eteenpäin. Kuvaan seuraavaksi ajatustani, miksi tämän tutkimuksen strategia-
na ja tutkimustapana toimii tapaustutkimus. Tutkimuksen perusratkaisut on avattava 
ja osoitettava sen kulku (Hirsjärvi ym, 2008, s. 127). Aloitan käsittelemällä, mitkä 
ovat tutkimusstrategiani perusteet. Tämän jälkeen kerron, mitä se ei ole. Lopputu-
loksena pitäisi syntyä ajatus, että moni asia on toisiinsa kytkeytyneenä eikä näitä voi-
da ilman keinotekoista rajanvetoa irrottaa toisistaan.  
 
Tutkimusasetelma ja esiymmärrykseni vahvistavat tapaustutkimuksellista suuntausta. 
Tapaustutkimuksen juuret ovat Pohjois-Amerikasta tulleita, josta yhtenä merkittä-
vimpänä pidetään sosiologian saralta Chicagon koulukunnan roolia. Tutkimukset 
1800- ja 1900-lukujen taitteessa esimerkiksi kaupunginosien sosiaalisista ongelmista, 
joissa teknistyvän kehityksen seurauksena ihmiset joutuivat tulemaan maalta kau-
punkiin, olivat tutkimusasetelmallisesti ensimmäisiä rakennuspaloja tapaustutkimuk-
sen syntymiseen. Tämän taustalla oli symbolisen interaktionismin edustaja George H. 
Meadin ja pragmatistifilosofin John Deweyn ajatukset. Näiden lisäksi alkujuurilla oli 
läheinen suhde etnografiseen kulttuuritutkimukseen ja toimintatutkimuksellisen ant-
ropologiatutkimuksen osallistuvaan havainnointiin. Nämä ovat vaikuttaneet tapaus-
tutkimuksen tradition muodostumiseen. (Laine ym, 2007, s. 12–16; ks. Tuomi, Sara-
järvi, 2002, s. 22–24) 
 
Monet tapaustutkimukset ovat enemmän uuden etsimistä, ”eksploratiivisia” kuin 
teorian testaamista. Suurin osa käyttää vain haastatteluita  ei havainnointia. Tapaus-
tutkimuksessa voi käyttää teoriaa ja käsitteellisiä kategorioita ohjaamaan aineiston 
keruuta ja analyysiä. Tämä erottaa tapaustutkimuksen muista laadullisen tutkimuksen 
perinteistä. Ei ole yhtä vaihtoehtoa, vaan teorian asema vaihtelee tutkimuksissa. 
(Laine ym, 2007, s. 38) Tarkoituksena on ennen kaikkea arvioida teoreettisen ilmiön 
rakennetta tapauksen avulla eikä uuden ilmiön teorioinnissa. Tapauksen valinta on 
tulos empirian ja teorian vuoropuhelusta. (Peuhkuri, 2007, s. 135–136, 139, 148) 
 
Perimmäinen tarkoitus tapaustutkimuksella on tehdä jostain kohteesta ymmärrettävä 
(Laine ym, 2007, s. 31). Sitä ei pidetä menetelmänä, vaan strategiana tai tutkimusta-
pana (esim. Piekkari, Welch, 2011, s. 183–184; Laine ym, 2007, s. 9; Hirsjärvi ym, 
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2008, s. 130–131). Tapaustutkimuksessa voi olla erilaisia menetelmiä aineiston tai 
teorian suhteen ja sisältönä voi olla sekä laadullisia, että määrällisiä menetelmiä (Sta-
ke, 1994, s. 245; Saarela-Kinnunen, Eskola, 2007, s. 185; Hirsjärvi ym, 2008, s. 130–
131; Laine ym, 2007, s. 23). Tapaustutkimus kuin myös laadullinen tutkimus ovat 
luonteeltaan pehmeä ja ymmärtävä (Tuomi, Sarajärvi, 2002, s. 23), mutta samalla 
tavalla tiheään kuvailuun pyrkivä (esim. Geertz, 1973) ja selittävä (Ryan ym, 1992, s. 
115) tutkimustyyppi. Sille on myös ominaista, että pyritään selvittämään jotakin uutta, 
jonka lopputulos ei ole tiedossa (Yin, 2003, s. 15).  
 
Tapaustutkimukselliselle tutkimukselle on monia etenemistapoja. Sillä on merkitystä, 
aiotaanko testata, laajentaa vai täsmentää aikaisempaa teoriaa. Teoreettisessa tapaus-
tutkimuksessa viedään esille nousseita ideoita lähemmäksi empiriaa. Joustavassa ja 
analyyttisessä kehyksessä taas voidaan kehittää teoriaa, jolla tutkija viitekehyksen 
avulla huomaa oikeita kohteita ja muuttujia. Aineistolähtöisessä tapaustutkimuksessa, 
missä tutkija ei vielä tiedosta tapausta, tutkimus lähtee enemmän aavistuksesta liik-
keelle. (Laine ym, 2007, s. 19–20; Peltola, 2007, s. 112; ks. Piekkari, Welch, 2011, s. 
183–184) Tässä tutkimuksessa aavistus on tapahtunut esiymmärrysvaiheessa, mutta 
varsinaisesti tarkoituksena on joustavasti täsmentää ja testata teoriaa uudessa ympä-
ristössä sekä huomioida tapauksen sisällä luovuuden muuttujia.  
 
Laine ym. (2007, s. 32; viittaa Gomm ym, 2000, Flyvbjerg, 2001; Yin, 2003) lajittelee 
tapaukset seitsemään eri lajiin: kriittinen, äärimmäinen, ainutlaatuinen, tyypillinen, 
paljastava, tulevaisuudesta kertova ja pitkittäisotokseen perustuva tapaus. Tämän 
tutkimuksen tapaus on paljastava, jossa tavalla tai toisella ollaan tietoisia ilmiöstä, 
jota tutkitaan, mutta konteksti ja tie paljastamiseen ei ole ennakkoon tiedossa. Lisäk-
si tapauksessa on tyypillisen piirteitä eli kuvataan tilannetta, piirteitä ja prosessia, jot-
ka oletetaan nähdyn uudessa valossa. (ks. Laine ym, 2007, s. 32–33)  
 
Teorian ja empirian suhde tapaustutkimuksessa on monimutkainen. Tapausta pide-
tään harvoin pelkkänä empirian havaintona. Sen juoni perustuu paikallisten tapah-
tumien, ilmiöiden, piirteiden ja niitä ympäröivän maailman vuorovaikutukselle. Teo-
reettisella tulkintakehyksellä saadaan siksi esille asioita, jotka voivat olla yleisiä muu-
alla. (Peltola, 2007, s. 111–112) Erityisesti Robert Yinin teoksen ”Case Study Research: 
Design and Methods” (1984) jälkeen tapaustutkimuksen induktiivisuus ja rikas aineisto 
eivät olleet yhtä merkittävässä roolissa enää. Se on antanut tilaa erilaiselle käsittelyl-
lekin. (Piekkari, Welch, 2011, s. 185; ks. Peuhkuri, 2007, s. 134–135) Tätä soveltaen 
teorian rooli ja siitä johdetut propositiot toimivat tapaukseni empiirisen aineiston 
keräämisessä johtoajatuksena. Tätä kautta teoreettista kehikkoa on käytetty tämän 
tyylisuunnan tutkijoiden (Yin, 2003) periaatteita laajentamaan, tarkentamaan ja ky-
seenalaistamaan saavuttamaani teoreettisia lähtökohtia (Peuhkuri, 2007, s. 134–135).  
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Tapaustutkimuksen yleistettävyyttä on arvosteltu (Hammersley ym, 2006, s. 234). 
Tähän on myös vastattu toteamalla, että tapaustutkimuksen yleistäminen on toisen-
laista kuin tilastollinen yleistäminen (Peuhkuri, 2007, s. 130). Analyyttisillä käsitteillä 
ja käsittelyllä rakentamani kehys on tapani perustella tuloksien laajempaa merkitystä 
(Peltola, 2007, s. 128). Siksi näen, että teorioilla on tärkeä rooli tilanteiden jäsentämi-
sessä ja sitomisessa paikkaan ja aikaan. Uutta etsiväkin tapaustutkimus tarvitsee teo-
reettisia ajatelmia jo ilmiön rajaukseen (Peuhkuri, 2007, s. 133–134). Tapauksen ra-
jauksessa on kuitenkin otettava huomioon, ettei tapausta rajattaisi pois sen luonnolli-
sesta ympäristöstä, jolloin se ei olisi kokonaisuuteen kuuluva (Yin, 2003, s. 13). Ta-
pauksen pitää olla kuitenkin niin hyvin rajattu, että sitä voidaan pitää tapauksena – 
tutkimuksessani rajaus muodostuu yksilöistä ja ryhmästä, jonka ympäristössä rajattu 
ilmiö toimii (Stake, 1994, s. 236–237, 244–245).  
 
Tapaustutkimukseni on yhdistelmä selittävää ja tulkitsevaa lähestymistapaa. Selittä-
vässä tavassa testataan deduktiivisesti kirjallisuudesta testattavia propositioita ja tuo-
tetaan näin kilpailevia selityksiä ja tarkennetaan olemassa olevaa teoriaa vahvistamal-
la tai kumoamalla. Tulkitsevassa tapaustutkimuksessa ajattelu pohjautuu postmoder-
neihin lähtökohtiin, jossa tutkija tulkitsee toimijoiden erilaista ja mahdollisesti eriäviä 
näkemyksiä, joita sitten esittää reflektiivisesti kirjoittaen. (Piekkari, Welch, 2011, s. 
187–193) Propositioiden käyttöön liittyy tapaustutkimuksessa tietynlainen toistami-
nen ja kaavan etsiminen, koska empiirisiä havaintoja vertaillaan analyysivaiheessa 
propositioihin (Eriksson, Koistinen, 2005, s. 24, 32. viittaa Eisenhardt, 1989; Yin, 
2002). Yleistettävyys suoritetaan siksi teoreettisen tarkastelun käsitteillä ja ilmiön 
kuvauksessa on selittävää ja tulkitsevaa näkökulmaa. Lisäksi tapauksen käsittelyyn 
vaikuttaa etnografinen puoli, joka on alkuperäisesti koko tapaustutkimuksen taustalla. 
Näistä kerron lisää seuraavaksi, koska käytän toimintatutkimuksellisia menetelmiä 
tapaustutkimuksessani.  
 
Tutkimukseni strategiana voisi olla siis toimintatutkimuksellinen ja etnografinen 
suuntaus. Monella tapaa tutkimukseni kuitenkin eroaa näistä ja kuvaan yhteyttä, joi-
den suhde on lähellä tapaustutkimuksen traditiota. Tavoitteena ei ole selittää, vaan 
selvittää näiden suuntauksien keskinäisriippuvuuden eroavaisuuksia, joita itse koin 
tutkimukseni aikana. Palaan tekstin aikana perusteluihini, miksi olen juuri valinnut 
tapaustutkimuksellisen vaihtoehdon. Yhteenvetona voisi todeta, että tapaustutkimus 
mahdollistaa toimintatutkimuksellisessa vuorovaikutuksessa syvemmän ja konkreet-
tisemman kuvauksen toimintaan liittyvästä käsityksestä luovuudesta. Sosiaalinen 
vuorovaikutus, joka on yksi luovuuden olomuoto, vaatii toimintaa. Ilman käytännön 
toimintaa en voi kuvailla luovuutta ja käsitteellistää sitä näkyvään muotoon.  
 
Vähimmäisvaatimuksena Carr ja Kemmis (1986, s. 165 166) pitävät tutkimukselle, 
josta käytetään nimitystä toimintatutkimus seuraavia asioita: kohde käsittelee sosiaa-
lisia käytänteitä, tutkimusprosessi sisältää suunnittelun, toiminnan, havainnoinnin ja 
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reflektoinnin sekä osallistujien ajattelu laajentuu prosessissa yhteisen osallistumisen 
ja vuorovaikutuksen kautta. Toimintatutkimuksen piirteinä pidetään myös käytän-
töön suuntautumista, muutokseen pyrkimistä ja tutkittavien osallistumista tutkimus-
prosessiin. Toimintatutkimuksesta ei kuitenkaan ole yhtä vallitsevaa näkemystä, vaan 
erilaiset näkemykset vaikuttavat sen sisältöön. Hajanaisen toimintatutkimuskentän 
ymmärtämisessä tulee huomioida kysymysten asettelu ja käytettävät teoriat. Toimin-
tatutkimuksen kohteet ovat moninaisia. (Kuula, 1999, s. 10–11)  
 
Carr ja Kemmis pitävät kehittämistä ja osallistumista toimintatutkimuksen keskei-
simpinä piirteinä. Sillä parannetaan käytäntöä, käytäntöön osallistuvien toimijoiden 
ymmärrystä käytännöstä ja tilaa tai ympäristöä, jossa käytäntö tapahtuu. Tämä tapah-
tuu osallistumalla kiinteällä ja vuorovaikutteisella tavalla tutkimuskohteen kanssa. 
(Carr, Kemmis, 1986, s. 165) Toimintatutkimuksen perusteista olen oppinut paljon 
ja siksi sen menetelmällisyys ja opit niiden käytöstä vie tätäkin tutkimusta eteenpäin.  
 
Tutkimukseni strategia täyttää toimintatutkimuksesta kaikki muut paitsi edellä kes-
keisimmäksi mainitun: en aio kehittää toimintatutkimusvaiheessa mitään erityistä 
kohdetta, vaan etsiä, kaivaa esille prosessin luovuuteen vaikuttavia ilmiöitä, rakentei-
ta ja muita asiaan liittyviä kohteita. Keskiössä ei ole itse toiminta ja osallistujien tie-
toisuuden lisääminen tai erityinen kehittäminen. Tarkastelunäkökulmana voisi tällöin 
olla kuvaileva fenomenologinen tarkastelutapa, jossa pyritään tunnistamaan ja nos-
tamaan organisaation kehitys- ja muutosvoimia esiin, erityisesti prosessin luovuuden 
näkökulmasta. Tällöin tutkimuksessani olisi kyse enemmän kuvailevasta fenomeno-
logisesta tutkimuksesta kuin emansipatorisesta ja muuttavasta tutkimuksesta.  
 
Tutkimukseni ei myöskään täytä täysin etnografisen tutkimuksen piirteitä, vaikka 
tässä tutkimuksessa kentältä kerätyn tiedon vaikutus on merkittävä (Hämeenaho, 
Koskinen-Koivisto, 2014, s. 7–8, 14–15; viittaa myös Lappalainen 2007 ja O’Reilly 
2011). Tutkimukseni ei perustu induktiiviseen eikä perinteiseen tarinalliseen ja hyvin 
aineistolähtöiseen etnografiseen kerrontaan. Hämeenahon ja Koskinen-Koiviston. 
(2014) mukaan kenttätyön käsitettä käytetään välillä virheellisesti yhdistämällä se 
automaattisesti etnografiaan. Etnografiaa sovelletaan kuitenkin monessa merkityk-
sessä. Sille voidaan määrittää yhteisiä piirteitä, jotka ovat tutkimuksessanikin esillä: 
aineiston keruu tapahtuu kentällä, tutkimus perustuu vuorovaikutukselle ja se tuottaa 
todellisuutta sekä vaikuttaa ympäristöönsä. En pyri poissulkemaan vaihtoehtoja, 
vaan ymmärtämään se, ettei tyhjentävää vastausta voi saavuttaa. Tarkoituksenani on 
ennen kaikkea lisätä tietoa ja ymmärrystä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. 
(Hämeenaho, Koskinen-Koivisto, 2014, s. 9–12, 16, 21, 27–28)  
 
Tapaus-, toiminta- ja etnografinen tutkimus ovat samankaltaisia, mutta varsinaisen 
kohteen kehittämisen puute on yksi eroavaisuus. Havainnoin, pidän yllä kenttäpäi-
väkirjaa, haastattelen eri ryhmiä ja testaan asioita osallistujilla. En kuitenkaan kehitä 
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tutkimuksessani itse prosessia, vaan tutkimustulokseni nostavat kehittämiskohteita 
esiin. Lisäksi teoreettinen ja deduktiivinen lähestymistapa ei ole yleistä etnografisessa 
perinteessä. Tätä kautta valinta on kääntynyt tutkimusstrategian osalta tapaustutki-
mukseen.  

3.2.2 Kohdeorganisaation perusteet  

 
Rajavartiolaitos on sisäministeriöön kuuluva turvallisuusviranomainen. Rajavartiolai-
tos on syntynyt Suomen itsenäistymisen jälkeen 21. päivänä 1919, jolloin rajanvarti-
ointi määrättiin sisäasiainministeriön alaisille sotilaallisesti järjestetyille rajavartiojou-
koille. Rajavartiolaitos kehittyi nykyiselleen viime sotien jälkeen, kun siihen liitettiin 
merivartiolaitos ja rajavalvonta aloitettiin myös Suomen länsi- ja pohjoisrajalla. 
(www.raja.fi; luettu 2.5.2017) Rajavartiolaitoksen tehtävät ja toiminta tulevat laista ja 
asetuksista15, joita on täydennetty organisaation sisäisillä suunnitelmilla, ohjeilla, käs-
kyillä ja pysyväisasiakirjoilla.  
 
Rajavartiolaitoksen kuusi ydintoimintoa ovat: rajojen valvonta, rajatarkastukset, ri-
kostorjunta, merialueen turvallisuus, kansainvälinen yhteistyö ja sotilaallinen maan-
puolustus. Strategia 2022 mukaan Rajavartiolaitoksen päämäärät ovat rajaturvalli-
suuden ylläpitäminen, sujuvan rajaliikenteen varmistaminen, merellisen turvallisuu-
den lisääminen, kriisivalmius ja sotilaallinen maanpuolustus, viranomaisavun tuomi-
nen rajaseudun ja rannikon harvaanasutulle alueelle. Rajavartiolaitoksen tehtävistä 
vastaa yhdeksän hallintoyksikköä. Ne ovat Rajavartiolaitoksen esikunta, Kaakkois-
Suomen, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin rajavartiostot, Suomenlahden ja Länsi-
Suomen merivartiostot, Vartiolentolaivue sekä Raja- ja merivartiokoulu. (www.raja.fi; 
luettu 2.5.2017)  
 
Tässä tutkimuksessa kohdeorganisaationa toimii Kaakkois-Suomen rajavartiosto. 
Hallintoyksikkö koostuu komentajasta, jonka tukena on esikunta ja alaisina käytän-
nön työtä tekevät yksiköt. Esikunta jakaantuu eri sektoreihin ja toimialoihin. Pääosa 
koko hallintoyksikön noin 800 henkilöstä on sijoitettu yksiköihin, jotka huolehtivat 
rajaturvallisuuden ylläpitämisestä. Yksiköiden voimavaroista taas suurin osa kohdis-
tuu rajatarkastusasemille, jotka huolehtivat turvallisen ja sujuvan rajaliikenteen ylläpi-
tämisestä. Kaakkois-Suomen rajavartioston organisaatiokaavio on liitteenä 1.  
 

15 Esimerkiksi kansallisia: Rajavartiolaki (578/2005); Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta (577/2005); Laki 
henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa 579/2005; Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta 
651/2005; Laki poliisin, Tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta 687/2009; Esimerkki kansainvälisistä: 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden 
liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä. (Schengenin rajasäännöstö) 
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Hallintoyksikön esikunnassa työskentelee kirjava joukko erilaisia yksilöitä. Koulutus-
taustat muodostuvat neljästä eri kategoriasta: upseerit, jotka ovat suorittaneet sotilas-
arvonsa mukaisesti opintonsa Maanpuolustuskorkeakoulussa; opistoupseerit, joiden 
koulutuspohja muodostuu opistotasoisesta tutkinnosta (ammattiryhmä on poistuva, 
koska viimeiset valmistuneet ovat vuodelta 2002); rajavartijat, jotka ovat suorittaneet 
Raja- ja merivartiokoululla perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen riippuen tehtäväs-
tä; ja siviilit, joilla koulutustausta kytkeytyy toimeen. Työntekijöiden iät vaihtelevat 
noin 30–55 välillä. Esikunnan sukupuolijakauma on miespainoitteinen.  
 
Yksikkötasolla työskentelee asemasta riippuen noin 30–150 henkilöä. Rajatarkastus-
asemilla henkilöstömäärät ovat asteikon yläpäässä. Henkilöstö on suurimmaksi osak-
si rajavartijataustaista. Päällystö asemilla ovat upseereita, opistoupseereita ja vähin-
tään jatkokoulutettuja rajavartijoita. Keski-ikä rajatarkastusasemilla on yleensä 30 
vuotta. Sukupuolijakauma on myös miespainoitteinen. Tässä tutkimuksessa toinen 
empiirinen vaihe on suoritettu Vaalimaan rajatarkastusasemalla. Tällä asemalla ra-
kenne jakaantuu viiteen rajatarkastusryhmään, jotka huolehtivat käytännön työn suo-
rittamisesta. Tätä tukee päällystö, joka vastaa muun muassa hallinnosta.  
 
Rajavartiolaitoksella kuin myös Kaakkois-Suomen rajavartiostolla on omat erityis-
piirteensä. Monet piirteistä ovat kuitenkin yhteneväiset muihin valtiollisiin organisaa-
tioihin, koska samat lainalaisuudet ohjaavat toimintaa. Turvallisuusviranomaiset voi-
daan nähdä perustehtävän puolesta samankaltaisena, mutta esimerkiksi matriisimai-
nen Tulli eroaa linjaesikuntaorganisaatiomaisesta Rajavartiolaitoksesta johtamisessa 
ja rakenteessa. Sotilasorganisaatioista Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos on monella 
tapaa yhteneviä, mutta organisaatioiden kokoero on suuri ja se vaikuttaa organisaa-
tioiden muodollisuuteen ja kulttuuriin (ks. Harisalo, 2009, s. 26). Tiili (2016, s. 12) 
jopa pitää näiden vertailua toistensa kanssa lähes mahdottomana ”Rajavartiolaitos ero-
aa puolustusvoimista niin organisaationsa, toimintaympäristönsä kuin tehtäviensä osalta, eikä 
armeijainstituutiota koskevia tuloksia voida yleistää koskemaan raja- tai merivartiostoja.” Tä-
män tutkimuksen ja pitkän esiymmärrykseni pohjalta voi eroavaisuuksia pitää vähä-
merkityksellisinä.  
 
Rajavartiolaitoksen toiminta sotilaallisena organisaationa on lähellä Weberin byro-
kratiamallia. Byrokratiateoria korostaa tehokkuutta ja rationaalisuutta, jossa toiminta 
on formaalia, muotosidonnaista ja tiukan hierarkkista. Heiskanen pitää Rajavartiolai-
toksen päätöstä pysyä sotilaallisena järjestelmänä jopa yllättävänä, koska tehtävät ja 
voimavarat suuntautuvat pääosin muihin kuin sotilaallisen toiminnan ylläpitämiseen. 
Hän käyttää esimerkkeinä rajavalvontaa ja rikostorjuntaa, jotka ovat tosiasiallista 
hallintotoimintaa tai hallintopäätöksien tekemistä, kun taas sotilaallisessa maanpuo-
lustuksessa valmistaudutaan torjumaan hyökkäystä. Tästä muodostuu eräänlainen 
ristiriita hallinnon ja tehtävien osalta. Hän kuitenkin korostaa tutkimuksensa tulok-
sissa, että Rajavartiolaitos sotilaallisena järjestelmänä on tehokkaampi ylläpitämään 
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rajaturvallisuutta, jos sitä suorittaisi siviilimäinen Poliisi. Rajavartiolaitoksen piirteistä 
toimintakulttuuri ja johtamiskäytännöt perustuvat täsmällisyyteen ja ankaran virka-
vastuun periaatteisiin. Johtamisella on erikoismerkitys Rajavartiolaitoksessa. (Heis-
kanen, 2013, s. 46–47, 690–697)  
 
Suomalaisessa julkisessa hallinnossa keskeisiä piirteitä ovat: luotettavuus (asiantun-
temus ja toimintakykyisyys), normisidonnaisuus (toimitaan lainsäädäntöön sitoutu-
neesti), ammattimaisuus (monialaisuus ja korkea koulutustaso), verkottuneisuus (tie-
don leviämisen nopeus ja tiivis vuorovaikutus), pragmaattisuus (ratkotaan ongelmia), 
päätöksentekokeskeisyys (tehdään päätöksiä, mutta lyhyellä aikavälillä ja rutiinin-
omaisesti), tiedon arvostaminen (tietoa pidetään korkeassa arvossa ja sitä kerätään 
säännöllisesti) ja vähittäinen uudistaminen (radikaaleja muutoksia ei ole toteutettu). 
(Virtanen, Stenvall, 2014, s. 48–50, 65) Rajavartiolaitoksen- ja siviilihallinnon eroa-
vaisuudet ovat yllättävän vähäiset. Rajavartiolaitoksessa johtamisjärjestelmä perustuu 
sotilaalliseen johto- ja vastuujärjestykseen. Tällöin sotilaskäskyt ja mukautuminen 
sotilaalliseen kuriin ovat ominaispiirteitä. Virantoimituksessa toiminta perustuu ensi-
sijaisesti hallinnon lainalaisuuteen ja laista tuleviin toimivaltuuksiin. Siviilihallinnos-
sakin voi antaa virkakäskyjä, jotka ovat yhtä sitovia. Eroavaisuus muodostuu sotilas-
järjestelmän kurinpito ja rangaistusjärjestelmästä. (Heiskanen, 2013, s. 643) 
 
Rajavartiolaitos valmistautuu torjumaan Suomea uhkaavat hyökkääjät yhteistyössä 
Puolustusvoimien kanssa. Organisaatio on viritetty rakenteeltaan poikkeusoloja var-
ten, mutta pääosa työstä suunnitelmien mukaan kohdistuu rajaturvallisuuden ylläpi-
tämisen tehtäviin. (RVLE TS–TTS16 2017 ja 2018–2021) Hierarkkisuus, auktoriteet-
tijärjestelmä, arvohierarkia ja ohjaavat normit ovat sotilasorganisaatiolle sisäisesti 
rakennettuja erityispiirteitä (Halonen, 2007, s. 144). Linja-esikuntarakenne on ollut 
toiminnallisuuden ytimenä jo pitkään sotilasorganisaatiolle. Sillä on pitkällinen histo-
ria, jonka tarve on tullut sodankäynnistä ja suoraviivaisesta päätöksenteosta. Sitä 
kautta se on pysynyt valittuna rakenteena. (ks. Liikola, 2017, s. 229–231)  
 
Sisäistä järjestystä valvotaan ja säädellään ”Yleisen palvelusohjeen” (YLPALVO) 
tapaisilla dokumenteilla. Kuri on keskeinen mekanismi sotilasorganisaation toimin-
nassa (Harinen, 2012, s. 7). RVLPAK17 B.19:ssa (luettu 4.5.2016) on linjattu, että 
YLPALVO (2009) noudatetaan asevelvollisten osalta ”kokonaisuudessaan soveltuvin 
osin” ja sotilaspukua käyttävää henkilökuntaa koskien ”soveltuvin osin”. Lisäksi pysy-
väisasiakirjassa B.19 on kirjattu ”mikäli joku Yleisen palvelusohjesäännön kohta on ristirii-
dassa rajavartiolaitoksen esikunnan antaman määräyksen tai ohjeen kanssa, noudatetaan mitä 
Rajavartiolaitoksessa on käsketty”. Heiskanen (2013, s. 662–663) pitää lähes mahdotto-
mana tietää, kuinka tarkasti ohjesääntöä tulisi käytännössä noudattaa. Tiili (2016, s. 

16 RVLE TS-TTS: Rajavartiolaitoksen esikunnan toiminnan ja talouden suunnitteluprosessi. 
17 RVLPAK: Rajavartiolaitoksen pysyväisasiakirja. 
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103) määrittää sotilaskurin ideaa ja tavoitetta Rajavartiolaitoksessa enemmän viralli-
sena ja epävirallisena totuutena. Heiskasen (2013, s. 695) kuvaama yksiääninen viras-
to ja tiukan seurannan ja valvonnan kontrolli ovat Tiilen (2016, s. 103) mukaan 
enemmän idealistista kuin käytäntöä. Tiili kuvaa tutkimuksessaan merivartioyhteisön 
matalaa hierarkiaa käytännön esimerkein Rajavartiolaitoksen merellisessä hallintoyk-
sikössä. Oma kokemukseni toiminnasta on, että ohjetta noudatetaan ”maalaisjärjel-
lä”. Ylimääräiset ja aikaa vievät muodollisuudet ovat Rajavartiolaitoksessa normaalis-
sa arkipäivän työskentelyssä siirretty syrjään ja toimitaan ”sotilaallisen siviilimäisesti”. 
Sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävissä taas noudetaan tiukemmin YLPALVO 
(2009) kaltaisia ohjeita. Hyvät tavat ja käyttäytyminen ovat molemmissa kunniassa.  
 
Rajavartiolaitos toteuttaa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa RVLPAK A.21 mukai-
sesti muun valtiohallinnon osana. Laissa valtion talousarviosta (423/1988) säädetään 
virastojen huolehtimisvastuut ja toiminta valvonnalle. Tämän lisäksi Valtion talous-
arviosta annetusta asetuksessa (1243/1992) säädetään virastojen talouden ja toimin-
nan menettelyistä ja riskeistä. Ei tule myöskään unohtaa Euroopan yhteisön vaiku-
tusta sisäiseen valvontaan. Sisäinen laillisuusvalvonta taas huolehditaan RVLPAK 
A.22 määräyksellä. (RVLPAK.A21, s. 1–2) Nämä ovat osoituksena, kuinka toimintaa 
laitoksessa ohjataan ja valvotaan valtiohallinosta käsin. Tämän kaiken lisäksi Rajavar-
tiolaitos on tarkentanut toiminnan ohjausta omilla sisäisillä ohjeilla, joita taas hallin-
toyksiköt ovat tarkentaneet lisää.  
 
Ohjeistaminen on moniportaista ja raskasta. Yksittäinen rajavartiomies ei pysty käy-
tännössä omaksumaan kaikkia ohjeita tai käskyjä. Vastuu ja sotilasarvo kulkevat tässä 
rinta rinnan. Esimiehiä sitovat tiukemmat ja laajemmat määräykset. Rajavartiolaitok-
sen ja sitä kautta Kaakkois-Suomen rajavartioston henkilöstöllä on työjärjestys, joka 
kertoo tehtävän sisällön, vastuut ja palkanmuodostuksen perusteet. Rajavartiolaitok-
sessa on käytössä myös tavoite- ja kehityskeskustelujärjestelmä (käsketty RVLPAK 
B.19), jonka yhtenä osana on työntekijän suoritusarviointi edellisestä vuodesta. Työ-
järjestyksen täydennykseksi operatiivisista toiminnoista hallintoyksikön esikunnan 
upseerit ylläpitävät johtamisvalmiutta.  
 
Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköillä on kehittynyt erityispiirteitä, joilla se erottuu 
toisista hallintoyksiköistä. Organisaatiokulttuuri ja toimintatavat eivät suoraan ilmene 
organisaatiokaaviosta. (ks. Tiili, 2016) Tutkimukseni kohde Kaakkois-Suomen raja-
vartiosto kuvataan poikkeuksellisen tarkasti aineiston tuloksien käsittelyn yhteydessä. 
Tämä antaa näkemyksiä rajavartioston piirteistä, kun niitä verrataan Tiilen (2016) 
merivartioston etnografiseen toiminnan kuvaukseen. Monelta osin aineistoni viite-
kehys aukeaa ulkopuoliselle lukijalle laajemmin, kun lukee läpi viimeaikaiset aihee-
seen liittyvät väitöstutkimukset: Hanén (2017), Tiili (2016), Janzon (2014) ja Heiska-
nen (2013). Näistä tutkimuksista saa kuvan, ettei sotilasorganisaatio voi olla jäykkä 
tai mekaaninen. Päinvastoin, yllättävät ja monialaiset rajaturvallisuuden tehtävät ve-
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nyttävät Rajavartiolaitosta moneen suuntaan. Jatkuva operatiivinen toiminta ja sen 
hallinta eivät ole koskaan pysähdyksissä, vaan jatkuvassa muutoksessa. Sääntöviidak-
ko ja tiukan kurin kulttuuri eivät voisi pysyä ilman soveltamista sotilasorganisaation 
ympäristön mukana toiminnallisesti. Tällaisessa toimintaympäristössä myös Kaak-
kois-Suomen rajavartiosto toimii.  
 

3.2.3 Talouden ja toiminnan suunnitteluprosessi havaintojen polkuna 

 
Valtiohallinnossa aloitettiin uudistamaan 1980-luvun lopulla virastojen ja laitosten 
toiminnanvapautta ja tulosvastuuta. Varsinainen kehitysaskel otettiin laajemmin 
käyttöön 1990-luvulla. (Valtiovarainministeriö, 2005, s. 15) Valtiovarainministeriön 
(www. vm.fi; luettu 3.5.2017) mukaan ”tulosohjaus on siis osa valtiokonsernin ohjausjärjes-
telmien kokonaisuutta. Se on myös merkittävä osa laajaa resurssi- tai budjettiohjauksen kokonai-
suutta”. Tähän samaan liittyen julkisessa hallinnossa otettiin 1990-luvulla käyttöön 
julkisen johtamisen malli (new public management). Sitä voidaan pitää johtamiseen 
liittyvänä oppina, joka tarjosi kehitykselle ohjenuoran ja esiintyville ongelmille lääk-
keen (Lähdesmäki, 2003, s. 9–10). Mallin keskeinen tavoite oli siirtyä resurssi- ja by-
rokratiamallista kohti tuloksia kustannustehokkaasti. Johtamisen mallina oli tavoite- 
ja tulosjohtaminen. (Sydänmaanlakka, 2015, s. 59–61)  
 
Sisäministeriö toteuttaa tulosohjaustaan osana muuta valtiohallintoa. Sen hallinnon-
alan toiminnan ja talouden suunnittelu muodostuu nelivuotisten julkisen talouden 
suunnitelman (ml. kehyspäätökset) ja toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuosit-
taisten talousarvioiden ja tulossopimusten varaan. (www.intermin.fi; luettu 3.5.2017) 
Rajavartiolaitos suunnittelee toimintansa ja taloutensa vuosittain osana tätä kokonai-
suuta. Tärkeimpiä tulosohjauksen suunnitelmia ovat tulossopimukset ja Eduskunnan 
päättämä talousarvio sekä seurantatiedoista tilinpäätös, siihen kuuluva toimintaker-
tomus ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. 
Rajavartiolaitoksen tulossuunnitelmassa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa esite-
tään viraston toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotisena kautena. Ra-
javartiolaitoksen sisäistä suunnittelua kutsutaan siis toiminnan ja talouden suunnitte-
lu- ja seurantaprosessiksi (TS-TTS prosessi). Nämä ovat Rajavartiolaitoksen omia 
ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. 
(www.raja.fi; luettu 2.5.2017)  
 
Rajavartiolaitoksen pysyväisasiakirja A.9:n (2015) mukaan toiminnan ja talouden 
suunnittelun ja seurannan tarkoituksena on: ”tukea toiminnan ja talouden tuloksellisuutta, 
antaa perusteita Rajavartiolaitoksen kehysten ja vuotuisten talousarvioehdotusten laadinnalle, 
antaa perusteita Rajavartiolaitoksen ja hallintoyksiköiden johtamiselle ja ohjaukselle ja tukea 
hallintoyksiköitä toiminnan johtamisessa ja seurannassa.” Prosessia voidaan pitää yhtenä 
tärkeimmistä Rajavartiolaitoksessa, koska sen vaikuttavuus on huomattavan korkea 
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ja sen sisällöllinen laajuus koskee käytännössä kaikkea toimintaa, jota Rajavartiolaitos 
suorittaa. Prosessi suoritetaan vuosittain samalla kaavalla. Vuoden alussa hyväksy-
tään edellisen vuoden laitoksen suunnitelma, jonka jälkeen työskentely aloitetaan 
uudestaan Rajavartiolaitoksen esikunnan ja ministeriön välillä. Rajavartiolaitoksen 
esikunta saa ministeriöstä seuraavaa vuotta koskevan tulossuunnitelman luonnoksen 
keväällä. Tässä kohdassa aloitetaan käytännön vuoropuhelu hallintoyksiköiden ja 
Rajavartiolaitoksen esikunnan kesken.  
 
Kaakkois-Suomen rajavartiolaitos suunnittelee hallintoyksikössään sisäisen ohjeen ja 
aikataulun Rajavartiolaitoksen tekemiin suunnitteluperusteisiin vastaamiseksi. Tämä 
ohje määrittää aikataulun valmistelulle ja sitä kautta tuotteelle. Huomion arvoista on, 
että asiakirjat eivät sido millään muulla tavalla hallintoyksiköiden valmistelutyötä. 
Toimintaa ohjaavat taustalla normaalit säädökset ja määräykset – tarkempia vaati-
muksia ei ole. Rajavartiolaitoksen esikunnan asiakirja sisältää luonnosmateriaalia, 
joihin hallintoyksiköt vastaavat. 
 
Tutkimukseni ensimmäisessä empiirisessä vaiheessa keskiöön nousee juuri Kaak-
kois-Suomen rajavartioston toiminnan- ja talouden suunnitteluprosessi, ja erityisesti 
siihen vaikuttavat keskeiset henkilöt ja suunnitteluryhmä. Itse prosessin tuloksena on 
tarkoitus tuottaa vastaus seuraavan vuoden toiminnasta ja tulevien neljän vuoden 
suunnittelun kehyksestä. Suunnitteluprosessin asiakirjojen sijaan tarkastelussa ovat 
muun muassa se, miten nämä tulokset valmistellaan, millaisissa olosuhteissa, millä 
menetelmillä, miten ne johdetaan, ketkä ja miten valmistelijat osallistuvat prosessiin. 
Tarkoituksena on saada prosessin ja ryhmän viitekehyksessä näillä kysymyksillä luo-
vuuden moninaisuus esille.  
 
Edellä olen kuvaillut pitkää ja yhdenmukaista tulosohjauksen prosessia, joka poliitti-
selta tasolta jalkautuu aikataulussaan hallintoyksikkötasolle. Tutkimuskohteeni rajau-
tuu hallintoyksikön viitekehykseen, vaikka samaa valmistelutyötä tehdään monella 
tasolla. Tästä voidaan vetää johtopäätös, että tuloksillani on kytköksiä muihin saman 
prosessin kanssa työskenteleviin valmisteluryhmiin. Tuloksia hyödynnettäessä tulee 
kuitenkin huomioida organisaatioiden, ryhmien ja yksilöiden piirteiden erilaisuus ja 
erityisesti toimintaympäristön vaatimuksien vaikutus tutkittavaan kohteeseen.  
 

3.3 Menetelmällinen puoli ja valinnat 

 
Käsittelin aiemmin johdannossa osaa metodologisista valinnoistani. Tämä luku on 
jatkumoa tälle keskustelulle. Tutkimustani kuvastaa siis tapaustutkimuksellinen lä-
hestymistapa, jossa on toiminta- ja etnografisen tutkimuksen piirteitä. Organisaati-
on- ja johtamisen tutkimuksessa käytetään runsaasti myös laadullista tutkimusotetta, 



 

90 

jossa tutkijalla on suuri vastuu refleksiivisyyden kautta kuvata tutkimuksensa luotet-
tavuutta (esim. Aaltio, Puusa, 2011, s. 156–157). Tämä tutkimusprosessi on lähtenyt 
liikkeelle deduktiivis-hypoteettispainotteisesti, joka on ohjannut teoreettisen koko-
naisuuden muodostamista ja tutkimuksen käsitteellistä rajaamista. Tämän jälkeen on 
siirrytty induktiiviseen puoleen, jota parhaiten kuvaa abduktiivisuus. Teorian ja em-
pirian vuoropuhelu sekä tutkijan esiymmärrys ovat edenneet kohti tutkimuskysy-
myksiin vastaamista. Avaan seuraavaksi tarkemmin menetelmien käyttöä. 
 
Laadullisessa tutkimuksessa yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, 
havainnointi, kysely ja dokumentteihin perustuva tieto. Kaikkia voidaan käyttää yh-
dessä tai erikseen. Tämä riippuu tutkimustavoitteesta. (Tuomi, Sarajärvi, 2002, s. 73; 
Puusa, Juuti, 2011, s. 56) Menetelmien valinnassa tulee erityisesti harkita, mikä on 
kysymys ja millä kysymys tai ongelma ratkaistaan (esim. Hirsjärvi ym, 2008, s. 178–
181). Laadullisessakin tutkimuksessa kuten kaikessa tieteellisessä tutkimuksessa on 
samoja periaatteita, kuten pyrkimys loogiseen todisteluun ja objektiivisuuteen. Tämä 
sama asetelma heijastelee myös laadullisen ja määrällisen menetelmien yhteneväi-
syyksiä ja eroavaisuuksia. Kyse on ennen kaikkea siitä, että valinnat perustellaan. Va-
linnat eivät voi perustua pelkästään omiin mieltymyksiin tai arvolähtökohtiin. (Ala-
suutari, 2011, s. 31–33) 
 
Todellisuuden ja siitä saatavan tiedon subjektiivisuus on läsnä tutkimuksessani 
(Puusti, Juuti, 2011, s. 47). Monimetelmällisyydellä voidaan parantaa luotettavuutta 
(Hirsjärvi ym, 2008, s. 228; Tuomi, Sarajärvi, 2002, 140–141; ks. Aaltio, Puusa, 2011, 
s. 164–165). Menetelmät eivät kuitenkaan ole neutraaleja välineitä, vaan kiinteässä 
suhteessa tutkijaan, oletuksiin ja menetelmienkin jännitteisiin (Tuomi, Sarajärvi, 2002, 
s. 140; Aaltio, Puusa, 2011, s. 154–157). Esimerkiksi osallistuvassa havainnoinnissa 
subjektiivinen kokemukseni tutkimuskohteesta ja tilanteesta mahdollistaa tietyistä 
käyttäytymismuodoista päätellä persoonallisuutta ja muita yksilön ominaisuuksia 
(Eskola, Suoranta, 1999, s. 103). Tällä tavalla saadaan juuri tietoa yksilöiden ja ryh-
mien toiminnasta ja käyttäytymisestä (Hirsjärvi ym, 2008, s. 213).  
 
Luovuuden tutkiminen vaatii pitkäjänteisyyttä. Ehkä siksi luovuuden moniulottei-
suutta on tutkittu melko vähän organisaation parissa. (Amabile, Mueller, 2008, s. 34, 
53) Laadulliset metodit ovat harvinaisempia kuin määrälliset luovuustutkimuksessa. 
Styhre ja Sundgren poikkeavat valtavirtasta, että luovuustutkimuksessa tulisi lähteä 
monimetodologisella tavalla lähestymään kohdetta, joka sisältäisi toimintatutkimuk-
sen tapaisia menetelmiä. (Styhre, Sundgren, 2005, s. 86–88) Organisaation luovuus-
tutkimuksissa tulisi käyttää kenttätutkimusta, jossa havainnoidaan ja kerätään koh-
teeseen liittyviltä henkilöiltä tietoa (Zhou, Shalley, 2008, s. 18–19). Tällöin voitaisiin 
kehittää organisaatiota käytännön elämästä kumpuavien syötteiden avulla (Styhre, 
Sundgren, 2005, s. 88).  
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Tässä tutkimuksessa käytetään triangulaatiota. Monimutkaiset ilmiöt vaativat moni-
menetelmällisyyttä, vaikka se ei saa olla itsetarkoitus. Triangulaation alkuperä on na-
vigoinnissa, maastomittauksissa ja sotastrategioissa, joissa pyritään määrittämään 
tarkka paikka (Laine ym, 2007, s. 23–24; viittaa Massey, 1999; Blaikie, 1991). Trian-
gulaatiolla voidaan tarkoittaa tutkija-, teoria-, aineisto-, analyysi- ja tiede-
triangulaatiota tai metodologista triangulaatiota. Samassa tutkimuksessa voidaan 
käyttää näistä käsitteistä yhtä tai useampaa lähestymistyyliä (Tuomi, Sarajärvi, 2002, s. 
140–143; Laine ym, 2007, s. 23–26; Lukkarinen 2005, s. 228–232). Denzinin ja Lin-
colnin (1994, s. 2) mukaan käyttö ei ole itsestään selvää, vaan se edellyttää aina har-
kintaa. Mutta sillä voidaan päästä lähestymään tutkittavaa kohdetta syvemmälle ja 
laajemmalle kuin jos käytettäisiin vain yhtä menetelmää. Aineistot ja menetelmät 
täydentävät toisiaan ja syventävät tutkimuksen rakennetta ja ilmiötä. Tällöin mene-
telmät voivat myös korjata toistensa puutteita, jotta tutkittavasta aiheesta saataisiin 
mahdollisimman kokonaisvaltainen ja sitä kautta luotettavampi. (Yin, 2003, s. 97–99; 
Tuomi, Sarajärvi, 2002, s. 140; Hirsjärvi, 2008, s. 130–131; Laine ym, 2007, s. 23; 
Lukkarinen, 2005, s. 228) 
 
Käytän aineisto- ja menetelmätriangulaatiota, josta käytän Denziniä (1978) soveltaen 
yhdistävää termiä metodologinen triangulaatio. Tällä tarkoitetaan usean eri mene-
telmän ja usean eri aineiston käyttöä samassa tutkimuksessa. Samaa ongelmaa tai 
kysymystä tarkastellaan eri näkökulmista ja menetelmillä. (Tuomi, Sarajärvi, 2002, s. 
142–143; Hirsjärvi ym, 2008, s. 228) Aineistotriangulaatiossa kerätään eri lähteistä ja 
eri tavoilla aineistoa, materiaalia, esimerkiksi erilaisia virallisia dokumentteja ja haas-
tattelu- ja havainnointiaineistoja. Menetelmätriangulaatio on tiiviisti kytköksissä ai-
neistotriangulaatioon, koska aineistot vaikuttavat valittuihin menetelmiin, kuten tässä 
tutkimuksessa on tapahtunut. (Laine ym, 2007, s. 23–26); Tuomi, Sarajärvi, 2002, s. 
142–143) Olen teoreettisessa osuudessa soveltanut systemaattista kirjallisuuskatsaus-
ta ja käsiteanalyysin piirteitä. Näiden tulokset ovat taas vaikuttaneet empiiriseen 
osuuteen, jossa aineistoa on kerätty haastattelemalla eri tyyleillä ja tekemällä havain-
toja. Aineistojen analyysi on tehty eri tavalla luokittelemalla ja tyypittelemällä. 
 
Tapaustutkimuksen viitekehystä käytetään hyväksi teorioiden synteesin muodosta-
miseksi (Piekkari, Welch, 2011, s. 184–185). Käyttöä puoltaa testaamisen mahdolli-
suus ja tarkoitus uuden selvittämiseksi (Yin, 2003, s. 15; Amabile Mueller, 2008, s. 52) 
ja ymmärryksen lisäämiseksi kohteesta (Laine ym, 2007, s. 10–11, 19). Luovuuden 
tutkimiseen kuuluu tapaustutkimuksen tapaiset menetelmät (Amabile, Mueller, 2008, 
s. 50–52). Monet organisaation luovuutta koskevat tutkimukset ovat tapaustutki-
muksia tai tutkimuksia yksittäisistä yrityksistä (Gilson, 2008, s. 316). Menetelminä 
käytän systemaattista kirjallisuuskatsausta, tulkitsevan käsiteanalyysin piirteitä, osal-
listuvaa havainnointia, puolistrukturoitua teemahaastattelua ja fokusryhmähaastatte-
lua. Empiirisen osuuden aineiston olen analysoinut teoriasidonnaista sisällönanalyy-
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siä käyttäen. Kuvassa 8 on ilmaistu kokonaisuuden muodostuminen tutkimuksessani 
(mukailtu Liikola, 2013).  
 

 
 
Kuva 8: Tutkimuksen metodologia. 
 
Tutkimukset rakentuvat johtolangoista. Ne voivat olla teoreettisia tai empiirisiä ha-
vaintoja, jotka sellaisenaan eivät muodosta vielä tulosta, vaan niitä tulkitsemalla voi-
daan päästä havaintojen taakse. Tästä syntyy tutkimuksen tulos, kun johtolankoja 
punotaan yhteen. Johtolangat ovat tärkeitä tutkimukselle, koska sillä tavalla voidaan 
muodostaa myös teoreettinen viitekehys havaintojen tarkastelulle. (Alasuutari, 2011, 
s. 78–79) Olen systemaattista kirjallisuuskatsausta käyttäen luonut luovuuden moni-
naisuuden johtolangoista teoreettisen viitekehyksen tutkimukselleni.  
 
Systemaattista kirjallisuuskatsausta pidetään teoreettisen tutkimuksen piiriin kuulu-
vana, jonka yhteydessä voidaan käyttää sisällönanalyysiä. Sillä on tavoitteena syven-
tää ja tiivistää tietoa ja tuloksia yhteen. (Tuomi, Sarajärvi, 2002, s. 120–121) Olen 
käyttänyt apuna pääasiassa artikkelitietokannoista hyväksi Academy of Management 
sekä tässä tutkimuksessa esitettyjen luovuuden väitöskirjojen lähdeluetteloita hyväk-
seni etsien luovuudelle käsitteellisiä merkityksiä. Olen hypoteesini mukaisesti jakanut 
luovuuden osa-alueet yksilön, ryhmän, prosessin, ympäristön ja innovaation luokkiin 
ja etsinyt sitä kautta näille kuvailevia piirteitä. En ole rajautunut lähteiden lukumää-
riin, vaan olen joutunut subjektiivisesti laittamaan rajan niin sanotulle saturaatiopis-
teelle ”laajuudelle”. Seuraavaksi tarkemmin ominaispiirteiden etsimisestä.  
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Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen aineiston rinnalla olen käyttänyt käsiteanalyysiä. 
Käsiteanalyysiä pidetään yleisesti teoreettisena tutkimusotteena, vaikka tapoja ja ta-
voitteita sen toteuttamiseen on monia (Puusa, 2008, s. 36, 39). Yleisemmin ilmaistu-
na tutkija tarkastelee jo olemassa olevia käsitteitä ja etenee suoraviivaisesti eteenpäin 
yhdistelemällä olemassa olevia käsitteitä toisiinsa (Näsi, 1980, s. 10). Käsiteanalyysiä 
voidaan pitää enemmän tutkimusstrategiana kuin menetelmänä, mutta esimerkiksi 
Ahonen ja Kallio (2002, s. 96) ovat päätyneet sen menetelmällisyyden korostamiseen 
(Puusa, 2008, s. 38).  
 
Deduktiivisessa tutkimustavassa erityisesti käsitteiden määrittelyn tulee olla selvä 
(Puusa, 2008, s. 39). Käsitteestä tulee selvittää myös sen suhde muihin käsitteisiin 
(Nuopponen, 2003, s. 13). Olen tunnistanut käsitteiden lähikäsitteet ennen varsinais-
ten ominaispiirteiden tunnistamista (Puusa, 2008, s. 37). Käsiteanalyysiä käytetään 
muodostettaessa luovuuden eri näkökulmia, joilla voidaan saavuttaa uutta ymmärrys-
tä. 
 
Tässä tutkimuksessa käytetään perinteisemmän käsitetutkimuksen viitekehystä ja 
nähdään se strategian sijaan tukevana menetelmänä. Tarkoituksena on avata työn 
tavoitteiden kannalta tulkittavia käsitteitä huomioiden se, että jossain vaiheessa tut-
kimusprosessi on katkaistava ja tehtävä paras mahdollinen tulkinta. Systemaattisen 
kirjallisuuskatsauksen avulla on saatu rajattua laajaa teoria-aineistoa suppeampaan 
muotoon. Pääsen tulkitsemaan käsitteitä ja etsimään niiden ominaispiirteitä. Havain-
nolla ja teemahaastatteluilla syvennän myös käsitetutkimuksen yhtä tavoitetta antaa 
myös syötteitä empiriaan.  
 
Käsittelen tarkemmin empiiristen aineistojen keräämistä ja analysointia seuraavissa 
alaluvuissa. Aineiston keräämiseksi tehtyjen alustavien suunnitelmien johtopäätökse-
nä muodostui käsitys, että osallistuva havainnointi ei olisi mahdollista tapaustutki-
muksellisessakin viitekehyksessä ilman toimintatutkimuksen tai etnografisen tutki-
muksen sidonnaisuuksia. Tutustuttuani syvemmin tutkimuskirjallisuuteen, havain-
noinnin tuomat mahdollisuudet ilmiön ymmärtämiseen ja myöhemmin tehtäviin 
teemahaastatteluihin sekä ryhmähaastatteluun rohkaisivat kokeilemaan havainnoin-
nin käyttöä.  
 

3.4 Empiirisen aineiston hankinta ja analyysi vaiheessa I 

 
Empiirinen aineisto hankittiin havainnointijaksossa ja sitä seuranneissa teemahaas-
tatteluissa. Tärkeänä tukena oli vahva esiymmärrys tutkittavasta organisaatiosta. Se 
edesauttoi empiirisen vaiheen tutkimuksen suuntaamista ja kytkemistä tutkimusky-
symyksiin. Alkuperäisenä ajatuksena oli luoda sellainen aineisto, joka kuvaa tutki-
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muskohdetta eri suunnista, mutta jonka osia voidaan tarkastella rinnan, ristikkäin ja 
jopa vastakkain (Tiili, 2016, s. 51). Valitut menetelmät pystyivät vastaamaan tähän 
haasteeseen, koska kenttätutkimusvaihe oli eräällä tavalla jatkuvaa hypoteesien tes-
taamista. Tämä taas suuntasi minua useasti uusille urille. Välillä tuntui, että lankoja 
alkoi olla käsissä liikaakin, mutta kykenin rajaamaan ajattelua ja ajankäyttöä tutki-
mukseni viitekehyksen suuntaan. (Alasuutari, 2011, s. 272–273)  
 
Aineisto sisältää useasta eri suunnasta prosessin sisällä tapahtuvia valintoja, ominais-
piirteitä ja ilmiöitä, jotka kuvaavat ja selittävät ymmärrettävästi luovuuden moninai-
suutta. Lukijan tulee huomioida, että havainnoinnin ja myös haastatteluissa kohtei-
den kanssa keskusteltiin, naurettiin ja vietettiin aikaa paljon laajemmin kuin yksikään 
kirjaukseni pystyy sitä esittämään (Alasuutari, 2011, s. 275). Osallistuvan havain-
noinnin ja haastatteluiden analyysi suoritetaan ensimmäisessä vaiheessa monipuoli-
sen aineiston ja ristikkäin luennan ja vertailun takia yhdessä. Seuraavaksi selvitän 
osallistuvan havainnoinnin ja haastattelun osalta aineiston hankinnan ja analyysin 
perusteet. Tarkoituksena on laadullisen ja tapaustutkimuksen tutkimusperinteen mu-
kaisesti avata selvästi tutkijan tekemät valinnat.  
 

3.4.1 Aineiston riippuvuudet 

 
Haastattelun teemat muodostuivat teorialähtöisesti, joihin vaikutti havainnointi tut-
kimuskohteessa. Teemat ovat kuitenkin eläneet myös aineistolähtöisen analyysin 
johdosta. Teorialuvun teemoitus edesauttoi tuloksien kokoamista ollen apuna myös 
havainnoinnin aikana. Havainnoinnin teemat olivat aluksi samat kuin teorialuvun 
johtopäätökset, mutta havainnoinnin aikana niistä luovuttiin. Vaikka teoriaosuus oli 
tehtävänä osittain rinnakkain havainnoinnin aikana, niin yritin tarkoituksella pitää 
näiden välillä etäisyyttä toisistaan. Vasta analyysivaiheessa kokosin enemmän tuloksia 
yhteen luoden vertailumateriaalin aineistojen välille. Aineistot ovat olleet eri vaiheita 
tutkimuksessani, muttei voida sanoa, etteivätkö ne olisi vaikuttaneet toisiinsa. Tällä 
tavalla on saatu yhdistettyä ja jopa karsittua epäoleellista pois ja keskitytty merkityk-
sellisempiin tuloksiin.  
 
Haastattelun ja havainnoinnin analyysin yhdistäminen rakentaa empiirisen aineiston, 
joka kuvastaa aitoja tilanteita sekä tulkintojani prosessissa toimivista yksilöistä, ryh-
mästä, ympäristöstä ja itse prosessista. Tapani kertoa näistä on enemmän kuvaileva 
kuin selittävä, vaikka teorialähtöiset tulokset ovat ohjanneet tutkimusprosessiani 
yhdistämällä nämä yhteiseksi tavoitteeksi. Esitettävät teemat ovat tulkintaani, jotka 
ovat muodostuneet aineiston analyysin yhteydessä. Olen joutunut tekemään tulkin-
taa myös tuloshakuisesti, koska työhypoteesini mukaisesti luovuutta on olemassa, 
mutta sen ymmärtäminen ja näkyväksi tekeminen vaativat karkeaakin yleistämistä. 
Siksi aikaisemmat tutkimustulokset ja teoriasta tulevat käsitteet toimivat selittävinä 



 

95 

tekijöinä ”näkyväksi tekevinä tekijöinä”, joiden kautta pystytään kuvailemaan luo-
vuuden moninaista rakennetta. Analyysin tuloksena muodostuu kuva teorialuvusta 
poikkeavasta tai samankaltaisesta luovuudesta.  
 
Havainnoinnin ja haastatteluiden analyysi suoritetaan teoriasidonnaisesti. Analyysin 
taustalla on teorian kehikko, joka on rajannut kysymysten muodossa empiirisen ai-
neiston keräämistä. Tuloksien esittämisen johtolankana on pyrkiä kuvailemaan luo-
vuuden moninaisuus ryhmässä monesta eri näkökulmasta. Teemahaastattelun ana-
lyysi toimii suuntaviivana empiirisen aineiston kuvailemiselle ja tuloksien esittämisel-
le. Kenttäpäiväkirjan havainnot ovat haastattelua tukevaa tai eriävää materiaalia, jolla 
pyritään vahventamaan käsiteltäviä tuloksia. Tätä kautta voidaan samalla elävöittää 
tuloksien esittämistä sekä nostaa kenttäpäiväkirjasta esille poikkeavuuksia haastatte-
lun tuloksiin verrattuna. Erityisesti näiden eroavaisuuksien esittämisessä korostuu 
tutkijan subjektiiviset havainnot ja tunteet tilanteista, joita olen kohdannut prosessin 
aikana. Olen eroavaisuuksien esittämisessä aina lukenut uudestaan ristiin aineiston 
varmistaakseni havainnon paikkansapitävyyden.  
 
Lukijan tulee ymmärtää, että tulokset voitaisiin esittää monellakin tapaa. Aineiston 
käsittely olisi voitu rajata koskemaan vain niin sanottua ”positiivista puolta” luovuu-
desta eli asioihin, jotka edistävät luovuutta. Päätin usean ristikkäisen aineistojen lu-
ennan jälkeen ottaa mukaan myös luovuuden negatiivisen puolen eli asiat tai toimin-
not, jotka estävät luovuuden muodostumista suoraan tai välillisesti. Tietenkin näiden 
havaintojen taustalla oli haastattelun erityinen teema aiheesta. Syynä tähän oli myös 
aineistoissa esiintyneet runsaat havainnot esteistä, joita en voinut sivuuttaa. Eikä tätä 
ainestoa kannattanut jättää huomiotta, koska arvokasta tietoa luovuudesta olisi rajau-
tunut ulos tutkimuksesta.  
 
Luovuuden esteitä ei tule yksinomaan nähdä negatiivisena asiana, koska luovuus ei 
ole tavoitetila kaikkeen toimintaan, vaikka yleisessä keskustelussa korostetaankin 
luovuuden ”positiivista” voimaa. Luovuus voi aiheuttaa tilanteesta riippuen esimer-
kiksi suoranaisia ongelmia ryhmän toimintaan. Negatiiviset puolet mukaan ottamalla 
saadaan vuoropuhelua luovuuden ilmiölle ja sen rakenteelle organisaatiossa, jota en-
nakko-oletuksista johtuen ei nähdä luovana. Tarkoituksena ei ole siis kriittisesti ana-
lysoida organisaation toimintaa, vaan päinvastoin nostaa esille ominaispiirteitä, joi-
den kautta ymmärretään luovuutta paremmin näkyvänä kohteena. Negatiiviset puo-
let täydentävät ja kuvaavat myös luovuuden positiivisia puolia. Tavoitteena on tehdä 
luovuus kokonaisvaltaisesti ymmärrettäväksi.  
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Kuva 9: Luokkien keskinäisriippuvuus. 
 
Olen kuvassa 9 luonut aineiston analyysin pohjalta teemoittelun, joka sisältää luo-
vuuden rakentajia, esteitä ja mahdollistajia (luokat). Aineiston käsittely on taas luoki-
teltu kolmelle tasolle: yksilö, ryhmä ja ympäristö. Näitä tasoja hyödynnetään kuvaa-
maan ja sitomaan teemojen eri luovuuden tekijät toisiinsa. Luovuuden rakentajat 
ovat selvimmin nousseet aineistosta esille luovuutta edistävinä tekijöinä. Ne ovat 
suurimmilta osin aikaisempien tutkimuksien kautta myös nimetty luovuutta tukeviksi 
tekijöiksi. Esteet toimivat vastavoimana ja selittävinä tekijöinä luovuutta rakentaville 
tekijöille. Estävät tekijät eivät ole vastakohtia rakentaville tekijöille ja ne sisältävät 
tapauskohteessa esiintyviä erityispiirteitäkin.  
 
Mahdollistavat tekijät ovat niitä, jotka vahvasti vaikuttavat osaltaan ryhmän ja yksi-
lön työskentelyyn siten, että luovuus tulee näkyväksi. Niissä on aineiston mukaan 
ollut ristiriita tai erikoisuus, joka ei luokittelussa ole suoraan kuulunut rakentaviin tai 
estäviin tekijöihin. Ryhmästä kerätyn aineiston laajuus yhdessä tilanne- ja toiminta-
sidonnaisuuden kanssa ovat luoneet tämän uuden luokan edellytykset. Mahdollista-
vien tekijöiden selitysvoima on keskeistä luovuuden muille osa-alueille prosessissa 
(ks. esim. Blomberg ym, 2017). Niiden kautta voidaan tukea ja rajoittaa toimintaa ja 
onnistua tavoitteen saavuttamisessa ryhmässä sekä lisäksi ymmärtää toiminta- ja ti-
lannesidonnaisuuden roolia. 
 

3.4.2 Esiymmärrykseni tutkimuksessa 

 
Laadullisessa tutkimuksessa on yleistä, että tutkijalla on esiymmärrystä tutkimuskoh-
teesta. Tämä voi perustua omakohtaiseen tietoon tai kokemukseen, joka on saatu 
itse tai toisen kautta ja joka suuntaa tutkimusta. (Varto, 2005, s. 52–53, 78–82; Puusa, 
Juuti, 2011, s. 49) Pelkästään objektiivista tutkimusta ei ole tässäkään tapauksessa 
vaan esiymmärrys ja tutkimuksen aikainen ymmärryksen lisääntyminen on ohjannut 
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tutkimustani (Tuomi, Sarajärvi, 2002, s. 19). Esiymmärrys on lisääntynyt myös tut-
kimusprosessin aikana teoreettiseen kirjallisuuteen perehdyttäessä. Lisäksi on haettu 
teoreettista perustelua tutkimuksen tarpeellisuudelle. Teorialla on tärkeä rooli aineis-
ton keruun rajaamisessa ja tutkimuskohteen hahmottamisessa. Haastattelut ja ha-
vainnointi eivät voi perustua sattumanvaraisuuteen vaan tutkijalla tulee olla vahva 
teoriatietämys. (Puusa, Juuti, 2011, s. 53–54)  
 
Lähtökohtaoletuksiini liittyen en koe, että olisin voinut irtautua ennakko-
oletuksistani tai esiymmärryksestäni. Tutkimuksissa tutkija ei edes voi täysin irtautua 
ennakkoasenteistaan, koska tutkijaa ohjaavat esimerkiksi aiemmat tutkimukset, ajat-
telutapa, perehtyneisyys ja henkilökohtaisetkin piirteet. Nämä ovat muodostuneet 
tutkijan valintojen tai pitkän ajan kuluessa ilman mitään suurempia tarkoitusperiä. 
Tämä ei poista sitä, että tutkija on vastuussa valinnoistaan ja perusteluiden pitävyy-
destä. (esim. Häikiö, Niemenmaa, 2008, s. 45) Pragmaattisen tutkimusperinteen mu-
kaan havainnot ovat seuranneet käsitystä, että tieto on hyödyllistä, jos se on käytän-
nöllistä ja toimivaa (Tuomi, Sarajärvi, 2002, s. 132).  
 
Avaan tarkemmin rooliani tutkijana ensimmäisen empiirisen vaiheen havainnoitavan 
ryhmän ja prosessin näkökulmasta. Työskentelin tutkimukseni aloituksen ja ensim-
mäisen empiirisen osuuden toteutuksen aikana Kaakkois-Suomen rajavartiostossa 
tehtävänimikkeellä suunnittelu-upseeri. Työjärjestykseni mukaan vastasin hallintoyk-
sikössä toiminnan- ja talouden suunnitteluprosessista. Olin lähellä tutkimuskohdetta. 
En kuitenkaan vastannut prosessin sisällöstä tai siihen vaikuttavista tekijöistä, vaan 
olin yksi valmistelija, joka huolehti hallinnollisesta kokonaisuudesta ja muotoseikalli-
sista asioista. Tehtäväni puolesta pääsin kuitenkin olemaan kaikissa keskeisissä suun-
nittelu- ja päätöksentekopalavereissa mukana. Tämä mahdollisti syvemmän ymmär-
ryksen syntymisen ja siitä raportoimisen. Tästä muodostui myös riskejä, jotka tutki-
jana minun tuli ottaa raportoidessa huomioon.  
 
Itselleni heräsi kysymyksiä esimerkiksi siitä, että pystyinkö olemaan riittävän objek-
tiivinen ja neutraali tutkimuskohteen havainnoinnissa, koska työtehtävänäni oli saat-
taa prosessi tulokseen. Tämä taas vaikutti osaltaan esimerkiksi suoritusarviointiini 
(palkkaan). Näin tämän enemmän positiivisena kuin negatiivisena lähtökohtatilan-
teena, koska luotettavaa ymmärrystä voi muodostua myös olemalla mukana itse pro-
sessissa ja hyödyntämällä esiymmärrystä. Pystyin kohdentamaan aikaani ja kirjaa-
maan tärkeimmät kohdat. Rakensin tutkimusmenetelmien kautta luotettavan ja sy-
vemmän empiiristä aineistoa sisältävän aineiston tutkimuskohteesta kuin olisin ollut 
ulkopuolisena tutkijana. Objektiivisuus tutkimuksessani muodostuu siksi vaihe vai-
heelta argumentaatiostani, tutkimusmenetelmistä ja tutkimusprosessini kuvauksesta. 
 
Tutkimuksellinen tietämykseni aihepiiristä on ollut ennen aloitusta vähäinen. Ehkä 
luovuuden pariin minut ajoi pro gradu -tutkielmani kompleksisuusteoreettinen tul-
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kintakehys riskienhallinnasta ja riskeistä, joita Rajavartiolaitos kohtaa rajatarkastuk-
sissa Suomen ja Venäjän rajalla. Tässä tutkimuksessa paneuduin myös luovuuden 
teoriaan ja uuden kehittämiseen. Yhtenä syynä tämän tutkimuksen aiheen valinnalle 
oli haluni kehittää jotain uutta ja tähän tarjosi hyvän mahdollisuuden organisaatio, 
jonka sisäinen järjestys on sotilaallinen. Minua kiehtoi ajatus, mitä itse olin kokenut 
Rajavartiolaitoksesta ja Puolustusvoimista, joissa puheiden mukaan luovuus ei ole 
ominaispiirre – puhujien mukaan se olisi enemmän Supercellin tapaisten yritysten 
pääomaa kuin sotilasorganisaation.  
 
Erityisesti minua kiinnosti ajatus siitä, että sotilasorganisaation kaltaisen organisaati-
on ihmisissä, toiminnassa ja ympäristössä olisi jotakin erityislaatuista, joka taas vai-
kuttaa luovuuteen eri tavoin kuin stereotyyppisisten puheiden sotilasorganisaation 
mekaanisuus. Vahva omaehtoinen haluni on ajanut tämän viitekehyksen kimppuun. 
Kaikki mitä tutkimusprosessin aikana on tapahtunut, on monen sattuman summaa. 
Olen pyrkinyt tekemään tutkimukseni selväksi, perusteellisesti ja uskottavasti. Ta-
voitteenani tutkimusprosessin aikana on ollut nähdä jotain, mitä muut eivät ole näh-
neet, mutta siten että muutkin lukemalla tämän sen huomaavat. Tämä osuu tutki-
mukseni tarkoitukseen ja sen teoreettiseen ja empiiriseen vuoropuheluuni: uusi ra-
kentuu käytännön kautta.  
 

3.4.3 Havainnointi – empiirisen aineiston kohdentava menetelmä  

 
Havainnointi on menetelmänä peräisin antropologiasta ja kasvatus- ja yhteiskuntatie-
teistä. Havainnoinnilla voidaan saada esille sitä, mitä todella tapahtuu tutkimuskoh-
teessa ja toimivatko ihmiset sillä tavalla kuin odotetaan. Sen yhtenä suurimpana etu-
na on saada välitöntä ja suoraa tietoa yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden toi-
minnasta. (Hirsjärvi ym, 2008, s. 207–208; Alasuutari, 2011, s. 103–104) Havain-
nointi on haastattelun ohella yleisimpiä tutkimusmenetelmiä laadullisessa tutkimuk-
sessa. Sillä haetaan myös vastauksia, jos ei tiedetä juurikaan mitään tutkimuskohtees-
ta. Havainnoinnilla voidaan kytkeä muita aineistokeruumenetelmiä ja aineistoja yh-
teen. Siksi havainnointi on ollut enemmän tukevana menetelmänä haastatteluille. 
Haastatteluilla päästään tutkimuksessa sisälle ilmiön normeihin, kun taas havain-
noinnilla voidaan paljastaa ilmiön käyttäytymistä monipuolistamalla kohteesta saatua 
tietoa. (Tuomi, Sarajärvi, 2002, s. 83–84; Vähämäki, Paalumäki, 2011, s. 102–103)  
 
Havainnointi jaetaan erilaisiin lajeihin ja se voidaan suorittaa systemaattisesti tai va-
paammin. Yleisempiä ovat tilanteet, jossa tutkija on osallinen tutkittavassa ilmiössä 
tai havainnoija on täysin ulkopuolinen. (Hirsjärvi ym, 2008, s. 210–211; Tuomi, Sara-
järvi, 2002, s. 84; Vähämäki, Paalumäki, 2011, s. 103) Variaatioita näiden alalajeissa 
on useita. Tässä tutkimuksessa on käytetty niin sanottua osallistuvaa havainnointia 
(tai täydellistä osallistumista), jossa tutkija on täysin ja kokonaisvaltaisesti osallisena 



 

99 

kaikissa tutkimuskohdetta koskevissa vaiheissa ja tapahtumissa. Tällöin tutkija toimii 
aktiivisesti tutkimuksensa tiedonantajien kanssa. (esim. Tuomi, Sarajärvi, 2002, s. 84)  
 
Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija on osa tutkimuskohdetta. Osallistujan periaat-
teena on saada ihmiset keskustelemaan ja näkemään, että jokaiseen asiaan on enem-
män kuin yksi näkökulma. (Tuomi, Sarajärvi, 2002, s. 84–85) Pitkällä kenttävaiheella 
pystytään tuottamaan tietoa, jota vertaillaan ja syvennetään jatkoanalyysissä tai toisen 
aineiston yhteydessä. Tutkijalla on tällöin oiva tilaisuus nähdä havainnot luonnolli-
sessa kohteessa. Jos tutkimusta tehtäisiin vain haastatteluissa, jäätäisiin varsinaisen 
kokemuksen ulkopuolelle. (Alasuutari, 2011, s. 104) Havainnoissa korostuvat tutki-
jan näkemys ja mielleyhtymät teoriaan. Aineistoa kerätään erilaisiin kenttäpäiväkir-
joihin. Havaintojen tarkkuus vaihtelee riippuen havainnoitavasta tilanteesta tai koh-
teesta. (Huttunen, 2010, s. 41)  
 
Osallistuva havainnointi on kerännyt myös kritiikkiä, koska havainnoija saattaa häiri-
tä tutkimuskohdetta ja tilanteita. Lisäksi tutkijan emotionaalinen sitoutuminen tutkit-
tavaan kohteeseen saattaa muodostua ongelmalliseksi, mistä voi objektiivisuus kärsiä. 
(Hirsjärvi ym, 2008, s. 208) Usein omakohtainen tuttuus ja ennakkotietämys koh-
teesta ratkaisee, millaisella tyylillä lähdetään keräämään kohteesta tietoa. Ennakko-
tiedolla on havainnoinnissa etunsa, koska ymmärrys kohteen tavoista ja kulttuurisista 
käytännöistä säästää aikaa ja tekee helpommaksi kohdentaa aineiston keräämistä. 
(Vähämäki, Paalumäki, 2011, s. 105) Siksi näen etuna, että tutkijan tulisi tuntea jol-
lain tasolla kohdettaan, jotta pääsee riittävästi sisään tutkittavaan ilmiöön (Rastas, 
2010, s. 65). 
 
Yksilön ja ryhmän piirteiden kuvaamisessa yksilöiden käytös on ollut yksi keskeinen 
piirre selittämään yksilön ja ryhmän ominaisuuksia (Eskola, Suoranta, 1999, s. 103). 
Tulee kuitenkin muistaa, että osallistuva havainnointi on toiminut haastatteluiden 
pohjana, josta on tehty lopulliset havainnot. Eli havainnoinnin tuloksia on testattu 
osaltaan molemmissa empiirisissä vaiheissa (I ja II) haastattelun keinoin. Keinona 
yksilön persoonan piirteiden ja käyttäytymisen välisen tiedon yhdistämisen kuvailuun 
on ollut abduktiivinen päättely. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija päättelee ab-
duktioon perustavalla päättelyllä ja päätelmiä testataan vertaamalla abduktiivisen 
päättelyn perusolettamukseen eli havainnot testataan kokeessa, joka osoittaa perus-
olettamusten paikkansapitävyyden tai paikkansapitämättömyyden. (ks. Heikkinen ym, 
2006, s. 89–93) 
 
Tutkijan tulee muistaa pitää erillään havainnot omista tulkinnoistaan (Hirsjärvi ym, 
2008, s. 212). Aineiston kerääminen tapahtui osittain samaan aikaan kuin analyysi 
alkoi. Yleensä vain kenttätutkimuksen tehnyt henkilö pystyy luotettavasti analysoi-
maan aineiston sen kirjavuuden takia. Osallistuvassa havainnoinnissa vuorovaikutus 
eteni paljon kohteiden ehdoilla ja niin roolini ei korostunut. Kenttätyössä oli aktiivi-
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sia vaiheita ja hetkiä, jolloin ei tuntunut tapahtuvan mitään. (ks. Grönfors, 2011, s. 
52)  
 
Tämän tutkimuksen ensimmäisessä empiirisessä vaiheessa havainnointi suoritettiin 
osallistuvan menetelmän mukaisesti. Havainnointiaika oli kahdeksan kuukautta, jota 
voidaan pitää keskipitkänä aikana (ks. Huttunen, 2010, s. 46). Havainnointia tukeva-
na asiana on vahva esiymmärrys kohteesta, joka on kokemuksen muodossa yli 
kymmenen vuotta. Havainnointiaika sisälsi toiminnan ja talouden suunnitteluproses-
sin ensivaiheista lopetukseen asti. Tämä aika ei sisältänyt teemahaastatteluja, jotka 
suoritettiin prosessin päättymisen jälkeen.  
 
Laadullinen tutkinta ei perustu niinkään otantoihin tai määrällisiin mittareihin. 
Yleensä laadullisessa tutkimuksessa on suppea kohdejoukko, joista tehdään johto-
päätöksiä. Johtopäätösten laatimiseen vaikuttaa muun muassa tutkittavana olevan 
kohdejoukon laajuus ja havainnointiin kuluva työaika. Tässä tutkimuksessa ensim-
mäisen empiirisen vaiheen kohdejoukko valittiin kahden vaiheen jälkeen: aluksi pää-
tin, että tutkimuskohteena on hallintoyksikkötaso ja sen prosessi. Tämän jälkeen 
aloitettiin havainnointivaihe, jossa rajattiin ja määritettiin jatko empiirisen aineiston 
hankinnalle. Kohdeyleisöksi määritin ydinryhmän hallintoyksiköstä, josta ensiksi 
karsittiin hallintoyksikön esimies (komentaja) pois. Valinta oli havaintojeni mukaan 
myös looginen, koska muu ydinryhmä kyettiin nimeämään tehtävän tarkkuudella 
organisaation rakenteen takia.  
 
Toimin osana suunnitteluprosessia. En ollut prosessissa päätöksentekijä, mutta osal-
listujien kanssa käsittelin ja analysoin tietoja sekä kommunikoin prosessin tiedoista ja 
toiminnoista. Tämä tarkoittaa väistämättä sitä, että päätökseni on vaikuttanut pro-
sessin tapahtumiin (Lehtonen, 2008, s. 247). Tavoitteenani ei ollut havainnoinnissa 
kehittää prosessia, vaan olla yksi osallistuja muiden joukossa. Tuomi ja Sarajärvi 
(2002, s. 85) toteaa hyvin, että ”tutkija on tullut paikalle oppiakseen, ei opettamaan tai ke-
hittämään. Tutkija toimii fasilitaattorina tai katalysaattorina; hän kokoaa ja koordinoi ihmisiltä 
tulevia ideoita, mutta ei itse toteuta niitä.”. Samalla tavalla olen itse pyrkinyt toimimaan, 
vaikka työroolini näkökulmasta olen myös itse toteuttanut ideoita ja siten vaikutta-
nut prosessin eteenpäin viemiseen. 
 
Teoriasta lähtöisin olevat haastatteluteemat ohjasivat havainnointia. Muodostin tut-
kimusprosessin alussa havainnoinnin pääluokiksi seurantataulukkoon kohdat: ympä-
ristö, prosessi, yksilö ja innovaatio (Vähämäki, Paalumäki, 2011, s. 105–106). En 
lukkiutunut edellä mainittuihin käsitteisiin, vaan pyrin kattavasti rakentamaan kuvaa 
prosessin ilmiöistä ja siinä esiintyvistä toiminnoista. Siksi ryhmän käsite ei ollut tau-
lukossa suoraan, koska sen ymmärrystä muodostettiin muiden kohtien kautta. Jälki-
käteen mietittynä kenttämuistiinpanojen ja käsiteluokkien välillä ei ollut suurta yh-
teyttä toisiinsa, koska huomasin näiden kategorioiden olevan liian laveita yksityis-
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kohtaisille muistiinpanoille. Luovuin kahden ensimmäisen kuukauden jälkeen kate-
gorioista.  
 
Havainnoinnit suoritettiin lähes kaikki silloisella työpaikallani Kaakkois-Suomen ra-
javartioston esikunnassa Immolassa. Havainnoinnin kohteet vaihtelivat epävirallisis-
ta juttutuokioista virallisiin päällikköryhmän kokouksiin sekä yksin tietokoneelta 
työskentelystä valtakunnalliseen opetustilaisuuteen. Pääasiassa havainnoinnit suori-
tettiin tilanteessa, jossa olin työpäivän aikana vuorovaikutuksessa suunnitteluryhmän 
tai sen osan kanssa samassa fyysisessä tilassa. Havainnointitilanteet ovat vaihdelleet 
prosessin aikajanalla tarkasteltuna, koska prosessin luonne on elänyt alun tiiviimmäs-
tä yhteistyöskentelyn ajasta välivaiheen yksintyöskentelyyn ja loppuvaiheen ”äksii-
simäiseen” asioiden käsittelyyn. Havaintoni ovat olleet lukumäärältään suurimpia 
prosessin suunnitteluvaiheessa ja loppuvaiheen aineiston yhteen punomisessa. Kes-
kivaiheen yksintyöskentelyä kuvastavat sähköpostiohjeistukset ja asioiden yksin tai 
toimialoittain käsittely virtuaalisesti esikunnassa.  
 
Havainnot koostuivat normaalista työpäivän toiminnasta ja erityisistä kokouksista. 
Päälinjana havaintojen kirjaamiseen oli asian konteksti. Havainnot tuli liittyä tarkas-
telun kohteena olevaan prosessiin. Tämän tunnistaminen aiheutti välillä haasteita, 
koska normaalit työtehtävät olivat suunnitteluprosessin kanssa päällekkäin. Havain-
tona oli, että merkittävä osa ajasta kohdistui muiden tehtävien suorittamiseen kuin 
itse prosessiin. Tällä oli vaikutusta havainnoinnin ja muistiinpanojen kirjaamisen 
toteuttamiseen. Kenttäkirjan muistiinpanot olivat koosteita päivän keskeisistä, sel-
vimmin esille nousseista tapahtumista. Muistiinpanot vaihtelivat yksityiskohtaisista 
asioista laajoihin kokonaisuuksiin sekä niiden tulkinnan sävy positiivisesta negatiivi-
seen.  
 
Työkokoukset ja päällikköryhmän tapaamiset olivat tärkeitä kiinnekohtia nähdä, mi-
ten tulos muodostui. Niin sanotut normaalit työpäivät olivat yksittäisiä havaintoja 
prosessin kulusta, joissa korostui saturaation kaltainen määrällisyys havaintojen ka-
saantumisesta. Ei tule kuitenkaan väheksyä näitä pienempiä tapahtumia, koska nii-
den kautta voidaan nähdä paljon yksityiskohtia tapahtumista, jotka eivät muuten 
toiminnassa tule ilmi. En pyrkinyt nostamaan itseäni prosessissa tutkijana esille, kos-
ka tiesin, ettei osallistuvassa havainnoinnissa pelkästään tutkijan rooli ole riittävä (ks. 
Grönfors, 2011, s. 52–55). Tässä tutkimuksessa etnografisuus tulee parhaiten esille 
havainnoinnin tiedonhankinnan menetelmällisissä valinnoissa.  
 
Kaiken toiminnan havainnointi ei taida onnistua keneltäkään tai olla edes järkevää. 
Kenttämuistiinpanot tehtiin pääsääntöisesti työpäivän jälkeen sähköisesti (ks. Vähä-
mäki, Paalumäki, 2011, s. 105). Yhtenä vaihtoehtona olisi ollut kirjata kynällä kaikki 
havainnot suoraan paperille (esim. Tiili, 2016, s. 46), mutta koin sen sopimattomaksi 
käytännöksi havainnoinnissa, koska en ollut pelkästään tutkijan, vaan myös työteh-
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tävän roolissani. Jos olisin ollut ulkopuolinen tutkija, joka olisi vain osallistuvasti 
havainnoinut prosessia, silloin suorien muistiinpanojen tekeminen olisi tuntunut 
loogiselta – myös audiovisuaalisten välineiden käyttäminen. Tulee muistaa, että läh-
tökohtatilanne oli toimia suunnittelu-upseerina, jonka tehtävänä on olla prosessissa 
esillä. Ylimääräisten muistiinpanojen tai puheäänitteiden käyttö olisi tehnyt tilantees-
ta epäluonnollisen sekä suoranaisesti häirinnyt tehtävän hoitamista (Tiili, 2016, s. 46). 
On totta, että saatoin valinnallani menettää arvokasta aineistoa pienemmistä tapah-
tumista, jotka olisivat myöhemmin voineet nousta merkittävämmiksi (Vähämäki, 
Paalumäki, 2011, s. 106). 
 
Suunnitteluryhmäläiset tiesivät, että teen työni ohella havainnointia. Päättelin jo al-
kuvaiheessa viritellessäni nauhureita työskentelytiloihin tämän tietouden rajoittavan 
havainnointia. Asioiden arkaluonteisuus ja tutkimuksen sekä työnteon yhdistäminen 
osallistuvaan havainnointiin johtivat siihen, että päätin jättää pois havainnoinnista 
ulkoiset tutkijan välineet (nauhuri, muistivihko). Tällä halusin varmistaa, että olisin 
tutkijana mahdollisimman näkymätön muiden silmissä (ks. Tiili, 2016, s. 31, 45). En 
pyrkinyt vaikuttamaan tarkoituksella prosessin sisältöön tai läpivientiin vaan tein 
töitä tavanomaiseen tapaan osana ryhmää. Haasteena tunnistin tilanteet, joissa ”tut-
kija minä” halusi kertoa teoriasta tulevia ideoita, joita olisin voinut soveltaa käytän-
nössä. Näissä tilanteissa tein päätöksen olla ottamatta keskusteluun osaa edellä mai-
nituin ideoin. Päätökseeni vaikutti tieto siitä, että havainnoinnin jälkeen tiesin haas-
tattelevani ryhmäläisiä. Siksi päätökseni on tältä osin ristiriidassa osallistuvan havain-
noinnin tarkoituksen kanssa (esim. Grönfors, 2011, s. 53). 
 
Päätökseni olla vaikuttamatta prosessiin on kuitenkin osin keinotekoinen. Osallistu-
vassa havainnoinnissa tutkija ei pääse täysin eroon tutkimuksensa tarkoituksesta 
tuottaa tietoa kohteesta. Olin ryhmän vuorovaikutuksessa yksi tekijä, joka subjektii-
visesti käsitteli ja tulkitsi asioita pystymättä olemaan täysin objektiivinen. Hyväksyin 
jatkuvan roolini olla vaikutuksessa tutkimuskohteeseen, sen ilmiöön ja ympäristöön 
(Grönfors, 2011, s. 55). Kenttätyövaiheen uskottavuus on paljon kiinni siitä, miten 
lukija ymmärtää tekemäni valinnat. Uskottavuudessa onnistuminen vaatii tarkkaa ja 
suoraa kerrontaa, kuinka tulokset ovat muodostuneet. Siksi reflektion rooli on ko-
rostunut havainnoinnin tapaisissa menetelmissä. (Kuula, 1999, s. 204; Carr, Kemmis, 
1986, s. 165; Vähämäki, Paalumäki, 2011, s. 107–108) 
 
Ennen analyysivaihetta muutin kenttämuistiinpanotaulukon puhtaaksi kirjoitettuun 
muotoon. Jokainen kenttähavainto sai sivunsa, jotka lopulta muodostivat havain-
noinnin aineiston. Vaikka kenttävaiheen havainnot olivat kerätty ja kirjattu kronolo-
gisesti, ei niistä voi yksilöidä tutkittavien toimia. Havaintojen kronologisuus häivyte-
tään tulosten esittämisen yhteydessä. Yksilön rooli tuli esille enemmän analyysivai-
heessa, jossa peilattiin teorian tuloksia empiiriseen aineistoon. Kaikki yksilöt koettiin 
yhdenvertaisiksi kertojiksi, vaikka prosessin johtajan rooli oli muita laaja-alaisempi.  
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Analyysivaiheessa huomasin muistiinpanojen lukumäärän olleen 34 liuskaa kirjausta, 
joka vastaa havainnointiaikana noin 270 tuntia18. Määrää voidaan pitää vähäisenä 
verrattuna kahdeksan kuukauden havainnointijaksoon, mutta kun sen suhteuttaa 
tilanteisiin, joissa prosessista voitiin ilman tutkijan ”kuvittelua” tai yksintyöskentelyn 
vaihetta saada tulkintoja, pidän määrää aineiston analyysiin riittävänä. Onhan kysees-
sä jokaisen päivän havainnot koottuna yhteenvetomuotoon.  
 
Havainnoinnin aineisto koostuu suurelta osin ryhmän toiminnasta ja sen ympäristös-
tä. Havainnoinnissa yksilön rooli jäi vähäiseksi, koska en pystynyt tekemään havain-
nointia samaan aikaan muiden tehdessä töitä näyttöpäätteellään. Siksi tutkimuksen 
kiinnostuksen kohteet: yksilön persoona, kokemus ja osaaminen tulivat esille enem-
män ryhmäkeskustelun havainnoissa sekä teemahaastatteluissa. Yleisesti voidaan 
sanoa, että Rajavartiolaitoksessa työntekijät tekevät monia eri asioita päällekkäin, 
ristikkäin ja verkottuneesti – tutkimuskohteena oleva suunnitteluprosessi on hyvä 
esimerkki Rajavartiolaitoksen toimintakulttuurista sekä positiivisessa että negatiivi-
sessa merkityksessä. Jokaisen työntekijän ja erityisesti johtavien asiantuntijoiden tu-
lee kyetä samanaikaisesti tekemään pitkän ajan suunnitelmia ja myös lyhyen tähtäi-
men toimia asioiden eteenpäin viemiseksi. Vaatimus on ristiriidassa linjaesikuntara-
kenteen kanssa, koska yleensä sotilasorganisaation tehtävärakenne korostaa tehtä-
vänjaon selkeyttä ja sen yksinkertaisuutta. Tällöin organisaatiorakenteen mukaisesti 
jokaisella työntekijällä on kapea sektori tai tehtävä, josta vastataan yhdelle esimiehelle. 
 
Havainnointiaineiston määrä ei poista tutkijan kokemuksellisuutta prosessista. Se ei 
pyyhkiydy pois muistista, vaikka kirjoitettu aineisto lisää analyysin toistettavuutta. 
Objektiivisuutta ei kyetä pelkästään lisäämään havainnointien kirjaamisen lukumää-
rällä. Olen toiminut prosessin sisällä koko ajan ollen poissa työtehtävästäni vain 
vuosilomallani (pidetty 4 viikkoa havainnointijaksolla). Siksi uskon pystyväni ymmär-
tämään merkittävimmät ja toistuvimmat tekijät aineiston pohjalta. Olen ollut tutki-
muskohteessa läsnä maksimimäärän havainnointijaksolla, minkä lisäksi olen aikai-
sempien tehtävieni kautta omannut tutkittavasta organisaatiosta syvällisen esiymmär-
ryksen. Osallistuvat henkilöt ovat oppineet tuntemaan minut myös ihmisenä eikä 
vain näyttelijänä, joka osallistuu heidän työyhteisöönsä (Grönfors, 2011, s. 55–56). 
 
Viitatessani puhtaaksi kirjoittamiini muistiinpanoihin, ilmoitan havainnoinnin kent-
täpäiväkirjan (KPK) ja sivunumeron esimerkiksi KPK1. Olen kirjoittanut työssä 
esiintyvät otteet muistiinpanojeni pohjalta. Kuvailen kokemaani tilannetta ja toimin-
taa tulkintani mukaisesti. Käsitellyt kohteet eivät pyri olemaan tyhjentäviä. Olen tul-
kintani pohjalta valinnut käsiteltäviksi kohteiksi merkittäviä ilmiöitä ja tapahtumia. 
Esiin otettavat kuvaukset edustavat osittain määrällistä näkökulmaa, koska olen luo-

18 Tuntimäärä oli huomattavasti suurempi, koska kaikkia yksittäisiä tunteja kahdeksan kuukauden ajanjaksolla 
en ole erikseen kirjannut ylös, vaan 270 tuntia muodostuu kenttäpäiväkirjan muistiosta.  
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kitellut havaintoja myös määrällisen esiintyvyydenkin mukaan. (esim. Tiili, 2016, s. 
47) Lisäksi tarkoituksenani on tuoda esille havainnoinnin ja teemahaastattelun vas-
takkaisia tuloksia. Käsittelyssä noudatetaan esityksen osalta kaavaa, jossa viittaama-
ton teksti on teemahaastattelusta peräisin, kun taas muu viitattu aineisto tulee joko 
kenttäpäiväkirjasta tai muista lähteistä.  
 

3.4.4 Teemahaastattelu tiedon syventävänä menetelmänä 

 
Teemahaastattelu oli luonteva vaihtoehto lisämenetelmäksi havainnoinnille. Havain-
nointia pidetään yksistään riittämättömänä aineistonkeruutapana (esim. Tuomi, Sara-
järvi, 2002, s. 83) tai havainnointia pidetään yleisemmin toissijaisena aineistona (Vä-
hämäki, Paalumäki, 2011, s. 102). Teemahaastattelua pidetään työläänä menetelmänä 
(Laaksonen, 2009, s. 71). Teemahaastattelussa tutkijalla on vaiheita, joihin vaikuttaa 
hänen arvionsa ja tulkintansa tutkimuskohteesta. Lisäksi haastateltavillakin on jon-
kinlainen arvio siitä, mihin haastattelukysymyksillä ja niiden vastauksilla etsitään rat-
kaisuja (Alasuutari, 2011, s. 149). Tässä tutkimuksessa pyrittiin kysymään haastatel-
tavilta luokitelluista esiintyvyyksistä, mutta keskittyen asioiden ymmärtämiseen ja 
haastatteluiden toisiinsa vertaamiseen.  
 
Haastatteluiden eri tyyppien valinnassa tulee pohtia, ketkä ovat haastateltavia ja mitä 
heiltä halutaan selvittää. Teemahaastattelu pidetään lomakehaastattelun ja avoimen 
haastattelun välimuotona, jossa teemat ovat etukäteen tiedossa. (Hirsjärvi ym, 2008, 
s. 205; Hirsjärvi, Hurme 2001, s. 47–48) Haastattelun kysymysten strukturoinnin 
taso riippuu tutkimuksen tavoitteista. Menetelmänä sen joustavuus on etuna, mutta 
mahdolliset tulkintavirheet tulosten yhteenvedossa ovat riskinä. Yleisesti haastatte-
lun etuna on päästä lähelle tutkimuskohteita ja saada tietoa yksilöiltä, joita tutkija 
pystyy luotettavasti ja reflektoiden käsittelemään. Teemahaastattelussa on taustalla 
ajatus siitä, että haastateltavat ovat läpikäyneet tai kokeneet tietyn asian tai prosessin. 
Menetelmän ominaisuuksiin kuuluu teemojen ennalta päätettävyys ja niiden haastat-
telua ohjaava vaikutus. Sitä käyttävällä tutkijalla tulee olla jokin esiymmärrys kohtees-
ta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. (Puusa, 2011, s. 78, 81–82) Haastatteluissa on 
haastattelijan taipumuksella ja persoonalla oma vaikutuksensa, mutta eri haastattelu-
tyyppejä käyttäen voi sama haastattelija päästä samaan tulokseen (Grönfors, 2011, s. 
28).  
 
Teemahaastattelun rungon rakentuminen oli kompleksinen prosessi. Luovuus on 
liian abstrakti kysyttäväksi siitä suoraan ihmisiltä. Tarvitaan rajauksia ja jopa rajoitet-
ta, jotta siitä saadaan näkyvää. Aluksi tutkimuksen lähtökohtana olivat luovuuden 
mahdollistavat tekijät, joiden kautta lähestyttäisiin kohdetta. Nopeasti tuli esille, että 
tämä on valtavirta luovuuden tutkimuksessa. Löytyi kuitenkin useampi tutkimus 
myös luovuuden esteistä (esim. Amabile ym, 1996; Rajaniemi, 2010). Katsoin, että 
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luovuuden esteet täydentäisivät hyvin kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaani. Otin 
esteet mukaan tutkimukseeni yhdeksi teemaksi ja niiden kautta muodostui mielen-
kiintoisia tuloksia ja erityisesti uusia havaintoja luovuuden rakentavien tekijöiden 
täydentäväksi näkökulmaksi.  
 
Teemat haastatteluun ovat muodostuneet teorialähtöisesti. Niitä on tarkennettu ja 
osin testattu havainnoinnin yhteydessä tutkijan omin toimenpitein.19 Kenttähavain-
not kirjattiin. Yhtenä tehtävänä oli havainnoida teorian osuvuutta käytäntöön ja sitä 
kautta teemahaastattelun kysymysasetteluun. Tutkimuksen alkuvaiheessa muodostui 
käsitys siitä, että oli olemassa ryhmä, jolle oli määrätty vastuu huolehtia hallintoyksi-
kön suunnitteluprosessista. Tämä ryhmä muodostettiin jokaisessa hallintoyksikössä 
samaan tapaan ja ohjeistus suunnitteluprosessista koski kaikkia hallintoyksiköitä soti-
lasorganisaatiolle tyypillisellä tavalla. Siksi haastateltavien valinta vaikutti teemahaas-
tattelun rungon muodostamiseen. Lisäsin jokaisen teeman alle tukikysymyksiä, jotta 
päästiin keskustelussa teoriasta tulleisiin alateemoihin. Tämä ohjasi teemahaastatte-
lusta puolistrukturoidun. Tässä oli myös riskinsä. Teemat rakentuivat seuraavista 
aiheista: 
 

Ensimmäinen ”organisoituminen hallintoyksikössä”. Teema oli ikään kuin lämmit-
telyä tulevaan. Halusin selvittää, kuinka organisaatio toimii päivittäin ja nos-
taako haastateltavat jotain yksittäistä asiaa esille, joka tulee myöhemmässä 
vaiheessa jonkin muun teeman yhteydessä esille.  
Toinen ”yksilön luovuus prosessissa”. Selvitettiin yksilön näkökulmaa prosessissa, 
jossa korostui yksilöllinen tuntemus ja kuinka hän toimi prosessissa.  
Kolmas ”ryhmän luovuus prosessissa”. Selvitettiin ryhmän vuorovaikutusta, toi-
mintaa sekä kommunikaatiota.  
Neljäs ”ympäristön vaikutus prosessiin”. Selvitettiin fyysisen ympäristön ja ilma-
piirin/ilmaston vaikutusta yksilön ja ryhmän toimintaan.  
Viides ”innovaation vaikutus prosessissa”. Selvitettiin tunnistavatko haastateltavat 
prosessista rakentuvaa tuotetta uutena ja erityisesti kuinka uusi tieto proses-
sissa rakentuu.  
Kuudes ”mahdollisia esteitä luovuudelle prosessissa”. Selvitettiin, onko luovuudelle 
esteitä prosessissa ja korostuvatko jotkin organisaation ominaispiirteet ryh-
män viitekehyksessä. Tähän liittyi taulukkomuotoinen vaihtoehtotarkastelu, 
johon oli teorialähtöisesti kerätty tietoa organisaatiosta ja sen toiminnasta 
johtuvista esteistä luovuudelle.  

19 Tein teemat teorialähtöisesti ennen haastatteluiden aloittamista. Teemoja kuljetin mukana kenttäpäiväkirjas-
sani vain osan aikaan, mutta pyrin arvioimaan sitä kautta, ovatko teemat a) riittävän tarkkoja b) esiintyykö 
teemojen aihepiirejä käytännön toiminnassa c) puuttuuko jotain oleellista teemoista tai niiden alakysymyksistä. 
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Seitsemäs ”miten kehittäisin prosessia hallintoyksikössä”. Halusin antaa vapaan sa-
nan haastateltaville kertoa mahdollisia kehittämiskohtia, joita voitaisiin ana-
lyysissä hyödyntää aikaisempien teemojen vastauksiin.  

 
Teemahaastattelun kysymykset ovat liitteessä 2. Kysymykset olivat luotu yksinkertai-
siksi ja avoimiksi. Pyrin sitomaan ne teorialähtöisesti havaittuihin kohtiin tutkittavas-
ta prosessista. Toinen vaihtoehto olisi ollut lähteä strukturoimattomalla mallilla, 
mutta haastateltavien määrä, teoreettiset lähtökohdat, keskeisten käsitteiden moni-
mutkaisuus ja haastatteluun valittujen kohdehenkilöjen taustat tekivät haastattelusta 
puolistrukturoidun. Strukturoimaton haastattelu olisi voinut tehdä aineistosta vaihte-
levamman, mutta samaan aikaan aineistona liian hajanaisen. Halusin kokeilla teorias-
ta tuotujen käsitteiden merkitystä sotilasorganisaatiossa, mutta samalla jättäen tilaa 
uusien teorioiden kehittelylle. Tulkinnat ovat viime kädessä kirjoittajan tekemiä (Ras-
tas, 2010, s. 73; Puusa, 2011, s. 78).  
 
Haastattelun teemoilla oli alakysymyksiä, joita käytin tarvittaessa tarkentaakseni ky-
symyksiä. Pääosa haastateltavista vastasi samoihin kysymyksiin ja eroavaisuudet tuli-
vat haastatteluiden aikana tarkennettavista kysymyksistä. Haastatteluissa kysyttiin 
lähtökohtaisesti samassa järjestyksessä kysymykset kuin ne olivat kirjattu. Tämä joh-
tui siitä, että haastateltavat olivat saman taustan omaavia ja liittyivät kiinteästi proses-
siin. Joustavuus ja tilanteenmukaisuus pidettiin kuitenkin mukana sekä annettiin 
haastattelutilanteen mennä eteenpäin omalla painollaan (ks. Tuomi, Sarajärvi, 2002, s. 
75). Isoin muutos kysymyksien muodossa tapahtui heti ensimmäisen haastattelun 
aikana. Haastattelukysymyksissä oli jokaisen teeman jälkeen kertaava kysymys esi-
merkiksi ”mitä sinusta on yksilön luovuus ja kuinka se esiintyy prosessissa”. Poistin ensim-
mäisen haastattelun jälkeen kaikki luovuus- ja innovaatiotermit kysymysten sisällöstä, 
koska haastateltavilla oli vaikea hahmottaa kysymystä. Termit olivat yllättävän vaikei-
ta ymmärtää. Jatkoin muut haastattelut samalla rungolla ilman näitä käsitteitä.  
 
Haastateltavia johdateltiin kysymyksillä aihepiireihin, joka saattoi vaikuttaa heidän 
vastauksen sisältöön. Itse haastattelutilanteessa pyrittiin unohtamaan puolistruktu-
roitu ”kysymys kysymyksen perään” ’toimintamalli’, vaan annettiin haastateltavalle 
tilaa ja aikaa vastauksille. Teemahaastattelussakaan ei voi kysellä aivan mitä tahansa, 
vaan tulee löytää vastauksia tutkimuksen ongelman asetteluun (Tuomi, Sarajärvi, 
2002, s. 77). Loppujen lopuksi haastattelut ovat tulkintaani. Niissä yritän päästä ku-
vaamaan aidosti tutkittavien ajatuksia, mikä oli haasteellista (Puusa, 2011, s. 80). Ai-
neisto ei suoraan anna minulle mitään, vaan tulkinta ja valintani ohjaavat tuloksen 
muodostumista (Ruusuvuori ym, 2010, s. 15).  
 
Jokainen haastattelutilanne tuntui yksilölliseltä tapahtumalta. Haastateltavien puhe-
tyyli ja asioihin suhtautuminen olivat erilaisia. Haastatteluiden alkuvaiheen ylityksen 
jälkeen huomasin upseerien olevan vastauksissaan melko homogeenistä populaatiota. 
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Neljännessä haastattelussa totesin kysymyksien olevan toimivia, koska vastaukset 
alkoivat kasaantua muodostaen keskustelevaa aineistoa teorian kanssa. Tässä koh-
dassa täytyi olla tarkkana, ettei lähtenyt haastattelutilanteessa aikaisempien vastauk-
sien vietäväksi (ks. Puusa, 2011, s. 78). Tukikysymykset toimivat hyvin haastattelun 
eteenpäin viejänä. Lisäksi haastattelutilannetta paransi ratkaisuni olla lähettämättä 
haastateltaville kysymyksiä ja teemoja etukäteen. Haastatteluista kyettiin muodosta-
maan yksilöllinen tapahtuma, jonka tulokset olivat yhdessä vertailukelpoisia ja analy-
soitavia.  
 
Suunnitteluryhmään kuuluminen liittyi tehtäviin, jotka ovat yhteneväiset eri hallinto-
yksiköissä. Samankaltaisuus ohjasi ja rajasi valitsemaan haastateltaviksi koko suunnit-
teluryhmän, kymmenen henkilöä. Tarkoitus oli syvällisesti perehtyä prosessissa haas-
tateltavien työskentelyyn, ympäristöön ja toimintatapoihin. Valitsemalla ryhmän ul-
kopuolelta henkilöitä, olisi pitänyt samalla muuttaa tutkimuksen tavoitetta ryhmästä 
yksilöihin tai ympäristöön. Tämä ei kuitenkaan ollut tavoitteena, joten vaikka haas-
tatteluiden pieni määrä askarrutti, niin menin tutkimuksen tavoite edellä. Kyse on 
enemmän siis perusteluista kuin määrästä, vaikka kvantitatiivisessa tutkimuksessa 
yleistämisen näkökulmasta pienempi määrä aiheuttaa haasteita.  
 
Haastateltavat olivat kaikki pitkän linjan rajavartiomiehiä, joiden kokemus upseerin 
työstä oli vähintään kymmenen vuotta Rajavartiolaitoksessa. Keskimääräinen koke-
mus haastateltavilla oli yli kaksikymmentä vuotta. Esimerkiksi luovuustutkijoista 
Ericsson (1998) näkee monilla aloilla vaadittavan noin 10 vuoden aktiivisen työelä-
mäkokemuksen todellisen asiantuntijuuden saavuttamiseksi (Sydänmaanlakka, 2009, 
s. 110). Voidaan olettaa siten haastateltavien asiantuntijuuden olevan syvällistä. Or-
ganisaation sisäisesti tiedetään, ketkä osallistuivat haastatteluihin, mutta ei pystytä 
arvioimaan sitä, kuka on vastannut mitäkin haastatteluissa. Kukaan haastatteluihin 
valituista ei osallistumisesta kieltäytynyt tai edes kyseenalaistanut rooliaan. Tätä tuki 
varmasti roolini työyhteisössä ja tieto tutkimukseni yleisistä lähtökohdista.  
 
En tarkoituksella lähettänyt haastateltaville haastattelukysymyksiä ennakkoon (vrt. 
Tuomi, Sarajärvi, 2002, s. 75). Haastateltavat tiesivät tulevansa haastateltavaksi, kos-
ka minun tuli hakea tutkimuslupa organisaatioltani. Lähetin kaikille aiheesta sähkö-
postikutsun ja lyhyen kuvauksen tutkimuksestani ja haastattelutilaisuudesta. Jos oli-
sin lähettänyt kysymykset ennakkoon, olisi se ohjannut tutkittavia liikaa johonkin 
suuntaan. Pidin tätä tutkimukseni tarkoituksen ja sitä kautta luotettavuuden ja tulok-
sien uskottavuuden näkökulmasta tärkeänä.  
 
Teemahaastattelun tieto voi olla osittain vääristynyttä, koska vastaajilla voi olla omia 
käsityksiä esimerkiksi sotilasorganisaation tarkoituksesta ja yhteiskunnallisesta roolis-
ta. Lisäksi käsite luovuus voi aiheuttaa vastaajissa ristiriitaisia tunteita. Nämä voivat 
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vaikuttaa vastauksien sisältöön. Haastattelujen strukturoidumpi rakenne ennalta eh-
käisi haastattelun johdattelua.  
 
Tunsin haastateltavat hyvin, mikä rakensi osaltaan luottamusta. Haastateltavien oli 
luullakseni helppoa esittää asioita suoraan ja tarvittaessa pyrkiä selventämään tarkoi-
tustaan. Tulkintavirheiden mahdollisuus täten vähentyi (Puusa, 2011, s. 78). Olen 
yrittänyt ottaa tätä asiaa huomioon haastattelukysymyksien muotoilussa ja pitänyt 
esillä asian havainnoinnin aikana, koska ensimmäiset kommentit työkavereiltani tut-
kimuksestani olivat ”ei me olla luovia”. Etuna havainnoinnin tekemisestä ennen tee-
mahaastattelua oli juuri se, että tunsin haastattelutilanteessa haastateltavat ja pystyin 
haastattelutilanteessa aistimaan haastateltavien tuntemuksia ja vastauksia. Uskon 
vahvasti, että haastateltavat saivat kertoa omana itsenään mielipiteensä eikä heidän 
tarvinnut olla haastatteluissa organisaation virallisia edustajia.  
 
Haastateltavien samanlaiset taustat ja tutkimuskohde tekivät haastattelutilanteesta 
luontevan. Minulle ei tullut tunnetta, että haastateltavat eivät ymmärtäisi kysymyksiä 
tai haastattelutilanne olisi pinnallista. Kysymyksiä pystyin tarkentamaan ja peilaa-
maan havainnointiaikaisiin yksityiskohtiin. Aineistoa analysoitaessa tämä otettiin 
huomioon. Eräällä tavalla yhdessä koettu prosessi teki haastateltavien ja haastatteli-
jan välille merkityksellisen hetken, missä haastateltavat pystyivät kertomaan avoimes-
ti ja syvällisesti luovuutta käsitteleviä ilmiöitä ja tekijöitä.  
 
Haastatteluaineisto on monesti konteksti- ja tilannesidonnaista. Siksi tässä laadulli-
sessa tutkimuksessa ei tehdä päätelmiä pelkästään yleistettävyyttä ajatellen, vaan läh-
detään tutkimaan yksityistä tapausta tarkasti saaden näkyviin, mikä ilmiössä on mer-
kittävää ja toistuu yleisemmällä tasolla. (Hirsjärvi ym, 2008, s. 177, 202) Perustelen 
tekemääni valintaa seuraavilla asiakokonaisuuksilla: ryhmän määritelmän selkeys ja 
koko, prosessin yhdenmukainen toteutus, vahva esiymmärrys, osallistuvan havain-
noinnin tuottaman lisäaineisto ja haastatteluiden teemoittelu. Lisäksi haastatteluai-
neiston ymmärtämistä auttoi laaja esiymmärrys, jota tuki havainnoinnin aikainen 
työtehtävä tarkasteltavan kohteen ytimessä (ks. Puusa, 2011, s. 80).  
 
Anonymiteetin säilyttäminen oli tärkeää haastateltavien osalta. Olen osa Rajavartio-
laitoksen kulttuuria ja pidän sitä avoimena, mutta siitäkin huolimatta yksilölle voi 
muodostua asemastaan riippuen paineita toistaa organisaation viestinnällistä sano-
maa tai yleisiä parafraaseja. Halusin minimoida tämän riskin. Haastateltavista kolmea 
henkilöä voi pitää tehtäviensä perusteella esimiehinä. Haastattelukysymykset olivat 
rakennettu sellaisiksi, etteivät ne olleet tehtäväriippuvaisia. Johtamiseen liittyvissä 
kysymyksissä pyrittiin vähentämään johtajaan liittyvää keskustelua yksilönä, koska 
tarkoituksena ei ollut esimerkiksi arvostella tämän prosessin johtajan toimintaa, vaan 
selvittää ja kuvata kulttuurista ja organisaatiosta johtuvia käytänteitä ja toimintoja, 
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jotka vaikuttavat luovuuden osa-alueisiin. Yksilöllisyys haluttiin analyysivaiheessa 
hävittää ja korostaa haastateltavien kertomaa.  
 
Nauhoitetut aineistot litteroitiin ”sanasta sanaan” -periaatteella maksullisen palvelun 
tarjoajan toimesta. Saadessani aineiston käsiini sivumäärä oli 530 minuuttia ja 175 
liuskaa. Teemahaastattelujen kesto oli keskimäärin 53 min. Haastatteluissa pystyttiin 
näkemykseni mukaan unohtamaan työn kautta muodostuneet käytänteet sekä ystä-
vyyssuhteet ja keskittymään haastattelutilanteeseen. Muutamassa kohdassa tuli mie-
leen, että haastateltavat pyrkivät yksittäisissä kysymyksissä vastaamaan liiankin posi-
tiivisesti, vaikka en ollut työpaikallani kertonut tai kuvannut tutkimukseni yksityis-
kohtia kenellekään. Näissä tilanteissa tarkensin kysymystä ja pyysin syventymään 
esitettyyn väitteeseen. Tätä kautta kysymysrunko pysyi kasassa ja etenin kysymykses-
tä toiseen.  
 

3.4.5 Aineistojen yhteinen analyysi 

 
Teemahaastattelun ja osallistuvan havainnoinnin analyysi on suoritettu teoriasidon-
naisesti. Tällöin on ominaista abduktiivinen päättely, koska aineistolähtöisyys ja val-
miit mallit kulkevat rinta rinnan. Teoria toimii ikään kuin apuna analyysin etenemi-
sessä. Silloin on ominaista analyysissä aluksi aineistolähtöisyys, joka kääntyy ja sitou-
tuu kokonaisuutena teoriaosaan loppuvaiheessa. (Tuomi, Sarajärvi, 2002, s. 98–99) 
Kattava ja tarkka kuvaus aineistoni analyysin vaiheista lisää tulkintani luotettavuutta 
(Ruusuvuori ym, 2010, s. 27). Aineiston analyysin taustojen ymmärtämisessä tulee 
tuntea edellä mainittujen esiymmärryksen, tutkimustrategian ja menetelmien valinnat, 
jotka vaikuttavat analyysin perusteisiin.  
 
Analyysitapani muistuttaa Yin (2003) mallin ja empiiristen havaintojen yhteensovit-
tamista, mitä myös Jalonen (2007, s. 197–198) on hyödyntänyt väitöskirjassaan. Olen 
sitonut aineiston analyysini tuloksia teoreettisiin käsitteisiin. Tällä tavalla voin esittää 
ymmärrettävässä muodossa luovuutta ja myös tulokset sidotaan aikaisempiin tutki-
mustuloksiin. Tutkimustulokseni eivät ole suoraan yleistettävissä laajaan joukkoon, 
vaan ennen kaikkea niiden tarkoitus on syventää ymmärrystä ja täsmentää aikaisem-
pia tuloksia. Voitaisiin olettaa, että tuloksien yleistettävyys soveltuisi parhaiten vas-
taavanlaisiin turvallisuusorganisaatioihin tai laajemmassa mittakaavassa mahdollisesti 
valtiohallinnon voittoa tuottamattomiin organisaatioihin. Näen kuitenkin varsinaisen 
tutkimuskohteen olevan tutkittu jo nyt hyvinkin laajassa kentässä, joten laajemmalle 
tiedeyhteisölle tulokset mahdollistavat keinon laajentaa luovuuden teoriaa ryhmässä.  
 
Aineiston analyysin suorittamiseen vaikuttaa, kuinka aineisto koodataan, luokitellaan, 
teemoitellaan tai tyypitellään. Tapoja on monia ja kukin tutkija valitsee ilmiöönsä 
sopivimman tavan tämän suorittaa. (Tuomi, Sarajärvi, 2002, s. 94–95) Esimerkiksi 
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aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä aineisto pilkotaan ja uudelleen ryhmitetään 
kokonaisuudeksi. Pelkkää aineistolähtöisyyttä ei ole. Aloin tutustua aineistoon luke-
malla ja tekemällä muistiinpanoja. En käyttänyt aineiston analyysivaiheessa teknisiä 
apuohjelmistoja (esim. Atlas.ti), joilla oltaisiin voitu ennen kaikkea säästää aikaa. Ha-
lusin tämän osion tehdä alusta loppuun itsenäisesti, koska en itse litteroinut aineistoa.  
Analyysin ensimmäisessä vaiheessa pyrin löytämään aineistosta samankaltaisuuksia. 
Haastatteluissa en edennyt saturaatiopisteen kautta, vaan pidin haastatteluiden aikana 
eräänlaisena laadullisena mittarina kysymyksien ymmärrettävyyttä ja keskustelun 
luonnetta. Tämä johtui siitä, että tiesin haastattelevani kaikki suunnitteluryhmään 
kuuluvat, minkä jälkeen tuli miettiä, laajennetaanko haastattelua ryhmän ulkopuoli-
siin eli toimialojen muihin valmistelijoihin.  
 
Luin aineistot kaksi kertaa läpi ennen luokittelun varsinaista aloittamista. Tulee muis-
taa, että aineiston luokittelu ei ole sama asia kuin analyysi (Ruusuvuori ym, 2010, s. 
19). Luokittelussa tein ensiksi karkeasti kysymyksien yhdistämistä toisiinsa ja tein 
kansioita yhdistelmäkysymyksistä, joista taas muodostui teemoja. Tämän jälkeen kä-
vin erikseen jokaisen kysymyksen läpi tehden samalla muistiinpanot ja lyhyen refe-
raatin jokaisesta kysymyksestä. Sitten alkoi varsinainen analyysi. Aineisto oli luokitel-
tu ja pidin edelleen alustavat teemat analyysin lähtökohtana. Teemat tuntuivat tässä 
vaiheessa toimivilta ja tukikysymyksien tiedollinen sisältö onnistuneelta.  
 
Haastatteluiden aikana kävi selväksi, että kysymykset kannatti tehdä teorialähtöisesti 
ja erityisesti havainnointi suorittaa ennen haastatteluita. Saturaatiota tapahtui use-
ammissa kysymyksissä ja haastateltavat nostivat samoja asioita esille kuin olin kirjan-
nut havainnoinnissa. Tarkoituksena oli tässä vaiheessa tunnistaa kaikki samankaltai-
suudet ja eroavaisuudet aineistosta, mutta kuvata laajasti myös havainnoinnin lähde-
aineisto huomioiden tutkittava ilmiö. Tajusin, että aineiston käsittelyssä korostuu 
tilannesidonnaisuus. Nimesin luokat referaattien nimillä, joiden nimeämisessä hyö-
dynsin teoriaosan piirretaulukoita. Alaluokkien suhde verrattaessa niitä haastatelta-
vien lukumäärään oli vielä suuri. Kykenin tunnistamaan asiakokonaisuudet, jotka 
eivät suoraan kytkeytyneet kysymyksiin. Tarkoituksena oli koota havainnointiosuu-
den kanssa vertaileva aineisto. Edellä mainituista aineistoista voitaisiin tehdä analyy-
sin lopulliset johtopäätökset.  
 
Empiirisen aineiston johtopäätökset ovat syntyneet jo moneen kertaan todetun teo-
riasidonnaisen analyysin ja abduktiivisen päättelyn mukaisesti. Kun aineisto oli tee-
moitettu ja alaluokiteltu, alkoi ristikkäin vertailu havainnointiaineiston kanssa. Tässä 
kohdassa teoreettiset käsitteet toimivat tuloksien yleistämisen ja rajaamisen muotona. 
Etukäteen mietityt teemat ja haastattelukysymykset olivat analyysissa tärkeässä roo-
lissa. Vaikka haastattelun kysymyksissä oli avoimempia kysymyksiä, niin haastatte-
luissa kysyttiin myös tarkentavia kysymyksiä. Näiden kysymysten sisään oli laitettu 
luovuuden yksi tekijä, mikä helpotti aineiston keräämistä ja ”testaamista” juuri ky-
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seessä olevasta tekijästä. Esimerkiksi ”oliko sinulla riittävästi aikaa itsesi toteuttamiseen?” 
tyyliset kysymykset mahdollistivat laajemman vastauksen silti rajatusti teemaan ja 
tekijään (aika) sitoen. Tämä edesauttoi aineiston analyysissä rajaamalla ja kohdenta-
malla aineistoa teorialuvun mukaiseen viitekehykseen. Toisaalta tämä saattoi rajata 
ulkopuolelle mielenkiintoisia uusia näkökulmia.  
 
Tutkimuksen tavoitteena on kuitenkin ollut edetä teemoilla ja alakysymyksillä, jotka 
itsessään rajaavat jo teknisesti haastattelutilanteista osan todellisuudesta pois. Kysy-
myksien valinta tapahtui jo teoriaosuuden jälkeen ja valintaa tarkennettiin havain-
noinnin aikana. Kaikkia teorialuvun luovuuden tekijöitä ei kysytty suoraan, koska 
katsottiin teemojen olevan riittävän laajoja mahdollistaakseen vapaamman vastaami-
sen. Osaa tekijöistä ei kysytty siksikään, että ne olivat lähellä toista käsitettä. Tulee 
ymmärtää teoriaosuuden käsitteiden kokoamisen olevan laajempi viitekehys empiiri-
sille valinnoille. On haluttu laajasti nostaa esille eri tekijöitä tasoittain ja luokittain, 
jotta olisi mahdollista ymmärtää tarvittaessa laajemmin empiiristen osuuksien aineis-
toja.  
 
Luovuuden eri tekijät saivat merkityksen kontekstiin sidottuna. Tämä mahdollisti 
lopullisten johtopäätöksien tekemisen. Tuli tarkastella teema kerrallaan läpi aineisto 
ja kysyä siltä, sama haastattelun kysymys läpi tällä kertaa koko aineiston osalta. Tätä 
kautta aineisto alkoi kertomaan ensiksi yhden asian ja sen jälkeen toisen. Tässä koh-
dassa ymmärsin myös rajoitteet sille, jota olin kysynyt haasteluissa ja kirjannut ha-
vainnoinnissa. Olin edennyt teemoilla, joita ei pitänyt lähteä rikkomaan valitussa 
menetelmässä. Analyysi eteni suoraviivaisesti ja noudattamalla teemojen valintaa. 
Yhteenvetona voidaan todeta kyse olleen myös keksimisen logiikasta, jossa tutkijan 
on tuotettava viime kädessä analyysinsä viisaus ja teemojen valinnat, jotka ovat 
nousseet tutkimuskohteesta ja syvästä ymmärryksestä (Tuomi, Sarajärvi, 2002, s. 
101–102). Tätä analyysin kokonaisuutta tuki vahva esiymmärrys kohdeorganisaatios-
ta ja osallistujista.  
 
Teemojen tuloksien käsittelyssä esitän haastattelusitaatteja. Niiden esittämisessä 
noudatan tulkintaani siitä, mitkä otteet kuvaavat edustavimmin yleistettävyyden puo-
lesta haastatteluiden aineistoja. Olin kiinteästi mukana prosessissa, ja siksi kykenen 
hahmottamaan aineistosta, mikä on tutkimuksen kannalta merkityksellistä. Haastat-
telusitaatit ovat katkelmia, jotka ovat sisennetty ja kursivoitu. Käytän tekemiäni ly-
hennyksiä tai lainauksen alkamisen kesken lauseen kuvaamaan kolmea pistettä (…) 
sekä hakasulkeita [ ] tapauksissa, joissa olen merkinnyt kommentteja tai selvennyksiä. 
En ole lisännyt sitaattien jälkeen tunnistetietoja, koska kaikki haastattelut ovat suori-
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tettu paikan, organisaation, prosessin ja ryhmän näkökulmasta yhtäläiselle joukolle20. 
Anonyymiyden paljastumisen varjolla en nähnyt tarkoituksenmukaiseksi kertoa sitaa-
teissa tarkempia tietoja, koska litteroidussa aineistossa on jokaisen haastattelun alus-
sa henkilötiedot, päivämäärä ja haastattelun kesto. Olen poistanut sitaateista tunnis-
tettavan puheilmaisun fraasit, mutta jättänyt valintani ja arviointini mukaan elävöit-
täviä sanontoja ja käsitteitä. Lisäksi olen korjannut kohdat, jotka tunnistettaisiin ky-
seisen henkilön ilmaisuksi. 
 
Seuraavaksi esittelen empiirisessä vaiheessa käytetyt keskeiset käsitteet ja määritelmät. 
Olen koonnut ne selventääkseni käsittelyä ja sitä kautta tekstin lukemista. Sulkuihin 
olen merkinnyt synonyymit, joita käytän tekstissäni. Tulee huomioida, että moni kä-
sitteistä kytkeytyy toisiinsa, vaikka ne ovat irrotettu tarkastelun selkeyttämiseksi eril-
leen.  
 
Käytän tässä analyysissä seuraavia käsitteitä, joilla on määritteet ja synonyymit:  
 

Suunnitteluprosessilla (prosessi) tarkoitetaan tutkittavana olevaa Kaakkois-
Suomen rajavartioston talouden- ja toiminnan suunnitteluprosessia. 
Suunnitteluryhmällä (ryhmä) tarkoitetaan tutkittavana olevaa Kaakkois-Suomen 
rajavartioston esikunnan henkilöstöstä koottua joukkoa, jota tässä tutkimuk-
sessa on haastateltu.  
Haastateltavalla (ryhmän jäsen, ryhmäläinen, yksilö, valmistelija, toimialajohta-
ja) tarkoitetaan tutkimuksessani haastateltua yksilöä/ henkilöä, joka kuuluu 
suunnitteluryhmään. 
Toimialan valmistelulla tarkoitetaan esikunnan toimialalla suoritettavaa työsken-
telyä, johon osallistuu toimialajohtaja ja toimistoupseereita.  
Ominaispiirteellä (piirre) tarkoitetaan jonkun tutkittavana olevan ilmiön tai asi-
an (psyykkinen, fyysinen tai sosiaalinen) kuvaavaa tai selittävää ominaisuutta. 
Ammattitaito (osaaminen) muodostuu ammatillisesti opittavista taidoista ja 
tiedoista, jotka rakentuvat koulutuksessa ja työuran varrella. Persoonan piir-
teet ovat tällöin vähemmällä huomiolla. 
Ilmapiirillä tarkoitetaan ensisijaisesti suunnitteluryhmän ”ympärille” rakentu-
vaa sosiaalista, psyykkistä tai fyysistä tilaa, jossa ryhmä tai yksilö työskentelee. 
Tapauskohtaisesti sillä viitataan myös koko esikunnan ilmapiiriin, jossa työs-
kennellään.  

20 Alkuperäinen ajatus oli nimetä jokainen haastattelu järjestysnumerolla 1 10, mutta luovuin ajatuksesta, 
koska en kokenut sen antavan lisäarvoa tulosten esittämiseen. En voinut merkitä etunimeä tai tehtävää, koska 
tällöin laajempi joukko olisi pystynyt päättelemään sitaatin kertojan. Haastattelun sitaatit eroavat kenttäpäivä-
kirjan otteista siitä, että kenttäpäiväkirjan otteissa olen merkannut sitaattien jälkeen esim. KPK1. 
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Johtajilla tarkoitetaan ensisijaisesti suunnitteluprosessin vastuuhenkilönä toi-
mivaa apulaiskomentajaa, mutta myös tapauskohtaisesti kahta toimistopääl-
likköä ja komentajaa. 

 

3.5 Empiirisen aineiston hankinta ja analyysi vaiheessa II 

 
Aluksi lukijan täytyy ymmärtää syyt, miksi testaamista on lähdetty suorittamaan tässä 
tutkimuksessa. Ensimmäinen ja painavin syy on empiirisen otannan laajuus ja sen 
syventämisen tarve. Vaikka pääsin sisälle havainnoitavaan prosessiin lähes vuodeksi 
ja haastattelin kaikki suunnitteluryhmästä, niin aineiston laajuuden riittävyyttä ei voi-
da liikaa korostaa. Luvun neljä analyysin jälkeen tuntui, että olin ottanut kaikki näkö-
kulmat aineistosta huomioon, mitä siinä olisi vastaavalla lähestymistavalla voinutkin 
ottaa. Vaihtoehtoja olisi tietenkin voinut olla esimerkiksi useamman hallintoyksikön 
vastaavanlaisen ryhmän haastatteleminen. Päätin ottaa kuitenkin seuraavan askeleen 
ja testata tuloksiani laboratoriomaisissa olosuhteissa.  
 
Toisena syynä testaukselle oli mahdollisuus jatkaa samassa kohdeorganisaatiossa 
tutkimuksen seuraavaa empiiristä vaihetta kohti. Teoriasta johdetut luovuuden eri 
tasojen tekijät olivat ensimmäisessä vaiheessa käsiteanalyyttisessä tarkastelussa, josta 
ne muokkautuivat vaiheessa kaksi teoriasidonnaisessa käsittelyssä empirian kautta 
tulokseksi ja palasivat takaisin teoreettisiin käsitteisiin. Tämä ei itsessään ole kuiten-
kaan riittävää, koska tutkimuksen uskottavuus ja tulosten pätevyys muodostuvat 
testauksen seurauksena. Teorian rakentamisen pätevyys voidaan nähdä vaativan em-
piiristä testausta. Testaamisen tulokset toimivat ensiaskeleena tutkimukseni tieteelli-
sen pätevyyden rakentumiselle.  
 
Aikaisemman teorian ja empirian vuoropuhelu voidaan nähdä eräänlaiseksi hypotee-
siksi, jota koetellaan tämän luvun testauksella. Tarkoituksena on ennen kaikkea tut-
kia aikaisempien lukujen tuloksien paikkaansa pitävyyttä ja niiden esiintymisen em-
piiristä merkitystä. Lisätarkoituksena on kokeellisesti katsoa tarkemmin ryhmän vuo-
rovaikutuksen ja menetelmällisyyden suhdetta toisiinsa. Ympäristötason luovuuden 
piirteet vastaavanlaisessa testaustilaisuudessa eivät välttämättä ole samalla tavalla 
määrittäviä tekijöitä kuin yksilö- ja ryhmätason tekijät. En ole tehnyt erikseen kont-
rolliryhmää, johon tuloksia peilataan. Syynä tähän on tarkoitus testaamisella varmen-
taa tuloksiani ja tehdä testaaminen tutkijan osallistumisella työskentelyyn ilman, että 
esimerkiksi tutkittavia henkilöitä olisi jaettu satunnaisesti eri ryhmiin. Etsin tulosta 
suoraviivaisemmin.  
 
Näen testaamisen olevan looginen jatkumo aikaisemmille menetelmille. Testaaminen 
noudattaa hyödyntäen toimintatutkimuksellista sykliä pääpiirtein suunnittelu, toimin-
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ta, havainnointi ja reflektointi (Carr, Kemmis, 1986, s. 186; Linturi ym, 2003). En 
kuitenkaan voi kutsua edellisiä vaiheita ensimmäiseksi sykliksi, koska varsinaista on-
gelmanratkaisua ei ole tai tarkoituksena ei ole ollut ratkaista käytännön elämän on-
gelmaa (Carr, Kemmis, 1986, s. 165–166). Uskottavuus muodostuu ennen kaikkea 
kokonaisuudesta ja tehdyistä valinnoista sekä perusteluista myös aiemmista vaiheista. 
Olen luonut tämän tutkimuksen lähtökohdista oman asetelman testaukselle. Pää-
kohdat sessiosta noudattavat toimintatutkimuksen emansipatorista, holistista ja itse-
ohjautuvaa paradigmaa (Suojanen, 2004). Kokeelliset osiot ovat vaiheistettuja.  
 
Testauksellani on liityntäpintaa kvantitatiiviseen tutkimuksentekoon. Kaikissa tutki-
muksissa ei ole kuitenkaan mahdollista käyttää tilastollisia menetelmiä (Grönfors, 
2011, s. 4), vaikka monissa luovuustutkimuksissa on näitä käytetty (esim. Amabile 
ym, 1996; Oldham, Cummings, 1996). Tavoitteenani on ollut mennä kentälle ja tes-
tata käytännössä aiemmin saavuttamaani luovuuden rakennetta. Testausvaiheessa 
olisin voinut hypätä kvantitatiiviseen suuntaan ja esimerkiksi kerätä osallistuvan ha-
vainnoinnin yhteydessä kyselylomakkeella tietoa (Grönfors, 2011, s. 5). Mutta päätin 
noudattaa jo aiempaa tapaa olla lähellä käytäntöä ja etsiä laadullisella tavalla havain-
toja moniulotteisesta luovuuden rakenteesta. Siksi testaus on tässä tutkimuksessa 
laadullista ja sisältää hypoteeseja, jotka rakentuvat aikaisemmista tutkimusvaiheistani. 
 

3.5.1 Testauksen tavoite ja tarkoitus 

 
Tavoitteena oli testata aiemmasta kenttätutkimuksestani ja haastatteluistani muodos-
tuneita tuloksia empiirisessä kokeessa. Tämä testaus jakaantui kahteen vaiheeseen. 
Tarkoituksena oli ensimmäisessä vaiheessa luoda toiminnallinen ja hypoteettinen 
viitekehys seuraavaa vaihetta varten. Toisessa vaiheessa suoritettiin ryhmähaastattelu 
aikaisemmista tuloksistani. Kummatkin testausvaiheet videokuvattiin ja äänitettiin. 
Seuraavaksi tarkemmin vaiheet: 
 

i. Ensimmäinen vaihe käsitti lyhyen toiminnallisen osion kuvitteellisesta ske-
naariosta, jossa valittu tutkimusryhmä ratkaisi seuraavaa ongelmaa: Tekniikan 
äkillisen kehittymisen johdosta rajavartijoiden rooli rajatarkastusten suorittamisessa 
muuttuu ja heille tulee kehittää uusia toimintoja ja tehtäviä tukemaan tarkastusten suo-
rittamista. Millainen tulevaisuudenkuva on vuonna 2025 Vaalimaan rajanylityspaikalla 
tehtävien, toimintojen ja infrastruktuurin näkökulmasta? Tätä varten tulisi ideoida 
uudenlaisia työnkuvia ja rooleja (skenaarioita tai malleja) rajatarkastusten vii-
tekehyksessä, jossa teknologiset ratkaisut ovat vähentäneet rutiininomaisia 
työtehtäviä. Tämän vaiheen aikana johdin ryhmän ongelmanratkaisua ja tein 
havainnoistani muistiinpanoja. Tässä päätarkoituksena oli luoda toista vaihet-
ta varten kuva ryhmätyöstä sekä se, että tutkimusryhmä ymmärtää rajata 
ryhmähaastattelun hypoteesit koettuun ja toiminnalliseen työskentelyyn. Käy-
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tin päälähteenä ongelmanratkaisuun Carleton, Cockayne ja Tahvanainen 
(2013): Playbook for Strategic Foresight & Innovation teoksesta otettuja in-
novointimenetelmiä. 

 
ii. Vaiheessa kaksi suoritin aikaisemmasta aineistosta muodostuneita hypoteese-

ja suorittamalla laadullisen fokusryhmähaastattelun (kerron myöhemmin lisää 
menetelmästä). Haastattelutilaisuuden viitekehyksenä toimi edellisen päivän 
ongelmanratkaisuvaihe. Hypoteesit teemoitettiin tunnistettujen luovuuden 
tekijöiden mukaisesti. Ne sisälsivät luovuuden eri tasojen rakentavat, mahdol-
listavat ja estävät tekijät. Liitteessä 3 on ryhmähaastattelun kysymykset.  

 
Testauksen suorituspaikkana toimi Vaalimaan rajavartioasema. Testaustilaisuus kesti 
yhteensä 14 tuntia kahtena eri päivänä. Testausvaiheessa tutkimusryhmä sisälsi tutki-
jan ja seitsemän henkilöä, jotka kaikki työskentelivät Kaakkois-Suomen rajavartios-
tossa Vaalimaan rajatarkastusasemalla. Ryhmän henkilöiden valinnassa roolini on 
ollut keskeinen, koska olen toiminut valitsijana. Testiryhmään valitsemisperuste oli 
saada asematason organisaatiosta eri tasoilta osallistujia. Palvelusarvoilla oli merkitys-
tä, koska ryhmän tuli sisältää heterogeenisesti ja osaamistaustaltaan erilaisia yksilöitä. 
Testihenkilöt tiesivät kuuluvansa tutkimukseen, mutta ryhmäläisten kanssa ei oltu 
aiheesta aikaisemmin keskusteltu. Tutkijana huolehdin tutkimuksellisista seikoista ja 
session vaiheiden suunnittelusta, ohjaamisesta ja osallistuvana ryhmänjohtajana joh-
tamisesta.  
 
Järjestin testattavalle ryhmälle kokeelliset olosuhteet samasta tutkimusorganisaatiosta 
kuin suoritin edellisen havainnointijakson ja teemahaastattelut. Tällä kertaa tasoa 
alempaa. Organisaation viitekehys on samankaltainen, mutta ryhmäläisten ammatil-
linen kokemus tulee yksikkötason tehtävistä. Suurin eroavaisuus liittyy tasoa alem-
paan henkilöiden koulutustaustoihin ja tehtävänkuviin. Pidän tätä enemmänkin rik-
kautena tutkimustuloksien kannalta, koska saadaan näyttöä erilaisen taustan kautta.  
 
Havainnointini noudattaa osallistuvan havainnoinnin periaatteita. En ole ollut ulko-
puolinen havainnoitsija, vaan pyrkinyt aktiivisesti viemään ajattelua keskusteluissa 
eteenpäin (Anttila, 1996, s. 218–224). Tähän vaikuttaa tutkimusotteeni testata tulok-
siani. Testauksen osallistuva havainnointi on enemmän johdateltua ja tuloshakuista 
kuin suunnitteluprosessin havainnoinnissa vaiheessa yksi. Roolini testauksessa on 
hyvin osallistuva. Olen testattavan ryhmän suoranainen esimies ja ryhmä on luotu 
ongelmanratkaisua varten. Esimiehen ja tutkijan rooli vaihtelevat tilaisuudessa enkä 
voi olla puhtaasti vain toista.  
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3.5.2 Vaihe 0 – Ennakko-oletukset ongelmanratkaisuun 

 
Määritin luovuussessiolle oletuksia, joiden ensisijainen rooli oli tukea ryhmähaastat-
telun aineistoa ja toiseksi rakentaa sessiolle onnistunut viitekehys. Oletukset koskivat 
luovuussessiota. Oletuksiin vastaaminen tapahtui sessiosta saadun videoaineiston ja 
kenttämuistiinpanojen perusteella, mitä täydennettiin ryhmähaastattelun aineistolla. 
Näillä oletuksilla pystyin rajaamaan ja suunnittelemaan eri vaiheiden rakentamisen 
huomioiden aikaisemman kenttätutkimusvaiheen tuloksia itse sessiossa. Oletuksilla 
oli tehtävänsä myös jokaisen luovuuden tekijän tuloksien yhteenvedossa. Ne toimi-
vat sessiossa osaltaan testauksen runkona samaan tapaan kuin ryhmähaastattelussa 
kysymykset.  
 
Oletukset ovat luotu aikaisemman kenttätutkimusvaiheen kautta. Jokaisen oletuksen 
taustalta löytyy jokin kiinnekohta eri tasoilta luovuuden tekijään. Kaikkiin testattaviin 
tekijöihin en asettanut oletuksia, koska esiymmärrys sessiosta ja kohdejoukosta ei 
puoltanut näiden nimeämistä. Valitsin näistä tärkeimmät peilaten esiymmärrystäni ja 
laadin niistä kolmekohtaisen kysymyspatterin, joista kaikki sisältävät useita alakohtia. 
Jokainen näistä alakohdasta kytkeytyy johonkin luovuuden tasoon ja luokkaan. Näitä 
oletuksia en kertonut haastatteluihin osallistuville etukäteen. Tulokset oletuksiin kä-
sitellään myöhemmin kuvattavalla tavalla.  
 
Taulukossa 7 on kuvattu keskeiset oletukset ryhmän toiminnalle, koostumukselle ja 
mahdollisille esteille. Oletukset ovat toteamuksen ja kysymyksen muodossa. Näihin 
vastaamisessa pyritään tiiveyteen ja keskeisen sisällön esille nostamiseen. Tarkoitus 
on vahvistaa osittain tai kokonaan tai kiistää olettamuksen sisältö. Näiden tulokset 
toimivat osana tutkimuksen johtopäätösluvun analyysiä. 
 
Kysymys 
 

Keskeiset vaikuttavat tekijät Minkä luovuuden tekijän 
oletus on kyseessä tai sen 
vastakohta 

Mitkä ovat  
tavoitteet  
ryhmän  
toiminnalle? 
 

Yksilöillä on rohkeus ottaa asioita esille ja 
saada kritiikkiä  
Päämäärän selkeys ja tapa asettaa se, vaikut-
taa osallistujiin positiivisesti  
Johtajan aktiivisella, rakentavalla ja eteenpäin 
katsovalla otteella ryhmä kokee johtajuuden 
olevan kunnossa  
Yksilöt eivät odota palkintoa työstä tai siinä 
onnistumisesta 
Luoda yksilöille luottamuksen tunne keskus-
tella vapaasti  
Avoimen ja paineettoman ilmapiirin saavut-
taminen ryhmätyössä  

Yksilötason rakentava 
 

Ryhmätason rakentava 
 

Ryhmätason rakentava 
 
 

Ympäristötason rakentaja 
 

Ympäristötason mahdollistaja 
 

Ympäristötason mahdollistaja 
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Mitkä ovat  
tavoitteet  
ryhmän  
koostumuk-
selle? 
 

Saavutetaan valikoinnilla syvä kokemus (asi-
antuntijuus) rajatarkastuksista ja monipuoli-
nen ryhmän koostumus  
Johtajan palautteella on yksilöille merkittävä 
positiivinen vaikutus työskentelyssä  
Jokaisella yksilöllä on riittävästi aikaa toteut-
taa vaihe  
Valita vuorovaikutteisia ja sosiaalisia henki-
löitä, jotta todennäköisyys onnistuneelle 
vuorovaikutukselle mahdollistuu  
Hierarkkinen lähtökohta [hypoteesi sotilas-
arvoista kapteeni (esimies) - rajavartija (alai-
nen)] ei vähennä vuorovaikutusta, jos johta-
jat osaavat jättää virka-asemansa taka-alalle  
Kaikki tuntevat ryhmässä toisensa, joka 
mahdollistaa paremman ryhmähengen  

 

Yksilötason rakentava 
 
 

Yksilötason mahdollistaja 
 

Yksilötason mahdollistaja 
 

Ryhmätason mahdollistaja 
 
 

Ryhmätason mahdollistaja  
(ja ympäristötason rakentava) 

 
 

Ryhmätason rakentava 
 

Mitkä ovat 
mahdollisia 
esteitä tai  
riskejä  
tilaisuudessa? 

Keskustelu lukkiintuu eikä yksilöillä ole ha-
lua osallistua 
Yksilöt varovat keskustelua ja kommentteja 
Yksilöt voivat radikaalissa uudistuksessa 
tuntea muutosvastarintaa 
Ryhmäläiset voivat tuntea, että menetelmät 
tuntuvat liian työläältä  
Ryhmäläiset kokevat, että aikataulu on 
suunniteltu ja vaiheistettu, mutta aikaa on 
riittävästi jätetty vaiheiden toteutukseen  
Toimivat ja valmistellut työskentelytilat vai-
kuttavat positiivisesti ryhmätyöskentelyyn ja 
osallistujiin  

Yksilötason estävä 
 

Yksilötason estävä 
Yksilötason estävä 
 
Ryhmätason estävä 
  
Ryhmätason estävä  
(käännetty vastakkaiseksi) 

 
Ympäristötason estävä 
(käännetty vastakkaiseksi) 

 
Taulukko 7: Taustaoletukset luovuussessiolle. 
 

3.5.3 Vaihe 1 – Toiminnallinen ongelmanratkaisu 

 
Ryhmä kokoontui Vaalimaan rajavartioasemalla. Aloitin tilaisuuden PowerPointilla 
alustamalla tutkimukselliset lähtökohdat ja itse ongelmanratkaisun taustat, tavoitteet, 
kulun ja sen hyödynnettävyys reaalielämässä. Tein selväksi, että toimin tilaisuudessa 
ryhmänvetäjänä ja roolini oli myös tutkimuksellinen. Avauksen jälkeen aloitettiin 
ongelmanratkaisu. Ensimmäiseksi kokeiltiin menetelmistä kontekstikarttaa (ks. kuva 
10) ja selvitettiin pääongelmaan liittyvät lähikäsitteet ja vaikuttavat tekijät. Tämä kesti 
noin yhden tunnin yhteenvedon kanssa. Keskeinen havainto oli, että ideoinnin alus-
sa on hyvä aloittaa aivojumppa riittävän laajasti ideoiden ja rajaten ongelmaa selke-
ämmäksi. Tähän kontekstikartta oli toimiva ja selkeä menetelmä.  
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Kuva 10: Kontekstikartta vaiheessa 1. 
 
Edellisen jälkeen jaoin ryhmän puoliksi ja muodostin kaksi solua. Näille soluille an-
noin eri tehtävät, joita solujen piti ensimmäisen reilun tunnin ajan ratkaista. Solu 
valitsi työskentelytapansa ja käytti tarvittavia lähteitä, internettiä tai omaa kokemusta 
tuotteen muodostamiseen. Aiheet olivat: a) millaista rajatarkastustekniikkaa tarvitaan 
vuonna 2025 (tekniikkasolu)? b) millainen rakenne olisi rajanylityspaikalla vuonna 
2025 (infrasolu)? Tulosten esittämiseen solut valitsivat paperin tai muistilaput, joita 
käytettiin yhteenvedossa hyödyksi. Molemmat vastaukset käytiin yhdessä läpi aluksi 
siten, että solut yksitellen kertoivat ideoimisen tuloksensa. Tässä vaiheessa ei vielä 
opponoitu tai keskustelu ristiin aiheesta, vaan annettiin esittäjille esitysrauha. Tulok-
set kerättiin ”fläppitauluun” (ks. kuva 11), jonka yhteydessä keskustelu levisi mo-
lempiin soluihin ja uudet ajatukset alkoivat rakentua.  
 

 
 
Kuva 11: Rajatarkastusprosessi Vaalimaan rajanylityspaikalla vuonna 2025. 
 
Tekniikkasolun kohdalla haettiin enemmän adjektiivejä kuvaamaan tekniikan muut-
tumista ja mahdollisia ominaisuuksia. Molemmat solut innovoivat ja opponoivat 
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yhdessä toisen ongelmaa. Infrasolulla oli konkreettisempi tavoite työskentelyssään ja 
he rakensivat mallin rajanylityspaikan keskeisen infrastruktuurin osalle. Tuloksena oli 
poikkeava ja solusta ilmaantunut rakennelmakuva vuodesta 2025, jolloin tarvitaan 
sujuvuutta ja turvallisuutta yhtä paljon kuin vuonna 2018. Infran rooli muuttuu tek-
niikasta ja mahdollistaa joustavamman ja ennakoidumman rajaliikenteen. Molemmat 
ryhmät keskustelivat lopuksi toistensa ongelmista.  
 
Ennen viimeistä ongelmanratkaisun päättävää aivoriihtä aikaa oli kulunut noin 5 
tuntia. Näillä askeleilla oli luotu ongelmanratkaisun viimeiseen vaiheeseen riittävät 
perusteet ja rajattu ongelman käsitteitä selkeämmäksi. Ajatukset olivat myös kirjattu 
seinälle, jolloin kaikki näkivät konkreettisesti aikaisemmat tuloksensa. Seuraavat kak-
si tuntia keskusteltiin aiheesta: minkälaisia työtehtäviä meillä rajatarkastusasemalla on vuon-
na 2025? Tässä keskeinen menetelmä oli perinteinen aivoriihi, jossa lähdetään vie-
mään toisen ajatusta yhdessä eteenpäin. Tukena toimivat aikaisempien vaiheiden 
tulokset. Toimin session johtajana. 
 
Keskustelu ei ollut aivoriihessä ohjattua, vaan annettiin keskustelun ja henkilöiden 
spontaanin kommunikaation viedä sitä eteenpäin. Johtajana ohjasin ja annoin tavoit-
teita ja reagoin osuuden onnistumiseen. Jos keskustelu olisi lukkiutunut ja alkanut 
vaikuttamaan siltä, ettei ideoita enää synny, olisin aloittanut johtamaan enemmän 
ohjaavasti ja antamaan korostetusti tehtäviä. Tätä ei tarvinnut suorittaa, vaan viimei-
nen vaihe johti tulokseen. Varsinaisesti tässä vaiheessa ei enää muodostunut uusia 
radikaaleja ideoita. Aikaisempien vaiheiden synteesit kasattiin yhdeksi ja sitä kautta 
rakennettiin rajatarkastusprosessiin vaiheet ja infrastruktuuri.  
 
Ensimmäisen päivän tuloksena muodostui käsiteltävään ongelmaan ratkaisu. Tulok-
set voitiin koota kaksivaiheiseksi. Ensiksi ratkaisu sisälsi erillisen adjektiiviluettelon 
vaatimuksista, joita tekniikan tulisi korostaa vuonna 2025. Toiseksi muodostui tähän 
konkreettinen malli, joka sisälsi rajatarkastusprosessin eri vaiheet ja infrastruktuurin. 
Eri vaiheiden kautta ryhmä kykeni rakentamaan olemassa olevista ideoista uuden 
mallin ja prosessin. Tulos voitaisiin tiivistää sanoihin ”vanhasta syntyi uutta” -
tyylinen ratkaisu. Ryhmä oli tyytyväinen tulokseensa.  
 

3.5.4 Vaihe 2 –Ryhmähaastattelun käyttö ja aineiston analyysi 

 
Oletuksenani oli tarve käsitellä teemoja ryhmässä, jotta aiemmin löytämiäni empiiri-
siä tuloksia voitiin syventää ensimmäisestä kenttätutkimusvaiheesta. Ryhmähaastat-
telu tarjosi mahdollisuuden monipuoliseen lähestymistapaan yksilöhaastattelun sijaan. 
Ryhmähaastattelun keskustelumaisuus ja mahdollisuus kerätä aineistoa kohdennetus-
ti ennakkoon päätetyistä teemoista, oli menetelmän valintakriteerinä. Hypoteesit on 
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muodostettu testausta varten kolmeen kategoriaan. Nämä hypoteesit perustuvat ai-
kaisempiin tutkimustuloksiini vaiheissa yksi ja kaksi.  
 
Haastattelun teemat kytkettiin haastattelussa edellisen päivän ongelmanratkaisun 
tilanteisiin. Tämä mahdollisti samalla haastateltavien palata edellisen päivän tapah-
tumiin. Teemojen kysymykset esitettiin tarkoituksella yksilötasolta kohti ryhmätasoa 
ja siitä organisaation ympäristötason piirteisiin. Tätä kautta lähdettiin yksityiskohtai-
semmista tekijöistä myös liikkeelle kohti yleisempiä. Pidin tätä haastateltaville hel-
pompana tapana. Ryhmähaastattelussa korostuu juuri tutkijan valinnat ja etukäteis-
valmistautuminen (Eskola, Suoranta, 2014, s. 95). Fokusryhmähaastattelun valintaan 
päädyin tutkimuskeskustelun perusteella. Tiukkaa rajanvetoa perinteisemmän ryhmä- 
ja fokusryhmähaastattelun välillä ei ole, mutta fokus-etuliitteen kohdennettu ja syväl-
linen keskustelu antaa lisäarvon ensimmäisen kenttätutkimusvaiheen tuloksien tes-
taamiselle. Keskityin teemoissa luovuuden tekijöihin, jotka ovat nousseet aikaisem-
mista tutkimusvaiheistani. Keskustelussa oli mahdollista, että uusiakin näkökulmia 
nousee esille.  
 
Fokusryhmähaastattelua on käytetty muun muassa lääketieteessä potilaiden koke-
musten ja toiminnan tutkimukseen (Mäntyranta, Kaila, 2008) sekä yhteiskuntatieteis-
sä opettajien asiantuntijuuden selvittämiseen (Rautajoki, 2009). Sitä voidaan käyttää 
yksin tai usean menetelmän osana. Yhtenä konkreettisena esimerkkinä on hyödyntää 
sitä esiselvitykseen tai kuten tässä tutkimuksessa laajemman aineiston jälkeen syven-
tämään aineistoa. (Mäntyranta, Kaila, 2008, s. 1507) Fokusryhmähaastattelu on tar-
koin ohjattua. Sillä haetaan erityisesti haastateltavien syvempiä ajatuksia käsiteltäväs-
tä asiasta, jotka esitetään laadullisella tavalla. Tällöin haastateltavat ovat valikoituja 
käsiteltävien aiheiden näkökulmasta. (Krueger, Casey, 2000, s. 4–5)  
 
Fokusryhmää ei pidä käyttää, jos halutaan selvittää tutkittavasta ilmiöstä pelkästään 
haastateltavien konsensusta tai suorittaa tilastollista yleistämistä (Krueger, Casey, 
2000, s. 21–25). Testaaminen haluttiin suorittaa tavalla, jossa luovuuden tekijöitä ja 
tasoja voitaisiin vielä selventää ja jopa lisätä. Tapoja testata luovuuden tekijöitä olisi 
ollut muitakin, kuten kyselytutkimus tai usean ryhmän käytöstä muodostuva vertai-
luaineisto (ks. Krueger, Casey, 2000, s. 26–27). Keskeinen syy oli halu testata en-
simmäisen kenttätutkimusvaiheen tuloksia. Kattavaksi testaus täydentyy ryhmähaas-
tattelun keinoin, koska luovuuden ominaispiirteet vaativat keskustelua. Siksi päätin 
jatkaa valitsemallani tavalla. 
 
Fokusryhmähaastattelulla saatavaa tietoa ei tule pitää automaattisesti tiedonhankin-
nassa yhtään luonnollisempana tapana kuin muitakaan menetelmiä (Kitzinger, 1994, 
s. 106). Saavutettavat edut liittyvät keskusteluun, jossa selvitetään asenteita ja ajatuk-
sia yhdessä muun ryhmän kanssa. Keskeistä on se, että vuorovaikutuksessa toisten 
kanssa etsitään vastauksia kysymyksiin (Kitzinger, 1994, s. 116). Luovuuden tekijöi-
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den testaaminen ei ollut itseisarvo. Siksi laadullisessa tutkimuksessa käytettävää satu-
raatiopistettä ei pidetty etukäteen pääkriteerinä ryhmähaastattelun aineiston keräämi-
sen onnistumisessa (vrt. Mäntyranta, Kaila, 2008, s. 1507). Tämä tapahtui eräällä 
tavalla itsestään, koska ryhmähaastattelu kyllästi keskustelusta havaittavan pisteen. 
Keskustelu ohjautui monipuolisen ajatustenvaihdon jälkeen jokaisen tason osalta 
kompromissiin, joka voidaan ymmärtää ryhmän konsensukseksi eli saturaatiopis-
teeksi.  
 
Fokusryhmässä on yleensä 5–10 henkilöä, joten valitsin seitsemän henkilön ryhmän. 
Tämä siksi, että pienemmässä ryhmässä voidaan kaikkien ääntä kuulla ja syventyä 
keskustelussa aiheeseen. Keskeistä oli monipuolinen keskustelu. (Krueger, Casey, 
2000, s. 4–5; ks. Eskola, Suoranta, 2014, s. 97) Valitsin homogeenisen ryhmän, jotta 
haastateltavilla olisi samanlaiset lähtökohdat ja valinta kytkeytyisi edelliseen kenttä-
tutkimusvaiheeseen (Eskola, Suoranta, 2014, 98; Mäntyranta, Kaila, 2008, s. 1509; ks. 
Kitzinger, 1994, s. 113). Ryhmähaastattelussa tulee välttää aiheita, jotka ovat kiusalli-
sia käsitellä yhdessä (Kitzinger, 1994, s. 111; Krueger, Casey, 2000, s. 25). Tässä tut-
kimuksessa käsiteltävä kokonaisuus ei ole kohdistunut henkilökohtaisuuksiin tai asi-
oihin, jotka lähtökohtaisesti olisivat kiusallisia yhdessä käsitellä. Päinvastoin keskus-
telun yhdessä nähtiin avartavan luovuuden tekijöiden sisältöä.  
 
Ryhmälle päätutkimuskysymys asioiden käsittelemiseksi asetettiin yleisemmäksi: mil-
laiseksi ryhmä kokee tunnistetut luovuuden tekijät? Haastateltavat saivat kertoa itse, 
miten ymmärtävät luovuuden eri tekijät ja tasot. En alkanut lisäämään tekijöihin se-
litteitä, vaan ne näytettiin sellaisina kuin ne edellisessä kenttätutkimusvaiheessa kir-
jattiin. Tunnistettu haaste oli rajanveto, miten tutkija osallistuu ryhmähaastattelun 
ohjaamiseen. Vaatii tarkkuutta määrittää jo etukäteen, miten aikoo ohjata keskuste-
lua, ettei horjahtaisi liikaa ohjaamaan keskustelua. Ryhmähaastattelussa ei siksi tulisi 
pyrkiä liian strukturoituun lähestymistapaan. (Eskola, Suoranta, 2014, s. 98) Haastat-
teluvaiheessa olin tarkoituksella äänettömänä enemmän, koska halusin haastatelta-
vien kertovan tekijöistä.  
 
Tehtävänäni tilaisuudessa oli osallistua haastatteluun tukien yksilöiden välistä vuoro-
vaikutusta. Tavoitteena oli sallia mahdollisimman runsas keskustelu tutkittavasta 
ilmiöstä. (Kitzinger, 1994, s. 106) Haastattelun luonne muodostui puolistruktu-
roiduksi ja etukäteen teemoitetuksi. Tämä vapautti keskustelua ohjaajalta kertojille. 
Otin huomioon riskinä olevan tutkijan riippuvuussuhteen haastateltaviin (Mäntyran-
ta, Kaila, 2008, s. 1507) olemalla avoin tavoitteistani ja roolistani. Lisäksi sain mento-
rointia kokeneemmilta tutkijoilta vaiheiden läpivetämiseen.  
 
Käytin haastattelussa puolistrukturoitua kysymysasettelua. Testauksen tuloksien ana-
lysointi suoritettiin sisällönanalyysin teorialähtöisellä lähestymistavalla (ks. Tuomi, 
Sarajärvi, 2002, s. 116–117). Tällä kertaa erityisesti oli selvemmin näkökulmana sel-
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vittää, kuinka haastateltavat ymmärtävät luovuuden tekijät. Tavoitteena ei ollut enää 
tavoitella aineistolähtöisyyttä ja hakea uutta puolta ryhmän luovuuteen, vaan ennen 
kaikkea testata tuloksia. Siksi tulokset esitellään kertovasti ja kuvaillaan haastatelta-
vien näkemyksiä luovuudesta verraten niitä luovuuden tasoihin. Tämä lähestymista-
pa myös ylläpitää aikaisemmat teemat, koska haastattelussa kysymykset aseteltiin 
luovuuden tasojen mukaisesti. Näin ympyrä ikään kuin sulkeutuu ja tutkimuksen 
tavoite pysyy loogisena.  
 
Videokuvatallenteen valikointi on luonteva jatko aikaisempiin menetelmävalintoihini 
(esim. Vienola, 2004, s. 71–72). Se lisää menetelmällistä triangulaatiota ja on yksi 
tapa varmentaa tulkintojani. Videokuva tallennettiin automaattisella videoneuvotte-
lulaitteistolla. Ongelmanratkaisuvaihetta ja siitä kuvattua videomateriaalia on käytetty 
erityisesti ennen ryhmätyöskentelyn aloittamista luotujen oletuksien (ks. taulukko 7) 
selvittämiseksi. Näillä oletuksilla oli rooli tukea tai vähentää luovuuden eri tasojen ja 
tekijöiden merkitystä. Videokuvan analysointi on mahdollistanut tilanteeseen pereh-
tymisen ja muistiinpanojen tarkistamisen jälkikäteen (Vienola, 2004, s. 73–74). Tämä 
oli päätapani hyödyntää videotallennetta. Se ei korjaa havaintojen tekemistä itse ti-
lanteesta, koska siihen on liittynyt tunne ja kokemus itse tilanteesta sekä osallistujien 
vuorovaikutuksen ymmärtäminen Saaranen-Kauppinen, Puusniekka, 2006).  
 
Videokuvaus saattaa vaikuttaa henkilöiden käyttäytymiseen (Grönfors, 2011, s. 84). 
Sillä tavalla saadaan kuitenkin visuaaliset tapahtumat objektiivisesti tallennettua. Ku-
vaamisella voidaan tallentaa myös liikkeitä ja käyttäytymistä. (Saaranen-Kauppinen, 
Puusniekka, 2006) Ymmärsin tallentamisella olevan riskejä kuten, että osallistujat 
alkaisivat varoa keskustelua tai käyttäytymistään (Lindlöf, 1995, s. 214). Vaikka ha-
vainnoitavana olo yhdistettynä videokuvaamiseen voi tuntua osallistujille pelottaval-
takin, niin sitä ei pidetä yhtään häiritsevämpänä kuin havainnoinnissa tutkijan läsnä-
oloa (Vienola, 2004, s. 73; viittaa Heath, Luff, 1993, s. 308). Siksi en näe videoku-
vauksella olevan suurempaa vaikutusta osallistujien käyttäytymiseen, vaikka hallin-
noin sessiossa tallennusta (vrt. Saaranen-Kauppinen, Puusniekka, 2006). Esittelin 
ennen videokuvauksen aloittamista tallennuksen ja anonyymiyden periaatteet sekä 
tavat (Lindlöf, 1995, s. 214; Saaranen-Kauppinen, Puusniekka, 2006). Videokuvan 
tallennus osoittautui tärkeäksi lisäykseksi varmentamaan havainnoinnin tulkintoja 
(Vienola, 2004).  
 
Tekstiaineistoa ryhmähaastattelusta syntyi yhteensä 55 liuskaa. Videokuvaa muodos-
tui päivistä 9 tuntia ja 30 minuuttia. Ensimmäisen päivän ongelmanratkaisun nauhoi-
tusta en litteroinut sanasta sanaan periaatteella. Hyödynsin tätä nauhamateriaalia yh-
dessä videokuvan tarkastelun kanssa, kun suoritin analyysiä ryhmähaastattelusta. 
Tarkastelun keskiössä videoanalyysissä olivat osallistujien puhe ja käyttäytyminen.  
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Haastattelun aineiston analyysissä johtoajatus on ollut selvittää teorialähtöisesti 
aiemmin esiin tulleiden luovuuden tasojen, luokkien ja niiden tekijöiden pohjalta 
haastateltavien käsitykset luovuuden tekijöistä. Tämä eroaa ensimmäisestä empiiri-
sestä vaiheesta, jossa korostui enemmän teoriasidonnainen tapani käsitellä aineistoa 
(ks. Tuomi, Sarajärvi, 2002, s. 98–99). Luin ensimmäiseksi useamman kerran aineis-
ton läpi ja tein alustavia havaintoja. Teorialähtöisen analyysin mukaisesti rakensin 
seuraavaksi väljän analyysirungon, joka perustui käytännössä haastattelukysymysten 
rungolle (Tuomi, Sarajärvi, 2002, s. 116). Poimin aineistosta kokonaisuutta varten 
haastateltavien näkemykset luovuuden tekijöistä. En kuitenkaan tehnyt numeraalista 
taulukkoa, vaan keräsin aineistosta eri tekijöihin liittyvät tekstikatkelmat ja luokittelin 
ne toisistaan erilleen. Tämän jälkeen koostin jokaisen luovuuden tason ja sen tekijät 
yhteen luettavaan yhteenvetoon. Rakensin tätä kautta kertojien vastaukset käsiteltä-
väksi taulukoksi, jotta pystyin kirjaamaan testauksen tulokset jokaisen luovuuden 
tason ja tekijöiden osalta. Lisäksi nämä yhteenvedot antoivat näkemyksen siitä, mi-
ten haastateltavat yhdistivät ensimmäisen vaiheen ongelmanratkaisun ja toisen vai-
heen ryhmähaastattelun aikaisempaan käsitejärjestelmään luovuudesta.  
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II OSA EMPIIRINEN LUKU A:                                  
RAJAVARTIOLAITOS JA LUOVUUS 
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4 EMPIIRISET TULOKSET VAIHEESSA I 

 
 

ässä luvussa on tarkoitus käsitellä ensimmäisen empiirisen vaiheen 
havainnoinnin ja teemahaastattelun analyysin tuloksia. Esittelen empii-
risen aineiston tulokset, joita tarkastellaan teoreettisesta luvusta (luku 2) 

muodostuneiden käsitteiden ja tuloksien kautta. Tätä kautta kehittyy ensimmäinen 
vastaus päätutkimuskysymyksiin vastaamiseksi ”millaisena” näkökulmasta. Teo-
rialähtöisyys tarjoaa mahdollisuuden tutkia ja samalla rajata tuloksia ymmärrettäväksi 
kokonaisuudeksi. Empiirisen aineiston tulokset ovat kuitenkin muodostuneet osin 
aineistolähtöisesti, joka näkyy tuloksissakin. Sotilasorganisaatio rakentaa viitekehyk-
sen tarkastelulle toimimalla kehikkona, jonka sisällä tulokset voidaan tehdä näkyväksi.  
 

4.1 Yksilötasolla rakennetaan ja estetään luovuutta 

 
Yksilöiden rooli on aina ollut luovuuden tutkimuksessa keskiössä (esim. Purser, 
Montuori, 1999; Styhre, Sundgren, 2005). Yksilö on ollut yksi muutostekijä, joka on 
vaikuttanut luovuuteen rakentavasti tai estävästi. Nykypäivän kompleksisessa maail-
massa on havaittu yksilönäkökulman olevan riittämätön luovuuden kokonaisvaltai-
seen ymmärtämiseen organisaatiossa. Tämä ei poista kuitenkaan yksilön vaikutusta 
luovuuden syntymiseen sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa, kuten tiimityöskentelys-
sä. Vuorovaikutukseen tarvitaan kaksi osapuolta. Yksilö tekee ratkaisuja ja toimii 
tavalla, joka vaikuttaa luovuuteen. Siten muodostuu ulottuvuus luovuuden ymmär-
tämiseksi tilannesidonnaisesti prosessissa, jossa yksilö on toimijana.  
 
Tässä alaluvussa käsitellään yksilötasolla luovuutta haastatteluiden ja havainnoinnin 
kautta. Määritän yksilön luovuuden persoonan, osaamisen ja kokemuksen piirteiden 
summaksi, joka tarvitsee toisen osapuolen vuorovaikutusta ja ympäristöä. Havain-
nointiaineisto osoittautui erityisesti tätä lukua tukevaksi. Olin suunnitteluprosessissa 
yksilö muiden joukossa. Suoritin valmistelua prosessissa samoin kuin muutkin yksi-
löt. Yksilönä pääsin mukaan kokouksiin, keskustelutilaisuuksiin valmistelijoiden 
kanssa ja tunsin ilmapiirin vaikutuksen yhtenä työntekijänä. Havainnointini oli tärke-
ässä osassa analyysiä, koska pystyin kirjattujen havaintojeni lisäksi muodostamaan 
kokemusperäisestä tietoa haastatteluiden lisäksi. Haastattelun tuloksissa korostui 
samalla tavalla yksilölähtöisyys. Haastateltavat kuvailivat luovuutta omasta koke-
musmaailmastaan, jota voidaan pitää luonnollisena yksilöhaastattelun menetelmässä. 
Tulos ei yllätä, koska luovuus koetaan usein yksilölähtöisistä tekijöistä syntyväksi. 
Kyse on enemmän haastattelukysymyksien asettelusta, koska niiden kautta osallistu-
jat saadaan kertomaan laajemmin tekijöistä ja tilanteista. Havainnoinnista ja haastat-
telusta rakentui tätä kautta toisia tukeva aineisto.  

T
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Yksilötason ominaisuudet ovat oletuksieni mukaisesti sidoksissa ryhmä- ja ympäris-
tötasoon. Yksilö kytkeytyy johonkin ulkopuoliseen sosiaaliseen, psyykkiseen tai fyy-
siseen piirteeseen. Yksilö eli työntekijä ei toimi irrallaan muista organisaatiossa. Esi-
merkiksi voidaan ottaa seuraavassa alaluvussa esitettävä käsite ”sisäinen motivaatio”. 
Ryan ja Decin (2000) mukaan sisäisen motivaation ajatellaan muodostuvan yksilöstä 
sisäsyntyisesti ja omaehtoisesta halusta. Kun taas toinen, edelliseen liittyvä käsite 
ulkoinen motivaatio on lähtöisin ulkoisista (ympäristöllisistä) tekijöistä, kuten esi-
merkiksi palkitsemisjärjestelyistä (esim. Martela, Jarenko, 2014, s. 14–16). Nämä mo-
lemmat motivaation puolet täydentävät toisiaan. Voidaan todeta, että on merkityk-
sellistä ymmärtää yksilötasoa laajempikin kokonaisuus. Kaikki tekijät eivät suoraan 
liity yksilöön, vaan heijastuvat työskentelyyn tekijöiden yhteisestä vaikutuksesta. Täs-
tä kehittyy myös kokonaisvaltaisen tutkimuksen tarve, joka lisää ymmärrystä koko-
naisuudesta, tekijöiden kietoutumisesta ja erityisesti tekijöiden vaikutuksesta yksilöön, 
ryhmään ja organisaatioon.  
 

4.1.1 Kokemus, sisäinen motivaatio ja uskallus rakentajina 

 
Haastatteluissa haluttiin selvittää, onko yksilön persoonalla ja hänen ominaispiirteil-
lään merkitystä sotilasorganisaatiossa luovuuteen. Erityisesti uskotaanko persoonalla 
edes olevan vaikutusta luovuuteen, koska sotilasorganisaatiossa yksilö on osa virka-
koneistoa, jonka tehtävänä on muun muassa täyttää yhteiskunnasta annetut velvolli-
suudet. Aikaisemmissa tutkimuksissa on tunnistettu persoonan ominaispiirteitä, jot-
ka edesauttavat luovuuden muodostumista (ks. luku 2). Haastatteluissa tuli esille, että 
persoonalla on vaikutusta luovuuteen. Persoona ymmärretään yksilön piirteiden ja 
hänen tehtävänsä kautta.  
 
Haasteltavat kuvailivat yksilön persoonan ominaispiirteiden liittyvän kokemukseen ja 
ammattitaitoon. Ammattitaito nähtiin tässä kohdassa oman ammattialan osaamisena, 
jossa yksilön persoonallisilla valmiuksilla on pienempi rooli ammattitaidon kehitty-
misen kokonaisuudessa kuin tehtävistä opituista (vrt. Viitala, 2006, s. 116). Nämä 
ovat enemmän ulkoisia piirteitä, jonka tiedot saavutetaan ja taidot opitaan ajan kans-
sa (KPK12, 37). Haastateltavat pitivät tärkeänä vuosien työkokemusta ja ymmärrystä 
prosessista, jotta asioita voidaan tehokkaasti suunnitella ja rakentaa jotain uutta. Ko-
kemusta tehtävistä tulee taas upseerien runsaasta tehtävänkierrosta.  
 
Jokainen upseeri vaihtaa hakemuksestaan tai työnantajan määräämänä tehtävää pää-
sääntöisesti 2–3 vuoden välein21. Teen itsestäni esimerkin: vuosina 2013–2016 olen 

21 Huomioitava, että tämä riippuu minkä koulutusjärjestelmän upseeri käy: kandinaatin-, maisterin-, 
esiupseerin-, yleisesikuntaupseerin- tai tohtoriohjelman opinnot. Kokemukseni mukaan Rajavartiolaitoksessa, 
jos hakeutuu opintoihin ja suorittaa ne, niin tehtävä muuttuu 2–3 vuoden välein.  
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toiminut kolmessa eri tehtävässä, joista kaksi ensimmäistä olivat rinnakkaisia asian-
tuntijatehtäviä, mutta kolmas täysin erilainen, johtajatehtävä rajatarkastusaseman 
päällikkönä Vaalimaan rajatarkastusasemalla. Voidaan tietenkin kyseenalaistaa tämä 
toimintatapa esimerkiksi sillä, että aika ei riitä opettelemaan tehtävää eikä näin nope-
alla kierrolla tuottamaan riittävästi organisaatiolle tulosta (KPK17). Tässä yksilö on 
kuitenkin keskiössä, koska lisätään hänen kokemustaan ja ammattitaitoaan. Sotilas-
organisaatio panostaa pitkällä aikavälillä upseerin osaamisen kehittämiseen. Sotilas-
organisaation toiminta vaatii tämän, koska poikkeusolojen tehtävät ja ympäristö sekä 
sotilaiden eläkeikä muodostavat henkilöstön muihin julkisen sektorin organisaatioi-
hin verraten nopeamman vaihtosyklin (esim. Niinistö, 2015). Haastateltavat toivat 
esille, että kokemus auttaa keskittymään oleelliseen:  
 

”Meidän karriääri tommoisessa esikunnassa, että miten niihin tehtäviin kasvetaan, 
siihenhän on valtava määrä erinäkösistä tehtävistä kokemusta” 
 
”Pystyy riittävän pitkällä [kokemuksesta]aikajänteellä näkemään erilaisia kehi-
tyskulkuja ja sitä kautta luomaan niitä vaihtoehtoisia toiminta- tai ratkaisumalle-
ja” 
 
”Eli sitä minä tarkotin tällä kokemusosalla, et siinä pystyy oikaseen tosi paljon, 
kun ei tarvii alkaa kaiveleen kaikkia kiviä ympäri. Siinä on minulle se etu henki-
lökohtaisesti.” 
 
”…mikäli ei ole aiempia kokemuksia se sitten opetusvaihe voi olla riippuen henki-
löstä hyvinkin erilainen ja siinä mielessä se että sillä on kokeneita henkilöitä sitten 
alaisina se taas auttaa että lopputulokseen päästään.” 

 
Upseeri (yksilö) kasvaa tehtäviinsä osittain myös ”pakotettuna”. Organisaatio ajaa 
väistämättä yksilöä uralla eteenpäin, mutta vain alkuvaiheessa noin ensimmäisen 10 
palvelusvuoden aikana. Yksilön ammattitaito kasvaa useasta tehtävästä (KPK3). Yl-
lättävää on se, että persoonan muut ominaispiirteet nähdään pääosin tehtävän eikä 
niinkään luonteenpiirteiden kautta. Haastateltavat kertoivat eri tehtäviin valittavan 
sopivimmat henkilöt, joiden kokemus ja osaaminen vastaavat tehtäviä. Aiemmin 
opitut tiedot ja taidot olivat persoonan piirteitä suuremmassa roolissa. Nämä samat 
henkilöt täyttävät prosessin kannalta tärkeimmät tehtävät ja kuuluvat tätä kautta 
suunnitteluryhmään (KPK10). Eräät haastateltavista kuvasivat tätä:  
 

”…kyllähän se on enemmän niihin tehtäviin sidottu et kuka sattuu olemaan mis-
säkin tehtävissä niin se hoitaa ne.” 
 
”En kyllä sillä tavalla [persoonan piirteitä], että sitä nostettas mitenkään. Tieten-
kin osaaminen ja ammattitaitohan on se, että mikä väkisin tulee siihen omaan 
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sektoriinsa liittyen, et sitä kautta tulee. Mutta ei oo persoonallinen, mikä se ihmi-
sen persoona on, joka tekee sitä työtä siinä, niin sille järjestelmä jauhaa siis sen 
saman putken, että ei sillä niinku tuota.” 
 
”Nehän [persoonan piirteet] pitää siinä vaiheessa sivuttaa. Totta kai jokaisen kä-
denjälki ja käsiala näkyy siinä mielessä suunnittelutyössä, että on vaikka meillä 
joku toimistoupseeri tai minä, niin siinä kun esitykseen jotain numeroita lätkitään, 
niin persoonahan niissä näkyy jollain tavalla takana, koska jos minä oon sitä 
mieltä, että pitäis panostaa seuraavina vuosina enemmin, vaikka rajavartioasemien 
vahvuuteen kuin rajatarkastusasemien vahvuuteen.” 
 
”…kyllä täytyy omata rautainen ammattitaito siltä omalta alaltaan, jotta pystyis 
niinku näkemään metsän puilta tai innovoimaan jotain uutta.” 
 

Suunnitteluprosessissa ammattitaito koetaan muodostuvan jo opituista tiedoista ja 
taidoista. Yllättävää on, että erilaisia persoonan piirteitä jopa vieroksutaan, vaikka 
haastateltavat toivat esille niiden vaikuttavan yksilön tulokseen ja erityisesti vuoro-
vaikutukseen. Kokonaan haastateltavat eivät tätä sivuuttaneet. Heidän mukaansa 
poikkeavat yksilöt havaitaan ja silloin persoonan piirteet huomataan paremmin. Täl-
löin onnistuneesta suorituksesta korostetaan sosiaalisia piirteitä ja uuden kehittämi-
sen kykyä. Taas epäonnistuneessa nousi esille vetäytyvä ja hiljainen persoona, joka ei 
uskalla ottaa kantaa asioihin, vaan toimii passiivisesti. 
 
”Paras valitaan” on yleinen käsitys tehtävään määräyksistä. Suunnitteluprosessin 
kriittisiin tehtäviin on määrätty ammattitaitoisimmat, joilla on riittävä kokemus vuo-
sissa mitattuna ja tehtävistä kerätty osaaminen. Haastateltavat henkilöt ovat esikun-
nan tärkeimmissä ja vaativimmissa tehtävissä22. Ammattitaito kytkeytyy kiinteästi 
haastatteluiden ja havaintojeni (KPK3, 12, 37) perusteella kokemukseen. Yksi tärkeä 
kohta on aikaisemmin opitun tai koetun tilanteen merkitys. Tähän liittyy koulutus, 
jota upseeri käy nykymuotoisessa järjestelmässä kolmessa eri vaiheessa23 ja tämän 
lisäksi kouluttautuu erilaisten täydennyskoulutustapahtumien kautta. Tätä haastatel-
tavat eivät suoraan tuoneet esille, vaan puhuivat palvelushistoriasta. Voidaan todeta, 
että kokemus luo sotilasorganisaatiossa ammattitaitoa yksilölle. Persoonan piirteet 
ovat taustalla ja yksilöiden urakierto mahdollistaa osaamisen kehittymisen. Persoo-
nan piirteet tulevat esille ääritapauksissa, jotka voidaan luokitella onnistuneisiin ja 
epäonnistuneisiin tapahtumiin, joissa yksilön psyykkiset piirteet joutuvat koetukselle 
– esimerkiksi paineensietokyky vaativissa turvallisuuteen liittyvissä johtamistilanteis-
sa.  

22 Suunnitteluryhmän jäsenillä on korkeimmat vaatiluokat eli palkkauksellisesti heidän tehtävänsä ovat arvioitu 
korkeimmiksi hallintoyksikön esikunnassa pl. suunnittelu-upseeri, joka ei ole toimialajohtajan tai 
toimistopäällikön tasolla. 
23 Kandidaatin-, maisterin-, ja esikunta- tai yleisesikuntaupseerin tutkinnot. 
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Tutkitussa luovuudessa motivaatiolla ja innostuksella omaa työtä kohtaan on katsot-
tu olevan tärkeä rooli (esim. Amabile, 1997). Yksilön halu ylittää itsensä lähtee sisäi-
sistä tekijöistä, jotka rakentuvat paljon myös työn rakenteesta ja itse työtehtävästä (ks. 
myös KPK9). Haastateltavilla oli suunnitteluprosessissa vahva usko omaan tekemi-
seen. Heistä kaikki uskoivat, että heidän työllään on merkitystä lopputulokseen ja 
näkivät käden jälkensä konkreettisesti tuotoksessa. Suunnitteluprosessi on rakennet-
tu siten, että jokainen yksilö pääsee valmistelussa vaikuttamaan tehtävänsä mukaises-
ti tulokseen. Prosessi ruokkii itseluottamusta yksilöillä ja sitä kautta motivoi heitä. 
Näin rakentuu sisäinen motivaatio, joka toimii yksilön innostuksen ja kiinnostuksen 
yhtenä lähteenä. Haasteltavat ovat edellä kerrottua kuvanneet työnsä merkitystä:  

 
”Minä oon ihan vakuuttunut siitä, että siitä on hyötyä.” 
 
”Kyllä minä uskon, että on. Pystyy just, hienoa tossa on, että pystyy auttamaan 
muita ja neuvomaan, ei tarvitse tosiaan sitä ruutia keksii uudestaan.” 
 
”On varmasti ollut joka vuosi ja erittäin paljon. Se olisi muuten, se ei olisi toteutu-
nut. Tai se olisi toteutunut hyvin huonosti...” 
 
”Kyllä minä uskon, et lähinnä sen kokemuksen kautta, mitä on tullut sit. Täm-
möisiä ideoita ja asioita.” 
 
”Kyllä ehdottomasti. Ehdottomasti tarvii, jokainen kantaa oman kortensa ke-
koon…” 

 
Viimeinen sitaatti nostaa parhaiten esille sen yhteisöllisyyden, joka liittyy suunnittelu-
ryhmään ja valmistelevaan yksilöön. Kokemus ja ammattitaito luovat sotilasorgani-
saatiossa mahdollisuuden onnistumiselle, mutta yksilön sisäinen motivaatio rakentuu 
myös tiedon varaan siitä, että muut tekevät osansa. Lisäksi tähän on merkitystä yksi-
löiden erilaisella kokemuksella. Havainnoinnin mukaan luottamus toisiin rakoilee, 
jos valmistelijat eivät tee määräaikaan mennessä riittävästi näkyvää, kirjoitettua tulos-
ta (KPK29–33). Esikunta on rakennettu sektorirakenteeksi ja lähtökohtana on, että 
jokaisen toimialan osaaminen on alansa huippua. Upseerien ammattitaito ja koke-
mus syntyvät useista esikunnan eri toimialan tehtävistä, jolloin suunnitteluryhmässä 
olevat upseerit omaavat käsiteltävistä asioista laajan kokemuksen (vrt. KPK5). Tästä 
muodostuu syvä asiantuntijuus, joka näyttäytyy positiivisesti työntekemisessä. Tämä 
ei kuitenkaan riitä, jos yksilö ei usko tekemisensä vaikuttavan tärkeältä tai pystyvänsä 
vaikuttamaan työllään prosessissa.  
 
Sisäsyntyinen motivaatio tulee pienistäkin asioista. Esimerkiksi pystymällä neuvo-
maan toisia tai tekemään jopa uusia ratkaisuja prosessin eteen vaikuttaa suoraan mo-
tivaation kautta yksilön työn laatuun. Sisäinen motivaatio rakentuu sotilasorganisaa-
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tion kaltaisessa yksikössä vaikuttamismahdollisuuden tunteesta, joka ruokkii yksilöä 
tekemään töitä muiden eteen ja tekemään oman parhaansa. Oman parhaansa teke-
minen ei pelkästään riitä, koska tarvitaan kokemusta ja näkemystä, jotka avaavat pa-
remman mahdollisuuden vaikuttaa asioihin ja sitä kautta luo sisäistä motivaatiota. 
Jos esimerkiksi puolet ryhmästä olisi tehnyt parhaansa ja puolet todenneet haastatte-
luissa tekevänsä vain välttämättömimmän, olisivat tulokset voineet olla erilaiset. Nyt 
vahva sitoutuneisuus rakentui yksilöllä oman työn arvostuksesta ja uskomuksesta 
vaikuttaa prosessin lopputulokseen. 
 
Yksilön uskallus ottaa asioita esille ja olemalla itse aktiivinen koettiin tärkeäksi yksit-
täiseksi piirteeksi yksilön työskentelyssä. Yksilöt tuntevat kokemuksestaan mitä heil-
tä odotetaan, mutta yksilön uskallus ja riskinotto ruokkivat luovuutta (KPK21, 34). 
Tämä on ennakko-oletukseen liittyen erikoista, koska yleisesti sotilasorganisaatio 
nähdään hyvinkin hierarkkiseksi, jossa on tiukat normit ja käyttäytymissäännöt. 
Toiminta voidaan nähdä hyvin esimies- ja komentajakeskeiseksi, jossa ylimääräiselle 
resonoinnille ei ole tilaa. Tällöin kyseenalaistamisia ei myöskään siedetä. Haastatelta-
vat ja erityisesti johtaja-asemassa olevat näkivät tämän päinvastoin. Ilman kritiikkiä ja 
uskallusta ottaa asioita esiin ei pystytä kehittämään ajatuksia tai toimintoja eteenpäin. 
Tämä tunnistettiin laajasti, joka antaa yksilöille tilaa toimia (KPK2–3, 7, 10, 21). Sa-
malla tilaa on yksilön erilaisuudelle, vaikka jokaisella työntekijällä on roolinsa sekä 
tehtävänsä hoidettavana:  
 

”Tietenkin persoonallisuushan tulee siinä sillä tavalla, että jos on hirveen avoin tai 
vastoin sulkeutunu, että ei uskalla ottaa vertaisiin kontaktia ja kysyä neuvoa, että 
miten tämä tehdään, niin sehän sitte heijastuu jotenki koko työhön…” 
 
”…uskallan sanoa mielipiteeni ja se höystää ja pakottaa muillekin osallistujille 
ajattelemaan, niitä itsestään selvyyksiä, mitä tuota helposti sinne kirjataan.” 

 
Prosessissa voidaan eri tapahtumat ja tilaisuudet jakaa virallisiin ja epävirallisiin. 
Yleensä virallisissa tapahtumissa muodollisuus korostuu. Tätä ei ollut havaittavissa 
päällikköryhmän tai suunnitteluryhmän kokouksissa (esim. KPK21). Toimintaa joh-
detaan, mutta autoritäärisellä johtamisella ei tukahduteta keskustelua. Yksilöiden olisi 
ollut helppo piiloutua esikuntarakenteisessa organisaatiossa lähiesimiesten varjoon, 
mutta yksilöiden rohkeus ottaa asioita esille ruokki keskustelua. Tilaisuuksissa ei vain 
ylin johto keskustellut toistensa kanssa, vaan kaikki ottivat asioita esille. Ulkoisesti 
hierarkkisessa organisaatiossa tätä voi pitää rohkeutena ja luottamuksen osoituksena 
avoimuutta kohti. Johtajat kannustivat yksilöitä ottamaan asioita esiin (KPK21, 31). 
Johtajat madalsivat kynnystä yksilöille ottaa asioita kriittisesti esille mikä taas ruokki 
ajatuksia ja sitä kautta luovuutta.  
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Poikkeuksetta kaikki haastateltavat tunsivat prosessissa työtehtävänsä. Tämä on soti-
lasorganisaation vahvuuksia, koska ”tunne tehtäväsi” koulutetaan jokaiselle sotilaalle 
(yksilölle) jo peruskoulutuksessa. Edellä mainitut asiat tästä alaluvusta tukevat käsi-
tystä, että usko itseensä, joka voidaan ymmärtää suunnitteluryhmässä käsitteellä si-
säinen motivaatio, korostuvat prosessissa. Kyky keskittyä oleelliseen kehittyy koke-
muksen ja ammattitaidon kautta. 
 
Haastateltavat eivät kokeneet tärkeäksi perinteisiä yksilön luovuuteen liitettyjä piirtei-
tä24. Vaikka kokemus nimettiin keskeiseksi piirteeksi, niin haastateltavat arvostivat 
vuorovaikutus- ja erityisesti neuvottelutaitoja. Asiat eivät muutu, jos yksilöt eivät ota 
asioita esiin. Sitä odotetaan johdonkin suunnasta. Kuitenkin ”etiketti” rajoittaa välillä 
keskustelua. Esimerkiksi päällikköryhmän kokoukset olivat virallisia kokouksia, jossa 
oli kaikilla vapaa sana, mutta ohjelma ja aikataulu rakensivat keskustelusta liiankin 
virallisen (KPK2, 35). Tämä vaikutti virallisissa palavereissa negatiivisesti ajatteluun 
ja asioiden innovointiin. Upseeri voidaan nähdä myös yleisesti enemmän introvertti-
na kuin ekstroverttinä (ks. Aalto, 2012). Rauhallisuus ja luotettavuus nähdään hyvei-
nä, jotka kuuluvat virkamiehen ja upseerin ominaisuuksiin: 
 

”Sit pitää jaksaa myöskin puurtaa, ettei voi olla semmoinen taivaanrannan maala-
ri, höseltäjä. Tässä pitää olla semmoinen aika lailla jämpti. Pitää olla myöskin 
kärsivällisyyttä ja rauhallisuutta.” 
 
”Kokonaisuuksien hallinta, semmonen, tietysti avoimuus. Tämä on vähä niinku 
kliseinenki, mutta kyky tai ainakin pyrkimys ajatella asioita vähän toisinkin, 
kun on totuttu.” 
 
”…pitää ottaa ne huomioon, koska on semmosia ihmisiä jotka pystyy tekemään 
sitä raakaa kirjotustyötä, numerotietoanalyysiä, jotain muuta jossa ei välttämättä 
kaivata semmosta luovuutta, sitten taas niitä taivaanrannanmaalareita visioimaan 
ja muuta, joille pitää pystyä just syöttämään sitä asiaa…” 

 
Yksilöltä odotetaan paljon ja häntä koulutetaan tehtäviin organisaation tukemana. 
Kokemus ja ammattitaito kasvavat tehtävien ja koulutuksen kautta. Yksilön tulosha-
kuisuus ja uskallus vanhojen kaavojen rikkomiseen nähdään hyveinä. Vanhojen ide-
oiden uudelleen kehittely on yksilölle enemmän mahdollista kuin täysin uusien kehit-
täminen (KPK30, 33–34). Tämä kytkeytyy yksilön pitkään kokemukseen tehtävistä. 
Eri aikakausien ideat voivat saada erilaisen merkityksen ja sitä kautta uuden mahdol-
lisuuden tulevaisuudessa. Yksilöt ovat enemmän ”sinut” jo tutun asian kanssa ja sen 
kehittämisessä kuin täysin uuden, jonka markkinointi ja perustelut toimivuudesta 

24 Kuvattu luvussa 2.  
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ovat analyysien varassa (KPK19). Tällä on myös negatiivinen vaikutus luovuuteen, 
josta kerron lisää seuraavaksi.  
 

4.1.2 Rutiini, riskin oton välttäminen, muutosvastarinta ja rooli estäjinä 

 
Yksilöiltä odotetaan jatkuvaa kehittämishalua ja kykyä muuttaa toimimattomia malle-
ja. Haastateltavat näkivät olevansa rutiininsa vankeja, koska pitkä kokemus aikai-
semmista suunnitteluprosesseista aiheuttivat työskentelyssä myös puutumista. Täl-
löin osa työstä suoritettiin vanhojen tapojen mukaisesti niin kuin ennenkin ilman 
kyseenalaistamista (KPK17, 19, 21, 27). Tätä ei pidä nähdä pelkästään negatiivisena, 
koska suunnitteluprosessissa on havaittavissa kohtia25, jotka hoidetaan tehokkaim-
min rationaalisesti aikaisemman ratkaisun pohjalta. Se, että tunnistaako yksilö koh-
dan, jossa rutiinisuoritus ei ole paras ratkaisu, on oleellinen kysymys. Ilman riittävää 
vuorovaikutusta ja palautetta yksilö turtuu valmistelussa suorittamaan vanhojen kaa-
vojen mukaisesti vain vaadittavan työpanoksen: 
 

”Haitaksi on ehkä semmonen mitä tunnisti itessäkin, liika suoraviivaisuus, että 
lukkiutuu tiettyihin ratkaisuihin liian aikaisin eikä sitten näe mitään muita vaih-
toehtoja, semmonen omapäisyys…” 
 
”Elikkä siinä mennään kaavamaisesti tiettyjen määrämuotoisten kirjauksien tai 
sisällöntuottamisen, määräaikojen ja sitten esimiesten antamien mukaisesti.” 
 
”…tämä rutinoituminen on monesti innovatiivisuuden pahin vihollinen, tuota, joh-
tuen, että on ajanpuute, tyydytään vanhoihin malleihin eikä innovoida uutta.” 
 
”Rutinoituminen on minusta niinku monessa asiassa, nii on yks niinku suurimpia 
syöpiä, että rutinoidutaan tekeen asioita tietyllä tavalla ja se sitten tota, sitä ei saa 
sotkea systemaattisuuteen.” 
 
”…jos me mietitään noita meidän tuotteita, mitä vuoden mittaan täällä esikunnas-
sa laaditaan, ni kyllähän se hyvin pitkälti menee periaatteella, että tehään niinku 
on aina tehty…” 
 
”Anglisaksista, tota, prosessityyppistä johtamista, ja sen tähden nii meiltä puuttuu 
niinku tämmönen tietynlainen systemaattinen lähestymistapa, joka joskus on huono, 
mutta joka sitte liian pitkälle vietynä nii johtaa rutinoitumiseen ja tämmösen luo-
vuuden vähentymiseen…” 

25 Esimerkiksi henkilöstöhallinnon puolelta henkilöstöluvut ja haittatyökorvausmäärät; näitäkin tulee 
kuitenkin joka vuosi peilata sen hetkiseen tilanteeseen.  
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Rutiini ja vanhat toimintamallit nähtiin yksilötasolla yhtenä keskeisimmistä luovuu-
den esteenä. Valmistelijat pyrkivät tekemään monia tehtäviä yhtä aikaa, jolloin he 
joutuvat myös yhdistämään asioiden hoitamista ja yksinkertaistamaan ratkaisuja. Täl-
löin on riski, että vanhat kaavat tai mallit ohjaavat liikaa työskentelyä (KPK30, 31, 33, 
37). Rutiinin rikkominen vaatii yksilöiltä oma-aloitteellisuutta ja erityisesti esimiehiltä 
johtamista. Rutiinin rikkomiseen liittyy myöhemmin esitettävät kohdat työskentely-
menetelmistä ja johtamisesta. Yksilöt, jotka eivät ole tottuneet uusiin työmenetelmiin, 
valitsevat mieluummin vanhan toimintatavan (KPK14). Vaikka kokemus luo var-
muutta valmisteluun, niin haastattelijat näkivät myös kokemuksen johtavan rutinoi-
tumiseen. Ryhmän jäsenillä on prosessissa suuri vastuu työpanoksestansa. Jos yksilö 
suorittaa rutiinilla tehtävänsä, eikä kukaan puutu asiaan, todennäköisesti toiminta 
jatkuu näin tulevaisuudessakin.  
 
Rutiinin ja vanhan toimintamallin taustalla on osittain vain syynä työpaine. Monet 
tehtävät kasaantuvat liiaksi toimialajohtajille (KPK31, 36). Tunnistettiin heidän kes-
keinen tehtävänsä valmistelussa ja suunnitteluprosessin tärkeys koko hallintoyksikön 
toiminnalle. He eivät kyenneet riittävän hyvin priorisoimaan ja delegoimaan työteh-
täviään. Valmistelijoiden vastuulla on myös kaikki muutkin toimialansa tehtävät, 
vaikkei hän olekaan yksin sektorillaan. Haastateltavat eivät kuitenkaan kokeneet työ-
paineen yksilölle olevan merkittävässä estäjän roolissa. Työpaine ymmärrettiin 
enemmän yksilön delegoimisen tai ajankäytön hallinnan puutteena, jonka seuraukse-
na työpaine saattoi kasaantua. Tässäkin oli havaittavissa rutiinin vaikutus, koska näin 
oli totuttu tekemään töitä aiemminkin (esim. KPK19). Suunnitteluprosessi ei ollut 
erillinen projekti, johon henkilöt määrättiin kokopäiväisesti. Asioita ja suunnittelua 
tehtiin ikään kuin oman toiminnan ohella, jonka positiivisena näkökulmana oli, että 
se antoi yksilölle toiminnan vapautta työskentelyyn (KPK9, 29, 34).  
 
Rutiinin läheiseksi ominaispiirteeksi voidaan yksilötasolla nimetä riskin oton välttä-
minen. Nämä eivät kuitenkaan ole synonyymejä toisilleen. Tästä pitää erottaa myös 
edellisessä alaluvussa käsitelty ”uskallus”, joka liittyy enemmän vuorovaikutustaitoi-
hin ja sosiaaliseen käyttäytymiseen. Rutiini nähtiin enemmän mukavuuden haluisuu-
teen tai tyytyväisyyteen nykyisessä olotilassa, niin riskin oton välttäminen ymmärret-
tiin asian tai tilan välttämättömäksi, tilanteen mukaiseksi muutokseksi, jonka riskin 
oton välttäjä (yksilö) tietäisi parantavan toimintaa ja ilmapiiriä. Se on enemmän jo-
kaisen valmistelijan ajatuksessa kuin rutiinin poistaminen työskentelystä. Riskinotto 
liittyy tärkeiksi havaittuihin kohtiin prosessissa, joissa tämä riski kannattaisi määrätie-
toisesti ottaa. Riskin ottamisella voidaan saavuttaa nopeammin tuloksia, mutta luon-
nollisesti myös altistaa yksilö kritiikille, joka sotilasorganisaatiossa ei yleensä ole ko-
vin suosiollista (ks. Siltala, 2009, s. 73–75).  
 
Yksilötasolla riskin ottaminen olisi mahdollistanut enemmän uusia ajatuksia, joita 
oltaisiin voitu ryhmässä kehittää eteenpäin. Turtuminen kaavoihin nosti riskinoton 
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kynnystä. Negatiivisen palautteen antaminen yksilölle koettiin haastavaksi tilanteeksi. 
Itse työskennellessä tuntui, että miksi esimiehet eivät halua antaa negatiivista pa-
lautetta työsuorituksesta, josta vertaisena arvioiden kuuluisi se tehdä (KPK20). Kyn-
nys tähän on korkeammalla kuin positiivisen palautteen antamiselle. Yksilöiden välil-
tä puuttui negatiivisen palautteen antaminen, tai kynnys sen antamiseen oli liian kor-
kealla. Nämä ovat kumminkin luonnollinen osa työntekoa. Palautteenantoa ei käyty 
suunnitteluprosessissa erikseen mitenkään läpi. Täysin uutta ei haluttu edes lähteä 
tekemään, koska ajateltiin toimivan ratkaisun paremmuutta jo etukäteen. Haastatel-
tava kuvasi tätä tuskaa: ”Tehtäisiin kertakaikkinen muutos totutusti, jota ei tehdä, se olisi 
riskinottamista. Nyt me pyritään tämmöisiä välttämään”.  
 
Haastateltavat olivat sitä mieltä, että yksilöiden tulisi ottaa riskejä ja suhtautua kriitti-
sesti muidenkin tekemiseen – vaikka tulisi tehtyä itsekin virheitä26. Tämä nähtiin yk-
silötasolla vaikeaksi toteuttaa. Haastateltavien mielestä riskioton välttäminen ei joh-
tunut ilmapiiristä, vaan yksilöiden muutosvastarinnasta. Sille ei ollut yhtä selittävää 
tekijää, kuten tässä alaluvussa tulee esille. Kuitenkin yksilöiden riskinottohalukkuus 
oli pientä.  
 
Muutosvastarinta, rutiini ja riskin oton välttäminen muodostavat symbioosin, joka 
yksilötasolla aiheuttaa vakavia puutteita valmistelutyöhön (esim. KPK17, 19, 33–
34)27. Yksilöiden toimintavapaus antaa suunnitteluprosessissa mahdollisuuden kaik-
kien näiden luovuuden esteiden murtamiselle. Mutta, onko yksilö valmis tätä teke-
mään tai osaako hän muuttaa sitä omassa toiminnassaan, on vaikeampi kysymys. 
Nämä ovat persoonaan liittyviä piirteitä, jotka vaihtelevat yksilöiden välillä. Haasta-
teltavat kuvasivat tätä ammattitaitoon ja kokemukseen viitaten. Haastatteluiden pe-
rusteella edellä mainitut piirteet esiintyvät vahvasti yksilötasolla: 
 

”Muutosvastarinta. Se on kaikkein isoin asia. Ei uskalleta kokeilla toisin kun 
on totuttu siihen, että ei kannata lähteä korjaamaan asioita, mitkä eivät ole rikki 
sillä tavalla vältetään riskinottoa ja pelätään sitä, että voi mennä pyllylleen. Ja voi 
tulla negatiivista palautetta ja jossakin ei onnistuta. Se on niin kuin se. Se on aika 
iso.” 
 
”Elikkä suunnitelma tehdään yleensä niin että se sisältää vain tarpeellisen määrän 
muutoksia, jolloin ei lähdetä muutoksen takia itsekseen hakea, vaan kun on pak-
ko lähteä hakemaan muutosta niin se on paljolti riskioton välttämistä. Mennään 
siihen asti totutulla ja vanhalla kunnes alkaa olla pakko tehdä muutoksia. Minun 

26 Myöhemmin kuvaan tähän liittyvää keskeistä tulosta, ilmapiiriä, joka mahdollistaisi tapausorganisaatiossa 
riskin ottamisen yksilötasolla.  
27 Organisaatiotasolla riskin ottaminen on vaikeampaa erityisesti julkishallinnon organisaatioissa mm. normit 
ja ulkoinen paine ohjaa vahvasti työskentelyä. Tässä ei tarkastella organisaation osaamista ja sen vaikutusta 
yksilöiden ammattitaitoon (ks. Viitala, 2006, s. 116).  
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mielestä se on riskinoton välttämistä. Riskinottamista olisi kun huomattaisiin että 
meillä on hyvä, mutta haettaisiin parempaa, niin silloinhan otettaisiin riski.” 
 
”No tämä muutosvastarinta on semmoinen, että ei mitään luovaa eikä mitään uut-
taa oikeastaan synny, jos vaan niin on pelkästään muutosvastarintaa. Et ei käy, ei 
käy, ei käy. Ei se ei oo ennenkään käynyt. Ei tuu onnistuu. Se tappaa sen luo-
vuuden heti.” 
 
”…muutosvastarinta ja viittaa henkilöihin ja yksilöihin. Eli henkilöt jotka on ol-
lut, rivissä tehnyt noita hommia jo vuosikymmeniä kautta useita vuosia, että on to-
si kauan ollut tehtävissä ja hommia hoitanut, niin asiat mitkä on, mitkä toimii. 
Tällä hetkellä asioita vois vielä kehittää, niin ei oo, ei kovin herkästi lähe siihen 
kehityshommaan, että se on hyvin helposti se, että näin on tehty ennenkin, et tehään 
jatkossakin tällä tavalla, koska se on toiminut ennenkin. Joku toinen asia vois 
kuitenkin toimii vielä paremmin, jos vähän muuttas. Elikkä ei uskalleta lähtee 
uuteen.” 
 
”Vanhat mallit, viittaa tuohon muutosvastarintaan. Eli ei lähetä herkästi muut-
tamaan vanhoja hyväksi koettuja malleja, vaikka niissä ois kehitettävää vielä. Siis 
tuttu ja turvallinen, niin mennään sillä. Ei oo sitä virheen mahdollisuutta olemassa, 
ettei se toimikaan. Et ehkä pelätään vähän virheitäkin siinä.” 

 
Muutosvastarinta liittyi rutiiniin ja itsensä suojelemiseen uusilta toimintamalleilta. 
Kyse ei ollut osallistujien välinpitämättömyydestä. Tätä selittää halu tehdä parhaansa 
prosessissa ja usko tekemisen tärkeyteen. Yksilöt olisivat olleet välinpitämättömim-
piä työtehtävissään, jos olisivat vain halunneet tehdä rutiinin. Kyse suunnittelupro-
sessissa on ennen kaikkea muutoksen ajamisesta pidemmällä ajanjaksolla eteenpäin. 
Tarkoitus on kehittää uutta. Muutosvastarinta liittyi siksi enemmän turvallisuuden 
tunteeseen, joka olisi tarkoittanut enemmän käytännössä työtä, koska uudet vaihto-
ehdot vaativat perusteellisen selvitystyön asiantuntijoilta. Muutosvastarinta, riskin-
oton välttäminen ja rutiini muodostivat yksilötasolla esteitä, jotka näkyivät myös 
ryhmätasolla lokeroitumisena. Tästä myöhemmin lisää.  
 
Yksilöillä uskallus ei liity riskin oton välttämiseen. Yleisemmin uskallus liittyy pel-
koon tai vastaavaan tunteeseen, jota ei kukaan aineiston perusteella tuntenut. Päin-
vastoin he olivat sitä mieltä, että esimerkiksi sotilasarvot eivät näyttäydy vuorovaiku-
tuksessa mitenkään estävänä tekijänä28. Yksilöillä on mahdollista ottaa riskejä, vaikka 
riskien ottaminen tulee ymmärtää valmistelutyössä enemmän uuden tiedon tai toi-
mintamallin ideoimisena kuin nykyisen radikaalina muuttamisena (KPK6, 16, 19, 21). 
Muutosvastarinta ja riskinoton välttäminen kytkeytyvät enemmän rutiiniin sekä van-

28 Tarkemmin sotilasarvoista alaluvussa 4.6, joissa käsitellään myös ilmapiiriä.  
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hoihin malleihin, joita yksilöt ajavat eteenpäin (ks. KPK17–19). Oletus siitä, että 
vanhat mallit tai toimintatavat ovat aina yhtä toimivia tilanteessa kuin tilanteessa ei 
ole perusteltua nykyisessä informaatioyhteiskunnassa. Yksilöt ovat olleet tyytyväisiä 
aikaisempiin toimintamalleihin ja prosesseihin. Tyytyväisyyden tunne muodostaa 
rutinoitumista.  
 
Toimialajohtajien roolin ymmärtäminen prosessissa on kaksijakoinen. Jokainen heis-
tä tietää prosessissa tehtävänsä. Varsinainen rooli, valmistelija, koetaan melko yksi-
oikoisesti tylsäksikin kirjoittajaksi, joka valmistelee oman osuutensa prosessista. 
Huolehditaan toimialan asioiden valmistelusta, joka sisältää suunnittelun, johtamisen 
ja varsinaisen kirjoittamisenkin. Haastateltavat olivat lukkiutuneet toimialajohtajan 
rooliinsa eivätkä ottaneet riittävästi huomioon vastuutaan valmisteluryhmässä toi-
mimisesta. He antoivat työjärjestyksessä olevan tehtävän ohjata työskentelyään 
suunnitteluprosessin kustannuksella. Jokainen heistä tiesi tehtävänsä ”mitä heiltä 
odotetaan” valmistelussa, niin siitä huolimatta rooli suunnitteluryhmässä jäi pinta-
puolisemmaksi. Valmistelu hoidettiin toimialoilla. Muutama haastateltava tiivisti ly-
hyesti tehtävänsä roolin:  
 

”…rooli on siinä ollut kirjoitetaan ja vastattaan niihin kysymyksiin, mitä toi-
mialaan liittyen pitää kirjoittaa.” 
 
”…rooli on pitkälti sellainen toimialan asioiden huolehtiminen että ne tulee sinne 
kun tarvitaan sitten.” 
 
”…Tehtäväthän nyt on tietyst työjärjestyksessä… 

 
Eroja edellisestä syntyi haastateltavien osalla siinä, että osa haastateltavista toimi apu-
laiskomentajan ja toimistopäällikön tehtävässä. Toimistopäälliköillä keskiössä olivat 
toimialojensa valmistelut ja rooli näiden ohjaamisessa. Nämä pienryhmät tuottivat 
osuutensa prosessiin (esim. KPK4–5). Rooli yksilöllä tuli suoraan työjärjestyksestä. 
Roolit ohjasivat myös johtajien työskentelyä eikä varsinaista suunnitteluryhmän joh-
tajan roolia kyetty täysin ottamaan. Jokainen johtajista hoiti tehtävänsä, ”palansa 
kakkuun”. Johtajien ja valmistelijoiden työskentely keskittyi tällöin näihin pienryh-
miin eikä varsinaisen suunnitteluryhmän toimintaan.  
 
Valmistelijoiden rooli oli hoitaa työjärjestyksen mukaisesti oma tehtävänsä. Yksilöillä 
arkipäivän tehtävän hoitamisen rooli oli näkyvämpänä esillä. Suunnitteluryhmässä 
yksilöllinen rooli oli sidoksissa arkipäivän tehtävään eikä sitä yksilöt pystyneet erot-
tamaan riittävän selvästi toisistaan työskentelyssä (KPK31, 35–36). Arkipäivän teh-
tävän rooli haittasi yksilön suoriutumista tehtävistä ja erityisesti kaavamainen työjär-
jestyksen noudattaminen korosti valmistelussa muodollista roolia. Työjärjestykset 
korostivat yksilötasolla tehtävien jakoa ja lokeroittivat yksilöitä.  
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Lähes kaikki haastateltavat ottivat esille ensimmäisenä toimialansa roolinsa ja sitä 
kautta lähestyivät yksilökeskeisesti tulosta. Toimialajohtaja oli huippuasiantuntija 
omalta toimialaltaan. Unohdettiin yksilötasolla luovuutta rakentava tekijä eli koke-
mus. Monet yksilöistä olivat työskennelleet muilla toimialoilla. Heille oli karttunut 
tietotaitoa laajasti rajaturvallisuuden tehtävistä eri tasoilta. Haastateltavat kokivat 
hoitavansa oman toimialansa valmistelutyön eivätkä niinkään puuttuneet muiden 
tehtäviin. Tämä kertoo myös osittain työkulttuurista, joka vallitsi suunnitteluryhmäs-
sä. Rooli muodostui esteeksi johtuen työjärjestyksestä, joka lukitsi ajattelutyön liiaksi 
yksilökeskeiseen ja toimialarajoitteiseen keskusteluun. 
 

4.1.3 Aika ja palaute mahdollisuutena 

 
Aika on yksi keskeinen luovuuden rakentaja tai estäjä (esim. Amabile, Gryskiewicz, 
1987, s. 14). Aika mahdollistaa luovuutta edistäviä toimia sekä ennen kaikkea vuoro-
vaikutusta yksilöiden välillä. Haastateltavat kuvasivat aikaa olevan suunnitteluproses-
sin läpiviemiseen ja ajatteluun riittävästi, mutta muiden työtehtävien tekevän koko-
naisuudesta kiireisen. Tämä mahdollistaa prosessissa luovuuden, jos yksilö pystyy 
priorisoimaan ja mahdollisesti delegoimaan työtehtäviään. Yksilöllä oli paljon vas-
tuuta onnistumisesta (KPK28, 29, 31). Tällä ei vielä tarkoiteta yksittäisiä tilannekoh-
taisia innovointisessioita, vaan kokonaisuutta prosessista ja sen rakenteesta. Haasta-
teltavat kuvasivat ajan merkitystä työskentelyynsä: 
 

”Kyllä sitä aikaa on. Se vaan pitää löytää siitä päivärytmistä. Aikaa kyllä on.” 
 
”On sitä jos huomioidaan erityisesti, on sitä aikaa riittävästi, jos heti alussa hah-
mottaa onko tällä kierroksella sellaisia merkittäviä asiakohtia vai pelkästään 
semmoisia rutiiniomaisia jossa pitää varmistaa että tietyt asiat tulee kirjattua.” 
 
” On kyllä [aikaa]. Työtä on ajoittain aika paljon. Melkeen asia kuin asia, niin 
monta kertaa tulee mieleen, että voi kun tätä ois aikaa pikkusen perusteellisemmin 
miettiä, miettiä vaihtoehtoja, ja sitten niistä vaihtoehdoista valita se paras. Jos on 
riittävän paljon työtä ja riittävän vähä aikaa, niin se on aina jostakin pois, ja se 
helposti on pois just näitten vaihtoehtojen etsimiseltä, että siinä mielessä monta ker-
taa tulee mieleen, että tähän tekis mieli panostaa enemmin, mutta ei ehi.” 
 
”Kyllä siellä oli aikaa, riittävästi. Muitten töiden, tietenki muitaki töitä oli, mut 
kyl se aikaa on, mutta aina tulee lopussa vähän kiire. No siinä ehkä luonne tai 
persoonallisuus tulee sitte, jos vielä vähän palataan, niin se että miten järjestelmälli-
sesti sä teet sen työn. Teeks sä sen kerralla vai sitten sillon tällön palasina, ja ku 
määräaika lähestyy, nii sitte vielä jotain on tekemättä ja saattaa tulla vähän kiire. 
Periaatteella, että no onhan tässä vielä viikko kaks aikaa, että mä teen sitte myö-
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hemmin. Et sitte lopussa saattaa tulla kiire, ja sitte tulee vähän hutiloitu siitä lop-
putuloksesta, silottelusta.” 

 
Esimiehen roolia pidettiin keskeisenä (ks. myös KPK24). Hän pystyy säätelemään ja 
priorisoimaan alaisensa työtehtäviä sekä tukemaan häntä näiden suorittamisessa. 
Valmistelussa toimialajohtajat toimivat myös sektorinsa johtajina ja siten itsekin esi-
miehinä. Toimistopäälliköt taas johtivat toimialajohtajia. Toimistopäälliköitä johti 
apulaiskomentaja. Tämä kolmiportainen johtamisjärjestelmä vaikutti aikaan ja sen 
määrään valmistelussa. Yksilöillä oli itsellään aikaa, mutta muut työtehtävät rajoitti-
vat luovuutta prosessissa. Yksittäisistä palavereista tuli liian lyhyitä eikä niihin val-
mistauduttu riittävän kattavasti (KPK35). Prosessin välivaiheet olivat väljästi raken-
nettu, mutta yllättävät tapahtumat haittasivat keskittymistä prosessiin. Esimies jokai-
sella tasolla oli tärkeä tekijä aikaan: 
 

”Ja jos sulla joku tietty tehtävä on, niin ei siinä ite prosessin aikana, siin ei niin 
hirveesti pystytä siihen, kun on tietyt aikataulut, niin okei. Se on esimiehestä kiin-
ni, minkä verran pommittaa, minkä verran antaa aikaa, minkä verran luottaa.” 

 
Haastateltavat ymmärsivät ajan merkityksen ja sen negatiivisen vaikutuksen yksilöi-
den työskentelyyn, mutta tunsivat olevansa prosessissa voimattomia lisäämään val-
misteluun työtunteja. Samalla koettiin sopivan kiireisen työtahdin olevan myös luo-
vuutta edistävä asia, koska ylimääräinen karsiintui pois ja keskityttiin oleelliseen (vrt. 
KPK9). Tämä pisti heitä ajattelemaan asioita eri tavalla. Tällöin yhteistoiminta ja 
yksilön ajattelu kumminkin kärsi työskentelyssä: 
 

”…täytyisi olla aikaa keskustella, täytyisi olla aikaa työstää ja täytyisi olla aikaa 
tarkastella niitä lopputulemia. Ja tämä on monesti tää aika, niin ei taho, vaan tä-
hän riittää. Sitä joudutaan tekeen joko pikku osissa tai sitten vähän kiireellä.” 
 
”Toisaalta sitte kyllä mä nostan hattua, esimiehiä on helppo haukkua mutta kyl-
lähän taas tää meidän pitkä karriääri rajavartiolaitoksessa tuo semmosta var-
muutta suoraviivasiin ratkasuihin, jotka sitte saattaa jossain yhteyksissä johtaa 
niihin oikeisiin ratkasuihin vaikka se onki se aika kortilla. Mutta kyllä mä eh-
dottomasti sanoisin että se ajan vähyys rajotti nimenomaan sitä monipuolisempaa 
asioiden käsittelyä.” 
 
”Kiire. Koska kiire, kun aina, kun pitää nopeesti jotain vaan tehä, niin siin ei 
kerkee kunnolla miettii niitä ja tuomaan luovii ajatuksii välttämättä. Ne sit vaan 
hökästään.” 

 
Yksilöiden suhde aikaan oli siis ristiriitainen. He kokivat esimiesten antaneen suun-
nitteluprosessiin riittävästi aikaa, mutta muiden tehtävien vieneen sitä pois (ks. myös 
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KPK14, 24). Luovuus oli mahdollista ajan näkökulmasta, mutta käytännön tasolla 
aika koettiin estäväksi tekijäksi, koska esimiehet eivät ymmärtäneet suunnittelupro-
sessissa sen koko merkitystä valmistelulle. Suurin osa haastateltavista kuitenkin ku-
vasivat valmistelun sujuneen kiireettömästi ilman suurta työpainetta. Tällöin on syytä 
olettaa, että yksilöiden luovuus oli mahdollista yksilöstä riippuen ja, siitä kuinka he 
osasivat käyttää hyödykseen sekä kokemustaan että annettua aikaa. Haastateltavat 
kokivat, että yksilöistä ja heidän persoonastaan oli kiinni, kuinka paljon aikaa tarvit-
sevat työskentelyssään:  
 

”Luovuuteen liittyy nimenomaan se, että sinulla on aikaa miettiä, prosessoida asiaa, 
keskustella asioista, koska onhan varmaan ihmisiä jotka on luovia itekseen ettei 
tarvi sitä debaattiutta, aika moni luova ihminen tarvitsee sen et se pystyy keskustel-
la omista ajatuksista, haastaa niitä. Ja luovuushan tulee myös siitä, että kuulee 
mitä muut puhuu ja tekee ne omat johtopäätöksensä siitä.” 

 
Aika toimi luovuudelle yksilötasolla mahdollisuutena. Yksilöillä oli aikaa valmistelus-
sa, mutta muut tehtävät häiritsivät työskentelyä. Prosessin pituus mahdollisti riittä-
vän ajan valmisteluun. Yksilöillä oli toiminnan vapaus, mutta useasti suunnittelupro-
sessin ulkopuoliset työt olivat esteenä (KPK5, 16, 26). Valmistelutyö oli yksilöillä 
hajanaisempaa eikä voitu saavuttaa pitkäaikaista keskittymistä suunnitteluprosessiin. 
Yksilöt kokivat suunnittelulle varatun ajan olleen pääosin sopiva. Moniportainen 
esimiestoiminta ja rooli esimiehenä olivat haasteita, mutta kokemus antoi varmuutta 
ja aikaa keskittyä oleelliseen.  
 
Palautteella on monia merkityksiä muun muassa itsensä kehittämiseen ja motivaation 
ylläpitämiseen. Sitä kautta yksilö pystyy oppimaan ja muuttamaan toimintaansa tai 
jatkamaan hyväksi todettua mallia. Yksilöt kokivat palautteen antamisen olevan kyt-
köksissä luovuuteen. Antoipa palautetta esimies tai vertainen, ei sillä koettu olevan 
niin suurta merkitystä. Palaute yksilötasolla mahdollistaa enemmän yksittäisen kuin 
isomman ajatuksen innovoimista. Palautetta annettiin, mutta yleensä virallisimmissa 
kokouksissa tai välitarkasteluissa (KPK5, 21, 32). Jokainen kohta suunnitteluasiakir-
jasta käytiin yhdessä läpi ja sitä valmistellut yksilö sai välittömän palautteen tarvitta-
essa muilta läsnäolijoilta. Tämän antaminen jäi vain liiaksi suunnitteluryhmän esi-
miehen tehtäväksi. Palaute oli yleensä silloinkin jälkikäteen annettavaa, koska valmis-
telua hoidettiin toimialoilla kahta tasoa alempana kuin missä suunnitteluryhmän esi-
mies oli. Sotilasorganisaatiossa palautteesta heitettiin myös leikillä vitsiä edellisen 
lisäksi:  
 

”Se sotilasorganisaatiossa niin on varmaan monikin on sitä mieltä, et sillo menee 
kaikki hyvin, kun ei mitään kiitosta tule eikä sanomista." 
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”Ei yleensä saa. Sit se palaute tulee just sen, en tiiä kuin monta turhaa suunnitel-
maakin tääl on väännetty vuosien saatossa. Sit se kaatuu siihen yks niitten et ei 
viedä tätä eteenpäin tai sitten sitä viedään. Siinä se palaute on sitten. Kylhän siinä 
aina tulee se mieleen, että tein turhaa työtä. Ku se kaatuu sitten. Vois sanoa kyn-
nyksellä jo.” 
 
”Itse asiassa kyllä suoraa palautetta en saanut. Et miten onnistu se työ. Et koko-
naisuus ku oli valmis, niin se palaute oli niinku kaikkia koskien tyyliä, et hyvää 
työtä. Tällä tasolla, että ei silleen henkilökohtasta palautetta kukaan antanu, että 
miten suoriu’ut ite tai miten oma sektori, työskentely suju. Ja mikä se lopputulos 
oli, että onko se vaaditun kaltanen, vai tarviiko vielä hieromista tai valmistelua 
eteenpäin, että ois kaivannuki vähäsen.” 
 

Muutama haastateltavista oli tyytyväisiä palautteenantamiseen ja kokivat sen tuovan 
positiivista tunnetta valmisteluun ja normaaliin arkityöhönsä. Useimmat totesivat, 
että palautta ei osata antaa riittävästi, vaikka sillä olisi kysyntää (ks. myös KPK20). 
Tähän eivät yksilöt ole tottuneet – varsinkaan antamaan sitä toisille. Yksiköiltä (kent-
tätaso) annettava palaute nähtiin helpommin annettavaksi, kun he eivät olleet samal-
la tavalla prosessissa sisällä. Vertaiselle annettava palaute on vaikeampi antaa kasvo-
tusten. Tämä ei johtunut sotilasorganisaation muodollisesta auktoriteetista tai kurista, 
vaan yksilöiden kokemuksesta aiemmista tilanteista, jossa palautteen merkitys on 
ollut vähäinen tai sille ei ole osattu antaa arvoa (ks. KPK5, 17–18).  
 
Haastateltavien mukaan palautteen yksityiskohtaisuudella on väliä. Ei riitä pelkäs-
tään ”hyvää työtä”, vaikka se on enemmän kuin ei ollenkaan. Palaute toivotaan ole-
van konkreettinen, tilanteenmukainen ja aito. Suunnitteluprosessissa olevat usein 
totesivat, etteivät osaa antaa palautetta. Välillä oli johtajien syytä antaa kriittistä pa-
lautetta, mutta se tapahtui niin hillitysti, että palaute aiheutti havaintojeni mukaan 
epätietoisuutta ja ärsyyntymistä (KPK20–21). Palautteen antamiseen olisi ollut pro-
sessissa mahdollisuus. Se olisi pitänyt sitoa selvemmin ensiksi valmistelun aikatau-
luun ja sen jälkeen johtajien olisi pitänyt ymmärtää sen tärkeys paremmin prosessin 
tuloksen kannalta. Palautteella olisi voitu vähentää yksilötasolla myös luovuuden 
esteistä riskinoton välttämistä. Se olisi aktivoinut yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta 
etsiä uusia ratkaisuvaihtoehtoja, joita tarvitaan suunnitteluprosessin kaltaisessa val-
mistelutyössä. Palaute kertoo arvostuksesta yksilön työtä kohdin, koska silloin esi-
mies tietää, mitä yksilö on tehnyt. Lisäksi se vaikuttaa suunnan näyttämiseen, vaikka 
liiallisen ohjauksen katsotaankin vähentävän yksilön ajattelua ja sitä kautta innovoin-
tia.  
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4.2 Ryhmätasolla luovuus rakentuu yhteistoiminnasta ja siiloista 

 
Luovuutta ryhmätason kontekstissa alettiin tutkia, kun huomattiin yksilönäkökulman 
olevan riittämätön kuvaamaan luovuutta. Tähän on vaikuttanut kehitys organisaa-
tioissa, jotka ovat muuttuneet tiedon ja monipuolisuuden takia monimutkaisemmiksi. 
Monimutkaisuus on tehnyt johtamisesta haastavampaa organisaatioissa, mutta sitä ei 
tule pitää pelkästään uutena ilmiönä (Harisalo, 2009, s. 27–28). Vuorovaikutuksen ja 
kommunikaation rooliin yksilöiden välillä on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. 
On nähty selviä etuja siinä, että käytetään monen yksilön kokemusta ja ammattitaitoa 
hyväksi, kun vaikeita kysymyksiä tai ongelmia ratkaistaan.  
 
Tutkimuskohteena on ryhmä, joka pyrki suunnitteluprosessissa valmistelemaan par-
haimman mahdollisen tuloksen tuotokseksi. Ryhmä toimi yhdessä kohti tavoitetta, 
mutta toiminta oli osin hajanaista eikä yhteistä. Yksilöiden tulisi muodostaa koko-
naisuus ryhmässä, joka tukee kaikkien suoritusta kohti yhteistä tavoitetta. Suunnitte-
luryhmän toiminnasta voidaan löytää myös piirteitä, jotka toimivat esteinä esimer-
kiksi vuorovaikutukselle, toiminnan kehittämiselle tai uusien ajatuksien muodostami-
selle.  
 
Tässä alaluvussa on tarkoitus selvittää ryhmätasolla toimintaa kuvaavat tekijät, jotka 
nousivat esille ryhmän valmistelutyössä. Mikään valmistelutyö ei ole kokemukseni 
mukaan optimaalinen kaikista suunnista tarkasteltuna, koska tilannesidonnaisuus ja 
ympäristö määrittävät työskentelyn rytmin ja toteutukselle kontekstin. Tarkoituksena 
on kuvata suunnitteluryhmän dynamiikkaa ja edelliseen alalukuun liittyen ryhmään 
vaikuttavia luovuutta rakentavia, mahdollistavia ja estäviä asioita. Monessa tapauk-
sessa voidaan nähdä asioilla ja ilmiöillä olevan kaksi puolta, jotka korostuvat tilan-
nesidonnaisesti tietyllä ajan kestolla. Löytyy piirteitä, jotka kuvastavat siinä hetkessä 
luovuuden rakentajia, mutta toisessa hetkessä voivat toimia esteinä. Kyse on niiden 
tunnistamisesta ja näkyväksi tekemisestä sekä ryhmäläisille että johtajille. Näitä pyrin 
tuomaan esille aineiston avulla seuraavaksi.  
 

4.2.1 Ryhmähenki, päämäärä ja johtajuus rakentajina 

 
Suunnitteluryhmän rooli oli haastateltavilla osittain epäselvä. Suunnitteluryhmän 
koettiin olevan ryhmä, joka valmisteli asioita ja pyrki ratkaisemaan vaikeimmat asiat, 
mutta kaikkia suunnitteluryhmän hyötyjä ja haittoja ei tunnistettu (ks. myös KPK36). 
Ryhmän toimintaa ei pidetty negatiivisena asiana, vaan sen toiminnan väljyys ja jous-
tavuus tunnistettiin ja todettiin sen tärkeys päätöksenteossa. Ensimmäinen sitaatti 
kuvaa jopa ”hölmistynyttä” kasvoa, jonka kysymykseni aiheutti haastateltavassa. 
Toinen sitaatti taas suurimman osan ryhmän käsitystä sen tärkeydestä:  



 

144 

”En oo tullu aatelleeksi asiaa tuolta kantilta koskaan (onko ryhmä olemassa), mutta 
minun mielestä ryhmä on olemassa.” 
 
”Johtoryhmä, missä voidaan sparrata ajatuksia ja käydä tarvittaessa hyvinkin kiivassa-
naista keskustelua ja siinä vaiheessa, kun sitä vartioston linjaa rakennetaan, näen tär-
keenä”  
 

Linja-esikuntarakenteisessa organisaatiossa jokainen tietää paikkansa ja tehtävänsä, 
mutta matriisimaisesti kootusta ryhmästä nähtiin vain sen näkyvä osa. Syvällisempi 
ymmärrys saattoi useammalla jäädä kokematta, koska haastateltavat korostivat val-
mistelussa toimialojen tärkeyttä. Heidän mielestään tuloksekkain valmistelutyö teh-
tiin toimialan sisällä, jota johti toimialajohtaja (KPK8, 11, 24, 28, 29, 31). Haastatel-
tavilla oli selvä käsitys toimialojen roolista prosessissa. Ne nähtiin tärkeinä valmiste-
luvoimina, jotka ruokkivat ajatuksilla varsinaista suunnitteluryhmää. Suunnittelu-
ryhmä oli siis iso ryhmä pieniä soluja, joiden sisällä toimijat valmistelivat asiat ja toi-
vat ne sitten suunnitteluryhmän päätettäväksi. Suunnitteluryhmä rakenteeltaan koet-
tiin varsin usein tämäntapaiseksi:  
 

”…ryhmähän tavallaan näyttäytyy arjessa tai arkipäivänä, niinku, ja tää TSTTS-
työskentelykin nii tavallaan etenee sitten tiettyjen tämmösten välitarkastelujen tai -
linjausten jälkeen niinku arkityössä. Mutta se ryhmä ei sinällään näyttäydy semmosena 
erillisenä kovinkaan voimakkaasti.”  

 
Ryhmähenki koettiin monella tapaa toisia yksilöitä tukevaksi ilmiöksi. Silloin kun 
yhdessä tehtiin töitä, haluttiin ryhmän eteen panostaa. Vakiintuneet toimintamallit ja 
tutut ryhmäläiset lisäsivät yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tiedettiin, mitä jokaisen tu-
lee tehdä tehtävän täyttämiseksi. Tämä muutti ryhmän dynamiikan tasoa korkeam-
maksi (ks. KPK12). Vastuu toisista ja sotilasorganisaatiossa tuttu velvollisuuden 
tunne pakotti yrittämään oman parhaansa tai vähintäänkin tekemään vaaditut asiat 
määräaikaan. Jokaisella haastateltavalla oli tunne tehtävänsä ja ryhmänsä työn tär-
keydestä. Kaikilla oli tehtävänsä, joka konkretisoitui suunnittelussa selväksi vastuuksi 
sekä oli helposti ymmärrettävässä muodossa (ks. myös KPK30). Yhteenkuuluvai-
suuden tunne nosti ryhmän merkitystä, vaikka ryhmän näkyvä rooli oli käytännössä 
pienempi kuin toimialoilla tehtävä valmistelu: 
 

”Kun yhdessä ollaan, ja vaikka lyhyitäkin palavereja, välitarkastelut, kaks välitarkaste-
lua ynnä muut toimiston sisäiset pienet palaverit, mis ei välttämät koko ryhmä ole paikal-
la, nii. Kyllä siinä tuntuu semmonen yhteenkuuluvuuden ryhmätunne, et nyt tääl tehään 
yhessä sitä hommaa.” 

 
Yksilöillä ryhmähenkeen liittyi myös häpeän tunne ja epäonnistumisen pelko, koska 
suunnitteluprosessin tärkeys tunnistettiin ja jokaisen tehtävä oli muillekin kristallin 
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kirkas. Vaikka kukaan ei myöntänyt sitä, että tekemätön työ voitaisiin suoraan yhdis-
tää henkilöön, on tämä ollut haastateltavilla osittain alitajunnassa (ks. KPK34–35)29. 
Se on lisännyt sisäsyntyisesti motivaatiota suorittaa tehtävänsä, mutta ei ole ollut 
ainoa tekijä tavoitteen saavuttamiseksi.  
 
Pienen organisaation etuna oli, että kaikki valmisteluun osallistuvat tunsivat toisensa. 
Prosessissa ei ollut ulkopuolisia. Tämä mahdollisti luonnollisen jatkumon arkipäivän 
työskentelystä suunnitteluprosessiin, joka yhdisti yksilöitä enemmän yhteen kuin 
normaali esikunnan organisaatiorakenne. Tämäkin voidaan kääntää toisinpäin, koska 
yleisesti ajatellaan heterogeenisen ryhmän ajattelevan uudella tavalla. Havaintojeni 
mukaan tämä voi olla totta, mutta erilaiset yksilöt eivät ryhmähenkeä haastatteluiden 
mukaan nosta korkeammalle. Se lähtee syvimmistä arvoista, kuten työhön sitoutumi-
sesta, toisten välittämisestä ja yhteenkuuluvuuden tunteesta, joita kuvattiin yksilöta-
son rakentavissa tekijöissä.  
 
Ryhmähenki kytkeytyy työyhteisön ilmapiiriin. Suunnitteluprosessi oli osa esikunnan 
rakennetta, jossa yksilöt projektimaisesti veivät prosessia tulokseen. Positiivisen tai 
negatiivisen työyhteisön ilmapiirin vaikutukset olisivat näkyneet ryhmätasolla. Toi-
miva ryhmähenki oli jatkumoa ilmapiiristä, jota käsitellään lisää alaluvussa 4.5. Huu-
moripitoinen keskustelu edesauttoi ryhmähengen ylläpitämistä ja sillä myös vietiin 
valmistelutyöstä negatiivisia vaikutteita pois yhteistoiminnasta. Huumori tuntui ole-
van esteenä negatiiviselle ilmapiirille. Nauraminen ja leikkisät vitsit paransivat hen-
keä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Varsinkin, kun valmistelijat pystyivät jättämään 
taka-alalle hierarkkiset roolinsa ja syventymään prosessiin. Molemmista empiirisen 
aineistosta jäi kuva, että ryhmähenki oli korkealla. Epävirallisuus mahdollisti matalal-
la kynnyksellä vuorovaikutusta. Yksilöt halusivat tehdä ryhmässä hyvänä pitämälleen 
esimiehelle parhaansa. Hyvä johtaja koettiin ryhmähengen näkökulmasta tärkeäksi:  
 

”Hyvälle johtajalle on ilo tehdä hyvää lopputulosta. Kuka tekee huonolle johtajalle, ha-
luutko sinä antaa sille. Kun tulee just se, minulla ei tulis mieleenkään, tässä tulee aina 
muuten se, jos on huono johtaja, johtaa vaikka sen ryhmän toimintaa, niin haluunko mi-
nä pönkittää tuon miehen egoa…Sil on merkitystä.” 
 
”Kyllä sitä, ku yhessä tehään, niin kyllä se on yhteinen päämäärä, yhteinen tavote, yhtei-
nen tehtävä. Ja kyllä siihen jokainen satasella lähtee mukaan ja on mukana.” 

 
Organisaatiossa tehtävän täyttäminen vaatii aluksi jonkin tavoitteen tai suunnan 
määrittelyn. Haastateltavilla oli ryhmässä selvästi päämäärä tiedossa (ks. myös 
KPK26, 36). Se edesauttoi työskentelyä ja ryhmähengen ylläpitämistä. Haastatteluis-
sa tuotiin monessa kohdassa päämäärän selkeys esille positiivisena tekijänä. Tämä 

29 Palavereissa ja kokouksissa kaikki pääsivät esiintymään ja kertomaan tilanteensa. 
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eroaa hieman tavoitteen määrittelystä, jota käsittelen myöhemmin – tavoitteen mää-
rittely on tarkempaa ”ohjausta” kuin päämäärä. Päämäärä kytkeytyy ”tiedä tehtäväsi” 
näkökulmaan sotilasorganisaatiossa eli siihen sisäsyntyiseen tekijään, mikä kumpuaa 
sotilasorganisaation kulttuurista ja koulutusjärjestelmästä. Jokainen ryhmän jäsenistä 
oli pitkän linjan johtajakoulutuksen käyneitä upseereita. Pitkä kokemus, useammalla 
yli 20 vuotta eri tason johtamisen eri tehtävistä, auttoivat ymmärtämään myös suun-
nitteluprosessin johtajan roolia. He osasivat mukautua häneen ja tukea tätä kautta 
koko ryhmää toiminnallaan. Perusasioita ei tarvinnut käydä läpi samalla intensiteetil-
lä kuin täysin ulkopuolisista kootussa ryhmässä. Seuraava sitaatti kuvastaa haastatel-
tavien ajatusta prosessin pilkkomisesta ja siitä päämäärästä, joka sisältää laajemmin 
prosessin vaiheistuksen:  
 

”Pitää aatella, että saadaan jotain aikaseksi ja et kuka tekee niinku tarkemmin mitä-
kin ja vastaa mistäki, et pysytään aikatauluissakin. Niin onhan sillä merkitystä. Aina-
han kokouksilla kaikilla on. Niin tommosella tiimityöskentelyllä siinä on tietyt aikatau-
lut, tietyt syklit, tietty päämäärä, tietty tavoite, tietty tehtävä, tietty aihe ja niin sitte vas-
tuutetaan. On puhejohtaja, on sihteeriä. Yks ihminen tuo kokoukseen tietyt asiat, en-
nakkoon selvittelee ne valmiiksi, toinen toiset, kolmas kolmannet, neljäs neljännet.” 

 
Tämä ennakointiinkin liittyvä tekijä edesauttoi luovuutta ryhmätasolla. Ryhmässä 
pystyttiin eleilläkin kertomaan, kuinka prosessi viedään tulokseen. Päämäärä mahdol-
listi ryhmätasolla suuntaviivat työskentelylle. Päämäärän asettaminen tai kuten tässä 
ymmärretään ”suunta tulokselle” olivat tavoitteen asettelun kanssa toisia tukevia 
(KPK32). Yksilöt työskentelivät motivoituneempana kohti päämäärää jo siitäkin 
syystä, että yksilöiden ei tarvinnut ”arvailla”, mihin suuntaan päätöksentekijä proses-
sia haluaa suunnata. Tämä taas vaikutti ryhmässä positiivisesti antaen kuvaa, että 
prosessia johdetaan ja kaikki ovat yhteiseen päämäärään sitoutuneita. Ohjeet ja käs-
kyt olivat niin yksinkertaisia, että jokainen ymmärsi niiden sisällön. Kenenkään ei 
tarvinnut kyseenalaistaa päämäärää siitä syystä, ettei sitä tiedä. Päämäärän asettami-
seen liittyi kiinteästi välitavoitteiden asettaminen ja edellä mainittu yhteishenki ja 
sisäinen motivaatio:  
 

”En usko, tässäkään työyhteisössä ei, tuskin kovin montaa henkilöä ole ketkä eivät 
työskentelisi yhteisen tavoitteen täyttämiseksi.” 
 
”…tavoite annetaan nimenomaan pilkottuna yksilöille sen omien osioidensa osalta” 

 
Sotilasorganisaation kaltainen toiminta on rakennettu sellaiseksi, että osat toimivat 
toistensa kanssa. Nämä osat vaativat päämäärän. Tämä kytkeytyy ryhmähenkeen ja 
yksilöiden väliseen kommunikaatioon tavoitteesta. Se vapauttaa huomattavasti ener-
giaa työskentelyssä, kun tietää suunnan päivittäiselle, viikoittaisille kuin myös proses-
sin ajanjaksolle. Tämä vaatii johtajalta selkeiden tavoitteiden määrittämistä. Koke-
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mus auttaa yhteisen tuloksen saavuttamisessa. Oli esimerkkejä toimialoista, joissa 
tavoitetta ei oltu määritetty riittävän selkeäksi. Tämä olisi mahdollistanut luovuutta, 
mutta ajattelu tukehtui siitä, että aika meni ymmärtäessä ”mitä tässä pitää tehdä”. 
Voidaan nähdä, että päämäärän asettamisen vaikutus olisi pienempi, jos henkilöstö 
olisi ammattitaitoisempi ennemmin kuin kokematon. Innovoinnissa korostuu pää-
määrätietoisuus.  
 
Prosessissa oli myös havaittavissa kohtia, jossa taas liiallinen päämäärätietoisuus kar-
si ajattelua ja teki aikataulusta kiireisen. Oltiin liian itsevarmoja omasta työstä tai an-
tauduttiin rutiinin vietäväksi. Tällöin innovatiivisuudelle ei jäänyt tilaa. Lisäksi haas-
tatteluissa tuotiin esille, että tavoitteet määriteltiin, mutta niiden käsittely prosessin 
aikana jäi vaillinaiseksi. Yksilöt olisivat halunneet työstää tavoitteita enemmän ja sitä 
kautta kehittää tuloksentekoa.  
 
Uuden kehittäminen tai uusien ajatuksien innovointi vaatii haastateltavien mukaan 
johtajuutta. Rutiininomainen suoritus vie kohti tavoitetta, koska suunnitteluryhmän 
koko luo yhdessä rakenteen kanssa varman tuloksen. Johtamisessa aikataulujen nou-
dattaminen ja tuloshakuisuus ovat tärkeitä hyveitä, mutta johtajuudessa ryhmäläiset 
kaipasivat rohkeaa, ennakkoluulotonta ja ohjaavaa persoonaa, joka saa heidät puolel-
leen kohti yhteistä tavoitetta.  
 
Innovointi ja kehittäminen ymmärretään johtajassa positiivisiksi piirteiksi. Johtajan ei 
tule puuttua yksittäisiin asioihin, vaan jättää ne ryhmäläisten huolehdittavaksi (ks. 
KPK 28–29, 24). Tämä osoittaa luottamusta heitä kohti. Osa haastateltavista kertoi 
useamman esimerkin heidän aikaisemmalta uraltaan, jossa johtaja on pyrkinyt pitä-
mään kaikki langat käsissä ja on omannut heikot sosiaaliset taidot – lopputulos on 
ollut ryhmän työskentelyn ja uuden kehittämisen näkökulmasta heikko. Tällöinkin 
on tulokseen päästy (ks. KPK37). Tämä on tyypillistä sotilasorganisaation rakenteel-
le ja sisäiselle järjestykselle. Asioiden johtaminen vie tulokseen, mutta transformatii-
visempi johtaja saa alaisensa työn imuun. Johtajan oma esimerkki koetaan tärkeäksi. 
Tässä suunnitteluprosessissa johtaja laittoi itsensä likoon ja teki toimialojen puolesta 
työtä ilman erillistä pyyntöä tai tarvetta. Johtajuudesta korostettiin: 
 

”Management onnistuu meiltä, järjestelmä on luotu siihen, määräajat pystytään tekemään, 
mutta jos oikeasti haluttaisiin tulosta niin sitten tarvittaisiin enemmän sitä lea-
dershippiä.” 
 
”Ni kyllä se, sillä persoonalla on merkitystä siinä, että jos hän pystyy omalla esimerkillä 
esimerkiks motivoimaan sitä porukkaa, ni väittäsin, että se on, lisää vuorovaikutusta ja 
ehkä tavallaankin semmosta kriittistä tarkasteluakin siinä mielessä, että ei ainakaan 
mene välttämättä siitä, mistä rima on matalin, mutta se on tietysti haaste meille, meillä 
varmaan tässä, että kun me ollaan hyvin monesti kaavoihin kangistuneita.” 
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”Onhan sellasiaki esimerkkejä johtajista ja johtamisesta, että ne haluu liikaa koko ajan 
pitää pikku asioitakin käsissään ja puuttua niihin, mitkä ei heille kuullu. Eli ne luota 
alaisiin. Ne ei anna sinne vastuuta. Sellanen henkilö, jos on tietyssä asemassa, tietyssä 
tehtävässä johtajana, voi tavallaan tukkiaki sitä. Ja voi aiheuttaa myöskin sen, että ihmi-
set ei omatoimisesti eikä niin vastuullisesti eikä aktiivisesti tee niitä tehtävä. Ne totee, et 
ku kerran pitää jokainen pikku asiaki esitellä, niin en tee yhtään mitään enkä ota vas-
tuuta, enkä mene oma-aloitteisesti esittelemään ja selvittelemään tätä asiaa yhtään enem-
pää.” 
 
”On sillä johtajuudella merkitystä siinä mielessä, että jos aatellaan johtajaa joka johtaa 
hyvin etäisesti, sähköpostin välityksellä antaa tehtäviä ja johtaa sitä toimintaa, versus sii-
hen että on mukana, pistää kroppaa likoon siinä prosessissa ja haastaa niitä ryhmänjoh-
tajia ja ryhmiä siihen keskusteluun, ja jopa tekee sitä että menee yksittäisen valmistelijan 
luokse sinne ryhmään ja haistelee sitä tunnelmaa, niin kyllä se vaikuttaa siihen. Mikä 
ainakin minun mielestä näkyy tommosessa rajavartioston esikunnassa, että kun se oikeal-
la tavalla se johtaja menee mukaan siihen työhön ja keskustelee, niin se motivoi niitä yk-
sittäisiä työntekijöitä, työntekijät kokee että heiän työtään arvostetaan, ja sillä on vaiku-
tusta.” 

 
Johtajalta odotetaan rutiinien rikkomista. Tämä vaatii määrätietoisesta aikataulusta 
pysymisen tuskasta irtautumista. Johtajan tulee antaa tilaa ajatuksille ja rikkoa rutii-
ninomaisia toimintoja (ks. KPK27, 31). Siinä johtajuuden rooli korostuu ja erityisesti 
johtajan persoona. Jotkin johtajat ovat enemmän ylläpitäjäluonteisia kuin kehittäjiä. 
Tämä näkyi myös suunnitteluprosessissa. Haastateltavat kertoivat kokemuksiaan, 
jossa johtajat eivät ole antaneet uusille ajatuksille tilaa, vaan nähneet uudet ajatukset 
enemmän vanhoja ja turvallisia toimintoja rikkovina. Innovointi ei ole ollut heille 
tavoitteena sotilasorganisaatiossa. Tässä suunnitteluryhmässä taas haastateltavat ko-
kivat erityisen onnistuneena uudet ajatukset, jotka rikkoivat vanhoja kaavoja (ks. 
KPK35, 37). Uudet ajatukset syntyivät johtajan luottamuksen tuloksena, koska an-
nettiin yksilölle vapaat kädet toteuttaa tehtävänsä.  
 
Johtajuudella on johtamisen lisäksi suuri merkitys prosessin onnistuneeseen läpi 
viemiseen (KPK26, 32, 36). Haasteltava totesi: ”Johtajuus, sana personoituu yhteen ihmi-
seen”. Suunnitteluryhmässä olevat ovat toimineet usean eri johtajan alaisuudessa. 
Monella näkemystä useammasta kuin kahdesta. Haastateltavista suurin osa piti johta-
juutta persoonaan ja kykyihin sekä taitoihin liittyvänä piirteinä. Heidän mielestä joh-
tajan persoonan vaikutus on yksi näkyvimmistä tekijöistä suunnitteluprosessin to-
teuttamiseen. Karkeasti ilmaistuna, jos johtajuus perustuu hierarkiaan ja vain komen-
totien kautta tapahtuvaan johtamiseen, tulos olisi huonompi kuin vuorovaikutteisella, 
epävirallisia suhteita hyödyntävällä ja aktiivisella johtajuudella. Johtajan luonteenpiir-
teet ja erityisesti taidot tekevät prosessista tuloksellisesti tehokkaamman silloin, kun 
johtaja on johdettaviaan lähellä, sosiaalinen ja motivoiva. Tällöin tiukat määräajat 
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eivät toimi rajoitteena, vaan tavoitteen asettamisena. Haasteltava kuvaa kokemuksen 
ja johtajuuden välistä dilemmaa:  
 

”Mitä kokeneempi joukko, mitä useammin se on tämän prosessin läpi käynyt, nii sen 
helpompaa se tietysti kaikille on, mutta silloinkin, niin ne tietyt linjaukset, myös taval-
laan se uuden innovoiminen tai sen siihen potkiminen edellyttää johtajuutta ja johtajalta 
aktiivista otetta, jotta vältetään se rutinoituminen.” 

 
Hyvällä johtamisella vaikutetaan niin ryhmän kuin yksilön tuloksekkaaseen toimin-
taan. Tarkastelen myöhemmin lisää johtamista tämän alaluvun mahdollisuudet koh-
dassa, mutta avaan tässä kiinteästi johtajuuteen liittyvät asiat. Haastateltavilla oli kak-
sinainen näkemys johtamisesta prosessissa. Samalla kun he kuvasivat johtajan tarvet-
ta rikkoa rutiineja ja vanhoja kaavoja sekä kaipasivat lisää ohjausta prosessiin, osa ei 
kyennyt käyttämään annettua tilaa ja vastuuta rikkoa vanhaa kaavaa. Tyydyttiin ilman 
tarkkaa ohjausta suorittamaan prosessi määräaikaan valmiiksi, mutta ei pyritty aktii-
visesti viemään ryhmänä asioita eteenpäin (esim. KPK34). Tässä johtajan rooli olisi 
korostunut. Olisi tarvittu vahvempaa ja kontrolloivampaa otetta johtajalta.  
 
Sotilasorganisaation kaltaisessa prosessissa on totuttu johtajan vahvaan rooliin ja 
tämä saattoi myös kääntää osan ryhmäläisten ajatuksista siihen, ettei heidän valmiste-
lutyönsä kiinnostanut johtajaa. Johtajan olisi pitänyt enemmän aktiivisesti antaa pa-
lautetta ja koota ryhmä kasaan ideoimaan. Ryhmässä ei suoritettu oma-aloitteista 
ryhmäytymistä eli joku toinen henkilö kuin johtaja olisi koonnut ryhmän yhteen. 
Johtaja olisi tämän sallinut. Useat haastateltavat totesivat tämän johtajan antavan 
tilaa toteuttaa itseään. Aikaakin olisi ollut, mutta rutiini ajoi prosessin vanhoihin toi-
mintamalleihin. Johtajan aktiivisuudella tilanne olisi voinut olla erilainen, vaikka tu-
los saavutettiin tavoitteineen. Johtajuus nähdään kuitenkin ennen kaikkea rakentava-
na tekijänä, jota aktiivinen johtaminen tukee viemällä prosessia eteenpäin.  
 
Johtajalta odotettiin läsnäoloa ja kasvotusten tapahtuvaa johtamista, joka näkyi yksi-
löille (KPK36). Näkyvälle johtamiselle on haastateltavien mukaan ollut enemmän 
tarvetta. Aktiivinen ote prosessista ja palautteen antaminen olisivat lisänneet ryhmä-
läisten motivaatiota sekä tehtävän täyttämistä. Samalla kumminkin annettiin valtaa ja 
vastuuta ryhmäläisille. Selkeät tavoitteet määriteltiin, mutta ohjausta olisi pitänyt olla 
enemmän haastateltavien mukaan eri prosessin vaiheissa. Tämä selittyy johtajan us-
komuksena ja luottamuksena yksilöiden osaamista ja ammattitaitoa kohti. Tässä piili 
kuitenkin se riski, joka näkyi onneksi vain osittain tuotekeskeisessä prosessissa:  
 

”Johtaminen ja johtajuus keskittyy siihen, että saadaan lopputulos määräaikaan mennes-
sä valmiiksi mahdollisimman tiiviinä pakettina eikä niinkään siihen että keksitään uu-
sia menettelytapoja koska jotenkin tuntuu että niillä ei hallintoyksikkötasolla ole hirveäs-
ti tilaa.” 
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Johtajan ei tule antautua rutiinin vietäväksi, koska se vie myös alaiset mukanaan sa-
maan tilaan. Haastateltavat kuvasivat tällä rohkean suunnannäyttäjän ja asiantunte-
van johtajan persoonaa. Johtamisessa tulee ymmärtää eri tasojen tarpeet ja, ettei ku-
kaan johtaja pysty tuloksekkaasti viemään pelkästään autoritäärisesti prosessia maa-
liin. Muuten ryhmä ajautuu tuloskeskeisyyden vuoksi rutiinimaiseen suoritukseen. 
Kenttämuistiinpanoihin kirjoitin viimeisiä havaintoja siitä, että luotin itse päätöksen-
tekijöihin (KPK37). Luottamus ryhmässä johtajaan oli myös haastatteluiden mukaan 
syvä. Ryhmäläiset näkivät esimiehensä tekevän yhteiseen päämäärään työtä ja hän oli 
myös avoin muuttamaan mielipidettään. Johtajalta odotettiin luottamusta asiantunti-
joiden työtä kohti. Johtaja oli osa ryhmää, mutta tiesi erilaisen roolinsa tarvittavissa 
paikoissa päätöksentekijänä ja vastuunkantajana.  
 

4.2.2 Lokerot, tilannekuvan puute, menetelmättömyys ja aikataulu estäjinä 

 
Edellisessä alaluvussa toin esille sen, että yksilöt kokevat tärkeäksi suunnitteluryh-
män päämäärän. Samalla he korostivat varsinaisessa valmistelutyössä toimialojen 
vastuuta. Suunnitteluryhmän koostumus aiheuttaa sen, että valmistelutyötä tehdään 
mahdollisuuksiin verrattuna vähänlaisesti suunnitteluryhmässä. Suurempi panostus 
tapahtuu toimialoilla, jotka tuottavat tietoa ryhmän käyttöön. Tämä sai aikaan ryh-
mätasolla ajattelun lokeroitumista toimialarakenteeseen ja fyysisen siiloutumisen esi-
kuntarakenteen mukaisesti (KPK4, 8, 9, 33, 37). Tällä oli negatiivinen vaikutus val-
mistelutyöhön ja siihen, kuinka olisi voitu suorittaa toimialat ylittävää valmistelutyötä. 
Tieto ei kulkeutunut riittävästi toimialalta toiselle ilman suunnittelu-upseerin tai toi-
mistopäälliköiden ohjausta (KPK31–33). Ryhmän vuorovaikutus rajoittui esikunta-
rakenteesta johtuen eikä luonnollista keskusteluyhteyttä toimialojen välille syntynyt 
(esim. KPK8–9). Tämä oli este, joka oli nähtävissä organisaatiokaavion mukaisesti jo 
ennen suunnitteluprosessia. Suunnitteluryhmän koostumus ja rakenne rikkoivat tätä 
projektimaisuudellaan, mutta vastuu kommunikaatiosta jäi liiaksi yksilöiden varaan 
(esim. KPK28–32). Haasteltavien kokemuksia lokeroitumisesta prosessissa kuvastaa 
seuraavat sitaatit:  
 

”No siis niinku sanoin ni meidän organisaatio ohjaa siihen lokeroitumiseen. Puhutaan 
vahvasti toimialoista ja toimialajohtajista ja niiden tehtävistä. Kyllä siinä kieltämättä oli 
sitä lokeroitumista sillä tavalla. Se oli täysin persoonasta ja henkilöstä kiinni paljon toi-
mialat keskusteli keskenään, et kyllä siinä oli sitä lokeroitumista.” 
 
”Semmoista missä mennään valmiustoimialalla [yksi toimiala] katsotaan kapeasti, jos-
sakin rajojen valvonnan [yksi toimiala] sektorilla mennään ristikkäin tietämättä toisis-
taan mitään.” 
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”Toimialajohtajia, niin sitä rajotti ehkä se lokeroituminen niihin että nää on henkilöstö-
asioita, nää on talousasioita, teknisen puolen asioita ja nää on operatiivisia asioita. [toi-
mistojen välisiä eroavaisuuksia]” 

 
Lokeroituminen oli havaittavissa myös prosessin aikana. Sitä voidaan pitää jatkona 
rutiinien ja vanhojen kaavojen ylläpitämiselle, koska ei haluttu rikkoa jo hyväksi to-
dettua mallia. Haastateltavat kokivat tämän turhauttavaksikin, koska ei pystytty täy-
simääräisesti hyödyntämään ryhmänä ajatusten ideoimista ja tiedonvaihtamista. 
Ryhmän rakenne oli tehty ammattitaitoiseksi ja kokemusta sisältäväksi, mutta yksi-
löiden välisestä kommunikaatiosta puuttui tavoitteellisuus. Ei oltu totuttu kriittisesti 
keskustelemaan toisten sektoreiden aihepiiristä, jotta oltaisiin voitu yhdessä ratkoa 
ongelmia. Tyydyttiin yksittäisten toimialojen valmistelutaitoon, vaikka monella 
suunnitteluryhmäläisellä oli myös vuosien kokemus toisten toimialojen tehtävistä ja 
siten mahdollisuus panostaa valmisteluun laaja-alaisesti (KPK8–9). Rajoitettiin ryh-
mässä ajattelu omiin asioihin. Tätä ei kylläkään tehty tarkoituksella tai siksi, ettei asia 
heitä olisi kiinnostanut. (ks. KPK33–34) Päinvastoin, haastateltavat kuvasivat korke-
aa motivaatiotaan tehtävää kohti – lokeroituminen asiantuntijuudessa omaan sekto-
riin johtui osaksi ymmärtämättömyydestä. Ryhmänä ei osattu hyödyntää kaikkien 
kokemuksesta syntyvää yhteistä osaamista (KPK37, 15). Haastateltavien mukaan 
vuorovaikutuksen lisäämiselle olisi toimialojen välille ollut tarvetta. Yksilöiden rooli 
oli näyttöpäätteen kanssa työskentelyä, jota useampi haastateltava koki:  
 

”…vastaan sen toimialan asioista ja sen toimialan asioiden raa’asta kirjoittamisesta ja 
siitä että ylemmän johtoportaan suunnitteluperusteet muokkautuvat järkeviksi ja toteutta-
viksi tehtäviksi suunnitteluperusteiksi, laskelmiksi rajavartioston osalta…” 
 
”…tietojen hakemista, niinku edellisvuojen osalta, tilastoja ynnä muuta peilaamista, ja se 
on vaan sitte raakaa näpyttelyä.” 
 

Näyttöpääte eli tietokoneen kanssa työskentely on välttämätöntä nykyaikana. Sen 
rooli on merkittävä työntekemisen helpottajana ja ajan säästäjänä. Suunnitteluryh-
män työskentely oli enemmän yksilötyöskentelyä kuin ryhmässä toimimista (KPK31, 
32, 34). Moni asia konkretisoitui näyttöpäätteen kanssa työskentelynä. Yksilöt tekivät 
yksilöllisesti tietokoneella valmistelunsa ilman ohjattua vuorovaikutusta (ks. KPK11). 
Ympäristön toimitilat eivät tukeneet ryhmäytymistä, vaan enemmänkin lokeroi yksi-
löitä omiin toimistoihinsa. Näyttöpääte oli siis ainoa konkreettinen väline, jolla oma-
aloitteisuuden lisäksi voitiin vaihtaa ajatuksia pois lukien välivaiheiden tarkastelutilai-
suudet. Tietokone olisi tarjonnut lisää mahdollisuuksia, jos sitä oltaisiin osattu moni-
puolisesti hyödyntää.  
 
Haastateltavat kokivat työskentelevänsä yksin. Näyttöpääte ja Word-ohjelma olivat 
työskentelyssä käytetyin väline. Tietokone ei tarjonnut juurikaan virikkeitä tai ajatuk-
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sen vaihtoon lisämahdollisuuksia, koska sitä varten ei ollut erityisiä ohjelmistoja. Kir-
joittamistyö oli ajatustenvaihtoa kirjoitetun tekstin kanssa. Toisten tekstien tulkinta 
toi vaihtelua työhön ja mahdollisti kriittistä ajattelua. Tätä ei kuitenkaan tapahtunut 
laajemmin muiden kuin johtajien osalta. Ryhmäläiset eivät kritisoineet tai kommen-
toineet toistensa työtä. Haastateltavat kokivat lokeroitumisen työhuoneessaan. Tie-
tokonetta pidettiin menetelmiltään (sovelluksiltaan) riittämättömänä työvälineenä. 
Tietokone lukkiutti ajatukset vain tekstin tuottamiseen. Johtajat luottivat ryhmäläis-
ten taitoihin ja kokemukseen suoriutua tehtävästä kunnialla. Mikään ei olisi estänyt 
yksilöitä tekemästä tietokoneella tai muuta työtään toisella tavalla prosessissa. Samal-
la tavalla kuin johdon tietämättömyys luovuudesta, niin tietokoneen tekstintuotta-
misohjelma ilman muita innovointiin tarkoitettuja ohjelmistoja aiheutti rutiininomai-
sia suoritteita (KPK11). Näyttöpäätteen yksipuolinen käyttö tuki yksilötyöskentelyä 
ja jätti hyödyntämättä ryhmämenetelmät.  
 
Toimialojen sisällä oli vapaat kädet valmistelulle. Tämä moniääninen joukko kom-
munikoi toimialoittain ja erityisesti sen toimialajohtajan suulla suunnitteluryhmään. 
Itse ryhmän toiminta oli enemmän päätöksentekoon keskittyvä hallinnollinen val-
misteluryhmä, joka hankki tiedot itselleen toimialoilta ja käytti tietoa ratkaisujen et-
simiseen. Ryhmän rakenteellinen tekijä korosti yksilön roolia valmistelussa: 
 

”Se on sit tietyst tää tää oman sektorin ja yksilöllisyys, niin se oma sun asiantuntija-alue. 
Niin siellähän enemmän sitte niinku yksin puurrat ja selvittelet ja teet sitä omas alas jut-
tuu.” 
 
”Nimenomaan työstetään jokainen saa omat tehtävänsä ja sitten jokainen tekee yksinään 
ja vain satunnaisesti ne tietyt tarkastelut tilaisuudet voi muotoutua tämmöiseksi ryhmä-
keskusteluksi” 
 
”Minä saan sen oman, eli jaetaan ne, ositetaan, hoida sie tuo, hoida, hoida tuo, sitte ei 
ikinä muuta ku loppuvaiheessa suunnilleen loppuraporttii väännetään, kasaannutaan 
kokoon ja vedetään joku johtopäätös siitä yhteisesti.” 
 

Suunnitteluprosessilla on aina jokin tulostavoite. Suunnitteluprosessin tuotteen odo-
tusarvo oli mahdollisimman analyyttinen ja uusia näkökulmia avaava lausuntoasiakir-
ja. Tuote voitiin yksilöidä tarkasti muodoltaan ja laajuudeltaan. Hallintoyksiköllä oli 
sisällöllisesti toiminnanvapaus toteuttaa valmistelu parhaalla katsomallaan tavalla. 
Tuotoskeskeisyys ohjasi kuitenkin työskentelyä. Voidaan sanoa, että tulos oli tärke-
ämpi kuin itse prosessi. Tässä piilee se vaara, jonka haastateltavat nostivat esille. 
Valmistelu voi jäädä yksiääniseksi eikä varsinaista keskustelua käydä kokonaisuudesta 
tai työn laadusta. Riittää, kun tuote valmistuu määräaikaan mennessä (ks. KPK28–
29). Ilman tulosta valmistelu olisi epäonnistunut. Valmistelussa ei ”käännetä kaikkia 
kiviä ja kantoja” parhaan mahdollisen tiedon hankkimiseen tai tuottamiseen, vaikka 
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tiedon roolin merkitystä pidettiin korkeana onnistuneelle valmistelulle. Tämä kytkey-
tyy lokeroitumiseen suunnitteluryhmässä ja ryhmän roolin vähentäminen suhteessa 
yksilölliseen valmisteluun (esim. KPK4, 8–9, 31–32).  
 
Pääasiassa yksilölähtöinen valmistelutyö toimialalla aiheutti suunnitteluprosessissa 
osallistuneiden tilannekuvaan puutteita (KPK31). Valmistelu tapahtui siiloissa, josta 
tietoa ei jaettu kuin virallisia reittejä tai tapaamisia pitkin toisille. Vaikka valmistelu-
työ tehtiin yhteisellä verkkolevyn kansiolla, niin tietoa tarkoituksella tai tarkoittamat-
ta pantattiin omilla verkkolevyillä ja laitettiin vasta työn ollessa valmis kaikkien saa-
taville. Jokaisella oli käsitys, mitä toisen tulee tehdä, mutta itse prosessin aikana ryh-
mänä yhdessä tekeminen oli vajavaista. Suunnittelupalaverit ryhmällä olivat sitä var-
ten, että näissä voitiin päivittää jokaisen tilannekuva tuotteen tilasta ja tarvittaessa 
korjata tai ohjata työskentelyä. Valmistelusta puuttui kriittinen keskustelu toisten 
tekemisestä. Ei ollut riittävästi tilannekuvaa toisten tekemisestä (KPK9, 19, 21). Lo-
keroituminen ja tilannekuvan puute näkyivät ryhmässä keskittymällä yksilölliseen 
valmistelutyöhön ryhmätyöskentelyn sijaan:  
 

”Aika silleen verhon takana se käytännön valmistelutyöprosessi on, muiden toimialojen 
osalta oli, että mihin, mitä ne on tehny. Meiän pitäs peilata niihin vartioston johdon aset-
tamiin tavotteisiin, niin tietenki siitä saa jotaki, mutta se käytännön valmistelutyö, niin se 
fokusoituu siihen omaan sektoriin aika paljo.” 
 
”Ei, kun meillä ei oo sitä yhteistä työkaluu, työpohjaa siellä, niin ei. Koska kaikki val-
mistelee omissa, kun ei uskalla pistää sinne ennen, kun se on varmasti vimosen [viimeisen] 
päälle.” 
 
”No, kyllä minä sitten omaehtoisesti lueskelin sitä tuotetta läpi, mutta sitäkään, sehän 
perustuu vaan omaan aktiivisuuteen. Väittäisin, että kaikki eivät näin toimi.” 
 
”Minä en niin paljon keskity sit niihin, muutoin kun, miten se sit vaikuttaa tähän ko-
konaisuuteen, ja miten se vaikuttaa siihen omaan. Omaan toimialaan.” 
 
”…liian monta tavallaan liikkuvaa osaa. Et sitä on aika vaikee yhen pysyy koko ajan, 
pystyy lankoi pitää käsissään, sitä johtamaan. On koko ajan ajantasalla, mikä ois niin-
ku velvote ja tavote ja hyvä asia.” 
 

Yksilöiden varaan oli laskettu paljon prosessissa. Se, kuinka hyvin he olivat perehty-
neitä toistensa työskentelyyn ja valmistelun tasoon, riippuivat yksilön oma-
aloitteellisuudesta. Kukaan ei rajoittanut vuorovaikutusta, mutta ei myöskään siihen 
kehottanut. Ryhmäläisten kokemus työskentelystä toisella toimialalla loi kokemuk-
seen ja ammattitaitoon muodostuvan varmuuden tunteen siitä, mitä toisella toi-
mialalla tehdään. Ohjatut kokoukset riittivät monelle ryhmäläiselle tilannekuvaksi 
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(esim. KPK31). Yksilöt eivät tätä prosessin aikana kyseenalaistaneet, mutta haastat-
teluissa he toivat ongelman esille. Esimerkkinä lausuma ”tajuttiin asia liian myö-
hään”. Tieto ei välittynyt automaattisesti toimialalta toiselle, vaan enemmän sattu-
malta ja erityisesti yksilöiden kautta. Suunnitteluryhmä koettiin paikaksi, jota varten 
tietoa hankittiin ja siellä sitä myös odotettiin jaettavan. Virallisten kokouksien määrää 
voidaan pitää riittävänä valmistelutyön kokonaisuuteen nähden. Tilannekuvaa oltai-
siin voitu toimialojen kesken jakaa enemmän (ks. myös KPK37).  
 
Ryhmätasolle oli suunniteltu tilannekatsauksia. Niiden sykli oli valmistelutyön puo-
lesta liiaksi loppuprosessipainotteinen. Ryhmässä jo lähtökohtaoletus oli yksilöllinen 
valmistelutyö, jos tätä katsotaan suunnitteluprosessin ohjausasiakirjojen näkökulmas-
ta. Lisäksi vahva aloitus yhteisesti, jossa asetetaan tavoitteet ryhmälle ja prosessille, 
ilman ohjaamista vie yksilötyöskentelyyn. Tämän jälkeen siirryttiin sektoreittain niin 
sanottuun yksilölliseen valmistelutyöhön organisaatiorakenteen mukaisesti (ks. 
KPK9, 33). Lokeroituminen vaikutti tilannekuvaan ja sitä kautta hankaloitti yhdessä 
valmistelua ja vuorovaikutusta. Valmistelussa toisten tukeminen ja kriittinen keskus-
telu vähentyivät, koska ryhmässä ei ollut riittävästi tietoa muiden valmistelusta.  
 
Siviiliyrityksissä tiimien käyttöön on luotu monenlaisia menetelmiä ongelmanratkai-
suun ja uusien ideoiden muodostamiseen. Liike-elämässä on havaittu, että moniulot-
teiset ongelmat vaativat erilaisia lähestymistyylejä ratkaisun hakemiseksi. Erilaiset 
luovat työmenetelmät ovat käytössä monessa suuryrityksessä. Ideointimenetelmät 
parantavat organisaatiossa luovuutta (esim. Harisalo, 2011). Suunnitteluryhmässä ei 
käytännössä ollut minkäänlaista menetelmällisyyttä ongelmanratkaisemisessa 
(KPK11, 14, 32, 37). Ryhmässä toimintaa kuvastaa, että kynää ja paperia pidettiin 
parhaimpina menetelminä. Niillä voidaan tehdä paljon, jos niitä osataan oikealla ta-
valla käyttää muuhunkin kuin muistiinpanojen tekemiseen. Luovat työmenetelmät 
eivät olleet ryhmäläisille ollenkaan tuttuja, saati käytettyjä esikuntaorganisaatiossa (ks. 
myös KPK32). Ongelmia lähestyttiin tavalla, joka oli tuloshakuista, suoraviivasta, 
mutta samalla yksipuolista. Kollektiivinen työskentelytapa puuttui valmistelusta. Li-
sää menetelmällisyyttä kaivattiin, koska toimialat pyrkivät valmistelun aikana löytä-
mään uusia näkökulmia, jotka tuli saada toisten tietoon. Kokemattomuus niiden 
hyödyntämisestä ei edistänyt niiden käyttöä: 
 

”Käytännössä ei meillä ei ole vakiintunutta sellaista työryhmätyöskentelymenetelmää millä 
haettaisiin erityisesti kaikkia näkökulmia asiasta esille.” 
 
”Ei ollut muuta kuin itsenäisesti asiakirjojen täyttö näytön äärellä” 
 
”Meil ei oo jotain automatisoitua prosessia, nii mahdollistaa innovoinnin ja luovuuden 
kuhunkin ongelmaan nähden, mutta se on monesti aika työllistävä tapa ja se saattaa 
kuormittaa yksittäisiä henkilöitä sillain piikinomaisesti” 
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”…se on niin päämäärätietoisesta että se ikään kuin kitkee sen pois sen, että ei uskalleta 
antaa innovatiiviselle menettelyille tai ajatuksille, ajatuksien laajenemiselle hirveästi ti-
laa…se on jyräämistä kapeassa rännissä yhteen suuntaan isolla voimalla enemmänkin 
kuin semmoista parveilua, jossa edetään sitä parasta polkua leveämmällä rintamalla, po-
rukassa tai omalla suunnassa.” 
 

Kehittämisvaatimukset ovat jatkuvasti nykyisessä talouskehyksessä läsnä myös hal-
lintoyksikkötasolla. Siitäkin huolimatta suunnitteluryhmässä varmin ja käytetyin me-
netelmä ajatuksien synnyttämiseksi oli avoin, mutta käsketty tapaaminen esikunnan 
alakerrassa (KPK21, 31–32). Mekaaninen esittely omista ajatuksista, mikä tapahtuu 
aikataulutettuna, aiheuttaa johtopäätöksenä lineaarisen ja keskitetyn tuloksen. Asiat 
käydään läpi ja etsitään niistä poikkeavuuksia, mutta ei ajatella uutta tai pyritä kehit-
tämään uutta näkökulmaa. Kokouksissa käytettiin aivoriihen tapaista ideointia, mutta 
sitä ei voida kutsua menetelmäksi. Se oli haastateltavien mukaan kyllä yhdessä työs-
kentelyä, mutta rutiinin ylläpitämistä. Osaaminen puuttui ideointimenetelmistä 
(KPK19).  
 
Vaikka kokoukset olivat virallisessa asiakirjassa (rajavartioston käsky) käskettyjä 
muodollisia tilaisuuksia, vallitsi niissä sotilaskulttuuriin yleisesti verrattuna rento ja 
avoin ilmapiiri (esim. KPK7). Keskustelu oli sallittua, mutta asioiden käsittely oli 
enemmän muodollisessa formaatissa tapahtuvaa kuin uusien ajatusten näkökulmasta 
toteutettua. Asiat käsiteltiin käymällä ne läpi ja sitten jatkettiin työskentelyä. Haasta-
teltavat olisivat halunneet ryhmänä enemmän ajatustenvaihtoa. Tämä on yllättävä 
tieto, koska mahdollisuus oli näitä toteuttaa, mutta yksilöt ikään kuin odottivat oh-
jaamista. Yhteisellä ideoinnilla ja kokeilemalla jotakin menetelmää (ks. lisää Frantsi 
ym, 2008, s. 72–75) oltaisiin voitu saavuttaa ryhmässä uusia ideoita ja näkökulmia ja 
samalla myös jopa säästää aikaa. Lisäksi vanhoihin malleihin olisi voitu menetelmillä 
hakea uutta puolta. Haasteltavien tunteita ryhmän toiminnasta ja menetelmällisyy-
destä kuvastaa seuraavat sitaatit: 
 

”Minun mielestä herkullisinta olisi se, että olisi edes kaksi päivää aikaa siihen, että se 
ryhmä toimis ihan oikeesti yhdessä. Ne lyötäs vaan yhen kerran sinne ne ajatukset ylös 
yhteisymmärryksessä. Säästetään helvetin paljon muuta aikaa.” 
 
”No ei minun mielestä sillä tavalla [käytetty menetelmiä], tai en mä osaa ainakaan mi-
tään hienoa sotilaallista tai tieteellistä termiä antaa niille. Ehkä pikemminki vois olla 
kysymyksen, että me käytimme tämmöistä niinku sotilaille tyypillistä tehtävä, niinku 
orientoitunutta lähetymistapaa. Elikä me tarkastelimme sitä TSTTS-aineistoa meille an-
nettuna tehtävänä tai haasteena. Sitte me niinku erittelimme sieltä niinku ne tietyt, tota, 
ongelmakohat, joihin pitää löytyä vastaus. Ja sitte tavallaan annoimme sille tehtäväraami-
tukselle niinku ne tietyt reunaehdot. Elikä minusta tää muistuttaa hyvin pitkälti täm-
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möstä, tota, sotilaallista tehtävänsuunnitteluprosessia tältäkin osin. Mutta me tehtiin sitä 
hyvin niinku suoraviivasesti, minun nähdäkseni.” 
 

Kaavamaisuus kokoontumisissa ja liian varman päälle suorittaminen ilman kritiikkiä 
aiheuttivat sen, että ajatustenvaihto jäi toteutumatta (esim. KPK32). Oli luotu aika-
määreet, suunnitelma ja vastuut valmistelulle ja annettu toiminnanvapaus toteuttaa 
palaverit parhaaksi katsotulla tavalla. Vaikka oltiin sotilasorganisaation toimintake-
hyksessä, ei tehtävän suunnittelussa ja toteuttamisessa olisi tarvinnut noudattaa pel-
kästään lineaarisia toimintamalleja. Suoraviivaisuus aiheutti valmistelusta näkökul-
mien karsimista ja mielipiteiden tarpeetonta oikomista. Vaikka kenenkään vuorovai-
kutusta tai kommunikaatiota ei pyritty tukahduttamaan, toimintamallit ja menetelmät 
tukivat turvallisen ratkaisumallin hakemista ja estivät kollektiivista valmistelua.  
 
Edelliseen liittyy keskeisesti koulutus ja ammattitaito luovien työmenetelmien käy-
töstä. Kumpaakaan näistä ei ollut suunnitteluryhmällä (KPK32, 37). Jokaisella val-
mistelijalla ja erityisesti johtajalla on vastuu itse käyttää menetelmää, jonka kokee 
tarpeelliseksi. Haastateltavat kokivat, ettei ajatusten vaihtoa ruokittu tarpeeksi. Tästä 
voidaan vetää johtopäätös, että tällä osa-alueella johtaminen ei toiminut. Yksittäisiä 
kommentteja tuli siitä, että tälläkin toiminnalla päästiin tulokseen, mutta hekin näki-
vät vuorovaikutuksen olleen tältä osin puutteellista. Ei ymmärretty ryhmän laajan 
kokemuksen tuomaa heterogeenisyyttä, joka koostui kaikista Rajavartiolaitoksen 
tehtäväosa-alueista (pl. meripelastus). Luovat ideointimenetelmät olisivat voineet 
rikkoa rutiinia ja vanhoja kaavoja ja innostaa yksilöitä etsimään uusia ratkaisuja. Me-
netelmällisyydelle annettiin ryhmätasolla tilaa, mutta ei osattu hyödyntää mahdolli-
suutta. Haasteltavan näkemys tiivistää edellisen: ”Et ei oo millään lailla sitä niinku kiel-
letty käyttämästä. Se on ihan ihmisten omassa luovuudessa, että minkälaista menetelmää haluu 
käyttää.” 
 
Haastateltavista osa otti tässä esille tekniset ratkaisut ja valmistelun mielekkyyden 
interaktiivisesti verkon välityksellä. Näiden käyttö puuttui, vaikka tekniset verkkorat-
kaisut olisivat helpottaneet yhteistä valmistelua. Teknisiä ratkaisuja ei osattu tai ha-
luttu käyttää. Toimittiin vanhalla kaavalla ja hyväksi havaitulla menetelmällä (KPK17, 
19). Osaksi tähän vaikutti se, että käytössä olevat järjestelmät koettiin vain dokumen-
tointia varten. 
 
Edellä yksilöä käsittelevässä alaluvussa aika nähtiin mahdollisuutena. Samalla tavalla 
se on sitä ryhmätasolla. Ilman aikaa ryhmä ei kykene tekemään monipuolisesti val-
misteltuja päätöksiä (KPK35–36). Tuote voi valmistua määräaikaan, mutta sisällölli-
sesti tämä aiheuttaa laadullisia haasteita. Haastateltavat eivät toimialoilla kokeneet 
ajan puutteen vuoksi valmistelun kärsineen, vaikka kiireen tuntu oli monesti heidän 
mukaansa läsnä. Asioiden kasaantuminen ja esikunnan ennakoimattomien operatii-
visten asioiden yllätyksellisyys aiheuttivat ajoittaisia häiriöitä valmistelutyöhön 
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(KPK31). Tämä kuuluu esikunnan arkeen ja ymmärrys on kaikilla siihen, että priori-
teetti on operatiivisien asioiden akuutissa hoitamisessa. Tämän jälkeen tulevat muut 
ei-kiireelliset työtehtävät. Aikaa oli varattuna ryhmätasolla, jos sitä haluttiin hyödyn-
tää. Kyse oli enemmän siitä, mihin sitä käytettiin.  
 
Ryhmätasolla aikataulu kaikesta huolimatta toimi rajoittavana tekijänä. Tästä täytyy 
erottaa se, että aikaa oli riittävästi varattu suunnitteluryhmälle, mutta aikataulu oli 
tehty sisältämään pelkästään välitarkastelut ja kokoukset. Aikataulu tulee ymmärtää 
muodolliseksi käskyksi, jolla prosessi viedään tulokseen. Tämä ohjasi toimintaa ja 
antoi vanhojen toimintamallien olla vallassa. Asioiden valmistelu jätettiin ryhmässä 
toimialoille ilman riittävää ohjausta (KPK 29–31). Tämä aiheutti yksinkertaisia haas-
teita valmisteluun: 

 
”Nyt se on enemmänkin ollut sitä, että sähköposti tulee ja määräaika ja asiakirjat löytyy 
ja ne täytetään. Tietyllä tavalla keskustelua ei käydä.” 
 
”Jokainen haluaa hoitaa oman pottinsa ja hirveän vähän jää aikaa muiden alueelle tu-
kemaan tai tekemään” 
 
”…mulla on ainakin semmonen kuva, että siltä osin, ni varmaan sen oman toimialan 
osalta tullee asia selvitettyä ja tehtyä tiiminä hommia, mutta kyllä se tommonen laaja 
homma tai työ, ku TS-TTS, kyllä se tahtoo vaan niin mennä tiukoilla aikamääreillä, et-
tä sinä teet sen oman osuutesi siihen, mutta sinä et sitä kokonaisuutta, se on hankala 
hahmottaa, jos sinä et oo semmosessa roolissa, että sun pitää se koko aineisto kahlata läpi, 
vaan sinä teet sinne sen tietyn osion ja kun se on sitten tehty, niin se on sitten siinä.” 
 
”Eli tavallaan se, että häkytetään [täytetään] asiakirjaa joka on palvelimella ja luetaan 
vuorotellen sitä, valmistellaan vuorotellen, niin se oli hyvin semmosta, osaa oikein mikä on 
oikea termi mutta kaavamaista se työskentely. Oli aikamääre millon tuotteen piti olla 
valmis, jokanen tuotti sinne osuutensa, oli tiettyjä välitarkasteluita, ja oliko ne sitte ne vä-
litarkastelut oikealla tavalla toteutettuja, voi olla että ne palveli asiansa mutta se tapa mi-
ten siinä välillä työskenneltiin ni siihen oisin kaivannu enemmän sitä niinku sanoin ajan 
puutteen vuoksi sitä ryhmäkeskustelua ja asioiden dokumentointia.” 
 

Ryhmän aikataulutus oli palavereissa ja tapaamisissa kiireinen, mutta prosessina sa-
malla liian väljä. Haasteensa toi kesälomakausi, joka teki valmistelusta rikkonaista 
(KPK29). Prosessi toteutetaan aina samaan aikaan, joten tätä ongelmaa ei voida itse-
näisesti poistaa. Kaikkia suunnitteluryhmäläisiä ei saatu aina samaan tilaan keskuste-
lemaan. Vuorovaikutuksessa tuli viiveitä ja asioiden käsittely venyi. Yksilöt tekivät 
ilman tilannekuvaa valmistelua ja odottivat seuraavaa kokousta. Tämän toimintamal-
lin rikkominen vaatii ryhmäläisiltä oma-aloitteellisuutta, jota käytettiin haastateltavien 
mukaan vaihtelevasti.  
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Ryhmän aikataulu korosti sen organisoitumisen luonnetta. Suunnitteluryhmä oli 
enemmän päätöksentekoa kuin itse valmistelua varten. Ryhmän sisässä ei tällä järjes-
telyllä ollut mahdollisuutta toimia tiiminä. Asiaa sekoitti toimistojen ja toimialojen 
muodolliset rajat eli lokeroituminen. Ryhmässä ei pystytty näitä rikkomaan, vaan 
lukittauduttiin muodollisempaan näkökulmaan (KPK33, 37). Aikataulu oli lineaari-
nen, joka ohjasi toteuttamaan prosessin vanhalla kaavalla. Tämä ei vaikuttanut kui-
tenkaan ryhmähenkeen tai yhteisen päämäärän toteutumiseen (KPK37). Yksilöt ha-
lusivat tehdä parhaansa ryhmän eteen, mutta ryhmänä parasta ei ymmärretty suorit-
taa. Virallinen aikataulu repi ryhmän oma-aloitteisuuden ja pisti yksilöt kiirehtimään 
muodollisuuden perään enemmän kuin innovatiivisten ratkaisujen hakemiseen. 
Ryhmän aikataulu ei luovuuden puolesta ollut tavoitteellista, vaan rutiinien ylläpitä-
miseksi luotu malli.  
 
4.2.3 Johtaminen, vuorovaikutus ja näkymätön virka-asema mahdollisuute-

na 
 
Aikaisemmin käsittelin suunnitteluryhmän luovuuteen vaikuttavia rakentajia ja estei-
tä. Johtamisella voidaan vaikuttaa luovuuden muodostumiseen kuin myös tukahdut-
taa sitä. Haastateltavat olivat poikkeuksetta sitä mieltä, että johtamisen merkitys on 
suuri heidän toiminnalleen ryhmässä ja yksilönä. Sotilasorganisaatiossa johtajalla on 
tunnetusti keskeinen rooli jo organisaatiorakenteen ja päällikkökeskeisyyden takia. 
Johtaminen tapahtuu sekä ihmisten että asioiden kautta. Suunnitteluprosessissa tun-
nistetaan, että johtajia on erilaisia ja tavoitteeseen voidaan päästä monella tapaa. Joh-
taminen nähdään tavoitteen ja suunnan asettamiseksi, jotta yksilö ja ryhmä ohjautu-
vat haluttuun suuntaan. Haastateltavat ymmärsivät rakenteen merkityksen tavoittei-
den määrittelylle ja he halusivat myös saada riittävät perusteet toiminnalleen: 
 

”No johtaminenhan on täysin keskeistä. Että eihän tota, mikään järjestynyt ja syste-
maattisesti toimiva tai ainakin semmonen, jonka pitäisi toimia systemaattisesti, analyytti-
sesti, organisaatio, niin eihän se jollain tapaa järjestettyä tehokasta johtamistoimintaa, 
niin tota, pysty toimimaan oikein ja näin niin, että tota, suuressa hallintoyksikössä joh-
tamisen merkitys korostuu kaikilla tasoilla” 
 
”Sillä on iso merkitys koska puhutaan tämmöisestä sotilasorganisaatiosta jota johtaa 
komentaja ja tämä on kuitenkin edelleenkin aika komentajakeskeistä niin kyllä sillä 
komentajan persoonalla on iso merkitys ja koska hän hyvin pitkälti määrittelee myöskin 
niitä työskentelytapoja ja rutiineita ja sitä organisaatiokulttuuria niin minä lähtisin ihan 
sieltä komentajasta asti et hän on keskeinen peluri tässä ja pystyy joko edistämään asioit-
ten eteenpäin viemistä tai hidastamaan. Vaikkakin tämä Rajavartiolaitos organisaationa 
on muuttunut merkittävästi siinä määrin että nykyisin valtaa delegoidaan alaspäin ja sil-
lä tavalla, että kaikki langat ei enää ole komentajan käsissä mikä on vaan hyvä asia.” 
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Suunnitteluryhmälle oli luotu tavoitteet komentajan ja apulaiskomentajan toimesta 
(esim. KPK28). Komentaja määritti koko prosessin tavoitteen, kun taas apulaisko-
mentaja asetti välitavoitteita suunnitteluryhmäläisille ja toimialoille. Johtajilla oli luot-
tamus suunnitteluryhmän yksilöihin, koska tavoitteet määritettiin väljiksi. Tämä selit-
tyy luottamuksesta suunnitteluryhmäläisten kokemukseen ja ammattitaitoon sekä 
yksilöiden syvään asiantuntijuuteen omasta toimialastaan, johon johtajilla ei ollut 
samalla tavalla enää asiantuntijuutta. Johtajien syvä asiantuntijuus on muodostunut 
jo aikaisemmin ja heitä on alettu käyttämään niin sanottuina yleisjohtajina, joiden 
alaisuuteen kuuluvat kaikki toimialat. Hekin ovat olleet aikaisemmin urallaan toimi-
alajohtajana, mutta siitä on voinut kulua jo 5–15 vuotta. Yksi haastateltavista tiivisti 
hyvin ryhmässä johtamisen käytännössä:  
 

”Minun mielestä se on aika lailla sellaista selvää ja minusta hyvin perinteistä, että tietyt 
suunnitteluohjeessa tai käskyssä annetut määräajat ja sisältö vaatimusten noudattamista, 
plus että yleensä pääosallistujista on kokeneita ja tietävät aikaisempien vuosien perusteella 
mitä materiaalia heiltä odotetaan elikkä se ei nyttei kovin semmoista niin kun sanotaan 
tilanteenmukaista johtamista semmoista niin kun tilanteessa reagoivaa tai tilanteen vaa-
timuksesta lähtevää johtamista vaan se edellyttää enemmänkin kontrolloivaa johtamista, 
missä katsotaan että määräajat täyttyvät ja aineiston muotovaatimukset ovat ne mitkä 
ovat annettu ja niin poispäin. Ja sitten taas niiden linjauksien varmistamista eli mitä on 
suunnittelulinjauksia annettu tai itsevalittu niiden läpituloa siinä paperissa, lopputuottees-
sa.” 

 
Johtaminen oli kontrolloivaa, jos se ymmärretään selkeiden tavoitteiden asettamisek-
si ja määräajoissa pysymisen varmistamiseksi. Päivittäinen johtaminen oli kaikkea 
muuta kuin kontrolloivaa. Johtaja ei käskenyt yksilöitä työssään tai sekaantunut suo-
raan itse toimialan kokonaisuuteen. Johtaminen ei ollut hierarkkista. Johtaja ei ollut 
eristäytynyt asemansa rooliin, vaan teki paljon myös itse suunnitteluprosessin eteen 
töitä (KPK36, 26). Tämä taas motivoi ryhmäläisiä. Johtaminen koettiin merkityksel-
liseksi ja tärkeäksi: 
 

”No mun mielestä erittäin keskeinen… Se on tosi tärkeä siinä prosessissa.” 
 
”…Helvetin suuri, se on ihan ykkösasia. Mut sielläkin pitää olla tietyt perustat kunnos-
sa, et se johtaminen onnistuu…” 
 
”Jos ei sitä olisi, niin me säntäiltäs sinne sun tänne…” 
 
”No se on tärkee. Et se määrittää just, missä mennään. Ja varsinki näissä ongelmako-
hissa tai epäselvissä tapauksissa, nii et miten tehään, nii se edesauttaa sen työn valmiiks 
saat-tamista kyllä huomattavasti, että varma johtaminen ja osaa sanoa mitä tehhään. Tai 
mitä jätetään tekemättä jos aikaa ei oo.” 
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”…johtamisen rooli on semmonen, että osaa käyttää niitä alaisten kykyjä mahollisimman 
tehokkaasti hyödyksi ja myöskin valvoo sitä, että se työ etenee niitten yhteisten tavotteiden 
mukasesti…” 

 
Johtaminen ei ollut yllättävää eikä erityisen ”räiskyvää”. Tämä johtunee paljolti orga-
nisaation kulttuurisesta taustasta. Johtajat (upseerit) ovat valikoituneet samalla pro-
sessilla organisaatioon ja valmistuneet Maanpuolustuskorkeakoulusta30. Koulutus-
tausta ja uran vaiheet noudattavat kaikilla samaa kaavaa. Tämä voi olla myös negatii-
vinen asia luovuudelle (ks. Frantsi ym, 2008, s. 77). Tehtäviin ikään kuin uraudutaan 
eikä suuria hyppyjä tuntemattomaan ole mahdollista edes tehdä. Urakierto rakentuu 
varmuuden ja kaavamaisuuden varaan. Tämä vaikuttaa väistämättä johtamiseen 
myös suunnitteluprosessissa. Uuden luominen on tällöin haastavampaa, koska yksi-
löillä on samantapaiset urat, kokemukset, taidot ja osaaminen. Johtamisesta löydet-
tiin siksi myös haasteita: 
 

”Kyllä se [johtaminen] pitäisi olla iso, tai isompi, ja sitä kautta jos tämä tehtäisiin 
enemmän kootusti tämä homma. Silloin se tulisi.” 
 
”Minun mielestä tämä on enemmän asiajohtamista, kuin ihmisten motivoimista, älyllistä 
stimuloimista tai tällaista” 

 
Sotilasorganisaation esikuntamaisessa rakenteessa asiantuntijat ja myös johtajat vaih-
tuvat useasti. Tämä mahdollistaa raikkaiden ajatuksien tuomista prosesseihin, mutta 
samalla kokemuksen häviämistä jokaisen henkilövaihdoksen jälkeen. Hiljainen tieto 
tulisi välittyä systemaattisesti tehtävänvaihdon yhteydessä, mutta yleensä vaihto ta-
pahtuu uudella ja vanhalla henkilöllä peräkkäin, jolloin perehdyttämiseen ei jää riittä-
västi aikaa (KPK17). Johtaminen koetaan merkitykselliseksi, mutta samalla näkymät-
tömäksi. Johtaja ei tehnyt itsestään numeroa tai ollut rakenteen vaatimalla tavalla 
keskiössä. Ryhmä ei ollut hierarkkisesti johdettu siten kuin voitaisiin olettaa sotilas-
organisaatiossa. Prosessia olisi pitänyt ohjata jopa enemmän ja saada johtamisella 
aikaan ryhmässä ajatustenvaihtoa sekä lisää keskustelua (KPK37, 32–34). Luotettiin 
ryhmäläisten suorittavan tehtävänsä määrätietoisesti ja osaavasti, muttei valvottu 
yksilöiden toimintaa haastateltavien mukaan riittävästi: 
 

”Tässä on se ikävä puoli, minun mielestä meil hyvin osataan käskee, mut sit tämä jälki-
pito on vähän jossain asioissa, se on vähän niin kuin ammu ja unohda -juttu.” 

 

30 Tässä suunnitteluryhmässä kukaan ei ollut suorittanut mitään muuta korkeakoulututkintoa kuin upseerin 
tutkinnon tai opistoupseerin jatkokurssin Maanpuolustuskorkeakoulussa/Maasotakoulussa. 
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”Mut sanosin myöskin se valvonta on a ja o. Ikävä kyllä, mitä minä nään noista tarkas-
tuskertomuksista, johtuen tästä meidän työmäärästä, kiireestä, muutoksista, ihmiset vaih-
tuvat ja muuta, niin jälkipito jää aika heikoille kantimille. Se on sitä priorisointia.”  
 
”Tommosessa organisaatiossa missä toimintaympäristö pysyy melko stabiilina, tarkoitan 
toimintaympäristöllä sitä maantieteellistä sijaintia, yhteistyökumppaneita, omaa organi-
saatiota, ja sen tilanteen säilyessä myöskin aika vakaana, niin en tunnistanu siihen joh-
tamiseen kovin paljon tarpeita. Johtaminen ei ollut mun mielest semmonen, se ei ollut hir-
mu näkyvää, ja mä uskon että tuo organisaatio saatais toimimaan huomattavasti tehok-
kaammin jos sitä johtamisen roolia nostettasi siinä näkyvämmäksi.” 

 
Ryhmäläiset eivät kaivanneet niskaan hengittämistä, vaan tavoitteellisempaa valmis-
telua, jossa annetaan palautetta yksilöiden työstä sekä arvoa valmistelun tärkeydestä. 
Yleisesti valvonta nähdään luovuutta heikentävänä tekijänä, mutta suunnitteluryh-
mässä liiallinen valta ja vastuu omasta työskentelystä koettiin negatiivisena asiana. 
Tämä kytkeytyy yksilön työskentelyyn ja niin sanottuun toimialan valmisteluun 
(KPK6, 9, 24, 28, 29). Suunnitteluryhmä oli hallinnollinen kokonaisuus enemmän 
kuin tiimi. Johtaminen tapahtui toimialoittain. Vuorovaikutus puuttui suunnittelu-
ryhmän yksilöiden väliltä, vaikka johtaja oli prosessissa läsnä. Tämä voidaan nähdä 
myös johtajan vallan delegoimisena ja luottamuksen osoittamisena ryhmäläisille. 
Kaikki suunnitteluryhmästä olivat toimineet useita vuosia johtajan tai asiantuntijan 
roolissa organisaation eri tasoilla. Ryhmän ammattitaito ja osaaminen olivat korkeal-
la tasolla, jos sitä mitattaisiin kokemuksella ja ammattitaidolla eri tehtävistä Rajavar-
tiolaitoksesta.  
 
Määräajat olivat välivaiheille tiukasti paalutettu, mutta vaiheiden välillä tapahtuva 
toiminta oli täysin yksilöiden vastuulla. Prosessin johtaja odotti enemmän yksilöiden 
vuorovaikutusta. Siksi yksilöiden tuli olla aktiivisia. (ks. KPK16, 18) Näin johtaja 
antoi tilaa yksilöille toteuttaa annetun tehtävänsä haluamallaan ja osaamallaan tavalla. 
Tästä syntyi yksilöllisen ja yhdessä tekemisen ristiriita, joka johtui osittain kommuni-
kaation puutteesta. 
 
Vuorovaikutus yksilöiden välillä oli moniulotteista. Samalla se oli rajoittunuttakin. 
Yksilöt keskustelivat ja tapasivat toisiaan (esim. KPK5–6), mutta lokeroituivat ra-
kenteen mukaisesti. Ryhmä kokoontui suunnitelmallisesti virallisiin tapaamisiin. Ko-
koontumisajat olivat lukittu jo useampi kuukausi etukäteen eikä ”adhoc-palavereita” 
järjestetty koko ryhmällä. Tämä on sinänsä erikoista, koska kaikki toimijat olivat sa-
massa rakennuksessa ja fyysisesti toisiaan lähellä. Yksilöllä oli ryhmässä suurempi 
rooli kuin itse ryhmällä ja sen suunnitteluvoimalla. Yksilöt olivat ryhmässä aloitteelli-
sia ja jokaisella oli päätäntävalta esittää uusia näkökulmia asioiden käsittelyyn. Haas-
teltavat totesivat, ettei ryhmässä itsessään ole rakennettu raja-aitoja vuorovaikutuk-
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selle. Ryhmäkeskusteluissa pystyi ilmaisemaan mielipiteensä ja saamaan omalle mie-
lipiteelle kannatusta tai kritiikkiä.  
 
Yksilöt ymmärsivät ryhmässä kyettävän ratkaisemaan kompleksisia ongelmia kollek-
tiivisesti, mutta tämä ei ollut tavoitteellista. Haastatteluiden perusteella pinnan alla 
voisi todeta aidolle vuorovaikutukselle olleen kysyntää. Yksilölähtöisyys oli liian 
voimakasta eikä osattu hyödyntää yhdessä toimimisen mahdollisuuksia. Ryhmän 
sisälläkin lokeroiduttiin eikä kriittisesti arvioitu muiden valmistelua. Edellytykset oli-
vat suuremmat ja tahtotila yksilöillä tukehtui osaamisen puutteeseen tai ymmärtä-
mättömyyteen toimia yhdessä. Ryhmässä yksilö on tuloksentekijä ja hänen roolinsa 
valmistelussa on suuri: 
 

”Noh se vahvuus siinä yksilähtöisessä on se, että tuota se tuote valmistuu ristiriidatta no-
peasti ja määräajassa sekä kestää aika tiiviinä. Sitten taas siitä seuraa se että on läpi 
leikaten yhden henkilön niin kuin näkökulma siinä ei ole hirveästi hyödynnetty muiden 
mahdollisia näkökulmia, jolloin sen yhden vastuulla on sen niin kuin sisällön laatu ku-
kaan ei haasta sitä helposti eikä niin kuin ristiin 
 
”Elikkä siinä mielessä se työskentely on hyvää ja toisaalta taas myöskin toisten niin kuin 
toisten ajatusten kunnioittamista mutta siinä piilee sellainen vaara, että sitten voi jäädä 
semmoinen tosiaan yhden ihmisen kynänjälki ikään kuin laiskuutta kunnioitetaan toisen 
tilaa siinä eikä mennä sanomaan tuo on minun mielestä väärin, pahimmillaan se tarkoit-
taa että sinne jää ilmeisiä virheellisyyksiä tai miten nyt sen sanoisin, löysyyttä, se ei pidä-
kään paikkansa tai loppuun asti mietittyä”. 

 
Vuorovaikutus oli välitöntä ja se oli aina kaikille valmistelijoille mahdollista (esim. 
KPK16). Se keskittyi vaan liiaksi yksilöiden välille ja heidän odotettuun kykyynsä olla 
aloitteellinen. Leikkisästi yksi haastateltavista totesi: ”se vuorovaikutus on hyvin pitkälle 
voisi sanoa, omasta-aktiivisuudesta kiinni ja siitä että käy vakoilemassa mitä muut toimialajohta-
jat ovat kirjoittanut…” Tämä kuvastaa ryhmän dynamiikan toimintaa, jossa sallitaan 
sinänsä vuorovaikutus eikä sille nähdä esteitä, mutta valmistelu tapahtuu joko toi-
mialoilla tai yksilöiden välillä. Tällöin ryhmän rooli hämärtyy. Vuorovaikutusta ei 
kahlittu, mutta sitä olisi voitu käyttää paremmin hyödyksi erityisesti ryhmätasolla. 
Sille ei ollut fyysisiä tai muodollisia esteitä. Esikunnan sisäisissä sähköpostikeskuste-
luissa noudatetaan myös epävirallisempaa linjaa, vaikka hyvät käyttäytymissäännöt 
ovat arvossaan. Ylimääräinen muodollisuus on pystytty jättämään pois ja keskitty-
mään keskusteluun asialähtöisesti. Esikunnasta ollaan prosessin asioista matalalla 
kynnyksellä yhteydessä myös yksiköihin, vaikka ryhmä ei itsessään ole yhteydenottaja, 
vaan yksilö ryhmästä ja hänen edustamansa toimiala (KPK36, 18, 34).  
 
Aikaisemmassa alaluvussa mainitsemani koulutuksellinen ja ammatillinen kokemus 
heijastuu ryhmän vuorovaikutukseen. Yksilötason analyysin tulokset edellisestä ala-



 

163 

luvusta on huomioitava suoraan ryhmän vuorovaikutukseen kytkeytyvinä. Haastatel-
tava totesi kysyttäessä persoonan käyttäytymisestä ja luovuuden suhteesta: ”vuorovai-
kutus on varmaan ihan keskeinen [rakentava tekijä].” Se sisälsi kyvyn osata kuunnella ja 
jakaa selvästi ideoitaan toiselle. Vuorovaikutukseen liittyy myös ympäristönäkökulma, 
jota käsittelen myöhemmin.  
 
Vuorovaikutus on luovuuden teorian näkökulmasta yksi merkittävimpiä tekijöitä 
luovuuden rakentamiseen ryhmätasolla (esim. Woodman ym, 1993). Vuorovaikutuk-
sen rooli oli kuitenkin pienempi kuin osasin odottaa. Se oli ikään kuin liima, joka 
yritti pitää yksilöitä yhdessä, mutta siinä ei ollut elastisuutta. Vuorovaikutus oli väli-
töntä eikä siinä ollut sotilasorganisaatiolle tyypillistä hierarkkisuutta tai autoritääri-
syyttä. Sitä oli yksinkertaisesti vain liian vähän: ”monesti asiat jäävät kiinni enemmän siitä, 
että ryhmän kaikkia hyviä puolia emme osaa tai ei ole aikaa hyödyntää” (KPK16). Hyödylli-
nen vuorovaikutus vaatii enemmän kuin pelkästään puhumista ja kuuntelemista. 
Ryhmätasolla vuorovaikutus vaatii osaamista ja ennen kaikkea johtamista. Laittamal-
la vain yksilöitä samaan tilaan saadaan puhetta, muttei haastateltavien kaipaamaa 
syvää tietojenvaihtoa ja kriittistä keskustelua.  
 
Sotilaan yksi tärkeimmistä ulkoisista tunnusmerkeistä on sotilasarvo. Se kertoo soti-
laasta paljon enemmän kuin aseman organisaatiossa. Sotilasarvo kätkee taakseen 
muun muassa koulutustaustan ja korreloi ikävuosien kanssa. Upseeri suorittaa nyky-
päivänä peruskoulutuksessaan Maanpuolustuskorkeakoulun kandidaatin (pl. erikois-
upseerit) ja työelämävaiheen jälkeen maisterin tutkinnon. Sotilasarvo on ulkoisen 
arvovallan symboli. Virallisesti sotilasorganisaatiossa hierarkia ja komentajakeskeinen 
toiminta yhdistyvät sotilasarvoihin. Tieto ja sotilasarvo ovat myös korreloivia tekijöi-
tä toisilleen, koska esimerkiksi kapteenin arvossa oleva ei saa kaikkea salassa pidettä-
vää tietoa hankittua, kun taas everstin tulee tietää tämä tieto. Operaatioturvallisuu-
den näkökulmasta tätä voidaan pitää hyvänä asiana. Tästäkin huolimatta kaikki haas-
tateltavat totesivat yksimielisesti, etteivät sotilasarvot näy negatiivisesti valmistelu-
työssä. Sotilasarvoja ei yhdistetty rajoittaviin piirteisiin eli autoritäärisyyteen tai muo-
dolliseen arvovaltaan (ks. myös KPK5–6, 18).  
 
Kaikki tunnistivat sen, että komentaja (eversti) on päätöksentekijä hallintoyksikössä. 
Suunnitteluryhmän varsinaisessa valmistelutyössä pystyttiin kuitenkin sotilasarvot 
häivyttämään taka-alalle eikä tiedon saatavuutta tai päätösvaltaa ollut keskitetty vain 
korkeimmalle sotilasarvossa olevalle upseerille. Sotilasarvoja ei koettu rajoittavana 
tekijänä, vaan jopa positiivisena, joka kertoo valmistelun matalasta hierarkiasta ja 
puheen vapaudesta muodostaen positiivisessa mielessä näkymättömän virka-aseman 
sotilasorganisaatiossa:  
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”Kaikki pysty tuomaan ajatuksia ihan avoimesti, ja ei sotilasarvoilla oo merkitystä siinä, 
että onko everstiluutnantti vai kapteeni, että ihan samalla tavalla, samalla viivalla. 
Kaikki yksilönä, nii otettiin kyllä huomioon ihan sataprosenttisesti.” 
 
” Minun mielestä sotilasarvot eivät näy sinällään muuta kuin siinä että kenen rooli on 
mikäkin. …ei kukaan pysty jyräämään sotilasarvon taakse menemään huonojen perus-
teiden kanssa tai tulemaan ulos.” 
 
”90-luvulla oli merkitystä, ei ole enää minun mielestä nykyisin.” 
 
”Uskoisin, että kokemuksella on tässä suuri merkitys ja sen takia viittaan siihen, että on 
tärkeää, että hallintoyksikön esikunnassa on riittävän kokeneita upseereita, jotta esimer-
kiksi sotilasarvot ei pääse liikaa vaikuttamaan tähän tai sellainen kokemattomuus esi-
kuntatyöskentelystä.”  
 
”Siitähän kokonaisuus muodostuu, kun jokainen pystyy omalla panoksellaan ja koke-
muksellaan ja ammattitaidollaan tuomaan siihen jotakin, ja jos sanominen on siitä kiinni, 
että ei uskalla, koska siellä on joku everstiluutnantti völjyssä [mukana], niin sillonhan se 
ryhmä toimii siltä osin huonosti tai puutteellisesti.” 

 
Sotilasarvojen näkymättömyys on osa sitä epävirallista kulttuuria, joka ei näy organi-
saatiokaaviosta tai hierarkkisista tehtävänimikkeistä. Suunnitteluryhmässä oli lähes 
30 vuotta kuin 10 vuotta kokemuksen omaavia upseereita. Jokaisen yksilön ääni pai-
noi enemmän kuin sotilasarvoon sidottu tehtävä. Haastateltavat näkivät persoonan 
ja osaamisen vaikuttavan enemmän kuin sotilasarvojen. Tätä voidaan pitää erilaisena 
tulkintana kuin yleisesti ajatellaan sotilasorganisaatiossa toimittavan. Uskallusta sa-
noa mielipide tai esitellä uusia malleja ja toimintoja koettiin positiiviseksi. Kyseen-
alaistettiin jopa toiminta, jossa sotilasarvojen taakse piilouduttaisiin. Kaikki ymmär-
tävät sotilasarvojen muodollisen arvovallan, mutta niillä ei koettu olevan vaikutusta 
ryhmän dynamiikkaan tai vuorovaikutukseen (ks. KPK5, 16). Ehkä oltaisiin saatu 
erilaisia tuloksia, jos ryhmään olisi tullut siviilitaustaisia henkilöitä ilman virkapukua. 
Tästä ei erikseen saatu näyttöä.  
 
Sotilasarvot kuuluvat sotilasorganisaation kulttuuriin, rakenteisiin, johtamiseen ja 
yleisesti ulkoisiin tunnusmerkkeihin hierarkiasta. Sotilasarvot kuvastavat yksilön vir-
ka-asemaa organisaatiossa, mutta suunnitteluprosessin toiminnassa niillä ei nähty 
olevan negatiivista vaikutusta. Sotilasarvojen hierarkia ei vaikuttanut valmisteluun 
eikä tehnyt vuorovaikutuksesta jäykkää tai muodollista. Yksittäisiä kommentteja tuli 
haastateltavilta siitä, että suunnitteluryhmän ulkopuolella nuoremmilla upseereilla oli 
havaittavissa käytöksessään merkkejä sotilasarvojen negatiivisesta vaikutuksesta. 
Tässä voidaan nähdä esikuntaorganisaation tapaisissa asiantuntijaorganisaatioissa 
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kunnioitettavan sotilasarvoa enemmän kokemusta, ammattitaitoa ja sitä, mitä teet ja 
sanot (ks. KPK10, 21).  
 
Sotilasarvot olivat enemmän mahdollisuuksia kuin estäviä tekijöitä. Tämä selittynee 
sillä, että kaikki ryhmäläiset olivat upseereita. Ryhmäläiset tiesivät sotilasarvojen käy-
tännön merkityksen ja sen vaikutukset päivittäiseen työskentelyyn olemalla ”näkymä-
tön” tekijä työnteossa. Sotilasarvoilla ei ole luovuutta rakentavan tekijän ominai-
suuksia, jos tätä mietitään sen muodollisuuden ja virka-aseman osoittamisen näkö-
kulmasta, mutta sillä oli positiivista vaikutusta luovuutta tukeviin tekijöihin. Se toi 
selkeyttä ja roolijakoa valmisteluun, mutta samalla korosti kokemuksen merkitystä. 
Estävä tekijä se olisi ollut, jos korkein upseeri olisi esimerkiksi lukittautunut itsevalti-
aaksi ja kaikki tietäväksi. Sotilasarvot mahdollistavat päätöksentekoon ja ristiriita 
tilanteisiin mallin, joka vähensi epätietoisuutta työskentelystä. Sitä kautta positiivinen 
turvallisuus lisääntyi ja työnteko voitiin kohdentaa tavoitteiden mukaiseksi. Lisäksi 
tärkeä piirre on vastuun merkitys valmistelussa: ”sotilasarvossaan vanhin ja hänelle jää se 
viimekätinen velvollisuus katsoa, että se tulee valmiiksi ja vaatia sitä tekijöiltä tarpeelliset jutut.” 
Kenenkään ei tarvinnut miettiä, kuka vastaa kokonaisuudesta. Kaikki tiesivät sen.  
 

4.3 Ympäristön tuki ja taakka luovuuteen 

 
Organisaatio, ryhmä ja yksilö ovat toimijoita, jotka ovat suhteessa ympäristöönsä. 
Tässä tutkimuksessa keskiössä on ryhmän toiminta. Suunnitteluryhmä on olemassa 
sosiaalisesti ymmärrettävänä ja tietyssä fyysisessä tilassa toimivana kokonaisuutena. 
Ryhmän ympäristö rakentuu muun muassa työskentelytiloista, ilmapiiristä ja vuoro-
vaikutuksesta. Tässä luvussa tarkastellaan yksilön ja ryhmän sisäisen ympäristön (ks. 
alaluku 2.1) vaikutusta luovuuteen. Suunnitteluryhmä on kiinteässä suhteessa joka-
päiväisessä työskentelyssään ympäristönsä kanssa. Se on ymmärrettävä ja käsin kos-
keteltava, jossa yksilöt ja ryhmä työskentelevät tuloksen saavuttamiseksi. Ryhmä 
toimii organisaation ohjeiden ja rakenteiden mukaisesti, josta jalostuu toimintaohjeet 
myös yksilötasolle.  
 
Ympäristön roolia ryhmän toimintaan ei voida väheksyä. Ryhmä on jonkin toimin-
non tai päätöksen tulos, joka toimii ympäristössä tasosta riippumatta. Siihen voi liit-
tyä organisaation sisäisiä tai ulkoisia toimijoita. Ryhmän koko ja rooli tulevat sille 
määritetystä tavoitteesta. Ympäristöllä on jatkuva side ryhmään ja sen toimintaan. 
Tätä sidettä on tarkoitus kuvata tarkemmin tässä luvussa ja erityisesti sitä, millaisena 
haastateltavat kokivat ympäristön vaikutuksen heidän ryhmä- ja yksilötyöskentelyssä. 
Tätä aineistoa tuetaan havainnointini tuloksilla. Ympäristö pystyy tukemaan luovuut-
ta, mutta sillä voidaan aiheuttaa sitä haittaavia tai estäviäkin tekijöitä. Tulee ymmär-
tää myös ryhmän sisäisten toimintojen lisäksi organisaatiosta tulevat tekijät luovuu-
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teen. Ympäristö on kytkeytynyt taso ryhmän toiminnassa, missä kohtaavat yksilön, 
ryhmän ja organisaation piirteet vaikuttaen kokonaisuuteen. 
 

4.3.1 Matala hierarkia, resurssit ja palkitsemattomuus rakentajina 

 
Suunnitteluryhmä toimi sotilasorganisaation kontekstissa. Halusin selvittää, kuinka 
sotilasorganisaation muodolliset rakenteet ja organisoitumisen viralliset vaatimukset 
vaikuttavat ryhmään. Erityisesti, miten yksilöt kokivat organisaation vaikutuksen 
virallisen rakenteen ja epävirallisen luonteisen toiminnan ristipaineessa.  
 
Ensimmäisenä voisi ajatella hierarkkisuuden ja komentajakeskeisyyden näkyvän lin-
jaesikuntaorganisaation mukaisessa organisoitumisessa. Haastatteluista ja kenttäpäi-
väkirjan kirjausten perusteella tuli yllättävästi toiminnasta erilainen kuvaus. Kaikki 
tiedostavat toimivansa sotilaallisessa organisaatiossa, jossa ominaispiirteistä tunnus-
omaisia ovat esimerkiksi kuri, sotilasarvot ja keskitetty päätöksentekovalta. Näiden 
takaa on löydettävissä kuitenkin organisaation rinnakkainen epävirallinen toiminta-
malli.  
 
Oletettu organisaatiokaavion mukainen mekaaninen ja lineaarinen toiminta ei näy 
suunnitteluryhmän toiminnassa. Haastateltavat kokivat voivansa toimia prosessissa 
vapaasti ja epämuodollisesti. He eivät tunteneet rakenteesta johtuvaa painetta, vaan 
päinvastoin sen nähtiin suoraviivaistavan ja antavan selkeät linjat toiminnalle ilman 
käsiä sitovia rajoitteita. Rakenne toimi joustavasti ja muodollista toimintaa pystyttiin 
soveltamaan suunnitteluryhmässä. Aiemmassa alaluvussa kuvasin sitä, että organisaa-
tiossa oli esikunnassa lokeroita, jotka estivät ryhmän vuorovaikutusta. Havaintojeni 
perusteella tämä on totta (KPK4, 8, 9, 33, 37), mutta haastatteluiden mukaan organi-
saatiorakenne ei vaikuttanut liiaksi suunnitteluryhmän työskentelyn organisoitumi-
seen tai työnjakoon. Konkreettinen asia oli osallistujien vastuut ja rooli, jotka tulivat 
organisaatiorakenteesta johtuen. Lisäksi rakenne loi ryhmälle lokeroita, joiden vaiku-
tus oli negatiivista luovuudelle (KPK33, 37). Suunnitteluryhmän toimintavaltuudet 
mahdollistivat perinteisten hierarkkisten piirteiden vähäisemmän vaikutuksen.  
 
Ryhmän sisällä oli monia sotilasarvoja ja kolmella neljällä tasolla toimivia upseerei-
ta31. Heidän välilleen ei muodostunut hierarkiasta johtuvia esteitä. Haastateltavat 
kuvasivat organisaation muodollisuuden, autoritäärisyyden ja hierarkian vähäistä vai-
kutusta työskentelyynsä: 
 

31 Tällä tarkoitan sitä, että yksi henkilö toimi apulaiskomentajana ”ryhmän johtajana”, toinen toimistopäällik-
könä ja kolmas sektorivastaavana toimiston alla. 
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”Meillä nämä hierarkia-asiat ei ole niin paljoa toimintaa rajoittavia ja meillä ehkä suvai-
taan paremmin myös kriittisiä näkemyksiä, mutta tässä on selkee murros osin tapahtunut, 
osin tapahtumassa, ollaan menossa huomattavasti luovempaan suuntaan et tämmöisestä 
ylhäältä ohjatusta ja hyvin tarkkaan määritetystä johtamismallista ollaan luopumassa, 
joka näkyy meillä käytännössä esimerkiks tuossa käskyssä ja sen sisällössä että kyllä 
tämän vuotinen antaa paljon enemmän asemapäälliköille toimintavapautta ja jättää varaa 
olla luova, et me kerrotaan vaatimukset mitä päällikön pitäis tehdä ja päällikön pitäis 
keksiä miten” 
 
”…ei oikeestaan vaikuttanut, että tietenkin linjaorganisaation huipulta tulleille, ne on ne 
reunaehdot ja tavoitteet, mutta ei siinä itse valmisteluprosessissa, niin ei kyllä sillä tavalla 
voimakkaasti vaikuttanut mitenkään.” 
 
”…rajavartioston vahvuus jossain määrin että asiat eivät ole niin pitkälti ohjeistettu ja ol-
laan matala organisaatio ja vähän semmoista niin kuin tavallaan sotilasorganisaatioksi 
vähän byrokratiaa sisältävä ja byrokratiaan nojaava, jolloin voisi ajatella sotilasorgani-
saatioksi rajavartioston esikunta tämmöisessä suunnittelutehtävässä voisi ollakin ehkä 
verrokkejaan jossain määrin luovampi eli sietää enemmän keskustelua, sietää enemmän 
keskeneräisyyttä, sietää enemmän esimiesten näkökulmien niin kuin kriittistä haastamis-
ta ja taas toisaalta kun ei ole niin byrokratiaan nojaava niin voidaan tuoda uusia tapoja 
työskennellä, tai uusi tapoja esittää asioita ja viedä asioita eteenpäin…” 

 
Edellä mainittuja sitaatteja voidaan pitää yllätyksenä. Tiukan hierarkian organisaa-
tiossa, jossa sisäisen järjestys on sotilaallinen, voidaan luoda olosuhteet epämuodolli-
selle työskentelylle. Tämä on vastoin yleistä käsitystä esimerkiksi byrokratiasta (esim. 
Weber, 2014, s. 229–230). Yhtenä selityksenä on projektimaisuus, jota käytetään 
laajemminkin organisaatiossa rikkomaan byrokratiaa (ks. Salminen 2002, s. 71–74). 
Aiemmin on perustettu erilaisia työryhmiä miettimään parhaita vaihtoehtoja esimer-
kiksi rajatarkastusten taktiseen suorittamiseen tai työaikamallien kehittämiseen. 
Suunnitteluvastuuta siis delegoidaan ja vapauksia annetaan suunnitella sekä ideoida 
erilaisia vaihtoehtoja ongelmiin. Toiminta ei ole tarpeettoman autoritääristä. Haasta-
teltavat rinnastivat organisaatiotason asioita myös konkreettisiksi suunnitteluryhmän 
toimiksi. Rakenteesta muodostuva byrokratia tiukoissa kirjallisissa käskyissä ja oh-
jeissa ei vaikuttanut ryhmän sisäiseen organisoitumiseen. Viralliset käskyt jättivät 
mahdollisuuden ryhmälle toimia parhaaksi katsomallaan tavalla (esim. KPK26, 18). 
Korkea hierarkkisuus vaikutti työnjaon rooleissa esteenä. Matala hierarkia kaikissa 
muissa toiminnoissa oli rakentava tekijä.  
 
Sotilasorganisaatiolle tyypillinen päätöksentekokyky ja sen nopeus nähtiin vaikutta-
van suoraviivaisiin ja tehokkaisiin ratkaisuihin (ks. KPK7). Haastatteluista oli erotet-
tavissa ristiriita, koska haastateltavat useasti korostivat positiivisella tavalla suunnitte-
luryhmää tukevina asioina organisaation selkeyttä ja päätöksentekokyvykkyyttä. Heil-
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le tämä oli luovuuden mahdollistaja enemmän kuin este. Haastatteluista ei saatu sel-
vyyttä, johtuiko organisaation selkeyden ja päätöksentekokyvykkyyden positiivinen 
korostaminen halusta pitää yllä rutiinia ja vanhoja toimintatapoja vai siitä, etteivät 
ryhmäläiset olleet vahvimmillaan epävarmuutta sisältävässä työskentelyssä. Haasta-
teltava kuvasi silti osuvasti organisaation ominaisuutta, jota monet haastateltavat 
sivusivat: 
 

”…sotilasorganisaation on, voi olla parhaimmillaan luova, mutta kyllä se enemmän te-
hokas, nopea, suoraviivainen kun taas semmoinen hyvin keskusteleva, uusia näkökulmia 
nostava, tämmöistä epävarmuutta ja asioiden keskeneräisyyttä sietävä, jotka voisivat olla 
luovuuden tiettyjä elementtejä…” 

 
Hallintoyksikön muodollinen rakenne oli suunnitteluryhmän taustalla. Jokainen 
ryhmäläinen oli osa muodollista esikuntarakennetta eri toimistoissa ja toimialoilla. 
Rakenteesta johtuvat autoritäärisyys, normisuus, valtasuhteet ja komentotie pystyt-
tiin jättämään suunnitteluryhmän toiminnan ulkopuolelle. Yksilöt eivät kokeneet 
tästä muodostuvan haittaa, vaan päinvastoin se tuki heidän toimintaansa, koska sel-
keät tavoitteet ja aikataulutus edistivät valmistelun etenemistä vieden pois työstä 
epävarmuutta. Haastateltavat mainitsivat kuitenkin riskiksi perinteisen lausahduk-
sen ”määrämuoto, määrämitta” rutiininomaisesta valmistelusta vaativan johtajalta aktii-
visuutta, koska rakenne ajaa valmistelussa myös vanhojen kaavojen ylläpitämiseen. 
Ilman johtamista ja vuorovaikutusta tyydytään tuotekeskeisesti vain tulokseen eikä 
huolehdita valmistelun luovuudesta, uuden keksimisestä.  
 
Resurssien vaikutusta selvitettiin haastateltavilta kysymällä organisaation tuesta ja 
arvostuksesta. Lisäksi halusin selvittää kustannustehokkuuden näkökulmaa suunnit-
teluryhmässä. Tässä oletuksena oli teoriasta lähtöisin oleva ajatus, että riittävä resur-
sointi lisää motivaatiota ryhmässä toimimiseen (esim. Shalley ym, 2000, s. 215–220). 
Kustannustehokkuus oli taas kontrollikysymyksenä sille, että minkälaisessa roolissa 
oli sotilasorganisaatiolle tunnusomainen tehokkuusajattelu ryhmässä. Suurin osa 
haastateltavista totesi ytimekkäästi, että resurssit olivat kunnossa. Suunnitteluryh-
mässä oli kaikki tarvittavat henkilöstöresurssit, joita tuloksekas prosessi tarvitsee. 
Työaikaa oli riittävästi käytettävissä eikä työnantaja tai johto tätä rajoittanut. Tällä oli 
positiivinen vaikutus suunnitteluryhmän toimintaan. Yksilön luovuutta kuvaavassa 
luvussa on todettu, että työpainetta esiintyi vain hetkittäin toimialajohtajilla (KPK31, 
36), ja se ei johtanut liialliseen kiireen tunteeseen prosessissa. Resurssit olivat hyväs-
sä suhteessa työmäärään:  
 

”Resurssit ovat ihan riittävät. Se on enemmänkin omaa ajankäytön suunnittelua ja prio-
risointia, millä tavalla se asia menee.” 
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”Onhan sillä [resursseilla] aina merkitystä. Yksilö toimii varmaan tehokkaimmin, kun 
työmäärä vastaa työkykyä. Jos yhelle ihmiselle joudutaan kasamaan kohtuuttomasti esi-
merkiksi kapasiteettiin tai tehokkuuteen verrattuna liikaa työtä, niin kaiken kerkee te-
kemään, mutta silloin yksittäisen asian miettiminen, seurannaisvaikutusten miettiminen, 
vaihtoehtojen ettiminen, niin sehän vähenee. Ei oo aikaa käyttää yksittäiseen asiaan niin 
paljon aikaa kuin haluaisi, ja sit se vaan saatetaan riittävälle tasolle loppuun, ja sit kes-
kitytään seuraavaan asiaan, tai joku vie niitä molempia rinnakkain.” 

 
Resurssien järkevä suhde työmäärään ymmärrettiin. Haasteena oli suunnitteluproses-
sin rinnalla arkipäivän työn suorittaminen. Tämä kuormitti yksilöitä ajoittain liikaa. 
Ryhmässä valmisteluvaiheet olivat enemmän aikataulutetut prosessin rakenteeseen 
liittyen. Johtajat ymmärsivät kaksoisroolin32 merkityksen. Muutamat haastateltavat 
kuvasivat työpaineen olevan tiettynä hetkenä suuri, koska nämä yksilöt toimivat ke-
sälomakaudella yksin toimialallaan vastaten kaikesta valmistelusta.  
 
Kesälomakausi itsessään oli haaste resursoinnille (ks. KPK29). Yllättävissä ja tilan-
teenmukaisissa tapahtumissa, Kaakkois-Suomen rajavartioston kaltainen organisaa-
tio reagoi tarpeen mukaan heti käytettävissä olevilla voimavaroilla. Tällaisia merkit-
täviä ja lyhytaikaisia tilanteita ei tapahtunut tämän suunnitteluprosessin aikana. 
Suunnitteluryhmäläiset eivät siis kuormittuneet liiaksi prosessin ulkopuolisista tehtä-
vistä.  
 
Kustannustehokkuus oli valmistelussa läsnä. Ylitöitä ei tarvinnut prosessin eteen 
valmistelijan tehdä. Joustava työskentely ja riittävän väljät ohjeet antoivat yksilöille 
mahdollisuuden itse päättää valmistelustaan. Toimistopäälliköt käyttivät valmistelus-
saan myös toisenlaisia metodeja kuten viemällä toimialajohtajansa keskittymään toi-
selle paikkakunnalle. Tämä nähtiin haastateltavien mukaan yleisesti hyvänä ratkaisu-
na, koska pystyttiin keskittymään yhdessä pidempiaikaisesti suunnitteluprosessiin. 
Tämä lisäsi valmistelijoiden motivaatiota, koska esimies määritti silloin työtehtävien 
priorisoinnin. Tällöin korostui muiden tehtävien delegointi, joka kuului taas toimi-
alajohtajien vastuulle. Yksilöllä oli tässäkin vastuu itsestään ja työnsä järjestämisestä. 
Suunnitteluryhmänä ei erikseen poistuttu tekemään valmistelutyötä esikuntaraken-
nuksen ulkopuolelle. Vain päällikköryhmän kokoukset pidettiin muualla kuin esikun-
tarakennuksessa. Mukana olivat myös yksiköiden päälliköt (esim. KPK1–2, 35).  
 
Rajavartiolaitoksessa on käytössä tavoite- ja kehityskeskustelut, joihin kuuluvat hen-
kilökohtainen suoritusarviointi. Tämä arviointi mahdollistaa lisäpalkan, joka on mak-
simissaan 40 prosenttia säännöllisestä kuukausipalkasta. Palkitsemisjärjestelyissä ei 
käytännössä voi yksittäisiä koulutuksen aikana saatavia stipendejä lukuun ottamatta 

32 Kaksoisroolilla tarkoitan sitä, että ryhmäläisellä on suunnitteluprosessin osallistumisen lisäksi varsinainen 
työtehtävä ja vastuu sen huolehtimiseen.  
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saada rahallista palkintoa, vaan palkinnot koostuvat aineellisista esineistä, kuten esi-
merkiksi mitaleista, risteistä, puukoista ja termospulloista. Näitä jaetaan hyvistä työ-
suorituksista ja palvelusvuosista.  
 
Haastatteluissa kysyin suunnitteluryhmäläisiltä, että odottavatko he hyvästä työstä 
palkintoa ja onko palkitsemisella millaista vaikutusta heidän työskentelyynsä. Moni 
heistä totesi, ettei odota edes mitään aineellista palkintoa työstään, vaikka työ hoidet-
taisiin erinomaisesti. Ulkoista niin sanottua bonusjärjestelmää ei nähty kaivattavan. 
Yksinkertaisesti esimiehen huomio palautteena hyvin tehdystä työstä oli riittävä pal-
kinto. Epäoikeudenmukainen palkitsemisjärjestelmä vaikuttaisi yksilön motivaatioon 
negatiivisesti. (KPK20) Haastateltavat olivat yksimielisiä palkitsemisesta ja kilpailulli-
suudesta: 

 
”Ja kun on riittävät toimintaedellytykset ja vartiostoa viedään niinku tehtäviin nähden 
oikeaan suuntaan, tehokkaaseen suuntaan, se yleensä korreloi työilmapiirissä ja tota, se 
on niinku riittävä palkinto. Mä pidän tätä ihan normaalina osana työtä, ja sillon, ku 
tekee normaaliosan työstään, nii ei siitä erityisemmin tarvi millään tavalla palkitakaan, 
että jos terveesti työhönsä asennoituu, nii se hyvän työn tekeminen palkitsee sinällään.” 
 
”…on niin tottunut tähän järjestelmään, että sillä tavalla palkitsemista ei osata käyttää 
semmoisena keinoja, millä saataisiin se työyhteisö toimimaan oikeasti tehokkaasti, vaan 
ne jotka vuodesta toiseen on äärimmäisen tehokkaista, niin yleensä ne palkinnot menevät 
kyseisille henkilöille.” 
 
”…en usko saavani erityistä palkintoa, en rahallista enkä mitään tämmöstä muutakaan 
aineellista metallia rintaan siitä, en kyllä semmosta kaipaakaan, varmaan se palkinto on 
tavallaan se että tietynlainen mielihyvä että on ison projektin saanu päätökseen, mikä nyt 
ylipäätäänkin tulee työn tekemisestä tai ainakin pitäis tulla, tee työsi hyvin niin tulee hyvä 
mieli siitä mut en mä usko et erityisiä palkintoja esimiesten tai organisaation suun-nalta 
enkä kyllä kaipaakaan.” 
 
No kyllä se on palkitsevaa, jos siitä tulis hyvä palaute… Ja sillä on vaikutusta sitte, on-
ko tuleviin hankintoihin tai kehittämiseen, niin kyllä se sitten palkitsee. Ja jälkikäteen 
kun miettii, että ”tämähän me tehtiin ja mietittiin näin, ja näin se nyt toteutuu”, niin se 
on laitostasollakin, niin kyl se sillä tavalla antaa hyvän olon tunteen, et onnistui.” 

 
Haastateltavat ajattelivat palkitsemisen enemmän organisaation kautta. Kun organi-
saatio saa resursseja tai muita voimavaroja heidän onnistuneesta valmistelusta, he 
tuntevat tyydytystä työnsä laadusta. Yksinkertaisimmillaan tämä on sitä, että he nä-
kevät oman valmistellun tekstiosion valtakunnallisessa asiakirjassa. On haastavaa 
kehittää sellainen rahallinen palkitsemisjärjestely sotilasorganisaation kaltaisessa or-
ganisaatiossa, jonka yhteiskunta maksaisi ja se olisi kaikille tasapuolinen. Tämä on 
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ajanut järjestelyn ja työntekijöiden odotukset siihen, että palkitsemisjärjestelmät eivät 
siviilimäisinä bonusjärjestelminä kuulu sotilasorganisaation kaltaiseen organisaatioon.  
 
Yksilöt halusivat tehdä toistensa eteen töitä. He kokivat tämän palkinnokseen, että 
muutkin tekevät heille saman. Yksilön motivaatio muodostui osaltaan suunnittelu-
prosessissa ulkoisten palkintojen sijaan sisäisistä henkilökohtaisistakin asioista. Yh-
tenä selittävänä tekijänä motivaatiolle voi olla uralla eteneminen ja tehtävien vaihta-
misen mahdollisuus, jotka yksilöillä voivat parantua, jos onnistuu hyvin työtehtäväs-
sään. Onnistuminen työskentelyssä lisää mahdollisuuksia päästä itseä kiinnostaviin 
tehtäviin. Tällöin onnistunut työsuoritus esimerkiksi suunnitteluprosessissa esimies-
ten silmissä voi muuttua työntekijälle palkinnoksi, kun on saanut näyttää kyvykkyy-
tensä ”näytön paikassa”.  
 
Palkinnottomuus vähensi ryhmän sisällä myös epätervettä kilpailullisuutta. Yksilöt 
eivät ”puukottaneet toisia selkään” tai tarkoituksella jättäneet muille kertomatta ide-
oitaan. Tasapuolinen kohtelu ja jokaisen äänivalta ryhmässä muodostivat luovuutta 
tukevan ympäristön. Haastateltavat toivat esille talon tavan siitä, että palkinnot tai 
ylennykset eivät kuulu sotilasorganisaation kulttuuriin yksittäisistä suorituksista. Si-
säinen motivaatio on yksilöillä rakentunut muiden tekijöiden varaan. Lisäksi täytyy 
huomioida erinomainen ryhmähenki ja sisäinen motivaatio, jotka tulevat ryhmän 
sisältä eivätkä ulkoisten palkintojen avulla.  
 

4.3.2 Tilat, turvallisuuden tunne ja johdon tietämättömyys estäjinä 

 
Suunnitteluryhmän fyysinen toimitila ja työskentelyn olosuhteet saivat kriittisimpiä 
vastauksia. Toimitiloilla oli vaikutusta yksilöiden ja erityisesti tässä tapauksessa 
suunnitteluryhmän toimintaan. Palaute oli yksipuolisesti kriittistä, koska nähtiin ettei 
esikuntarakennuksen fyysiset puitteet tarjonneet riittäviä olosuhteita ryhmätyösken-
telylle. Esikuntarakennus itsessään lokeroi yksilöt ja myös toimialat irti toisistaan. 
Metrimääräisesti mitattuna erot eivät olleet suuria, mutta näkyvät esteet toivat rajoit-
teita työskentelyyn (esim. KPK11). Fyysiset tilat vaikuttivat suoraan työskentelyme-
netelmiin yksilöinä ja ryhmässä, mutta myös psyykkiseen toimintaan. Ryhmätyösken-
telyn menetelmien käyttö on hyvin suunnitellussa kokoustilassa helpompi järjestää 
kuin tilassa, jota ei ole valmisteltu tähän ollenkaan. Annan haastateltavien kuvata ja 
selvittää kriittisesti asiaa: 
 

”Nämä tilat ja järjestelyt täällä Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnassa, niin nä-
mä ovat surkeat. Nämä eivät millään lailla tue ryhmäytymistä, epätarkoituksenmukaiset, 
elikkä sanotaan, että ei ole kovin inspiroivaa työskennellä täällä, nimenomaan ryhmäytyä 
ja hakea ryhmänä ratkaisuja, tämmöisiä haasteita, nämä ovat hyvin tympeitä nämä mei-
dän tilat.” 
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”Tollanen prosessi vaatii sen, että on tiloja, joissa pystytään rauhottumaan sataprosentti-
sesti kirjotustyöhön, ajatustyöhön, sitte pitää olla tiloja, joissa kokoonnutaan brainstor-
maamaan ja miettimään asioita porukalla, sitte pitää olla isoja tiloja, joissa voidaan 
isommalle joukolle esitellä, ja niiden puute haittas tota prosessia ja rakennetta. Ja sitte 
myöskin se, vaikka se tuntuu hullulta että ollaan eri kerroksissa, ni kyllä mä nään että 
tuon kokosen esikunnan ja noin vähän joukon, ni kyl se ois melkein yks iso tila keskellä 
ja toimistot siinä ympärillä, ni jotain tämmöstä se pitäis hakee.”  
 
”Rakennuksesta aletaan sanomaan, niin menee kiroiluksi, meiltähän puuttuu tietyllä ta-
valla ryhmätyötilat, ryhmäytymisen tilat, joudutaan hakemaan joko luokka, mikä ei so-
vellu ollenkaan semmoiseen mieltä ylentävään työskentelyyn vaan se on iso tila ja mitään 
muuta meillä ei ole. Kyllä se on enemmänkin on yksittäistä puurtamista, jos toimialan po-
rukalla palaveerataan.” 
 
”No ehkä tää infra on sellanen, että tää ei, tääkin tavallaan ohjaa siihen, että jokainen 
pysyy omissa lokeroissaan. Toki meillä ehkä tietyt rajoitetut edellytykset olisi toimia 
vaikkapa tämmösiä uusia työskentelymenetelmiä hakien, mutta kyllä se tahtoo olla vaan 
niin, että se on, aika tiukasti pysyy toimialan raameissa ja tosiaan jokkainen tekee sitten 
sen oman osuutensa ja se on sitten siinä. Tavallaan meillä ei ehkä tää ympäristö sinällään, 
tää ei ainakaan lisää sitä tämmöstä vuorovaikutusta tai tämmösiä tavallaan nopeasti ka-
saan otettuja keskusteluja tai tämmösiä tarkastelutilaisuuksia tai muita, meillä on hyvin 
siinä mielessä rajoitetut nää mahollisuudet täällä.” 

 
Haastateltavat kokivat siis vahvan yhteyden fyysisten tilojen ja ryhmätyöskentelyn 
sekä uusien ajatuksien kehittämisen välillä. Fyysisillä toimitiloilla oli vaikutusta myös 
työssä jaksamiseen. Tilojen ahtaus ja sisäilman ongelmat toivat oman lisänsä työs-
kentelyyn. Haastateltavat kokivat haluavansa tehdä enemmän työtä ja vuorovaikutus-
ta toistensa kanssa. Tilojen rakenne vähensi huomattavasti kommunikaatiota 
(KPK8–10). Vastuu jäi yksilöille ja johtajalle. Tämä rakensi näkymätöntä muuria ja 
madalsi vuorovaikutuksen tasoa. Inspiraation ja motivaation uuden luomiseen tuli 
ilmaantua enemmän yksin kuin ryhmässä. Tilat olivat ympäristön vaikutuksesta ne-
gatiivinen asia ryhmän toimintaan.  
 
Yksittäiset haastateltavat totesivat, ettei tiloilla ole sinänsä suoraan merkitystä työs-
kentelyyn, vaan sillä miten työskentely organisoidaan. Hekin pitivät kuitenkin fyysisiä 
puitteita puutteellisina. Avotoimistot otettiin niin ikään esille ja todettiin niiden ole-
van liian rauhattomia. Moni kaipasi omaa rauhaa valmistelussa, joka onnistui hyvin 
taas lokeroidussa toimistorakennuksessa (ks. KPK14).  
 
Sotilasorganisaatiossa on viralliset käyttäytymissäännöt myös toimistokäyttäytymi-
seen. Esikuntamaisessa toiminnassa hyvät tavat ovat enemmän käyttäytymissääntöjä 
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kuin muodollinen ohjesääntö. Tästä ei muodostunut esteitä työskentelylle, vaikka 
sotilasarvoltaan eri asemassa työskentelivät samassa prosessissa.  
 
Halusin haastatteluiden alussa muun ohella selvittää organisaatiotasolla muutoksen 
vaikutusta organisoitumiseen ja yleensäkin sotilasorganisaation toimintaan. Monet 
käänsivät kysymyksen suoraan konkreettisiksi asioiksi, jotka näkyivät myös suunnit-
teluprosessissa. Uudet toimintamallit aiheuttavat lähtökohtaisesti muutosvastarintaa 
(KPK8, 13). Nyt uusia työskentelymenetelmiä ei käytetty esimerkiksi innovoinnissa 
ollenkaan. Jo hyväksi koetut vanhat mallit ja tuloksekkaat menetelmät tekivät yksi-
löistä mukavuudenhaluisia eivätkä he siksi halunneet ottaa riskiä. Haastateltavilla oli 
näkemys siitä, että olemme vahvoja muutoksessa, joka tukee rakenteen mukaista 
organisoitumista. Mutta esimerkiksi, jos pitäisi linjaesikuntamaisessa rakenteessa 
toimia matriisimaisesti, olisimme vaikeuksissa. Sama seikka näkyi suunnitteluproses-
sissa. Ymmärrettiin ryhmän dynamiikan toiminta, mutta ei osattu ottaa siitä irti 
suunnitteluvoimaa ajattelutyöhön. Työskentely meni enemmän yksilölliseksi puur-
tamiseksi (esim. KPK24, 28, 29). Rutiini ja kaavamaisuus johtivat kyllä tulokseen, 
mutta voidaan arvailla vain, mitä olisi voitu vielä kehittää prosessissa.  
 
Koulutuksella on roolinsa muutoksessa. Hallintoyksikössä on sisäinen koulutusjär-
jestelmä, joka on osa Rajavartiolaitoksen systeemiä. Esimerkiksi ryhmämenetelmiä 
tai -tekniikoita ei ole koulutettu työntekijöille. Haastateltavat halusivat tehdä par-
haansa ryhmänsä eteen ja hyvin työnsä. Tähän peilaten vanhojen kaavojen rikkomi-
nen ja riskin ottamisen pelko ovat yllättävä havainto aikaisemmassa alaluvussa. 
Suunnitteluryhmässä ei haluttu muuttaa esimerkiksi valmistelun tekniikka-alustaa. 
Valmistelu oltaisiin voitu suorittaa erilaisella tekniikka-alustalla, jossa kaikki olisivat 
tarvittaessa voineet yhtä aikaa valmistella tuotetta, mutta tätä ei haluttu hyödyntää. 
Turvauduttiin vanhaan, mutta todetusti toimivaan ratkaisuun.  
 
Yksilöt eivät halunneet päästää irti tutusta ja turvallisesta, vaan jopa heittäydyt-
tiin ”hölmöksi”, että miksi tätä asiaa tulisi tehdä uudella tavalla. Omien etujen kaven-
tuminen tai työmäärä uuden opettelussa lisäsivät tarvetta pitäytyä vanhassa mallissa. 
(KPK13) Kiistettiin uuden ratkaisun hyvät puolet ja keksittiin selityksiä sen hylkää-
miseksi. Tämä turvallisuuden tunne toimi negatiivisena asiana ympäristössä, koska se 
ruokki myös muutosvastarintaa. Aikapaine ei ollut syynä tehtyihin ratkaisuihin (ks. 
KPK30).  
 
Yksilöiden valmistelutyö aiheutti sen, että tietoa oli ryhmässä, mutta se oli jakaantu-
nut sirpalemaisesti. Tiedon sirpaleisuus ylläpiti rutiininomaisia suoritteita, koska esi-
merkiksi kaikki osalliset eivät edes saaneet kaikkea tietoa toisten valmistelusta 
(KPK14). Tieto yhdistettiin ammattitaitoon ja kokemukseen. Haastateltavat luottivat 
siihen, että pitkään palvellut virkamies omisti riittävät tiedot työnsä tekemiseen. Sitä 
kautta ei nähty muutostarpeita esimerkiksi prosessin tekniselle suorittamiselle tai 
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innovoinnissa uusien työmenetelmien käyttöönotolle. Muutosvastarinta syntyi mo-
nen toiminnon summana, joka ei johtunut kuitenkaan siitä, ettei työtä koettu mie-
lekkääksi tai tärkeäksi. Johtajilta odotetaan tässä tapauksessa suunnan näyttämistä ja 
tavoitteen asettamista.  
 
Ympäristön näkökulma ymmärretään laajempana kuin yksilön. Laajemmin ajateltuna 
suunnitteluryhmässä turvallisuuden tunne oli lamauttava tekijä, joka on yhteydessä 
yksilötason rutiinin, muutosvastarinnan, riskin oton ja vanhojen kaavojen noudatta-
misen tekijöihin. Turvallisuuden tunteen nähtiin tulevan organisaatiosta. Tunne oli 
ilmapiiriin ja kulttuuriin liittyvä kuin yksilöstä lähtöisin.  
 
Ilmapiiri oli esikunnassa positiivinen, mutta siinä oli liiallista varmuutta ja rutiinia, 
jotka voidaan nähdä muodostuvan byrokratiasta. Esimerkiksi yksilöiden virkamies-
mäisyys, pysyvä virkasuhde ja virkaiän tuomat muodollisuudet eivät näkyneet suun-
nitteluryhmän toiminnassa, mutta nämä vaikuttivat yksilöiden organisaatiosta tunte-
maan turvallisuuden tunteeseen. Organisaatio itsessään ei vaatinut mitään uutta tai 
mullistavaa ratkaisua. Ylempi johtoporras organisaatiosta ei inspiroinut tai ruokkinut 
hallintoyksikön suunnitteluryhmää, vaan tyytyivät tekemään käskyn ja ohjeistamaan 
erillisessä koulutuksessa tulevan suunnittelukauden keskeisimmät asiat (KPK25). 
Tätä voidaan pitää perinteisenä valtiohallinnon tulosohjaustyylinä, jossa asetetaan 
alemmalle yksikölle tavoitteet. Vaatimus- ja laatutason määrittämättömyys painotti 
innovatiivisten ratkaisujen sijasta rutiinia ja vanhaa mallia. Tämä taas vaikutti suun-
nitteluryhmään ja sitä kautta valmistelijoihin:  
 

”Rajavartioston näkökulma, tasolla toimittaessa, kyllä kai se niin on kai se tuote, jota 
tulossuunnittelussa tehdään on niin määrämuotoinen ja niin ylhäältä ohjeistettu, että ei 
sinne hirveästi luovuudelle jää tilaa. Jos se olisi merkittävä muutos, niin joka tapauksessa 
se pitää, se on niin pitkä se kierto, että tavallaan ikään kuin se luovuus alkaa kärsi-
mään, että sitä lähdetään esittämään eteenpäin voitasiko se tehdä ryhmätyönä tai työryh-
mänä sellainen selvitys joka kartoittaa sitä, tätä tuota, niin se minun mielestä se määrä-
muotoisuus on este luovuudelle elikkä on sanottu tuotatte tämä ja nämä tiedot, niin se on 
siinä.” 
 
”TS–TTS tietyiltä osin, että niinku sanoin, että jos siihen ei tuu sellasta selkeetä ohjaus-
ta, annetaan ikään kun, että nyt meiän pitää tää TS–TTS tästä, tässä saaha kasaan, ni 
hyvin herkästi se menee niillä vanhoilla pohjilla.” 
 
”…ni jos erillistä ohjausta ei tule ja ihmiset ei halua sitä kaivaa, ni hyvin äkkiä sinne 
tulee ne samat vanhat ku aina tehty. Ei tehä niin, että me otettas vaikka johonkin sidos-
ryhmään yhteyttä ja pohdittais yhteisesti esimerkiks tuota liikenteen ennustettavuutta, 
koska me, mitä sitten, sä voit sen tehä, jos sä oot ite innostunu, motivoitunu, mut ku ei si-
tä, sä teet itelles lisää työtä, ei siitä kukaan mitään sua kiitä…näistä laatikoista on 
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kaikista keskeisin tuo, et me ollaan vielä, me ollaan tietyillä osin, meillä on sellasia asioi-
ta, missä me ollaan ehkä päästy tosta vanhasta mallista pois jopa, mutta kyllä se jos ko-
ko vartiostoo kattoo, ni kyllä se vielä aika isossa roolissa on” 
 
”Et se on se tietty formaatti, mihin se tulee, niin reunaehot on annettu, niin sielläpä se 
luovuus niissä välissä ku poukkoilee, niin pysyy. Et ei sitä hirveitä pysty pilvilinnoja luo-
maan sitte. Omalla luovuudellaan. Faktat on faktoja.” 
 
”Meillä laitoksessa ylipäätänsä, nii jos ajatellaan meidän johtamistapaa, -sykliä esikun-
nassa myös armeijan eessä, nii meijän johtaminenhan ei ole, isossa mittakaavassa siel on 
systematiikka, siel on strategia, siel on TS–TTS, siel on tietyt käskyt.”  
 
”…tulos on joka kerta semmoinen että se ylittää riman ja tyydyttää tarpeet jota asialla 
ajetaan, mutta panostuotos ei ole 100 % vaan heiluu huomattavasti pienemmissä asioissa 
ja todennäköisesti parempaankin olisi mahdollista.” 
 
”…ehkä meillä sitten se loppupelissä tietty kaavamaisuus ja tämmönen jollakin tavalla 
jopa laitostuminen, et me vaan tehään niinku ollaan aina tehty” 
 

Laitostuminen kuvastaa hyvin sitä turvallisuuden tunnetta, jota haasteltavat tarkoitti-
vat. Vaikka suunnitteluryhmä oli rakenteesta poikkeava toiminto, niin ympäristöstä 
tulevaa vaikutusta ei valmistelussa voitu sivuuttaa. Valmistelutyön näkökulmasta 
voidaan kysyä suoremminkin tätä: tarvitseeko valtiohallinnon alaisessa organisaatios-
sa hallintoyksikkötasolla tehdä enempää kuin normaali työsuoritus. Oikeaa venymis-
tä ja itsensä äärirajoille laittamista jonkin ulkoisen bonusjärjestelmän takia ei tarvitse 
tehdä. Tästäkin huolimatta yksilöt kokivat suunnitteluprosessia kohdin työnimua ja 
myös pitivät ryhmähenkeä korkealla. Organisaation ja sen hallinnon ympäristön vai-
kutus oli kiinteässä suhteessa suunnitteluryhmään. Turvallisuuden tunne aiheutti 
luovuudelle ryhmässä esteitä.  
 
Aiemmin käsittelin johtamisen merkitystä luovuuden rakentamiseen ja estämiseen. 
Johtajien asenteella ja tietämyksellä on tutkitusti myös vaikutusta yksilön ja ryhmän 
luovuuteen (esim. Oldham, Cummings, 1996, s. 611–612). Haastateltavat pitivät eri-
tyisesti johdon tietämättömyyttä luovuudesta esteenä. Heidän mielestään organisaa-
tio itsessään ei estä niinkään luovuutta, vaan komentajat ja päälliköt, jotka eivät joko 
halua tai paremminkin ymmärrä hyödyntää luovuutta toiminnassaan. Luovuutta pi-
dettiin johtajille liian abstraktina ilmiönä ja sitä kautta sen vaikutusta ei ymmärretä 
esimerkiksi toiminnan kehittämisessä tai innovoinnissa (ks. myös KPK31). Tällä on 
yhteys riskinoton välttämiseen ja rutiinin ylläpitämiseen. Luovuus nähdään näiden 
rikkojana. Tämä ei kuitenkaan ole pääsyy johdon toiminnassa, vaan kokemus ja am-
mattitaito rajoittuvat erilaiseen toimintamalliin. Suoraviivaisuuden, tehokkuuden ja 
nopeiden ratkaisujen työmenetelmien sijasta leikkisän innovointisession käyttäminen 
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suunnitteluprosessissa ei tule johtajille ensimmäiseksi mieleen. Ryhmäläisillä oli odo-
tus, että johtajat osaavat ja tunnistavat luovuuden tarpeet toiminnassa. Tästä haasta-
teltavat kertoivat:  

 
”…johto ei tunnista luovuutta, tai ei halua käyttää sitä. Ja jos näin tapahtuu, nii moni 
muuki asia näistä, jotka tänne oot merkinny, nii sillon toteutuu. Elikä sotilasorganisaa-
tio sinällään minun mielestä ei tapa tai estä luovuutta, vaan se tapahtuu sillä, että se ko-
mentaja, päällikkö tai johto yleensä, ne ei ymmärrä sitä käyttää.” 
 
”Jokainen johtava asema tunnistaa luovan ihmisen, et tuossa nyt on luova ihminen, mut 
miten hän hyödyntää sitä luovuutta siinä omassa organisaatiossa ni se on se iso juttu.” 
 
”Henkilöstössä olevaa osaamispääomaa vaan se on tehtäväkeskeistä ja tavallaan, jos ih-
minen ei esille itse tuo, että on, tavallaan sitä luovuutta ei, ei sillä luovuudella ruoki esi-
miehiä, ni se pysyy piilossa.” 
 

Ryhmäläiset tunsivat piirteitä, jotka kuvaavat luovaa yksilöä. Häntä pidettiin rohkea-
na, riskinottajana, ulospäin suuntautuvana, sosiaalisena ja ihmismassasta erottuvana. 
Mutta samaan aikaan näitä ominaisuuksia ei arvostettu samalla tavalla kuin kokemus-
ta ja ammattitaitoa. Nähtiin, että johto tunnistaa näitä henkilöitä, mutta ei osaa pro-
sessissa hyödyntää heitä riittävästi. Kaikkia kohdellaan samalla tavalla, mikä korostaa 
yhdenmukaisuutta, mutta ei estä erilaisuutta. Ryhmän toiminnan kannalta olisi ollut 
hyvä hyödyntää heitä prosessissa ja antaa vastuita luoville yksilöille innovoimisesta. 
Johto ei voi tunnistaa luovuutta, jos yksilöt sopeutuvat tai jopa peittävät niin sanot-
tuja erilaisia tapoja tai kykyjä (ks. KPK21, 32). Kaikkien todettiin voivan kuitenkin 
olevan prosessissa omia persoonia arvoon katsomatta.  
 
Suunnitteluryhmän rakenne ja kokemuksien määrä voi toimia rajoitteena. Johto tie-
tää, kuinka kokeneet henkilöt ovat toimineet ja millaisella tavalla he ovat päässeet 
aiemmin tulokseen. Tällöin johto ei näe edes tarvetta kokeilla esimerkiksi uusia me-
netelmiä tai hyödyntää esimerkiksi ekstroverttejä yksilöitä, vaan jättää vastuu yksilöil-
le itselleen toteuttaa vapaasti tehtävänsä määräaikaan mennessä. Johto ei kiellä työ-
menetelmiä tai muitakaan tapoja tulokseen pääsemiseksi. Tämäkin korostaa tietämät-
tömyyden roolia luovuuden esteenä, koska jos yksilöt ja johto eivät ymmärrä luo-
vuutta prosessissa, niin sitä ei myöskään osata tukea johtamisella tai ympäristön eri 
seikoilla.  
 

4.3.3 Ilmapiiri ja paineettomuus mahdollisuutena  

 
Kuvasin edellisessä alaluvussa toimitilojen ”fyysisten tilojen” estävän yhdessä työs-
kentelyä ja vuorovaikutusta. Siirryttäessä tästä psyykkiseen ja sosiaaliseen ulottuvuu-
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teen, ilmapiiri koettiin suunnitteluryhmän työskentelyssä tärkeäksi työn onnistumi-
sen ja työssäjaksamisen kannalta. Suunnitteluryhmässä oli vahva usko työn tärkey-
teen ja merkitykseen koko valtakunnalliselle prosessille. Ilmapiiriä kuvailtiin rennoksi 
eikä merkkejä sotilasorganisaation negatiivisista stereotypioista ollut havaittavissa. 
Kaveruus terminä kuvastaa hyvin ilmapiirin keskeistä osaa, koska monet suunnitte-
luryhmästä olivat toimineet jo pitkään yhdessä tässä tai muualla hallintoyksikössä (ks. 
KPK11, 16). Tällä oli vaikutusta yhteisen tavoitteen saavuttamiseen ja toisten tuke-
miseen. Ilmapiiri sai positiivista voimaa myös toimitilojen voimakkaasta kritiikistä, 
koska se oli yhteinen aihe, josta ”heitettiin läppää” ja purettiin turhautumista. Esi-
miehet eivät pyrkineet rajoittamaan ajattelua tai kommunikaatiota. Kokouksissa jo-
kainen pystyi esittämään vapaasti ajatuksensa ilman tehtävän muodollisuuden aiheut-
tamaa estettä. Haastateltavat kuvasivat ilmapiiriä: 
 

”Täällä meillä on semmonen mun nähdäkseni aika dynaaminen ilmapiiri ja avoin, ei 
täällä kukaan naura sitä että, sille et joku heittää et onpa tyhmä idea, täällä annetaan 
kaikkien kukkien kukkia, toki ne pannaan johonkin realismin raameihin, mut ideoida 
saa ja pitää.” 
 
”…et työilmapiiri on erinomaisen hyvä.” 
 
” … minun mielestä, tykkään täällä, ajattelen, täällä on aika fiksuja ihmisiä töissä, jot-
ka ovat motivoituneita saavuttamaan ne tulokset mitä niille on asetettu ja jopa vielä pää-
sääntöisesti tekevät elikkä tässä on positiivista liikettä aina kun tehdään tulossuunnitel-
maa, tässä on aina positiivisella asenteella liikenteestä, fiksujen ihmisten kanssa, jotka 
ovat sanavalmiita, kykeneviä perustelemaan omat kantansa, minun mielestä, siinä mieles-
sä ympäristö tämän suuntaiseen suunnitteluun on hyvä ja vieläpä niin että meillä kuiten-
kin aika hyvä käsitys siitä, mitä meidän alaiset organisaatio kykenee toteuttamaan ja mi-
tä se ei elikkä siinä mielessä ympäristö suunnitellaan järkevälle käytöllä. Me ei suunnitel-
la kovin pahassa kuplassa, vaan suunnitellaan sellaista mitä meidän alainen hallinto pys-
tyy toimeenpanemaan tulevina vuosina. Eli siinä mielessä tavallaan henkilöstövoimava-
roilta suunnitteluympäristö ja osaamisen näkökulmasta on hyvää, mutta taas fyysisesti 
puitteista aika tympeä.” 

 
Ilmapiiri oli positiivinen. Yksilöiden välillä ei ollut kilpailullisuutta tai erimielisyyksiä 
(esim. KPK16). Jokaiselle oli selvät tehtävät ja tavoitteet, jotka helpottivat prosessis-
sa toimimista. Lisäksi suunnitteluprosessin arkipäivän työskentelyn ilmapiiri oli 
suunnitteluprosessia tukevaa. Ilmapiiristä näkyi kaveruuden lisäksi myös ymmärrys 
realismista ja siitä, mitä yhdessä pyrittiin tekemään. Tiedettiin faktatieto prosessista ja 
tuotteesta eikä sen vaikutusta pyritty liioittelemaan ryhmäläisille. Ajatukset eivät jää-
neet vain hallintoyksikön sisäiseksi valmisteluksi, vaan tällä valmistelulla tuettiin eri-
tyisesti valtakunnallista valmistelua (ks. KPK25). Yksilöt tiesivät onnistuessaan hei-
dän ajatuksensa nousevan valtakunnalliseen prosessiin. Oman organisaation tukemi-
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nen ja ylemmän johtoportaan konkreettisen valmistelutyön avustaminen tuntuivat 
olevan motivaation kannalta tärkeää yksilöille: 
 

” No työskentelyilmapiirin osalta, niinku ympäristön osalta on tietysti ihan oleellista, että 
kaikki ymmärtää, että tää todellaki vaikuttaa joka ikisen omaan työhön sitte seuraava-
na vuonna. Olipa sitte kysymys henkilökohtasesta niinku jostain materiaalista tai sitte 
siit toimialaan liittyvästä. Elikä se on niinku oleellista, et jokainen älyää, että tässä te-
hään konkreettista työtä oman työn ja hallintoyksikön kehittämiseksi. Ja uskon, että 
meillä sellanen ymmärrys kaikilla on, että se luo niinku motivaatiota tehdä sillon työtä 
niinku riittävällä pieteetillä…” 
 

Esimiehen esimerkin näyttäminen nähtiin ryhmässä vaikuttavan positiivisesti ilma-
piiriin. Sotilasorganisaatiossa esimiehellä on suuri vastuu ja valta toiminnasta. Esi-
miehen tuli olla innostunut itse tekemään prosessin eteen töitä ja antamaan tavoittei-
ta ryhmäläisille. Lisäksi häneltä odotettiin ongelmanratkaisua ja päätöksentekokykyä, 
jotka ruokkivat onnistunutta prosessia. Kaverisuhteet virkamiesten välillä edesaut-
toivat epävirallisesti käytyä kriittistä keskustelua. Pystyttiin tarvittaessa menemään 
toisten huoneeseen ja katsomaan yhdessä kriittisesti läpi kirjoitettua tekstiä. Tämä 
tapahtui enemmän yksilölähtöisesti. Ilmapiiristä ei haluttu tehdä numeroa. Sitä ei 
erikseen yritetty muodostaa ryhmää varten, vaan arkipäivän työssä näkyvä ja tuntuva 
ilmapiiri seurasi suunnitteluryhmäläisiä prosessiin. Ryhmässä ei pyritty nosta-
maan ”me henkeä”, se tuli yksilöillä toisten tukemisesta ja työn tärkeyden ymmärtä-
misestä. Ryhmässä korostettiin tunnetta siitä, että sitoudutaan prosessiin ja työsken-
telyyn ja siihen, että pystyi keskustelemaan muiden kanssa sosiaalisesti ja vapaasti.  
 
Ilmapiiri oli siis positiivinen. Negatiivinen työpaine puuttui työskentely-ympäristöstä. 
Yksilöillä oli riittävästi aikaa ja ryhmällä määrätietoinen, mutta joustava mahdollisuus 
toteuttaa prosessi. Esimiehet tunnistivat tilanteet, joissa yksilöt joutuivat kaksois- tai 
kolmoisroolituksen33 johdosta valmistelussa venymään, mutta tämä oli tilapäistä ja 
yksilö käsitti sen kestävän ajallisesti vain hetken (KPK31). Suunnitteluryhmäläisten 
negatiivinen paine tuli orjallisesta aikataulun seuraamisesta. Tekemättömät työt al-
koivat kasaantua ja vaikuttaa valmistelutyöhön. Tällöin kiire saattoi tehdä ratkaisuista 
liian suoraviivaisia. Itse aiheutettu kiire tuntui olevan haastatteluiden perusteella pai-
neen muodostumisen lähde:  
 

 ”No sisällön suhteen, jos ajatellaan et mitä siellä pitää tulla niin varmasti on paineita 
viedä johonkin suuntaan, toisaalta se kuuluukin tähän organisaatioon, se painehan kuu-
luu siihen tavoitteen asettelun kautta, jos komentaja asettaa jonkun tavoitteen niin kyllä 
hän odottaa, että siihen suuntaan mennään, joka voidaan kokea myös paineena. Mut ne-

33 Kaksoisroolilla tarkoitetaan suunnitteluryhmän ja arkipäivän tehtävän yhdistelmää ja kolmoisroolituksella 
edellisen lisäksi vielä yleis- tai tutkinnanjohtajan tehtäviä vuoroviikoin.  
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gatiivisessa mielessä en mä koe että ois mitään semmoista painetta, kiirettä on, mutta se-
kin on aina osittain itse aiheutettua. Ja osittain se on myös ehkä johtuu siitä, että kaikki 
organisoinnit ei oo tehty siten et työ jakautuu tasapuolisesti mutta ei kait se voi koskaan 
ihan tasapuolisesti jakautuakaan. Tai en koe semmosta negatiivista painetta että olis.” 
 
”No ei kyllä [tuntunut], aikapaine ainut. Elikkä välillä sitten muiden töiden vaikutuk-
sesta, niin tuntu välillä että aika ei riitä tekemiseen, et muita paineita ei kyllä ollut.” 
 
”En varsinaisesti ympäristöstä. Tai no joskus sitäkin esiintyy, että ite tekis mieli vielä 
miettiä jotaki, mutta suunnittelu-upseeri on tehny tiettäväksi, että nyt tässä vaiheessa pitäs 
olla toimistojen materiaalit kasassa, jotta hän voi koota siitä joko lopputuloksen tai väli-
esittelyn. Se ei oo ihmisten vika välttämättä, että ympäristö tuottaa paineita omaan työs-
kentelyyn.” 
 

Ympäristö ei tuottanut negatiivista painetta yksilöille tai ryhmälle. Suunnittelu ei ol-
lut kuitenkaan täysin paineeton, koska tuotteelle oli tavoite ja määräaika. Vapaus 
tehdä aloituksen ja lopetuksen välillä ilman sotilasorganisaatiolle tuttua ”millin tark-
kaa käskyä” oli yksi syy haitallisen paineen puuttumiseen. Vuorovaikutus ryhmässä 
oli aikaisemmassa alaluvussa kerrotulla tavalla puutteellinen, joka yksilötasolla tur-
hautti valmistelutyössä (KPK36–37). Tästä muodostui yksilöille epävarmuutta hei-
dän valmistelunsa laadusta: 
 

”Tietenkin ne aina sähköpostiviestit suunnittelu-upseerin suunnalta, niin kyllähän ne ai-
na herätti miettimään, onkohan nyt tehty tarpeeksi hyvin. Ei sillä tavalla semmoista pai-
netta, kun voisi tulla.” 
 
”Et jos koskaan mitään palautetta ihminen saa mistään suunnasta, niin sehän on huono 
asia. Sehän on huono asia. Ei tiiä, ollaanko sitä tyytyväisii työhön vai ei. Ja näin pois-
päin” 

 
Suunnitteluprosessissa voitiin priorisoida työskentelyrytmin tärkeysluokkaa (KPK33). 
Kärkihankkeet koskevat aina jotain toimialaa, koska asiat ovat jaettu toimialakohtai-
sesti. Erityisesti näiden tärkeäksi priorisoitujen toimialojen valmistelijat kokivat pai-
netta, koska heiltä myös odotettiin tulosta enemmän. Toisaalta tämä ruokki heidän 
motivaatiotaan. Heidän työllään oli suurempi merkitys tuotteen vaikuttavuuden nä-
kökulmasta. Johtajilla oli valmistelusta aiheutuva vastuu, mikä aiheutti heille taas 
painetta. Työn laatu ja sisältö tuli olla toimiva ja perusteltu ja se otetaan ylemmässä 
johtoportaassa huomioon. Haastateltavat kuvailivat paineen roolia valmistelussa:  
 

” Se ei oo ihmisten vika välttämättä, että ympäristö tuottaa paineita omaan työskentelyyn. 
Jossain vaiheessa paineita syntyy ennemmin siitä, että meilläkään ei ollu toimistossa ihan 
kaikki resurssit käytössä” 
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”No tilanne sillon kun olin ite tuossa tehtävässä niin oli aika stabiili ja vakaa, ni en mä 
semmosta niinku... Se oli tietyllä tavalla niin tuttu itelle tuo prosessi ja asiat, en mä hir-
veesti painetta siitä.” 
 
”Elikä toisaalta yrittää luoda edellytyksiä alaisille ja toisaalta saada yläjohtoporras ym-
märtämään se, että miksi näin on. Ja se loi ehkä sitä painetta.” 
 

Moni työskentelyn vaiheista ajautui rutiininomaiseen taulukoiden syöttämiseen. Tär-
keimmät asiat kuitenkin vaativat syvää ajattelutyötä. Nämä vaikuttivat yksilöiden 
motivaatioon ja tehtävän tärkeyden tuntemiseen. Esimiehet eivät painostaneet suun-
nitteluryhmän jäseniä eivätkä vaatineet heiltä mahdottomia toimia. Selkeät tavoitteet 
antoivat suuntaa. Työpaine pysyi kurissa kokonaisuudessa eikä vaikuttanut liialliseen 
kuormittavuuteen. Lisäksi ilmapiiri pysyi positiivisena. Ilmassa ei ollut syyllistämistä 
tai työn aliarvioimista. Suunnitteluryhmä pystyi keskittymään valmistelutyöhön.  
 

4.4 Yhteenveto luovuuden rakennelmasta 

 
Tässä alaluvussa on tarkoitus sitoa luokittain edellä käsitellyt yksilö-, ryhmä- ja ym-
päristötason tunnistetut luovuuden piirteet. Tutkimukseni keskiössä on ollut tähän 
asti suunnitteluryhmä ja siinä toimivat yksilöt ja ympäristön vaikutus itse ryhmään. 
Ensimmäisen empiirisen aineistoni perusteella luokittelin edellä mainittujen käsitel-
tävien kohteiden luovuutta rakentavat, estävät ja mahdollistavat tekijät toisistaan. 
Näitä ei pidä nähdä irrallisina osina toisistaan. Olen tarkoituksella käsitellyt tekijöitä 
erillisinä, koska halusin kuvata ryhmän kontekstissa luovuuden moninaisuutta. Liian 
yksipuolinen käsittely olisi jättänyt puoli totuutta varjoon, vaikka tässä tarkaste-
lunäkökulmassa on myös riskinsä. Tällaisia riskejä ovat esimerkiksi suurpiirteisyys 
käsittelyssä ja tekijöiden yleistäminen tärkeämmäksi kuin ne todellisuudessa olisivat-
kaan. Tätä hallitakseen olen pitänyt osion tarkastelun suorana ja avoimena puheena, 
jossa on tarkoitushakuisesti noudatettu johdantoluvussa esitettyjä käsittelyn tavoittei-
ta kokonaisvaltaisuudesta. Tekijöiden yksinkertaistaminen käsitteiksi ja selitteiksi on 
mahdollistanut niiden tarkastelun erillään, mutta tällä tavalla on saatu esille tekijöistä 
yksitellen kokonaisuutta. Aineiston perusteella voidaan todeta tämän kokonaisuuden 
tulevan laajasta joukosta eri puolia. Tämä vaatii jatkoselvittelyä, jotta tekijöistä voi-
daan yhdistellä tuloksia tutkimuksen päätutkimuskysymykseen.  
 
Tässä tutkimuksessa sitova tekijä käsittelylle on ollut ryhmä. Luovuuden tekijät toi-
mivat siis toisia täydentävinä osina, jotka ovat keinotekoisestikin irrotettu toisistaan, 
jotta osista muodostuisi käsiteltävä ja ymmärrettävä kokonaisuus. Tätä kautta on 
saatu muodostettua pohja ryhmän luovuuden rakennelman jatkotarkastelulle. Käsit-
telen seuraavaksi yhteenvedon kaltaisesti luovuuden tekijät eri luokissa. Tässä tarkas-
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telussa eri tasot yhdistyvät keskenään. Tavoitteena on painottaa keskeisiä havaintoja 
aineiston perusteella. Keskiössä on tässäkin ryhmän näkökulma.  
 
Seuraavassa tarkastelussa irrotetaan luovuuden luokat toisistaan. Tällä tarkastelulla 
haetaan luokkien sisälle kuuluvista tekijöistä kytkentöjä ja liitetään niitä alustaviksi 
yhdistelmiksi. Tässä vaiheessa tutkimusta käsittelyn pääpaino on luokkien sisäisissä 
tekijöissä. Esimerkiksi ympäristötason voidaan nähdä sisältävän yksilön ulkoiseen 
motivaatioon liittyviä tekijöitä, kun taas sisäinen motivaatio muodostuu yksilötasolla 
vaikuttavista tekijöistä. Esimerkin tapaiset tekijöiden liitokset voivat avata uusia puo-
lia tutkimuksessa tai vahvistavat aiempia tuloksia.  
 

4.4.1 Rakentavat tekijät 

 
Ryhmä oli hallinnollinen joukko, jolle oli annettu tehtävä ja tavoite. Sen toimintaa ei 
rajoitettu, vaan sallittiin ryhmänjohtajalle vapaus toimia itsenäisesti kuitenkin siten, 
että tuotteen valmistumispäivä oli määrätty. Ryhmä oli paljon muutakin kuin matrii-
simaisesti koottu ryhmä. Ryhmän työskentely oli prosessimaista. Varsinainen työs-
kentely tapahtui enimmäkseen pienissä soluissa suoritettavana toimialavalmisteluna, 
jota ryhmä yhdessä sen jälkeen analysoi ja käytti päätöksenteossa hyväkseen.  
 
Yllättävin ja samalla mielenkiintoisin tulos työskentelyssä on niin sanottu epäviralli-
suus ja epämuodollisuus. Tämä ei tulisi heti mieleen, kun katsoo organisaatiokaavio-
ta tai vertaa yleistä organisaatioteoreettista keskustelua sotilasorganisaation toimin-
taan. Ryhmässä ja yleisesti esikunnassa tapahtuva toiminta oli poikkeavan matala 
hierarkialtaan, jota ei tiukat käskyt sotilasarvoihin sidottuna rajoittaneet, vaan tukivat 
luovuutta. Työntekijöillä oli selvänä komentotie ja rakenne, jota viralliset ohjeet by-
rokratisoivat ja keskittävät valtaa johtajille. Havainnot siitä, että epävirallinen käytös 
sallittiin ja työskentely tehtiin yksilötasolla asiantuntijalähtöisesti, olivat ympäristön 
näkökulmasta luovuutta tukevina tekijöinä. Muodollinen organisaatiokulttuuri tiukan 
kurin ja ohjeistuksen ympäristössä ei siis pitänyt paikkaansa. Tämä säteili positiivise-
na ryhmän henkeen ja valmisteluun myös toimialoilla. Termi ”kaverillisuus” kuvas-
taa hyvin ryhmähenkeä. 
 
Ryhmässä haluttiin tehdä parhaansa yhteisen tavoitteen eteen. Erityisesti tahdottiin 
tukea työkaveria, koska koettiin hänen ja työn merkitys tärkeäksi. Tästä ei odotettu 
muodollista palkintoa, vaan nähtiin tehtävän yhteisen päämäärän eteen töitä ja tästä 
sanallinen palaute johtajilta oli riittävä palkinto. Sisäinen motivaatio oli yksilöillä 
korkealla tasolla.  
 
Yksilön luovuutta tukevat persoonan piirteet työskentelylle olivat aikaisempien tut-
kimuksien kaltaisia. Yksilön kokemus ja ammattitaito olivat kaikkein merkittävim-
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mässä asemassa rakentamassa luovuutta yksilö- ja ryhmätasolla. Piirteet heijastuivat 
suoraan ryhmän rakenteeseen ja organisoitumiseen sekä vaikuttivat konkreettisesti 
työskentelyyn. Johtajat pystyivät luottamaan ja antamaan vastuuta yksilöille, koska 
tunsivat heidän palvelushistoriansa ja monet jo useiden vuosien ajalta. Upseerien 
urakierto ja eri organisaatiotasoilla palvellut vuodet näkyivät aihepiirin asiantuntijuu-
tena. Tämä taas rakensi luovuutta, koska yksilöt kokivat pystyvänsä vaikuttamaan 
prosessin tulokseen ja tiesivät ammattitaidostaan olevan etua yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi. Luovaa yksilöä kuvaavat persoonan piirteet, kuten esimerkiksi ekst-
roverttiys ja uteliaisuus, eivät nousseet merkittävämmin esille. Näitä ei kuitenkaan 
tyrmätty tai nähty niistä koituvan estettä työskentelylle, koska haastatteluissa tunnis-
tettiin henkilöstöstä nousevan esiin luovat yksilöt. Oli mahdollista soveltaa ja yrittää 
rakentaa uutta. 
 
Yksilöiltä odotettiin uskaltamista – ei vetäytymistä. Tämä tuli esille sekä johtajilta 
että ryhmäläisiltä. Epävirallisuus ja epämuodollisuus toiminnassa antoivat tähän 
erinomaisen mahdollisuuden. Tiukan hierarkkisen toiminnan ja kommunikaation 
ollessa sotilasarvoihin sidottu, olisi yksilöiden uskallus ottaa kantaa ja olla kriittinen, 
vähintäänkin ollut kyseenalaista. Ammattitaito ja kokemus olivat määrääviä tekijöitä, 
jota tuki riittävä uskallus ottaa asiaan asiantuntevasti kantaa. Tämä ei poistanut yksi-
löiden ymmärrystä siitä, että kun tapahtuu operatiivisesti jotakin34, tuli palata muo-
dollisempaan järjestykseen tehtävän päämäärätietoisen ja suoraviivaisen tuloksen 
saavuttamiseksi.  
 
Sotilasarvot olivat enemmän luovuutta mahdollistavia ja suuntaa näyttäviä kuin estä-
viä tekijöitä. Tätä voi pitää yllättävänä tuloksena, mutta haastatteluaineiston kiistat-
tomuus ja havaintoni prosessista sekä lisäksi esiymmärrykseni Rajavartiolaitoksen 
sisäisestä kulttuurista olivat tuloksen takana. Nuoremmat yksilöt saivat tukea van-
hemmilta virkamiehiltä, jotka eivät välittäneet sotilasarvojen virallisesta ja jäykästä 
vaikutuksesta. Siksi virkapuvussa sotilasarvot eivät johtaneet haastatteluiden tai ha-
vainnoinnin perusteella muodollisempaan työskentelyyn kuin siviilivaatteissa. Päin-
vastoin ne selkeyttivät ryhmän toimintaa.  
 
Johtajuudella oli suuri merkitys, koska johtajan oma esimerkki ja toiminta aktivoi ja 
motivoi muita ryhmäläisiä tekemään parhaansa muiden eteen. Hänen odotetaan 
toimivan aktiivisena innoittajana, joka tarttuu haasteisiin. Johtajalta odotettiin sosiaa-
lista ja vuorovaikutteista kanssakäymistä, jota ohjasi asiantunteva näkemys tavoit-
teesta. Johtajan odotetaan olevan suunnannäyttäjä ja selkeiden tavoitteiden määrittä-
jä. Hänen tulee antaa tilaa ja toiminnan vapautta yksilöille suorittaa työnsä parhaalla 
mahdollisella tavalla, mutta samalla olla riittävän kontrolloiva vaatimaan. Palautteen 

34 Esimerkiksi tapahtuu jotain normaalista poikkeavia tapahtumia, jotka vaativat erityisiä järjestelyitä johtami-
selta tai resurssien käytöltä. 
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rooli oli toiminnassa tärkeää. Se vaikutti suoraan yksilöiden motivaatioon, ryhmä-
työskentelyyn ja sitä kautta työn tulokseen. Ilman palautetta ja vaatimusta yksilö 
ajautui suunnitteluryhmässä rutiiniin ja vanhoihin kaavoihin.  
 
Ryhmän toimintaa tuettiin organisaatiosta. Resurssit olivat riittävät ja mahdollisuudet 
niin sanottua ”tehtävä taktiikkaa” hyväksi käyttäen oli vapaus toteuttaa prosessi. Or-
ganisaatio tuki työskentelyä taloudellisesti ja henkilöstövoimavarat olivat hyvässä 
suhteessa tavoitteeseen. Kiire oli työskentelyssä vain hetkellistä. Prosessin edetessä 
kiireen tuntu lisääntyi, mutta se vaikutti luovuuteen positiivisesti, koska yksilöt kuin 
ryhmä joutuivat venymään päästäkseen tavoiteaikatauluun. Jatkuva kiire olisi taas 
tehnyt työskentelystä mekaanista ja muodollista.  
 
Yhteenvetona voidaan todeta ryhmän olleen ammattitaidosta ja kokemuksesta koot-
tu joukko, joka työskenteli yhteisen ja selkeän päämäärän eteen. Organisaatioraken-
teesta johtuvat negatiiviset luovuuteen vaikuttavat tekijät, kuten korkea hierarkkisuus 
ja muodollisuus osattiin jättää valmistelutyön ulkopuolelle. Työ koettiin tärkeäksi, 
joka motivoi osallistujia ilman, että yksilöt tai ryhmä olisivat pyrkineet kohti muodol-
lista (esimerkiksi rahallista) palkintoa. Toimintaa eivät rajoittaneet sotilasarvot, vaan 
yksilöt pystyivät heittäytymään tilanteisiin ja heiltä jopa odotettiin uskallusta ottaa 
kantaa. Johtajuudella tuettiin yksilöitä kokeilemaan ja annettiin vapautta. Tämä ra-
kensi ryhmähengestä innostavan ja yksilöä tukevan, joka säteili ryhmästä aina laa-
jemmalle ympäristöön.  
 

4.4.2 Estävät tekijät 

 
Aikaisempien tutkimuksien havaintojen rajallisuuden vuoksi ja osallistuvan havain-
nointini tulosten perusteella otin teemahaastatteluun mukaan teemaksi luovuuden 
estävät tekijät. Nämä olivat vastapainona luovuuden rakentaville tekijöille. Esteiden 
esiin nostamisen tekee tärkeäksi se, että syyt ymmärtämällä, voidaan esteiden vaiku-
tusta tarkastella laajemmin suhteessa rakentaviin tekijöihin.  
 
Kaikkea ei tarvitse radikaalisti muuttaa sotilasorganisaatiossa luovuuden takia, mutta 
tulee ymmärtää luovuuden esteiden vaikutus ryhmään. Rakenne vaikutti ryhmän 
organisoitumiseen ja vuorovaikutukseen. Se lokeroi ryhmän kannalta ensiksi toimin-
nallisesti toimistot ja toimialat erilleen toisistaan. Toiseksi se repi näkyvämmin fyysi-
sesti toimialat irti toisistaan vähentämällä kommunikaatiota eikä tarjonnut ryhmälle 
vuorovaikutteista tilaa. Ryhmä ja sen yksilöt eivät osanneet riittävästi rikkoa raken-
teen mukanaan aiheuttamaa lokeroitumista. Tämä vaikutti yksilöiden tilannekuvaan 
heikentävästi ja vähensi ymmärrystä toisten työskentelystä aiheuttaen tarpeettomas-
tikin yksinvalmistelua. Ryhmän vuorovaikutusta ei käskyt tai ohjeet estäneet, vaan 
rakenteesta muodostui niin sanottu ”näkymätön este” valmistelijoille. 
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Yksilöt ryhmässä olivat lokeroitumisen takia rutiininsa vankeja. He eivät osanneet 
hyödyntää annettuja mahdollisuuksia, vaan tyytyivät liian usein myös vanhoihin kaa-
voihin ja rutiinin ylläpitäjiksi. Käytettiin vanhoja pohjia, jonka positiivisena puolena 
aikaa säästyi mahdollisesti tärkeämpään asiaan. Mutta yksilöt eivät ymmärtäneet ru-
tiinin ja uuden luomisen välistä rajaa. Tällöin he välttivät yksilöinä riskinottoa. 
Konkreettisemmin tämä näkyi ryhmässä. Ei haluttu tai paremmin ilmaistuna osattu 
hyödyntää luovia työmenetelmiä. Tämä oli kiinteässä suhteessa vuorovaikutuksen 
puutteeseen ja rutiinin ylläpitämiseen ja kytkeytyi prosessissa myös rooleihin toimia 
yksilöinä.  
 
Ei ymmärretty suunnitteluryhmän roolia, mikä johtui liiallisesta ryhmän ulkopuolis-
ten tehtävien korostumisesta. Tällöin ryhmän merkitys yksilöillä hämärtyi ja lisäsi 
yksilön roolia valmistelussa kohdistaen työpanosta ryhmän ulkopuolisiin tehtäviin. 
Siksi muutosvastarintaa koettiin uusista työmenetelmistä ja myös teknisten välinei-
den hyödyntämisestä. Vaikka haluttiin tehdä ryhmän eteen parhaansa, ei persoonasta 
tai osaamisesta johtuen kyetty ymmärtämään yksilötasolla vuorovaikutuksen roolia 
yksilöiden välillä uusien ajatuksien synnyttämiseksi. Tähän vaikutti myös rutiinin 
ylläpito, joka taas syntyi organisaatiorakenteesta. Ryhmä ja yksilöt tekivät työnsä tur-
vallisella tavalla, riskin ottoa välttäen. Liian radikaaleja ajatuksia tai malleja ei edes 
pyritty innovoimaan.  
 
Aikataulu oli tehty noudattamaan rutiinia ja vanhoja kaavoja. Aikataulu ei tarjonnut 
yksilölle uusia ideoita tai pakottanut yksilöitä muuttamaan käytäntöjään. Vapaus jäi 
yksilölle, joka teki toimialallaan parhaansa. Aikaa olisi ollut ryhmänä toteuttaa pro-
sessi suunnitelmallisemmin ja vuorovaikutteisemmin. Johtajat luottivat tässä aikai-
semmilta vuosilta kertyneeseen ryhmäläisten ammattitaitoon ja kokemukseen. Yksi-
löt olisivat kaivanneet lisää vuorovaikutusta, mutta eivät itse osanneet hyödyntää 
annettua toiminnanvapautta. Työskentely meni yksintyöskentelyksi näyttöpäätteellä. 
Tekstin tuottaminen ja oman työn arviointi ilman jatkuvaa kommunikaatiota ohjasi 
yksilöä tuloskeskeisesti täyttämään tehtävänsä rutiininomaisella suoritteella.  
 
Suunnittelun aikataulu oli ohjeistettu käskyllä. Se ohjasi työskentelyä antaen vapau-
den ryhmäläisten tehdä haluamallaan tavalla työtään välitarkasteluiden ja kokouksien 
välissä. Haastateltavat kokivat johdon roolin olevan tärkeä luovuudessa. Johtajien 
tuli olla aktiivisia johtamaan ja kokeilemaan uusia menetelmiä ja ajatuksia ryhmä-
työskentelyssä. Nyt johdon rooli kuitenkin näyttäytyi enemmän ymmärtämättömyy-
tenä. He tekivät tiedostamattaan ratkaisuja, jotka edesauttoivat luovuutta ryhmässä, 
mutta samalla se toimi estäjänä, koska johtajat eivät osanneet ”ruokkia” ryhmäläisten 
työskentelyä ja ajatuksia. Lisäksi valmistelusta puuttui heidän kriittisyys tehtyä työtä 
kohti. Nämä olisivat lisänneet yksilöiden motivaatiota tehdä vielä enemmän ryhmäs-
sä tavoitteen eteen.  
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Yhteenvetona voidaan todeta luovuuden esteiden muodostuvan monitasoisesti. Yksi 
syy oli rakenne, jonka muodollisuutta olisi pitänyt rikkoa. Tämä ajoi yksilöt rutiinin-
omaisiin ratkaisuihin. Ymmärtämättömyys kuvaa hyvin sekä johtajia että yksilöiden 
työskentelyä luovuuden hukatuista mahdollisuuksista. Ne kääntyivät esteiksi ja ruok-
kivat yksilötasolla muutosvastarintaa ja lokeroi yksilöt toimialoilleen. Fyysiset tilat 
eivät edesauttaneet vuorovaikutusta tai luovien menetelmien käyttöä. Päinvastoin, se 
ajoi yksilöt tekemään yksin näyttöpäätteellään työtään, joka oli aikataulutettu vanhal-
la kaavalla.  
 

4.4.3  Mahdollistavat tekijät 

 
Edellä kuvasin ryhmän luovuuden rakentavia ja estäviä tekijöitä, jotka nousivat ai-
neistoista esille. Luovuutta mahdollistavat tekijät olivat aineistoni analyysin yksi tulos. 
Määrällisesti nämä tekijät esiintyivät useasti aineistoissani, mutta samaan aikaan tu-
lokset olivat ristiriitaisia. Niiden tilanne- ja toimintasidonnaisuus sekä erityisesti niin 
sanottu vaihteluväli haastattelun ja havainnoinnin aineistossa teki niistä uuden luo-
kan, jonka nimesin ”mahdollistavaksi”. Osa näistä tekijöistä syntyy konkreettisen 
toiminnan tuloksena, kun taas osa vaatii monen tekijän yhteissummaa.  
 
Johtaminen koettiin yhdeksi vaikuttavimmista yksittäisistä tekijöistä ryhmän toimin-
taan. Sillä voidaan luovuutta rakentaa ja estää. Tässä tutkimuksessa haastattelun ja 
havainnoinnin aineistot olivat ristiriidassa. Aineistoni perusteella sen voidaan todeta 
olevan tekijöitä, jotka pääasiassa edistävät luovuutta. Mutta samalla tuli ymmärtää 
sen haittaava vaikutus ja eri vaikutusten variaatiot ryhmään kulloisenkin tilanteen 
mukaisesti. Välillä tarvittiin kontrolloivampaa ja taas toisaalta suunnittelematonta 
johtamista. Yksilöt kokivat johtamisen tärkeyden, mutta kuvasivat sen merkitystä eri 
puolista. Sen vaikutus yksilöihin tai ryhmän toimintaan vaihteli yksilöstä ja tilanteesta 
toiseen. Siksi luovuuden näkökulmasta se koettiin ristiriitaiseksi, jossa joudutaan jat-
kuvasti tasapainoilemaan toiminnan ja tilanteen mukaisesti etsien oikeaa tapaa johtaa.  
 
Vuorovaikutus oli oleellinen tekijä luovuuteen. Mutta sen vaikutus oli kaksijakoista 
ryhmässä. Luovuutta estävissä tekijöissä kuvasin lokeroitumisen ja tilojen estävän 
vuorovaikutusta. Sitä ei kuitenkaan rajoitettu käskyillä tai muilla ohjeilla, vaan annet-
tiin vapaus toimia ryhmässä ja yksilöiden välillä ryhmäläisen haluamalla tavalla. Or-
ganisaatio ei siis tätä estänyt sisäisellä järjestyksellä tai normisuudella. Vuorovaikutus 
oli siksi ryhmässä rakentava tekijä, mutta samaan aikaan haastateltavien mukaan vuo-
rovaikutuksen merkitys unohdettiin, eikä sitä osattu riittävästi hyödyntää. Siitäkin 
huolimatta toiminta saatiin tuloksekkaasti toteutettua, joka taas vähensi alkuperäisen 
oletuksen mukaisesti vuorovaikutuksen roolia luovuudessa.  
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Lisäksi vuorovaikutusta rajoitti fyysiset tilat ja toimialan rooli. Ei ymmärretty riittä-
vän selkeästi ryhmän voimaa valmistelussa. Samaan aikaan ilmapiiri ryhmässä oli 
positiivinen ja avoin. Sitä ei rajoittanut sotilasarvot, hierarkkisuus tai muut sosiaaliset 
muodollisuudet. Motivaatio yleisesti työntekoon oli korkealla ja prosessi koettiin 
tärkeäksi ja siihen pystyi vaikuttamaan jokainen yksilö. Ilmapiiri olisi ruokkinut 
enemmän luovuutta, jos lokeroitumista olisi kyetty rikkomaan esimerkiksi johtajan 
toimin. Jos taas ilmapiiri olisi ollut negatiivinen, jossa olisi esiintynyt muun muassa 
epätervettä kilpailua, valehtelua, painostamista tai jopa kiusaamista, eivät yksilöt olisi 
arvostaneet työnsä merkitystä ja ilmapiiriä korkealle.  
 
Ajalla on merkitystä ilmapiiriin. Tässä tapauksessa aikaa oli riittävästi valmistelutyö-
hön. Kyse oli enemmän siitä, kuinka aikaa käytettiin. Se muodostui mahdollisuudek-
si, jota ei täysin hyödynnetty. Ilmapiiri oli positiivisen paineeton. Jokapäiväistä kiiret-
tä ei muodostunut ja se ei siten toiminut esteenä. Prosessin loppua kohti paine li-
sääntyi, mutta havaintoni mukaan se pisti yksilöitä tekemään parhaansa ja ajattele-
maan uudella tavalla tavoitetta. Se mahdollisti riittävän keskittymisen ja ajatusten-
vaihdon itse tehtävään. Aika olisi mahdollistanut enemmän esimerkiksi luovien työ-
menetelmien käyttämistä joissakin prosessin vaiheessa ja miksei epävirallisempia 
kokouksiakin. Yksilöt pystyivät kommunikoimaan toisten kanssa, mutta rakenne 
ohjasi heitä lokeroitumaan toimialan sisälle. Tällöin vuorovaikutus ja yhdessä teke-
minen olivat rajoittunutta. 
 
Yhteenvetona luovuuden mahdollistavista tekijöistä prosessissa voidaan todeta joh-
tamisella pystyttävän vaikuttamaan moniin asioihin ryhmässä luovuutta edistävästi. 
Johtamisessa tulee ohjata työskentelyä aktiivisesti, mutta antaen toiminnan vapautta 
ja luottaen yksilöiden ammattitaitoon. Valvontaa ja sitä kautta kontrolloivaa johta-
mista ei tule unohtaa, koska sitä kautta voidaan antaa palautetta ja korjata toimintaa 
itse prosessissa. Sitä hetkeä ei tule hukata prosessissa. On virhe katsoa prosessi lop-
puun ja antaa sitten vasta rakentava palaute. Ilmapiirin tulee olla myös kunnossa, 
jotta yksilöt tuntevat kuuluvansa ryhmään ja tekevät toistensa eteen parhaan mah-
dollisen tuloksen. Johtamisella tulee erityisesti antaa aikaa prosessille ja yksilöiden 
tulee ymmärtää annettu aika mahdollisuutena vuorovaikutukselle ja ajatusten vaih-
tamiselle erilaisilla menetelmillä.  
 

4.5 Vaiheen tuloksia  

 
Voidaan todeta ryhmässä luovuuden tekijöiden esiintyvän monella eri tavalla tilan-
teissa ja toiminnoissa. Yksilöt itsessään näkevät sen rakentuvan eri merkityksin pro-
sessissa. Tässä luvussa on kuvattu karkeastikin luovuuden tekijöiden merkitystä 
ryhmässä. Kukaan ei ole minulle väittänyt, että luovuus olisi helppoa ymmärtää, 
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mutta sen vaikeus on yllättänyt ainakin minut. Siksi jo tässä vaiheessa voin todeta 
tarvittavan lisää jatkotutkimuksellista tarkastelua, jotta luovuuden rakennelmaa ryh-
mästä saadaan tekijöiden osalta tarkemmin avattua. Voidaan jo nyt kuitenkin todeta, 
että ryhmän luovuutta pystytään pilkkomaan tarkempiin osiin. 
 
Tässä empiirisessä tarkastelussa kontekstina toimi Kaakkois-Suomen rajavartioston 
esikunta ja sen yksi prosessi. Ehkäpä suurimpana yksittäisenä tuloksena oli tässä vai-
heessa sotilasorganisaation stereotypian murtuminen virallisena, muodollisena, oh-
jeistettuna ja hierarkkisena organisaationa, jonka tehtävänä voitaisiin virallisen tar-
kastelun perusteella jopa pitää ”estä luovuutta toiminnassa”. Tämä ei pitänyt tulok-
seni mukaan paikkaansa. Luovuutta hyödynnettiin ryhmässä, mutta ei läheskään kai-
kilta osin tavalla, joka uuden kehittämisessä olisi tarpeellista. Luovuuden roolia ja 
rakennetta ei ymmärretty.  
 
Luovuudelle ryhmässä nimettiin tekijät tasoihin ja luokkiin. Yksilö- ja ryhmätason 
piirteet ovat sidoksissa sotilasorganisaation erityispiirteisiin ja kulttuuriin. Vaikka 
stereotyyppiset sotilasorganisaation piirteet eivät aineistoissa yleisesti oletetun kaltai-
sesti esiintyneet, niin esteistä rutiinin ylläpitäminen, rooli, riskinoton välttäminen ja 
muutosvastarinta kumpuavat organisaatiotason ilmiöistä. Tämä on sinänsä erikoista, 
koska samaan aikaan sotilasorganisaatio ja sen johtajat antoivat luottamusta ja aikaa 
yksilöille toteuttaa tehtävänsä. Liiallista valvontaa tai hierarkkista esittelyjärjestelmää 
ei ollut. Näen tällä olevan yhteyden johdon tietämättömyyteen luovuuden positiivi-
sista ja negatiivista seurauksista. Samalla tavalla tähän vaikuttaa lokeroituminen, joka 
tulee linjaesikuntarakenteesta. Luovuuden tekijät ovat siksi myös punoutuneet orga-
nisaation toimintatapoihin.  
 
Yksilöt ovat ryhmässä merkityksellisiä, mutta muun muassa yksilöiden välinen vuo-
rovaikutus, ryhmän rakenne, johtaminen ja ympäristön piirteet ovat tärkeitä tekijöitä 
kuvaamaan luovuutta ryhmässä. Luovuus ei ole parhaimmillaan ”yksin” prosessissa, 
vaikka tällöinkin voidaan päästä tuloksien mukaan maaliin. Luovuuteen ryhmässä 
vaikuttavat merkittävästi ympäristö, jossa ryhmän toiminta tapahtuu. Ympäristöta-
son tekijöillä voidaan lisätä tai tukahduttaa luovuutta. Tämä luo toimintakentän ja 
olosuhteet yksilö- ja ryhmätasolla.  
 
Yksilöiden pitkä kokemus eri tehtävistä lisäsi ammattitaitoa, asiantuntemusta ja ym-
märrystä kokonaisuudesta. Samalla tieto prosessin tärkeydestä ja toisten tukemisesta 
vaikuttivat positiivisesti luovuuteen ryhmässä. Uskallus, taas kertoi ympäristön ole-
van avoin uusille mahdollisuuksille, vaikka juuri näitä ei ryhmässä osattu täysimääräi-
sesti hyödyntää. Palaute toimi oppimisen työkaluna, joka lisäsi uskoa tekemiseen ja 
nosti valmistelun tasokkuutta. Ryhmätasolla pystyttiin keskittymään työntekoon ja 
jättämään organisaatiokulttuurista tulevat muodollisuudet ja viralliset käytänteet ta-
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ka-alalle. Ryhmän sotilasarvot ja ikärakenne olivat yllättävästi jopa positiivisia, koska 
nämä rakensivat kokemukseen ja toisten tukemiseen perustuvan ryhmähengen.  
 
Ymmärrys ryhmän valmisteluvoimasta oli taas osin puutteellinen ja se vaikutti varsi-
naisiin työmenetelmiin. Tietämättömyys menetelmällisyyden mahdollisuuksista vä-
hensi valmistelutyön laatua. Ryhmäläiset eivät odottaneet niinkään uusia menetelmiä, 
vaan luottivat valmistelussa esimiesten kykyyn toimia oikein. Herääminen menetel-
mien tarpeeseen syntyi haastatteluissa käytyjen keskusteluiden jälkeen. Johtajilla ja 
heidän toimillaan on tässä tärkeä rooli toimia rakentavana tekijänä. Heidän konkreet-
tiset päätöksensä vaikuttavat suoraan ryhmän vuorovaikutukseen sotilasorganisaati-
on kaltaisessa organisaatiossa, jossa on totuttu olemaan johdettuna. Johtajuudella on 
erityistä merkitystä luovuuden rakentumiseen, koska ryhmässä johtaja on fyysisesti 
lähellä ja hänen toimintansa vaikuttaa niin moneen tekijään. Ryhmätason esteistä 
tilannekuva ja aikataulu ovat johtajan ratkaisuista kiinni ja siitä, kuinka he suunnitte-
levat prosessin rakenteen ja toteutuksen.  
 
Ympäristön osalta suunnitteluprosessia eivät organisaation viralliset ohjeet sitoneet 
suorittamaan prosessia juuri tietyllä tavalla. Toiminnanvapaus toteuttaa prosessi ha-
lutulla tavalla oli ympäristötason näkökulmasta luovuutta rakentavaa. Rajoitteena 
voisi sanoa olevan vain esimiesten ja työntekijöiden mielikuvitus. Ryhmä oli lisäksi 
hyvin resursoitu. Työnantaja kohdisti voimavaroja prosessiin. Fyysiset tilat taas koet-
tiin erittäin negatiiviseksi ja ne haittasivat ryhmän ja yksilöiden valmistelua. Positiivi-
nen ilmapiiri johtui myös negatiivisesta paineettomuudesta, joka kytkeytyi resurssei-
hin ja käytettävissä olevaan aikaan prosessissa. Lisäksi tähän vaikutti palkitsematto-
muus, joka ehkäisi negatiivista kilpailua yksilöiden välillä. Sillä oli rakentava vaikutus 
ennen kaikkea ilmapiiriin ja vuorovaikutukseen. Erikoista oli kuitenkin se, ettei sillä 
nähty olevan suoraa yhteyttä tiedonjakamiseen, koska kenenkään ei tarvinnut ”pan-
tata” tietoa itsellään ja korostaa rooliaan palkintojen toivossa. Näyttöpäätetyön ko-
rostuminen oli tässä tapauksessa looginen seuraus menetelmällisyyden puutteen ja 
lokeroitumisen haasteista. Yksilöt eivät rikkoneet riittävästi rutiinia ja vaipuivat liiaksi 
näyttöpäätteen kanssa yksintyöskentelyyn. Tämä aiheutti myös turvallisuuden tun-
netta estäen yksilöiden riskinottoa ja vaikuttaen ryhmän toimintaa laajemminkin ru-
tinoimalla liiaksi suoritteita.  
 
Edellä käsittelin luovuutta ryhmässä yksilö-, ryhmä- ja ympäristötason näkökulmista. 
Jaoin luovuuden edellä mainitulla tavalla eri luokkiin. Luovuus on kiinteä osa ryhmää, 
sen yksilöitä, toimintaa ja ympäristöä. Organisatorinen luovuus on synteesi, mitä 
alemmilla tasoilla tapahtuu. Lisäksi ulkoisella ympäristöllä on teorian mukaan vaiku-
tusta luovuuden muodostumiseen. Tämä ei ollut tutkimuskohteenani, vaan se miten 
ja millaisena luovuus ryhmässä rakentuu.  
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Seuraavaksi kuvaan luovuuden rakennetta ryhmässä ”millaisena”, joka muodostuu 
edellä käsitellystä aineistosta. Tarkoituksena on sitoa kuvassa 12 luovuuden tekijät 
yhteen tarkasteltavaan ja ymmärrettävään kokonaisuuteen. Kuva selittää tässä vai-
heessa ensimmäisen empiirisen vaiheen tuloksena ryhmän luovuuteen kytkeytyviä 
lähikäsitteitä. Kuvasta voidaan päätellä, että tekijät ovat keskinäisessä vuorovaiku-
tuksessa käytännön toiminnassa ja jatkuvasti muuttuvassa ympäristön ja tilanteiden 
vuorovaikutuksessa. Muutos voi olla pienikin aiheuttaen suuria painotuseroja ryh-
män kontekstissa luovuuteen. Kuvassa 12 luovuuden tasoista alkavat nuolet kuvas-
tavat suuntaa luovuudelle ryhmässä jättäen sen vielä määrittelemättömäksi. Tämän 
kuvan tarkoitus on avata tässä vaiheessa luovuudesta kokonaisuutta. Siksi koonnos-
kuva on eräänlainen pysäytyskuva aineistosta, joka toimii seuraavassa osiossa empii-
risen testauksen runkona vastaamalla ja tarkentamalla enemmän kysymystä ”miten 
luovuus esiintyy?”.  
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III OSA EMPIIRINEN LUKU B 
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5 EMPIIRISET TULOKSET VAIHEESSA II 

 
 

ässä luvussa on tarkoitus testata laadullisin keinoin edellisen vaiheen 
tuloksia rakentamalla uusi empiirinen koe aiempien vaiheiden tulok-
sille. Olen luonut laboratorio-olosuhteet testaamiselle ja pyrkimyksenä on 

ollut suoraviivaisesti hakea luotettavuutta seuraavassa luvussa esitettäville johtopää-
töksille. Tutkimuksen johtoajatus on ollut selvittää luovuuden rakennetta ryhmän 
näkökulmasta tarkasteltuna. Sama pätee tämän testaamisen periaatteeksi. Erityisenä 
tarkoituksena on varmentaa ja lisätä ymmärrystä edellisessä luvussa kuvatuista luo-
vuuden tekijöistä ”miten luovuus ryhmässä esiintyy?”. Selitän seuraavaksi periaatteet tes-
taukselle ja tähän johtaneet tutkimukselliset syyt.  
 
Kuvaan tässä alaluvussa ongelmanratkaisuvaiheen ja ryhmähaastattelun tulokset syn-
teesinä. Käytän kerronnallisen kuvauksen keinoa tarinallistamaan aineiston tuloksen 
esittämistä. Tätä tapaa näkee käytettävän etnografisissa tutkimuksissa. Hyödynnän 
refleksiivistä otetta, jotta pystyn yhdistelemään eri tallennettuja aineistoja ja teke-
mään niistä analyysin. Kerronnassa pyrin suoraan ja testausmaiseen tulosten esittä-
miseen, missä keskeistä on osallistujien käsitykset luovuuden tekijöistä ja niiden ku-
vaileminen. Olen luonut tämän alaluvun kaikkien tekijöiden analyysille seuraavanlai-
sen periaatteen:  
 

1. Kerron aluksi tiivistelmän omaisesti, kuinka haastateltavat kuvailivat tekijää 
2. Annan haastateltavien kertoa keskeisin osin sitaatein, kuinka he ymmärsivät 

tekijän  
3. Analysoin tekijän osalta ongelmanratkaisuvaiheen oletuksen vahvistamista tai 

heikentämistä hyödyntämällä videokuva-aineistoa edelliseltä päivältä 
4. Pohdin lopuksi tiiviisti jokaisen tekijän osalta, millaiseksi aikaisemmin tunnis-

tettu luovuustekijä näyttäytyi verrattuna sitä aikaisempaan ja muuttuiko luok-
ka testauksessa toiseksi.  

 
Esitän tulokseni teemoina ja teksteittäin, joita täydennetään ja kehystetään suorilla 
lainauksilla. Kuvailen luovuuden tasojen ja niiden eri tekijöiden kanssa haastatelta-
vien näkemyksiä siitä, mitkä tekijät kytkeytyvät toisiinsa. Oli mielenkiintoista havaita, 
että avaamalla tarkemmin luovuuden käsitettä, haastateltavat alkoivat löytämään 
myös tekijöistä suhteita toisiin tekijöihin ennen kyseessä olevan läpikäymistä. Tapoja 
olisi joka tapauksessa useita analyysin toteuttamiseen. Lisäksi runsas videomateriaali 
molemmilta päiviltä mahdollistaisi monen lähestymistyylin valinnan.  
 

T
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Käytän tulosten esittämisessä seuraavia termejä, joilla on useampi synonyymi: 
 

Testaustilaisuus tuloksille (molemmat päivät): tilaisuus, testitilaisuus, tutkimusla-
boratorio,  
Osallistujat testaustilaisuuteen (molemmat päivät): osallistujat, testattavat ja koh-
dehenkilöt  
Ongelmanratkaisun vaihe (1.päivä): luovuussessio, sessio ja ryhmätyöskentely 
Ryhmähaastattelun vaihe (2.päivä): ryhmähaastattelu ja haastattelu 
Ryhmähaastattelun osallistujat: haastateltavat ja kertojat 

 

5.1 Rakentavista ja mahdollistavista tekijöistä estäviin 

5.1.1 Yksilötason luovuustekijät 

 
Haastattelu alkoi perusteiden läpikäymisellä. Tämä sisälsi tutkimukseni tavoitteet ja 
tarkoituksen sekä keskeisten käsitteiden esittelyn. Lisäksi motivoin haastateltavia 
kertomaan avoimesti käsityksensä jokaisesta kohdasta. Avasin tarkemmin luovuuden 
rakentajien, mahdollistajien ja estävien termien selitteet, jotta haastateltavat ymmär-
tävät näiden sisällön ja suhteet toisiinsa. En kuitenkaan pyrkinyt haastattelun mis-
sään vaiheessa ensimmäiseksi selittämään luovuuden tekijöiden määrittelyä tai tar-
kempaa sisältöä käsitteille. Halusin kertojien avaavan itse käsitteiden sisältöä ja ver-
taavan niitä edellisen päivän vaiheeseen. Huomasin alussa, että oli tärkeää kertoa 
haastateltaville perusteet riittävän selkeästi. Tämän jälkeen keskustelu lähti tasojen 
läpi käymisen mukaisesti etenemään.  
 
Ennen ensimmäistäkään tekijän esittelyä keskustelu lähti luovuuden esteisiin ja eri-
tyisesti siihen, miten raha tai taloudelliset resurssit estävät luovuutta. Keskustelu ete-
ni nopeasti siihen, kuinka niukat resurssit pakottavat etsimään uusia ideoita, kuten 
esimerkiksi monessa sissisodankäynnissä ollaan havaittu omatekoisten räjähteiden 
olevan pelottavan tehokkaita järjestelmiä ja haastavan vastaavat supervaltojen tekno-
logiset ja kalliit järjestelmät. Tämä lämmittelykeskustelu raotti edellisen päivän kes-
kustelua ja vapautti kertojia muodollisuuksista. Haastateltavia askarrutti rakentavien, 
mahdollistajien ja estävien väliset suhteet:  
 

”Mites tuota voiks tätä yhtään ristiin sillä tavalla, että tämä estävä tekijä jollakin 
tasolla vois myös edesauttaa tuota rakentajaa? Tuossa ryhmätilanteessa, kun eilen 
oltiin, koetaan, että esimerkiks minä yksilönä oisin tässä ryhmässä tämmönen es-
tävä tekijä, mulla on tämmönen historian taakka ja vahvat mielipiteet ja se synnyt-
tää semmosta vastareaktiota noissa nuoremmissa henkilöissä ja se rakentaa sitä 
kautta, että he haluaa nähdä ja perustaa sitä asiaa sillä tavalla, että rakentaa 
uutta?”  
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”Noista estävistä tekijöistä, niin ainakin itse ymmärsin tuon niin, että noi tekijät-
hän on juuri niitä, mitkä on käytännössä ne faktat, ne raamit, missä sä pystyt sitä 
luovuutta rakentaa, just se aika, raha. Elikkä siitä boksista se luovuus ei voi iki-
nä mennä ulkopuolelle. Jos sulle annetaan vaikka 50 tuhatta euroa rahaa, niin se-
hän on just se luovuuden raja. Elikkä se on toisaalta, no onks se sitten suoraan es-
tävä tekijä, no onhan se.”  
 
”Niin, mut mietin just toiselta kannalta sitä taas sitten. Voihan se olla rakentava 
tekijä. Sit mietitään, että okei, tämä on se 50 tuhatta esimerkkinä. Sil saahaan 
tämä, mutta jos tehtäiskin toisella tapaa, niin miten me saatas viel enemmän hyötyy 
siitä 50 tuhannesta.”  
 
”Sä kiteytit hyvin sen, mitä mä just ajattelen, että onks se välttämättä just aina sit 
kuitenkaan estävä tekijä?”  
 
”Jos ei meillä oo rahaa ostaa niitä valmiita putkimiinoja, me käytetään niitä säi-
lyketölkkejä ja nauloja.”  

 
Haastateltavilla oli aito kiinnostus keskustella eri puolien merkityksestä ja niiden ris-
tikkäisistä näkemyksistä. Heitä ei tarvinnut motivoida keskusteluun. Tästä tiiviistä, 
mutta värikkäästä keskustelusta huomasi luovuuden aiheuttavan kaikilla osallistujilla 
samankaltaisia reaktioita aihepiiristä: uuden rakentaminen tai uusien puolien etsimi-
nen. Heidän ensimmäisenä reaktionaan oli tuoda asioita esiin kehittämisnäkökulmas-
ta. En yrittänyt tässä välissä keskeyttää puhetta. Alkukeskustelun jälkeen esittelin 
ensimmäiset oletukset yksilötason rakentavista tekijöistä.  
 
Vähitellen keskustelu kääntyi kohti testausta ja yksilötason rakentavia tekijöitä eli 
kokemusta, uskaltamista ja sisäistä motivaatiota. Vaikkei tarkoituksena ollut konsensuk-
sen hakeminen mistään tekijöistä, niin sisäinen motivaatio nousi monia tekijöitä yh-
distäväksi. Haastateltavien mukaan se nähtiin alkulähteeksi muille yksilön piirteille. 
Ilman sisäistä motivaatiota yksilöllä ei ole halua tehdä parastaan, jotta jotain uutta 
voisi rakentaa tai syntyä. Se on yksilötasolla kehittämisen lähtökohtana, joka säteilee 
yksilön ympärille. Yksilön koko persoona yhdistettiin herkästi sisäiseen motivaati-
oon ja siihen, kuinka yksilö käyttäytyy. Motivaatio ei haastateltavien mukaan näyt-
täydy samalla tavalla tilanteissa eikä sitä voida suoraan kytkeä yksilön ulkoiseen käyt-
täytymiseen. Haastateltavat reflektoivat juuri sitä, että he halusivat oikeasti luovuus-
sessiossa laittaa itsensä peliin ja sitä kautta kehittää toimintaa ilman, että taustalla 
olisi ollut tutkimukseen tai johonkin ulkoiseen muuhun liittyvä asia. Yksilötasolla 
sisäinen motivaatio nähtiin seuraavilla tavoilla:  
 



 

196 

”Kun on ollut motivaatioo niit tehdä, niin sillon sitä uskaltamustakin tulee vähän 
enemmän. Uskaltamisesta niin on välillä joutunut keskustelemaan vaikeistakin 
asioista sitten, että päästy niistä aina kompromissiin, niin minulla ei nyt oo silleen 
ongelmia tuoda sitä omaa mielipidettä kylläkään esiin…”  
 
”No totta kai pitää olla sisäistä motivaatioo, että sinä haluat tehdä yhtään mitään. 
Jos sinua ei kiinnosta, niin todennäkösesti sillon sinua ei kiinnosta tehä myöskään 
sitten, kehittää vähintäänkään. Kyllähän sä saatat perus työn ja hengittämisen, 
onnistuu ihan sillä nollalinjallakin, mutta sitten, että sun pitäs kehittää sitä työtä 
ja yrittää saada siihen jotain positiivisia muutoksia, niin ei ilman sisäistä motivaa-
tioo, ei se millään tavalla, vaikka mikä kokemus ja uskaltamisen taso sulla oiskin, 
niin todennäkösesti sinä et sitten välttämättä ees halua tuoda niitä.”  
 
”No tota mut sillon, jos sisäinen motivaatio on kunnossa…Eli tavallaan eilen meil 
oli oikea konkreettinen keissi, mikä voi olla meidän tulevaisuutta. En minä aina-
kaan ajatellu, että me mietitään tätä sen takii, et sä saat johonkin väikkäriin tätä, 
vaan eläydyin siihen tilanteeseen, että tää on se mitä me ratkotaan ihan oikeesti, ja 
mulla oli motivaatio sitä ratkasta. Nyt tämäkin tilanne, en oo tietosesti sitä ajatel-
lu, että sitä käsitellään tälleen, mut kyllähän tää kehittää meitäkin. Eli on sisäi-
nen motivaatio myös tehä tällasta työtä, vuorovaikutusta, ryhmätyöskentelyy, eikä 
mun tarvii miettii sitä, että mä saan tästä itselleni jotenkin hyötyä tai mun pitäs 
miettiä, että teen vaan nyt tän sun takia ja keskustelen tässä tai olenko hiljaa 
vaan, että en auttas. Ei se ollenkaan pointti mun mielestä.”  
 
”…motivaatio on kyllä kova tähän osallistuu, mut kyl se jännästi, kun eilenkin 
huomas, että ei sitä oo oikeesti tutkimuksen kannalta sitten ajatellut, vaan sitten, 
kun se lähti rullaamaan eli ajatuksenvirtaa alko tulla, niin kyl mä ainakin elin 
sitä tulevaisuutta ja sitä, et hei jos tälleen tulee tapahtuu, niin oikeesti halus mennä 
siihen sisään ja löytää niit ratkasuja.”  
 
”…sisäinen motivaatio ihmisen roolissa on se suurin, koska jos sitä ei oo, niin ei 
kukaan tiedä minkälainen kokemus ja uskaltaminen henkilöltä löytyy…”  

 
Sisäistä motivaatiota haastateltavat pitivät yksilötason tekijöistä keskiössä. Kokemus-
ta ja uskallusta he näkivät prosessinomaiseksi tulokseksi sisäiselle motivaatiolle. Ko-
kemus ja uskaltaminen olivat alisteisia tekijöitä sisäiselle motivaatiolle, koska haasta-
teltavien mukaan kokemuksella tai uskaltamisella ei ole samanlaista arvoa uuden ke-
hittämisessä ilman yksilöstä sisältä lähtevää motivaatiota. Sisäinen motivaatio kytkey-
tyi puheenvuoroissa etusijalle tekijöistä, jotka rakentavat luovuutta laajemminkin 
kuin yksilötasolla. Sillä on positiivista vaikutusta yksilöiden välisessä kanssakäymises-
sä, koska sisäinen innokkuus ja halu näkyy ulospäin yksilöstä, kun hänellä on tunteen 
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paloa suoritettavaa tehtävää kohti. Sitä kautta vastaavaa voi tapahtua myös toisessa 
yksilössä, vaikka se vaatii myös aidon kiinnostuksen tehtävään.  
 
Kokemuksesta mainittiin sen olevan tärkeä asiantuntijuuden lähde, koska ilman sitä 
ei pystytä suoraan kehittämään uutta. Se vaatii tietoa ja taitoa, joka on muodostunut 
yksilölle kokemusperäisesti. Kokemus oli siitä ristiriitainen tekijänä, koska haastatel-
tavat tunsivat kokemuksen myös jarruttavan kehitystä, ellei yksilö ole persoonaltaan 
kehittämishakuinen tai omaa juuri sisäistä motivaatiota. Kokemus oli heidän mu-
kaansa kuitenkin enemmän rakentaja kuin estävä, koska ilman sitä ei synny tarvitta-
vaa kykyä nähdä asioita uudella tavalla. Kokemus muokkaa pidemmällä aikavälillä 
yksilöä tavalla, joka ei näy suoraan päälle. Se antaa varmuutta työskentelyyn ja mah-
dollistaa ajatuksen eteenpäin viemistä. Näissä yksilö, jolla on kokemusta tehtävästä, 
pystyy soveltamaan ja kiertämään ongelmaa eri lähtökohdista kuin henkilö, jolla tätä 
ominaisuutta ei ole muodostunut. Siksi kokemus näkyy tilanteissa, jossa vaaditaan 
asiantuntijuutta ja aiheen tuntemista:  

 
”…kokemus on sekä että, rakentaja tai estäjä, mutta kokemusta tarvitaan kui-
tenkin siihen, että sulla muodostuu jonkun näkönen mielipide asiasta ja sitä kaut-
ta se luovuus.”  
 
”Totta kai kokemuksel mun mielest on ainakin vaikutusta siihen, että jos on 
henkilö, joka on pitkään tehny, jolla on paljon kokemusta, puhutaan nyt sit soti-
lasorganisaatiosta tai mistä puhutaankaan, niin tota onhan sillä vahvat näkemyk-
set asioista. On kokenut ja luultavasti on saanu hyvii ja huonoi kokemuksia ja 
esimerkiks osaa siel, et mikä toimii tai ei mikä ei toimi.” 
 

Uskaltaminen koettiin kytkeytyvän enemmän alisteisesti sisäiseen motivaatioon ja 
kokemukseen. Uskaltaminen nähtiin liittyvän kykyyn tai haluun ottaa asioita esille. 
Yksilöillä on jokin raja-aita sille, mitä ja miten he ottavat ryhmässä ajatuksia esille. 
Tämä vaikuttaa niiden eteenpäin viemiseen ryhmässä. Jos ei uskalla ottaa esille tarvit-
tavassa paikassa, esimerkiksi tilanteissa, missä puhe on lukkiintunut tai tullut ristirii-
tatilanne, yksilön tulisi uskaltaa jatkaa keskustelua ja viedä eteenpäin sitä rakentavasti. 
Tämä koskee myös muita ryhmäläisiä kuin heitä, jotka ovat olleet juuri äänessä. Us-
kaltaminen oli enemmän sivuroolissa lyhyessä luovuussessiossa, koska lähtökohtai-
sesti kaikki tunsivat toisensa eikä aikaa tarvinnut käyttää tutustumiseen. Siksi uskal-
taminen nähtiin motivaation ja kokemuksen kautta. Seuraavat sitaatit kuvastavat te-
kijöiden ristikkäisiä suhteita keskustelusta:  
 

”…et jos se sisäinen motivaatio puuttuu henkilöltä, se pystyy suoriutumaan perus-
työstään, sillä ei oo haluu kehittää, ei sillä kartu sitä kokemusta ja se ei tartte sitä 
uskaltamistakaan, koska se ei haluu kehittyy tai ei haluu esittää ehkä uusii asioi-
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ta. Se motivaatiohan vaikuttaa kyllä aika paljon tuohon uskaltamiseen ja sitä 
kautta kokemuksen syntymiseen.”  
 
”Minä niputtasin ton kokemuksen siinä pitkään töissä olleella tyypillä, niin niput-
tasin tohon sisänen motivaatio, kokemus siinä kokeneella henkilöllä, niin yhteen. 
Eli jos ei oo sitä sisäistä motivaatiota kokeneella henkilöllä, niin en mä nää sitä, 
mun mielestä se on sillon esteenä. Eli jos nää kaks asiaa ei oo kunnossa, niin sil-
lon se ei kuulu rakentajiin, mut sillon jos ne kaks on, kokemus ja sisäinen moti-
vaatio, niin sillon se on rakentaja. Et se on ihan ehdoton edellytys sille.”  
 
”No mä mietin tuota uskaltamista silleen, et mä en oo kauheen kauan ollu vielä 
talossa, mut mun mielestä se ei oo keltään pois, jos mä tuon jonkun asian esille, 
vaikka se ois jonkun mielestä ihan väärin ajateltu, mut sit joku voi nähä sen, että 
sen pitäs mennä just noin tai sit sitä pystytään yhessä työstämään johonkin suun-
taan, jos sen joku uskaltaa ääneen sanoa ja ehottaa jotakin. En mä eilen nähny, et 
mitä ei ois voinu ehottaa ääneen, koska kaikkee pystyy työstämään aina eteenpäin 
jollain tavalla.”  
 
”Kun on ollu motivaatioo niit tehä, niin sillon sitä uskaltamustakin tulee vähän 
enemmän. Uskaltamisesta niin on välillä joutunu keskustelemaan vaikeistakin 
asioista sitten, että päästy niistä aina kompromissiin, niin mulla ei nyt oo silleen 
ongelmia tuoda sitä omaa mielipidettä kylläkään esiin, eikä oo koskaan ollu…”  
 
”…kaikilla on ollu siihen motivaatioo. Sillon se keskustelu on saatu ja sen moti-
vaation kautta, kun sitä on, niin on tullu se uskaltamus, että uskalletaan ehdottaa 
niitä asioita vaikka sitä kokemusta ei kaikil meist ookkaan viel älyttömän paljon 
nyt esimerkiks tästä alasta.”  

 
Olin luonut luovuussessioon yksilön rakentavista tekijöistä seuraavia oletuksia:  
 

Yksilöillä on rohkeus ottaa asioita esille ja saada kritiikkiä (Oletus vahvistetaan, 
koska osallistujat uskalsivat ottaa työskentelyssä kriittisiä ja uusia asioita esille. Haas-
tattelussa he tunsivat pystyvänsä viemään asioita eteenpäin. Lisäksi he kertoivat henkilö-
kohtaisiakin asioita session aikana. He luottivat lähiesimiehiin ja muihin ryhmäläisiin.) 
Saavutetaan valikoinnilla ongelmanratkaisuun syvä kokemus (asiantuntijuus) 
rajatarkastuksista ja monipuolinen ryhmän koostumus (Oletus vahvistetaan, 
koska kokemus näkyi perusratkaisujen kehittämisessä ja laajemman näkökulman nope-
ammassa saavuttamisessa. Kuitenkin ryhmän kokemattomatkin pystyivät samalla tavalla 
ideoimaan ja tuomaan keskusteluun välillä monipuolisemmin villejäkin ideoita. Jokaisella 
osallistujalla oli useampi vuosi kokemusta rajatarkastuksista. Ryhmään oli valikoitu 
tarkoituksella monen ikäisiä, eri osaamistaustaltaan ja sotilasarvoltaan. Tämä voitiin 
nähdä rikkautena ja toimivana ratkaisuna.) 



 

199 

Yksilötason rakentavista tekijöistä sisäisen motivaation merkitys kasvoi. Se voidaan 
nähdä haastatteluiden ja videokuvan perusteella tekijöistä sellaiseksi, joka vaikuttaa 
enemmän luovuuden muodostamiseen kuin kaksi muuta tekijää. Yksilöllä voi olla 
erilaisia ominaisuuksia, mutta ilman sisäistä motivaatiota yksilö ei saa ongelmanrat-
kaisun tapaisessa työskentelyssä ideoita esille ja häneltä puuttuu aito halu kehittää 
ajatusta eteenpäin. Kokemus tukee sisäistä motivaatiota ja se voidaan nähdä asian-
tuntemuksena ja osaamisena. Sille on ominaista sellaisessa ryhmätyöskentelyssä, jos-
sa tarvitaan yksilön kokemukseen liittyvää näkemystä, saavuttaa konkreettinen tulos 
nopeammin. Samalla se voi kuitenkin lukita keskustelua ja vääristää vähemmän ko-
keneempien henkilöiden ideoiden arvoa. Kokemuksen hyödyntämisessä tulee ym-
märtää työskentelyssä kokemuksen oikeanlainen merkitys.  
 
Uskaltamisen rooli luovuudessa oli ehkä pienin vastaavassa työskentelyssä. Se on 
tärkeä osa ryhmätyöskentelyn aloitusta, että keskustelu ja ideoiden vaihtaminen läh-
tee luonnollisesti kulkeutumaan eteenpäin. Sen rooli vähenee mitä pidemmäksi työs-
kentely etenee. Siksi sisäisen motivaation ja kokemuksellisen tiedon merkitys taas 
kasvaa. Uskaltaminen tekijänä on rakentaja, mutta sillä on pienempi merkitys uuden 
idean synnyttämiseen kuin oletin.  
 
Seuraavaksi siirryn käsittelemään luovuuden yksilötason mahdollistavia tekijöitä eli 
aikaa ja palautetta. Yksilötason mahdollistavista tekijöistä aika noudatteli aikaisempia 
tutkimushavaintojani. Tämän osalta se kuitenkin edusti kaksijakoisempaa näkemystä, 
jossa liiallisen ajan voitiin nähdä tappavan luovuutta ja toisaalta ajan liiallinen kutis-
taminen tukahduttaa luovuutta, kun tarvittavalta ajattelulta viedään aika. Samalla aika 
yhdistettiin positiiviseen paineeseen ja stressiin, joka ei voi olla yksilölle kohtuutto-
man suuri. Ajalla koettiin olevan merkitystä luovuuteen ja sinänsä sen rooli on oikea 
mahdollistavissa tekijöissä. Haastateltavat pääosin olivat sitä mieltä, että vähempi 
aika on heille parempi kuin liiallinen. He kertoivat ajan määrän ja sillä toiminnalla, 
jota liiallisessa ajassa tehdään, olevan merkitystä yksilön luovuuteen. Tätä aikaa ei 
heidän mukaansa osata käyttää tai sen suuri määrä turhauttaa yksilöä enemmän kuin 
antaa mahdollisuuksia luovuudelle. Siksi ajan merkitys yksilölle vaihtelee tilanteesta 
ja toiminnasta riippuen. Annan haastateltavien kuvata ajan merkitystä omin sanoin:  
 

”No kyllähän pieni stressi antaa vähän semmosta buustia siihen tekemiseen, että 
jos on vähän liikaa sitä aikaa, niin se ei välttämättä se työskentely oo just niin te-
hokasta, että kun on sopivan verran aikaa, niin sillon saattaa oikeestaan saaha 
paljon enemmän aikaseks. Totta kai, jos on liian vähän aikaa, niin ei sekään oo 
hyvä todellakaan, mutta se myös se löysä aikakin voi kääntyy vastaan siinä työs-
kentelyssä.”  
 
”Itte on omalt kohalt huomannu ihan samaa, että jos asetetaan joku aika tai mie-
luusti asetan ittelleni omia tiettyjä aikoja tiettyihin tehtävien suhteen, niin se onnis-
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tuu paremmin, kun siinä on tietty sellanen aikaraami, ja siin tulee se pien paine, et 
se pitää nyt saada hoidettuu tähän mennessä. Eikä sit jos on sellanen, no annetaan 
leväperäsen paljon aikaa siihen, niin sit se voi olla, et meneekin muun asian nep-
pailuun, se jää taka-alalle ja tehään sitä sitten toisella kädellä. Omal kohdal 
kanssa semmonen pien paine, se toimii kyllä paremmin.”  
 
”Mut sit taas semmonen jatkuva deadline ja jatkuva semmonen raamittelu, niin 
ehkä myös sitten tappaa sen luovuuden, et ei oo tavallaan aikaa prosessoida sitä 
asiaa, et jos on vaikka semmonen ei niin reagoitava asia, vaikka semmonen pro-
jektiluontonen, niin jos ei nyt tuu semmosta uutta ideaa siihen, niin sen pystyy jät-
tää vähäks aikaa sinne hyytymään, prosessoimaan, et alkaa tulee uusii näkökul-
mia siihen asiaan. Lähtee sitä kautta paremmin rullaa.”  
 
”Tota just mietin, ite tykkään aikatauluista ja siitä, että on säännöllistä ja tiiän 
millä kellonajalla teen mitäkin, mut sit taas, jos pitää olla luova ja siihen anne-
taan tosi tiukka aikaraja, niin mulla se ainakin henkilökohtasesti tappaa sen luo-
vuuden. Mä pystyn ihan mitä tahansa tuommosta rutiinihommaa tekemään tietyllä 
aikataululla ja puristamaan nopeesti pois alta, mut jos mun pitää jotain luovaa 
pystyä tekemään, niin sit se ei onnistu, jos siinä on se tietty aika.”  

 
Palaute ymmärrettiin luovuutta mahdollistavana tekijänä, mutta sen käyttäminen 
johtamisen menetelmänä tai vertaispalautteena oli moniulotteista. Sen yksittäinen 
rooli oli vähäinen verratessa sen suhdetta esimerkiksi toiseen mahdollistavaan teki-
jään aikaan. Palautteen merkitys on tilanteenmukaisempaa ja toiminnan vaiheeseen 
sidotumpaa. Yksilöt kaipaavat palautetta, mutta sen merkitys ei ole sama kaikille. 
Keskustelu palautteen tärkeydestä tuntui haastateltaville selvältä. Sitä ei kuitenkaan 
yhdistetty yksilötason luovuuteen niinkään vaan toiminnan mahdollistaviin tekijöihin. 
Lyhyessä luovuussessiossa palautetta ei voida samalla tavalla antaa yksilöille kuin 
pitkäjänteisessä työskentelyssä. Yksilöt eivät kerkeä käsittelemään useita palautteita 
lyhyemmässä ajassa. Siksi palautteen roolia luovuuden mahdollistajana ei voida ai-
neiston perusteella yhdistää suoraan rakentaviin tekijöihin. Haastateltavien kertoma-
na palauteen rooli oli seuraavanlaista:  
 

”No kyl palaute palautteena, jos sanotaan, että palaute on hyvä, rakentava palaute, 
niin voi sanoo, et rakentava palaute, niin sellaselle henkilölle, jolla se sisäinen moti-
vaatio on, niin se oikeesti vaikuttaa työskentelyyn, mut jos sä annat sen palautteen 
pelkästään kielteisenä, etkä anna siihen mitään rakentavaa, niin sillon kannattaa 
harkita sen palautteen antajana, että onko järkevää lähtee edes sitä palautetta sii-
nä tilanteessa antamaan, jos ei oo mitään hyvää sanottavaa siitä asiasta. Täytyy ol-
la jotain rakentavaa, vaikka siinä oiskin myös sitä niin sanottua kielteistä pa-
lautetta, eli jouduttas jostain asiasta selkeesti sanoo tai oikaseen asioita, niin pitäs 
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olla myös mahollisuus siis antaa sille vaihtoehtoja ja sitä rakentavaa, että miten 
asian ehkä vois tehä tai mihin suuntaan asiassa vois lähtee menemään.”  
 
”…kyl sil rakentavalla palautteella on tosi suuri merkitys ainakin mun työskente-
lyyn. Elikkä ite varmaan on henkilönäkin sellanen, että tykkään siit vapaudesta 
ja saa luovasti ajatella, mut kyl sitten aina tietyissä luovuuden vaiheissa käyn, jos 
en suoraan saa sit palautetta, niin kyl mä ainakin käyn pyytämässä sit sitä pa-
lautetta, käyn kysymässä, et hei, jos tähän suuntaan mennään, niin meneekö ihan 
mettään?”  
 
”Eli toisethan kaipaa sen palautteen selkeenä. Kaikkihan ei kaipaa sitä. Toiset 
saa sen hyvän fiiliksen siitä työn teosta, et on oppinu sen työn. Toiset kaipaa sen 
palautteen, eli ne saa sen positiivisen kokemuksen sen palautteen kautta, mut jos 
joku tulee kysymään sen palautteen, niin kyllä mun täytyy jo sillä hetkellä jo kes-
kustella siitä asiasta jos se ei oo mulle ihan selkee, niin totta kai mun pitää antaa 
ittelle myös aikaa siihen, et mä voin oikeesti perehtyä ja antaa kunnon palautteen 
siitä sitten.”  

 
Taulukon 7 mukaisesti määritin kaksi oletusta edellisistä tekijöistä luovuussessiota 
varten: 
 

Johtajan palautteella on yksilöille merkittävä positiivinen vaikutus työskente-
lyssä (Oletus voidaan vain osittain vahvistaa, koska näin lyhyessä tilaisuudessa palaut-
teen merkitys jäi vähäisemmäksi kuin edellisessä pidemmässä havainnointijaksossa. Joh-
taja osallistui aktiivisesti ryhmän työskentelyyn ja kommentoi monipuolisesti esitettyihin 
ajatuksiin. Yksilöt kokivat esimiehen palautteen merkitykselliseksi, mutta palaute on 
muutakin kuin ääneen sanottuja sanoja. Palaute voi olla hyväksyntää, yksilön vapauden 
tunnetta tai suuntaa työskentelylle. Siksi esimiehen aktiivinen rooli ja kyky osata heittäy-
tyä oli yksilöille tärkeää, koska he kokivat sen heille luottamuksen osoittamisena.)  

 
Jokaisella yksilöllä on riittävästi aikaa toteuttaa vaihe (Oletus voidaan vahvistaa, 
koska haastateltavien mukaan heillä oli aikaa vaiheisiin. Tavoitteena oli, että he myös 
tuntevat painetta, ettei aikataulusta muodostu liian väljää. Vaiheet olivat suunniteltu 
etukäteen sellaisiksi, ettei niistä muodostuisi ylitsepääsemättömän vaikeita prosessina. Tu-
losta ei oltu määritelty tarkasti, mutta aihepiiriä varten oli valikoidut yksilöt. Tämän 
voidaan nähdä myös vapauttavan aikaa oleellisiin vaiheisiin ja nopeuttamaan ajatusten 
ideoimista. Kohtuutonta kiireen tuntua ei haluttu muodostuvan yksilöille eikä aineiston 
perusteella sitä nähty syntyvän.) 

 
Yksilötason mahdollistavat tekijät olivat luovuutta tukevia tekijöitä. Palautteen rooli 
oli kaksijakoinen. Johtuiko se siitä, että tilaisuuden luonne oli lyhyempi ja intensiivi-
sempi kuin aikaisemmin toteutettu kenttätutkimusvaihe vai palaute koetaan perintei-
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sempänä ääneen sanottua sanomaa laajemmaksi tekijäksi. Yksilöt haluavat palautetta, 
jotta voivat jatkaa vaihetta eteenpäin. Yksilön liiallinen hyväksynnän hakeminen esi-
mieheltä voi kuitenkin vähentää yksilötasolla luovuutta, koska yksilö ei pyri itse mää-
rittämään tavoitteen tai keskustelun suuntaa. Tällöin ajatustenvaihto jäisi enemmän 
johtajalle tai jollekin ryhmäläiselle, kun taas tavoite olisi jokaisen osallistujan sitout-
taminen keskusteluun. Ääneen sanotulla palautteella on luovuutta edistävä rooli. 
Yksinkertaisuudessaan se mahdollistaa luovuuden rakentumista olemalla yksilön 
motivaatiota nostattava tekijä ja suunnan ohjaaja.  
 
Aika taas on selvempi luovuutta mahdollistavana tekijänä. Tämä ei tarkoita, etteikö 
sillä olisi erilaisia rooleja yksilötasolla. Selvin eroavaisuus on se, että miten ajan määrä 
vaikuttaa yksilöön eri tilanteissa. Liiallinen kiire vie ajattelulta ajan ja aiheuttaa turhaa 
painetta tukahduttamalla luovuutta. Kun aikaa on liikaa, yksilöt voivat kokea sen 
heidän aliarvioimisena tai suunnan puuttumisen itse tilaisuudelta. Aikaa johtaja pys-
tyy säätämään. Sen herkkyys näkyy yksilötasolla luovuutta mahdollistavana tekijänä. 
Lyhyessä tilaisuudessa aika kääntyy estäväksi tekijäksi, jos yksilöt tuntevat liiallisen 
kiireen ja vaiheita käydään yksitellen ”vain” läpi. Pitkässä tilaisuudessa taas aikaa on 
runsaasti käytössä, mutta silloin sen tavoitteellinen ja suunniteltu käyttö ovat suu-
remmassa roolissa. Yksilöt kokevat ajan merkityksen erilaisena. Tämä myös viittaa 
siihen, että persoonalla ja hänen kyvyillään on merkitystä ajan kokemiseen yksilöta-
solla. Tässä tutkimuksessa persoonalliset piirteet ovat olleet pienemmässä roolissa, 
koska luovuuden tekijöistä yksilötasolla on haettu enemmän toimintaan liittyviä yksi-
lön tekijöitä.  
 
Seuraavaksi siirrytään yksilötason luovuutta estäviin tekijöihin eli rutiini, riskinoton 
välttäminen, muutosvastarinta ja rooli. Käyn nämä tekijät läpi aikaisempaan esitykseen 
verrattuna eri tavalla, yhdessä. Aineiston perusteella yksilötason luovuuden estävät 
tekijät olivat kytkeytyneinä toisiinsa, joten niiden esittäminen erikseen vaikeuttaisi 
haastateltavien kertoman kuvailemista. Tähän tulee yhdistää ennakko-oletukset tilai-
suudelle, jossa pyrittiin siihen, ettei estäviä tekijöitä erityisemmin esiintyisi. Yksilöta-
son estävät tekijät ymmärrettiin, mutta niistä nähtiin luovuutta mahdollistavia piirtei-
täkin. Avaan seuraavaksi näitäkin näkökulmia käymällä läpi jokaisen tekijän, vaikka 
aineiston perusteella ne ovat lähellä toisiaan.  
 
Rutiini ymmärrettiin pääsääntöisesti estävänä tekijänä, jossa vanhat toimintamallit ja 
kaavat ovat yksilöille tärkeimpiä kuin aito uuden etsiminen vaihtoehdoksi. Yllättä-
västi rutiini yhdistettiin myös mahdollistavaan näkökulmaan. Rutiini nähtiin aluksi 
mahdollistavan yksilöille toiminnan, koska ne helpottavat arkea. Ryhmätyöskentelys-
sä rutiini koettiin estäväksi, koska yksilö haluaa pitää enemmän kiinni vanhasta kuin 
luoda uutta. Rutiini yhdistettiin ammattitaitoon ja kokemukseen, koska tätä kautta 
myös syntyy rutiinia sanoa, mitkä vaihtoehdot esimerkiksi toimivat tai eivät ole 
aiemmin toimineet. Sitä kautta rutiinilla on molemmat puolensa. Ryhmätyöskente-
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lyssä rutiineista taas haluttiin päästää irti ja siirtyä epämukavuusalueelle, jolloin taas 
alkuperäinen käsitys rutiinista yksilötason luovuutta estävänä tekijänä piti paikkansa. 
Haastateltavien kommenteista seuraavat kuvastivat rutiinin monipuolisia puolia:  
 

”Niin siis jos sulla ei oo rutiinia, niin on todella hankala keksiä siihen se koukku, 
koska jos sä et ees tiiä sitä todellista määränpäätä ja sinä lyöt sen saman tien heti 
alusta poikki ja rupeat, et nyt vaikka pitääkin keksiä jotakin uutta, niin sinä et 
ees tiiä, oisko se ollu se nykyinen joillekin rutiiniks muodostunu se paras tapa vält-
tää mitä ikinä nyt yritetään uudella luovalla tiellä taas luoda ihan vaan luovuuden 
takia. Täs vähän tullaan, et ei tekniikkaa tekniikan takia, eikä turhaa luovuutta 
luovuuden takia.”  
 
”Mutta rutiinithan on sitä varten, et niitähän me tiedostamattamme koko ajan te-
hään rutiineja meidän elämään, koska ne helpottaa meidän elämää. Et sit taval-
laan tietyllä tapaa se voi syödä sit luovuutta, jos sä vaan oot niin kaavoihin kangis-
tunut, et sä et sit ikinä pääse siitä irti, mut sit se voi myös olla sitä, et ei halua tehä 
tavallaan sitä omaa helppoutta sen hankalammaksi sillä, et kokeileekin jotakin 
uutta vaan se vaan menee sillä vanhalla tyylillä niin helposti.”  

 
Rutiinia lähellä oleva tekijä riskinoton välttäminen aiheutti aluksi laajempaa keskuste-
lua siitä, että onko sotilasorganisaation tarpeen edes ottaa riskiä. Keskustelu siirtyi 
kumminkin itsestään riskinoton välttämisen seurauksiin ja erityisesti siihen, mitä se 
aiheuttaa ryhmätyöskentelyssä. Se nähtiin selvimmin luovuutta estävänä yksilötason 
tekijöistä. Riskinoton välttäminen punoutuu luovuutta rakentavaan tekijään uskalta-
minen. Riskinoton välttäminen on itsessään laajemmin ymmärrettävissä. Se ei liity 
pelkästään tiettyyn hetkeen, uskallanko avata suuni ja ottaa kantaa kriittisesti asioihin. 
Ehkä juuri alussa käyty laajahko keskustelu avarsi puolta riskinoton välttelemiseen. 
Riskinoton välttämisessä tulee keskustella vaikuttavimmista näkökohdista, kuten 
uudesta mallin luomisesta kuin yksittäisen hetken sanomisen jättämisestä. Riskinot-
tamiseen yhdistetään vastuunkantaminen ja eteenpäin katsominen. Nämä edistävät 
luovuutta. Haastateltavan sanoin riskinoton välttäminen on näkökulmasta ja tilan-
teesta kiinni: 
 

”Riskien välttäminen on kyllä minusta, niin se on yks erittäin just iso tossa tekijä, 
koska mä oon sitä mieltä, et jos ei uskalla riskiä ottaa, niin yksilötasolla, organi-
saatiotasolla ja muullakin tasolla, niin ei siitä synny uutta luovaa. Se on joillakin 
aloilla, toimialoilla isossa kuvassa, niin se on edellytys sille menestykselle, et uskal-
taa ottaa riskejä. Pienessä mittakaavassa voi olla sitä, että minä yksilössä uskal-
lan tuoda ihan, tiedän että voi tulla munille ihan tosi pahasti, kun mä tuon tälla-
sen uuden mallin, et nyt täällä ruetaankin tekee tällasta. Otan tietosen riskin siinä, 
et nyt lähetäänkin tekee tällasta. Jos en mä uskalla tuua sitä, asiat ei muutu, ne 
pysyy samana kun ennen. Voi olla, et se ei muutu, vaikka mä otan sen riskinkin 
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siinä, mut mä pelkään, et mä menetän kasvoni taikka että jotain negatiivista mul-
le henkilönä tulis, niin kyllähän se tappaa luovuutta.”  

 
Muutosvastarinta yksilötasolla koettiin äärimmäisyyksiin vietynä estävänä tekijänä. 
Sen kiinteä suhde rutiinien ylläpitoon ja laajemmassa aihepiirissä riskinoton välttämi-
seen avarsivat aikaisempaa käsitystä muutosvastarinnasta yksilötason tekijänä. Haas-
tateltavien mukaan ei ole pelkästään, että muutosvastarintaa on tai että sitä ei olisi 
lainkaan. Sen vaihtelut muodostavat aikaisemmassa kenttätutkimusvaiheessa saadus-
ta poikkeavan näkökulman. Sen vaihtelut eri merkityksissä muodostavat aikaisem-
massa kenttätutkimusvaiheessa saadusta poikkeavan näkökulman. Yksilötasolla sen 
ydinsanoma on samankaltainen, joka kytkeytyy rutiiniin ja riskinoton välttämiseen. 
Muutosvastarinta voidaan nähdä yksilötasolla prosessimaiseksi. Se on seurausta jos-
takin, johon vaikuttavat yksilötason muut luovuuden estävät tekijät.  
 
Muutosvastarinnan monipuolinen vaikutus yksilöön koettiin myös positiiviseksi. 
Muiden yksiköiden haasteena oli saada muutosvastaiset henkilöt mukaan vaikutta-
maan asioihin ja hakemaan aitoa positiivista muutosta toimintaan. Luovuussessiossa 
kriittinen kyseenalaistaminen yhdistettiin muutosvastarintaan. Asioiden tai sanomis-
ten kritisointi kuuluu luovaan työskentelyyn, mutta järjestetyssä tilaisuudessa ei vide-
on perusteella missään vaiheessa keskustelu mennyt huutamiseen, epäasialliseen käy-
tökseen tai asioiden toistamiseen tarpeettomasti yksilöiden välillä. Positiivinen kri-
tiikki yksilöiden välillä rakentaa luovuutta. Muutosvastarinta olisi voinut tulla esiin 
herkemmin aiheissa, jotka vähentävät esimerkiksi yksilöiden saavutettuja etuja. Tässä 
tilaisuudessa tavoitteena oli, etteivät estävät tekijät olisi suuressa roolissa. Päinvastoin 
halusin erityisesti yksilöiden valinnalla vähentää niiden vaikutusta. Siksi muutosvas-
tarinta tekijänä oli luovuussession näkökulmasta vaikea haastateltavien ymmärtää. 
Haastateltavien tunteita muutosvastarinnasta kuvastavat seuraavat sitaatit parhaiten: 
 

”Mut jos käytettäs tota muutosvastarintaa, niin jos ei sitä ole, niin voiks se luovuus 
siinä vaiheessa oikeastaan kukkii? Osa porukkaa ehdottaa ja kaikki muut ryh-
mässä, kun ryhmässä pitäs tehä se päätös, vaan myötäilee, et juu näin on, näin on, 
tälleen tehään, niin kuka sen tekee sillon sen varsinaisen ehdotuksen, päätöksen, 
yks luova henkilö ja muut ryhmästä voi siinä muutosvastarintaa, et haluttas ky-
seenalaistaa tai vastuttettais asiaa.”  
 
”Tähän toisin vielä sellasen kokemusperäisen jutun, että edellisellä työpaikalla, 
siellä olin pitkään töissä ja tietyt asiat oli samanlaisia, ne oli rutiineita. Ne oli hy-
vin kiveenhakatut tietyt rutiinit, asioita tehään näin ja huomas sen itekin siinä, 
vaikka koki että haluais oppia uutta, mut kun oli tehnyt jotain tiettyä asiaa 
kymmenen vuotta samalla tavalla, kun tuli uus asia jostain, niin ensimmäinen aja-
tus, että: Mitä helvettiä, miks tää näin pitäs ruveta tekee? Eli tavallaan sitä oli 
kasvanut siihen järjestelmään siinä, että kun oot tehny näitä asioita näin, niin 
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miks niit pitäs nyt ruveta tekee yhtäkkiä toisella tapaa? Se muutosvastarinta oli 
tullu ittellekkin siinä ihan huomaamatta, ei sitä asiaa osannu mieltää. Sitten kun 
sitä ruvettiin miettii ja perustelee, et millä tapaa ja miks ei tehtäis toisella tapaa, 
niin sen pysty tavallaan murtaa sen oman ajatuksen siitä, et sehän vois ollakin hy-
vä idea. Mut se ei tapahtunut ihan helposti. Eli aika ja rutiinit, mitä pidemmäks 
ne venyy, niin sitä suuremmaks se muutosvastarinta tulee.”  
 
”Ei se oo luovuuden estäjä. Se voi olla myös se mikä vetää yhteen, mutta nyt se ei 
ehkä ihan, se ei estä. No jos on muutosvastarintaa oikeesti, niin sittenhän on.”  
 
”Muutosvastarintaan vaikuttaa paljon se, et kuinka monta muutosta on käynnis-
sä just sillä hetkellä… Sit jos niitä on hirveen monta päällekäin, niin se miten se 
ihminen sit kokee sen, niin se varmaan jo aiheuttaa sitä muutosvastarintaa.”  

 
Yksilötason estävistä tekijöistä rooli oli ainoa verrattuna muihin, mikä selvemmin 
erosi muista estävistä tekijöistä. Rooli estävänä tekijänä sai haastattelussa täystyr-
mäyksen tekijänä, koska haastateltavat totesivat suoraan pystyvänsä jättämään roo-
linsa tilaisuuden ulkopuolelle. Yksilötason estävistä tekijöistä rooli oli selvimmin 
todettavissa aineistosta, mutta haastatteluiden perusteella kukaan ei lukkiutunut roo-
leihinsa. Yksilöt eri tasoilta yksikköä pystyivät ikään kuin unohtamaan ja jättämään 
taka-alalle asemansa ja tehtävänsä. Tämä oli oletuksissa tavoitteena tilaisuudelle. Yk-
silöt eivät kokeneet eri hierarkiatasoilta osallistuvista ryhmäläisistä paineita, vaan pys-
tyivät olemaan omia itseään tilaisuudessa. Rooliin yhdistettiin kuitenkin muodollisia 
piirteitä, kuten sotilasarvot tai esimiesasema. Tästä tekijästä tunnistettiin samat piir-
teet haastateltavien toimesta kuin aikaisemmasta kenttätutkimusvaiheesta. Myös yk-
sittäisiä kommentteja tuli rajamieshengestä tai yleisesti Rajavartiolaitoksen kulttuuris-
ta, jossa muodollisuudet ovat enemmän riisuttuja kuin puettuja arvoja esimerkiksi 
esimiehille. Tässä tilaisuudessa haastateltavat kuvailivat enemmän suorasti yksilöta-
son luovuuden tekijöiden kytkeytymistä toisiinsa. Tämä osaltaan yhdistää tekijöitä 
yhteen mutta ne kuitenkin jäävät yksittäisiksi tunnistettaviksi tekijöiksi. Haastatelta-
vien kertomana roolilla oli merkitystä yksilötasolla luovuudelle:  
 

”No ei kyllä eilen ainakaan omasta mielestä vaikuttanu, että kyl arvomerkit uno-
hettiin aika nopeesti, et keskustelu lähti tosi hyvin liikkeelle. Ainakin koin sitä, 
että kaikki kyl uskalti sanoo sen, mitä on mielessä ja kielen päällä, et ei kyl ollu 
sitä…Jokainen toi oman palikkansa siihen pitämättä liikaa kiinni siitä omasta 
näkemyksestä, vaan se, että kaikki sulautu nätisti yhteen.”  
 
”Kaikki saa sanoo sen oman mielipiteensä, mut ei aina siit pidä jyrkästi kiinni, 
vaan jokanen kenellä nyt on omaa erikoisosaamista missäkin alassa, niin totta kai 
sitä omaa näkökulmaa tuotiin esiin, mut siihen ei todellakaan lukkiuduttu.”  
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”Jos tähän rooliin, vaikka mä nyt tiiän, että tässä ehkä saattaa esim. minuun 
nähden esimiesasemassa olla, mut kyl minä tässä tilanteessa vaan tiedostan sen, et-
tä ei teillä tässä tilanteessa minun sanomisille oo mitään käskyvaltaa, niin ei se 
rooli, oli kellä tahansa mikä tahansa, minä pystyn sen sanoo, uskallan sen sanoo, 
et ei tarvii miettiä, et hän minun esimiehenäni saattaa tästä katkeroitua. Lähtö-
kohtasesti jos tässä tilanteessa näin tekee, niin… Niin. Et en silleen pitänyt roole-
ja. Me ollaan tääl, minä nään tän ryhmän tässä ihan vaan, että täs on rajamiehiä, 
jotka on tänne käsketty…”  

 
Luovuussessiossa yksilötasolla luovuuden esteisiin oli luotu seuraavat olettamukset: 
 

Keskustelu lukkiintuu eikä yksilöillä ole halua osallistua (Oletusta ei vahvisteta, 
koska yksilöt osallistuivat keskusteluun ja heillä oli motivaatio viedä asioita eteenpäin. 
Keskustelu oli vilkasta ja videoaineiston perusteella yksilöt tukivat toisiaan ja toimivat 
yhdessä. Yksilöiden onnistuneella valinnalla pystyttiin mahdollistamaan keskustelevampi 
ja sosiaalisempi tilaisuus.) 
Yksilöt varovat keskustelua ja kommentteja (Oletusta ei vahvisteta, koska yksilöt 
kokivat voivansa esittää ajatuksiaan ilman epäonnistumisen pelkoa. Paikalla oli suora-
naisia esimiehiä ryhmässä oleville, mutta ryhmäläiset sanoivat, ettei sillä ollut merkitystä 
heidän toiminnalleen. He eivät tunteneet tästä stressiä tai pelkoa, vaan luottivat esimiehiin 
ja heidän arvostelukykyynsä. Yksilöiden ajatuksia ei voimakkaasti kritisoitu heti alussa, 
vaan annettiin jokaiselle mahdollisuus tuoda ajatuksia esille. Kriittistä keskustelua ja ky-
seenalaistamista oli, mutta tämä oli hyvähenkistä ja eteenpäin katsovaa.) 
Yksilöt voivat radikaalissa uudistuksessa tuntea muutosvastarintaa (Oletusta ei 
voida vahvistaa, koska tilaisuuden aihepiiri oli enemmän jokaista tukeva kuin haittaava. 
Yksilöt eivät tuoneet esille tuntevansa muutosvastarintaa eri esityksien aikana eikä haas-
tatteluaineiston perusteella kenenkään koettu olevan liian muutosvastainen. Muutosvasta-
rinta yhdistettiin myös yllättävästi kehittämiseen ja siihen kuinka eri asioita voidaan ky-
seenalaistaa. Kaikkea kyseenalaistamista ei tule luulla tässä yhteydessä tarkoitetuksi 
muutosvastarinnaksi. Luovuussession erilainen toteuttamistyyli tai itse tutkimuksellinen 
näkökulma ei aiheuttanut aineiston perusteella osallistujissa voimakasta kritisointia tai 
kyseenalaistamista.) 

 
Yksilötason esteet olivat oletetun vaikeita saada esille lyhyessä kahden päivän tilai-
suudessa, joka oli suunniteltu sellaiseksi, että näitä pyrittiin minimoimaan. Rutiinista, 
riskinoton välttämisestä ja muutosvastarinnasta löydettiin monia yhdistäviä näkö-
kulmia. Nämä tekijät ovat taas yhteydessä rakentaviin tekijöihin, vaikkeivat ole vas-
takohtia näille tekijöille. Roolin yhteys myöhemmin esitettäviin matalaan hierarkiaan 
ja näkymättömään virka-asemaan vahvistuivat. Osallistujat pystyivät jättämään muo-
dollisen roolinsa ja tehtävänsä ryhmätyöskentelyn ulkopuolelle. Tätä kautta eri hie-
rarkioiden kirjot eivät haitanneet toimintaa. Valikoidut yksilöt vähensivät negatiivisia 
piirteitä yksilöistä. Mukana ei ollut henkilöitä, jotka ovat lähtökohtaisesti kaikkea 
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kehitystä tai uutta vastaan. Omalla tavallaan tämänkin testaaminen olisi ollut arvo-
kasta, että näkyykö piirteet ryhmässä, jossa on vastaavanlainen toiminta ja osallistujat.  
 
Estävät tekijät ymmärrettiin varsin lähelle aikaisempia oletuksia. Luovuuden estävät 
tekijät ovat sidoksissa toisiinsa ja kuvaavat eri näkökulmista yksilötasolla luovuuden 
vastustamista. Niiden kytkeytyminen toisiinsa oli havainto, jota täytyisi tarkemmin 
tutkia. Saadun aineiston perusteella ei voida tähän yleistettävää analyysiä tehdä, kos-
ka saadun aineiston keräämisen tavoite ei tähän pyrkinyt. Lopetan yksilötason estä-
vien tekijöiden käsittelyn tähän ja esitän sitaatin, joka kuvastaa eräällä tavalla yksilön 
rutiinin ja kokemuksen välistä suhdetta toisiinsa. Estävät tekijät ovat äärimmäisyyk-
siin vietynä estäviä, mutta samalla tavalla rakentavat tekijät voivat aiheuttaa estävien 
tekijöiden kanssa luovuuden tukahduttamista: 
 

”Mut sitten se, että tukeutuuks se liikaa siihen omaan kokemukseensa? Pystyyks 
se enää aattelee juurikaan avaamaan sitä asiaa siinä enempää ja miten se pystyy sit 
vastaanottaa uusii ehdotuksia asian suhteen? No kyllähän täs nyt oli näitä eilisen 
perusteellakin, niin oli kokeneita henkilöitä, mut nekin pysty siinä myöntymään-
kin jossain asioissa ja sit keskustelemaan siitä, mut sit oon nähny myös heitä, ket-
kä sanoo, et ei, hän tietää et se ei onnistu, että tää on ainut vaihtoehto mitä tässä 
voidaan tehdä. Ei pysty kaikkien kanssa välttämättä niin avoimesti sitten keskus-
telemaan siitä, et se tuntuu hankalalta ja ne luottaa liikaa siihen kokemukseen-
sa.”  

 

5.1.2 Ryhmätason luovuustekijät  

 
Keskustelu lähti pidetyn tauon jälkeen nopeammin liikkeelle ja siirryttiin haastatte-
lussa ryhmätason rakentaviin tekijöihin eli ryhmähenki, johtajuus ja päämäärä. Johtajuus 
oli ensimmäinen tekijä, josta aloitimme keskustelun. Johtajuus käsitteenä vaati alussa 
selittämistä, että millaista sillä tarkoitetaan. Esittelin lyhyesti sille kuvailun. Johtajuu-
dessa haastateltavat keskustelivat aktiivisen ja passiivisen johtajan roolista vastaavas-
sa tilaisuudessa. He näkivät, että molemmilla puolilla on eri vaiheissa roolinsa.  
 
Johtajan tulee ottaa roolinsa ryhmässä, mutta luotettava ryhmäläisten ammattitaitoon. 
Johtaja voi käytöksellään ja teoillaan estää luovuutta, jos hän persoonana on liian 
aktiivinen tai ei ota ollenkaan johtajuutta työskentelystä. Haastateltavat pitivät johta-
juuden puutetta luovuutta estävänä tekijänä. Johtajan muodollinen arvovalta täytyy 
saada hävitettyä, jotta teoille ja sanoille jää enemmän tilaa. He pitivät kuitenkin soti-
lasorganisaation kaltaisessa organisaatiossa hyvänä sitä, että johtajat ottavat ja yleensä 
tietävät roolinsa. Vastaavassa luovuussession kaltaisessa tilaisuudessa johtajalta vaa-
ditaan tunnetta vapaudesta ja luottamusta ilman, että hän olisi koko ajan on neuvo-
massa tai ohjaamassa. Johtajan tulee tulla ryhmäläisten tasolle. Tämä voi lähteä jo 
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istuinpaikan valinnasta tai määrittämällä tilaisuuteen vastuullisia alijohtajia. Alijohta-
jat ohjaavat jonkun osan luovuussessiosta ja pääsevät osallistumaan päätöksente-
koon. Tätä kokeiltiin ryhmätyöskentelyvaiheessa eikä siinä nähty haittaa, vaan jopa 
kokeiluluonteisesti positiivisena. Annan haastateltavien kertoa tarkemmin johtajuu-
den merkityksen ryhmätasolla luovuuden rakentajana:  
 

”Johtajuus sinänsä on tärkeetä, koska jos ryhmä lähtee siihen, että siinä on omat 
pienet porukkansa ja johtaja ei niin sanotusti saa sitä kuitenkaa, jos pitää ryh-
mässä siis pysyä, jotta se toimii kokonaisuutena eikä silleen, että annetaan mahdol-
lisuus, että "tehkää sitte omissa pienryhmissänne". Kyl johtajii tarvitaa, koska 
jonku pitää antaa ainakin meidän organisaatiossa minun mielestä tällänen tuki 
sille ryhmän tekemiselle ja jolleki se vastuu kannetaan. Siinä on kova. Jos ei johda, 
niin todennäkösesti ryhmä rupee tekemään omiaan.”  
 
”…jos ryhmässä on sellasia tyyppejä, mitkä haluais olla enemmän johtajana eli tuo 
itseään esiin ja omia mielipiteitään, niin ne tulee vaikuttaan siihen ryhmän tekemi-
seen paljon. Ne vaikuttaa, koska ne on kuuluvaäänisiä, ne tuo itseään rohkeesti 
esiin. Mutta oikeesti kun tosipaikka tulee, ni ne vetäytyy myös vastuusta. Eli sil-
lon jää se, vaikuttaa siihen ryhmän tekemiseen, eli se vastuu jää varsinaisen johta-
jan harteille, vaikka nää muut on vieny sitä ryhmää tiettyyn suuntaan. Se kyllä 
vaikuttaa vahvasti tekemiseen.  
 
” Mun mielestä jos puhutaa tälläsestä luovasta asiasta eli pitäis pystyä tekemään 
jotain uutta, niin sit ei saa myöskää johtaa liikaa, vaan pitää antaa tietty suunta, 
mutta sä et saa liikaa ajaa vaikka jotain omaa mielipidettä tai näkemystä siinä, 
koska se kääntyy herkästi siihen, jos ei oo tarpeeks vahvoja vastaväitteitä. Se pitää 
olla tietty suunta, muttei liian selvä.”  
 
”Mutta aina, ku puhutaa siitä luovuudesta, ni se on hyvä, ku on pienryhmä, ni 
annetaa siinä ryhmässä hetken aikaa, ei päätetä heti sitä, että kuka vetää sitä 
ryhmää, vaan annetaa sen lähtee omalla painollaan rullaamaan eteenpäin. Kyl siitä 
aina jostain tulee se ryhmän, kuka pitää yllä puhetta ja johtaa sitä ryhmää… 
Koska aina, ku puhutaa tosta luovuudesta, ni pitäis olla sillee, että asettuu kaikki 
samalle tasolle ja ryhmä, ja sit siitä lähetää eteenpäin. Johtajuus on tärkee, mut 
mihin se liittyy aina. Nyt kun puhutaan luovuudesta, ni mun mielestä sillon pitäis 
johtajuuden määräytyy vapaammin, ei niinkään tiukasti määrättynä.”  

 
Toinen ryhmätason rakentavista tekijöistä päämäärä oli haastateltavien mielestä sel-
västi määritetty jättäen riittävästi vapautta heidän ajatuksille ja toiminnalleen. Pää-
määrän kuvailu noudatteli pitkälti aikaisemman tutkimuksen tuloksia. Sen määrittä-
minen alkuvaiheessa tilaisuutta antaa suunnan, jota vaaditaan luovassa työskentelyssä. 
Johtajan rooli määrittämisessä on keskeistä, mutta sen väljyys muille ryhmäläisille 
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mahdollistaa ajatuksen jatkamisen esimerkiksi pienryhmissä. Tällä säästetään aikaa 
epäoleelliselta, koska tilaisuuksille on yleensä olemassa jonkinlainen aikataulu. Pää-
määrän luomisessa tulee siksi ottaa huomioon käytössä oleva aika, sen määrittämisen 
tarkkuus, jaksottamiselle ja millaiselle ryhmälle sen määritetään. Haastateltavien mu-
kaan ei riitä, että päämäärän vain kertoo, vaan täytyy pystyä laittamaan se tarkem-
paan viitekehykseen. Tämän näkee myös videomateriaalin perusteella. Tällä tavalla 
lisätään motivaatiota ja tilaisuuden tärkeyttä, jotka vaikuttavat ryhmään.  
 
Tilaisuudessa päämäärä jätettiin tarkoituksella väljäksi, vaikka itse aihepiiri oli tuttu ja 
tilaisuuden luonne oli enemmän pohtiva kuin tuloshakuinen. Päämäärän määrittämi-
sessä onnistuttiin ja sitä kautta voidaan nähdä ryhmätasolla sen rakentavan osaltaan 
luovuutta. Haastateltavat näkivät seuraavalla tavalla päämäärän: 

 
”…meillä oli yhteinen päämäärä, ni se myös ajo siihen, että me myös pystyttii hel-
posti tekemään yhessä ja tekemään sitä siihen suuntaan, mihin me halutaan. Yh-
teinen päämäärä on myös tosi tärkee tässä sen takii.”  
 
”Jos päämäärä on semmonen, mikä antaa tarvetta yhteiselle ponnistelulle, ni kyl 
luovuutta tulee. Sit varsinki, ku kuullaa toisten ideoita, ni sitten ruvetaa itte yhdis-
telemään omia näkemyksiä, että täähän vois toimia, minä tuon omani tähän, hän 
tuo omansa, siitä tulee yks toimiva ratkasu.” 
 
”Kyllä oli kuitenki selkee se päämäärä. Päämäränä se oli määritetty…”  
 
”Jos ois ollu enempi päämäärää, ois ollut rajotteita, se ois ohjannu enemmän sitä 
kohti tiettyä päämäärää. Sillon, ku ei oo riittävät rajotteetkaa, ni se rönsyää.”  

 
Kolmas ryhmätason rakentavista tekijöistä ryhmähenki jäi analyysin perusteella mo-
nitulkintaiseksi. Sen rooli koettiin alkukeskustelussa vähäisemmäksi, mutta sen syynä 
oli tilaisuuden luonne, joka lyhyen keston vuoksi ei vielä haastateltavien mukaan ra-
kentunut ryhmähengeksi. Ryhmähenki ei tule vain, että toimitaan ryhmässä ja teh-
dään yhdessä asioita. Se vaatii jokaiselta ryhmäläiseltä heittäytymistä ja enemmän 
kuin paikalla olemista. Luovuussessiossa ei koeteltu ryhmähenkeä esimerkiksi vai-
keilla ristiriitatapauksilla. Johtajana haastoin esitettyjä malleja, mutta vaikeimpia ryh-
män henkeen vaikuttavia tekijöitä ei ollut havaittavissa. Tilaisuudessa oli vapaata ja 
rentoa keskustelua. Ryhmähenki koettiin kuitenkin tätä suuremmaksi ja siihen liittyy 
jotakin aitoa ja luonnollista puolta. Se ei tule toivomalla tai ole itsestään selvää, vaik-
ka valittaisiin ryhmäksi millaisia henkilöitä tahansa. Ryhmähenki ikään kuin pitää 
ryhmää kasassa. Siihen liittyy muut luovuuden rakentavat tekijät ryhmätasolla. Haas-
tatellut totesivat sen sisältävän näiden tekijöiden lisäksi yhteistoimintaa ja vuorovai-
kutusta, jotka syntyvät aidoista tilanteista ja tunteista. Useampi haastateltavista näki 
johtajalla olevan tärkeä rooli ryhmähenkeen, mutta johtajan roolia ei kuitenkaan näh-
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ty ainoana tekijänä. Esitän seuraavaksi yhden mielenkiintoisen keskustelun, jossa 
haastateltavat kävivät läpi ryhmähenkeä: 
 

” Kyl johtajii tarvitaa, koska jonku pitää antaa ainakin meidän organisaatiossa 
minun mielestä tällänen tuki sille ryhmän tekemiselle ja jolleki se vastuu kanne-
taan. Siinä on kova. Jos ei johda, niin todennäkösesti ryhmä rupee tekemään omi-
aan. Mut ryhmähenki itessään on myös iso juttu. Jos ryhmä keskenään ei halua 
toimia, niin johtajuuski alkaa olla aika hankalaa, koska ei yks ihminen loppupe-
leissä, vaikka sille minkä näköset lailliset velvotteet ja oikeudet ois annettu, ni ih-
misellä on kuitenki suuri vastuu tai oma tekemisen halu…Jos ryhmähenki pysyy 
hyvänä ja johtaja pystyy sitä eteenpäin työntämään, ni päämäärä todennäkösesti 
saavutetaa.”  
 
”Kyllähän noitten puuttuminen taas ois este.” 
 
”Se [ryhmähenki] ois varmaa näkyny paremmin, jos me oltais menty eteenpäin, tää 
jatkuis pitempään. Me pystytää hyvin työskentelemään ja kunnioittaa toisiamme. 
Mutta eihän meillä ollu semmosta siinä mielessä ryhmähenkee, että joku tietty po-
rukka ponnistelee yhteisen tavotteen saavuttamiseksi. Vielä sitä saavuttamiseksi, 
ehkä siihen voi muodostua, jos me oltais tehty vielä kaks ja puol päivää töitä, et tu-
lee semmonen "täähän onki meiän juttu".  
 
”Jos oltais puhuttu realiteeteista, meillä olis ollu realistiset lukemat tossa ja sanottu 
"näin on mentävä" ja meidän olis pitäny se saada tehdä, ni ehkä sit se ois kaik-
kien meiän vastuulla vielä ollu, ni kyllähän siinä vaiheessa ryhmähenki olis toden-
näkösesti tullu omanaan. Oisko se näkyny hyvänä vai huononoa, koska sittenhän 
ois myös paineet noussu. Eilenhän me saatii periaattees sanoo mitä vaa ja heitellä 
ihan kaikki, mitä haluttii, tuli vaa mielee, ni tietyl mielellä se oli ehkä vaan, että 
kuka mitäki keksii sanoja suustaan tuoda. Tässä eilisessä ryhmätehtävässä pää-
määrä ei antanu meille sellasta rasitetta ponnisteluu, tarvetta, että meiän ois tar-
vinu ryhmänä ruveta oikeesti. Luultavasti se henki ois luotu siihen. Totta kai ei se 
ryhmähenki vaa tuu, ku mennää ryhmään. Kyllä sitte joudutaa aina vähän aikaa 
luomaa ja kattomaa, minkä näkösiä ihmisiä.”  
 
”Mut onhan se kuitenki luovuuden, rakentajat, ku jos yhteiseen ponnistellaan, 
laittaa sitten...”  

 
Asetin ongelmanratkaisuvaiheeseen seuraavia oletuksia ryhmätason rakentavista teki-
jöistä: 
 

Päämäärän selkeys ja tapa asettaa se, vaikuttaa osallistujiin positiivisesti (Oletus 
voidaan vahvistaa, koska videon perusteella päämäärä tuotiin selkeästi esille ja siitä käytiin 
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keskustelua. Haastatteluissa kaikki olivat tietoisia ryhmätyövaiheen päämäärästä ja niistä 
tavoitteista, joita asetettiin työskentelylle. Nämä toimet rakensivat aineiston perusteella luo-
vuutta.) 
Johtajan aktiivisella, rakentavalla ja eteenpäin katsovalla otteella ryhmä kokee 
johtajuuden olevan kunnossa (Oletus voidaan osittain vahvistaa aineiston perusteella, 
koska johtajuus koettiin luovuutta rakentavaksi tekijäksi. Mutta lyhyessä tilaisuudessa, jossa 
annettiin vapautta ja luottamusta ryhmäläisille, johtajuuden rooli ei erityisemmin korostunut. 
Aktiivisuus nousi esille vaiheissa, joissa kerättiin tietoa ylös ja pyrittiin ratkaisuun. Rakenta-
va rooli nousi keskusteluiden kohdissa, joissa täytyi kuunnella ja jatkaa jonkun esille nosta-
maa ajatusta eteenpäin. Eteenpäin katsominen konkretisoitui alkuvaiheen päämäärän ja uu-
sien ideoiden tukemisena.) 
Kaikki tuntevat ryhmässä toisensa, mikä mahdollistaa paremman ryhmähengen 
(Oletusta ei voida vahvistaa, koska haastateltavat totesivat, ettei varsinaista ryhmähenkeä 
heidän mukaansa muodostunut. Tätä tukevia toimia tehtiin ja luotiin mahdollisuus vali-
koidulla ja entuudestaan toisilleen tutuille henkilöille ryhmähenkeen, mutta sen rooli ei ollut 
alkuoletuksiin nähden niin suuri. Valikoidut henkilöt rakensivat luovuutta tuntemalla toi-
sensa olemalla heti alusta asti vähemmän muodollisia tai varovaisia. Tällä tavalla säästettiin 
myös aikaa. Kuitenkaan varsinaista ryhmähenkeä ei muodostunut yksilöiden toistensa tunte-
misesta, vaan sen muodostuminen olisi ennalta tuntemisesta huolimatta vienyt enemmän aikaa. 
Lisäksi tätä saattoi vähentää tutkimuksellinen lähtökohta ryhmätyölle.) 

 
Ryhmätason rakentavat tekijät näyttäytyivät luovuussession vaiheissa eri tavalla. 
Luovuussessiossa päämäärän rooli oli alkupainotteinen, mutta johtajuudessa se pai-
nottui työskentelyssä enemmän koko matkalle. Nämä tekijät myös kytkeytyivät vah-
vasti toisiinsa. Päämäärän asettaminen ja sitä kautta luottamusta ja vapautta tarjoava 
johtajuus mahdollisti luovuuden rakentumisen. Haastateltavat tunsivat tärkeäksi saa-
da suunnan, mutta sen jälkeen johtajan tuli päästää irti ja luottaa ryhmäläisiin. Rat-
kaisupaikoissa johtajan tuli olla aloitteellinen, jotta saatiin selkeyttä ja voitiin edetä 
seuraavaan vaiheeseen.  
 
Ryhmähenki on muutakin kuin kasattu ryhmä yhdessä tilassa, vaikka ryhmäläiset 
tuntevat toisensa. Ryhmähenki muodostuu konkreettisista asioista, jotka yhdistyvät 
aitoon ja spontaaneihin keskusteluihin. Sitä on vaikea saada lyhyessä tilaisuudessa 
esille. Haastatteluaineiston perusteella ryhmähenki on tärkeä osa luovuuden rakenta-
jia, mutta videomateriaalista katsottuna tunnelma, huumori ja motivoitunut ryhmä 
rakensi riittävän ryhmähengen toiminnalle ja tuloksen saavuttamiselle.  
 
Siirrytään käsittelemään ryhmätason mahdollistavia tekijöitä eli johtaminen, vuorovaiku-
tus ja näkymätön virka-asema. Näistä tekijöistä näkymätön virka-asema ymmärrettiin 
käsitteen mukaisesti tavalla, jossa sotilasorganisaatiossa tai siviiliorganisaatiossa teh-
tävän muodollinen arvovalta tai aseman korostaminen organisaatiossa ei kuulu ryh-
mätyöskentelyyn. Häivyttämällä nämä muodollisuudet taka-alalle tavalla, joka tulee 
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yksilölähtöisesti itsestään, mahdollistaa ryhmätasolla luovuutta. Ryhmässä oli eri ta-
soilta henkilöitä ja he pystyivät jättämään tehtävänsä ryhmätyön ulkopuolelle. Nämä 
eivät myöskään aineiston perusteella vaikuttaneet muihin ryhmäläisiin. Esimiesase-
massa olevilta tämä vaatii enemmän, koska heidän tulee ”laskeutua” muiden tasolle. 
Ryhmäläiset pitivät loppujen lopuksi itsestään selvänä näkymättömän virka-aseman 
ja erityisesti sen liiallisen korostamisen vaikuttavan luovuuteen:  
 

”Se virka-asema, sitähän me käsiteltiin jo aikasemmin. Tultiin siihen tulokseen, 
että se on mahdollista rakentaa.”  
 
”Kaikkien panosta ryhmässä tarttetaa siihen. En kokis sitä hyvänä, että meillä 
ois siinä se, että mennää nuorempana, vanhempana ja ku pyyän puheenvuoroa, ni 
"herra kapteeni, saanko esittää". Se jossain määrin ainaki omasta mielestä rajot-
taa sitä toimintaa, ainakin oman luovuudenkin esittämistä.”  
 
”Samaa mieltä tosta, että jos sä nyt sanoisit mulle, että "sä ku oot nuorempi raja-
vartija, ni kirjata ylös, mitä me muut keksitää". Voi olla, että lähtisin kotii, en 
ehkä haluais olla tässä edes mukana.”  
 
”…me ollaa kuitenki sotilasorganisaatiossa, ni toi näkymätön virka-asema, se tie-
tyl taval. Eilen pystyttii tosi hyvin riisumaa, vaikka me ollaa virkavaatteissa täällä, 
ni arvomerkit ei millää tavalla tuu esiin ja merkkaa sitä asemaa tässä tilanteessa.”  

 
Näkymättömään virka-asemaan yhdistettiin myös siviilivaatetus. Tilaisuudessa 
olimme virkavaatteissa. Useampi haastateltava totesi, että olisi erikoisempaa nähdä 
vastaavassa tilaisuudessa henkilöt siviilivaatetuksessa kuin yhdenmukaisessa virka-
vaatetuksessa. Sotilasvaatteissa jokainen on ikään kuin ulkoisesti samalla tasolla. 
Haastateltavat kuvasivat, että heidän olisi yhtäkkiä ollut vaikea lähteä työskentele-
mään siviilivaatetuksessa normaalisti. Tätäkin pidettiin tottumiskysymyksenä eikä itse 
vaatetus ollut keskiössä luovuuden tekijöissä. Sillä oli kuitenkin mielenkiintoinen 
sivujuoni näkymättömään virka-asemaan, johon liittyy virkavaatetus: 
 

”Mä oon sinut itseni kanssa, tän asemani kanssa, näitten vaatteiten kanssa. Ne ei 
oo mulle mikää mörkö. Jollekihan ne saattaa olla mörkö, että "aina ne pitää napit 
olla kiinni, aina pitää virkavaatteet päällä olla"…Alussa saattaa olla negatiivi-
nen homma. Myöhemmin ehkä muuttuu positiiviseks, koska alussa me oltais epä-
mukavuusalueella kaikki suhteessa toisiinsa…Mulle on hyvin luonnollista, mennä 
luonnollisimmaan mun silmissä sinänsä… Tottunu tollasee. Jos ois olluki tässä ti-
lanteessa korvakoru ja pipo koko ajan päässä tai muuta, ni mulle se ei ois herät-
täny luovuutta, vaan ois menny aikaa ennen kuin olisin päässy saman [x henkilön] 
kanssa.”  
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”Näin mä nään iteki tän. Sen takii mä kysyinki, miten te sen koette, koska mul-
le tää on luontasempi se. Me ollaan helpompi eikä tarvii uudellee tutustua.”  

 
Vuorovaikutusta pidetään ryhmässä yleisemmin yhtenä keskeisempänä tekijänä luo-
vuudelle (ks. luku 2). Haastateltavien mukaan on vaikea vastata itsestään selvyyteen, 
koska vuorovaikutus ymmärrettynä keskusteluna ja kaikessa kanssakäymisenä yksi-
löiden välillä tai ryhmässä on edellytyksenä onnistuneelle vuorovaikutukselle. Vuo-
rovaikutus ei ole itsestään selvää, varsinkaan sen rakentava näkökulma, koska ei ole 
yksinomaan hyvää vuorovaikutusta. Siksi vuorovaikutuksella mahdollistetaan luo-
vuutta. Onnistunut vuorovaikutus kytkeytyy siinä ryhmähenkeen, että muodostuu 
enemmäksi kuin pelkkä keskustelu yksilöiden välille. Siihen liittyy toistensa kunnioit-
taminen, kuuntelutaidot, heittäytyminen tilanteisiin, yhdessä työskentelyn taidot ja 
henkilökemiat, mitkä vaikuttavat onnistuneeseen vuorovaikutukseen.  
 
Luovuussessiossa vuorovaikutusta voidaan pitää enemmän rakentajana kuin mah-
dollistajana, koska haastateltavien kuvaamia haittaavia piirteitä ei esiintynyt työsken-
telyssä. Tämä oli enemmän rakentavaa ja avointa keskustelua, jolla oli päämäärä. Yk-
silöt toistensa kesken ja myös ryhmässä onnistuivat vuorovaikutuksessa. Tätä tukee 
videoaineiston analyysi. Keskustelu ryhmässä ja useamman kuin kahden henkilön 
soluissa oli luontevaa eikä ketään jätetty sen ulkopuolelle. Kaikki pystyivät osallistu-
maan keskusteluihin ja tätä tukee myös yksilötason rakentavien tekijöiden analyysit. 
Tulee huomioida, että analyysissä on keskitytty puheeseen ja yleiseen käytökseen. 
Kasvojen mikroilmeet tai muut äänteet eivät olleet mukana analyysissä. Haastatelta-
vien kertomana vuorovaikutus oli:  
 

”Tässä ryhmässä vähän on ollu tätä, että on puhuttu päälle tai että on kimpaan-
nuuttu toisen sanomisesta, vaan annettu kaikille mahollisuus. Onhan tää ollu hy-
vinki korrektia tää meiän toiminta. Kaikki ilmeisesti jonkunnäköset vuorovaiku-
tustaidot osaa eikä halua niin sanotusti astuu toisen päälle heti, kun avaa suunsa. 
Ei oo niin persoonana sellasia vuorovaikutustaitosia, että ois jatkuvasti päälle pu-
humassa. Kuunnellaan, sen jälkeen ite puhutaan. Hyvinkin korrektia. Jossain ti-
lanteissa, jossain ryhmissä, missä oon ollu, saattaa tulla sellasta, että sinun kesken 
lauseen toinen alottaa omansa. Sit se kaikki kääntyy sinne ja sulla jää kaikki 
kesken. Tässä on ollu hyvinki helppoa tää keskustelu. Varmaa se on tää yleinen 
ilmapiiri, mikä tässä on ollu. Kun tiedetään, että käsketään jopa tietyllä tavalla 
olla omia ittejänne, "heittäytykää", sitten sen ottaa kirjaimellisesti, pystyy myös sa-
nomaa. Ja kun annetaan sanoa, ni toimivaa vuorovaikutusta tässä ryhmässä. Niin 
sen pitäs ollakki.”  
 
Mun mielestä se on edellytyksenä tavallaan tämmöselle ryhmälle, mitä meidän ase-
malle. Tämmönen malli, että siellä muutama tyyppi hoitaa tätä tehtävää, muutama 
tyyppi tätä, sit on johto-osa, sit on se iso osa, mikä tekee sitä päätehtävää. Kaik-
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kien tavallaa pitää keskustella keskenään niistä tehtävistä, että ne paikat menee 
oikein päin ja se homma menee eteenpäin. Se on lähtökohta mun mielestä hyvän 
ryhmän kannalta.  
 
”…Kaikilla oikeesti tässä ryhmässä, ni toimitaan, vuorovaikutus. Ryhmätyösken-
telyy ei voi olla ilman vuorovaikutusta. Se, että joku tykkää työskennellä yksin ja 
yksilötasolla, ei tarkota siinä mielessä, etteikö se ois arvokas ryhmän kannalta. 
Mut se ei itte siihen ryhmätyöskentelyy osallistu. Se voi tehä siihen valmistavaa asi-
aa tai jonku, ja sen jälkeen hän ei haluu osallistuu. Hän voi esittää sille ryhmälle, 
että hän sai tälläsen tulee. Sen jälkee se ryhmä alkaa jauhaa sitä asiaa siinä. Mut-
ta ilman vuorovaikutusta ei.”  

 
Viimeinen ryhmätason mahdollistava tekijä johtaminen on jo käsitteenä laaja. Tässä 
yhteydessä sillä tarkoitettiin ryhmän konkreettista johtamista, suunnittelua, ohjaamis-
ta ja kehittämistä yhteistoiminnassa ryhmän kanssa. Ryhmällä oli nimetty yksi johtaja, 
joka oli allekirjoittanut. Onnistunut johtaminen on oleellista luovuuden muodostu-
miselle, koska sitä kautta mahdollistuu moni asia ryhmätasolla. Sillä voidaan haastat-
teluiden perusteella estää luovuutta, jos johtaminen epäonnistuu. Johtamista pidet-
tiin kuitenkin haastattelujen perusteella luovuussessiossa onnistuneena. Muutamia 
syitä tähän tunnistettiin. Ensiksi toiminta oli suunniteltua ilman, että vaiheiden sisällä 
tapahtuvat osiot olisivat ennakkoon käsikirjoitettu. Toiseksi ryhmäläiset pystyivät 
vaikuttamaan tulokseen. Kolmanneksi johtaminen tapahtui enemmän kollektiivisesti 
keskustelun kautta kuin hierarkkisesti johdettuna. Tulosten kokoamisessa taas joh-
taminen oli vahvempaa ja kontrolloivampaa. Tällöin nimetty johtaja konkreettisem-
min ohjasi ja käski toiminnan suunnan ja käsittelyn periaatteet. Haastatellut pitivät 
päämäärän asettamista tärkeänä vastaavassa tilaisuudessa, koska johtaminen sen jäl-
keen ikään kuin luovutetaan ryhmälle, joka alkaa yhdessä viemään päämäärää tu-
lokseksi: 
 

”Tossa eilen sitä ryhmätyötä kun mietitään, niin meidän osalta ehkä se päämäärä 
ohjaa enemmän sitä ryhmätyöskentelyä kuin mikään johtajuus tai johtaminen. Ta-
vallaa kaikki haki sitä yhtä. Siinä ei tullu esiin oikeestaan sellasta, että kuka ois 
lähteny selkeesti viemää yhtenä, vaan se ryhmä, sieltä pulppus niitä ideoita koko 
ajan siihen.”  
 
”Mä koin sen ihan samalla tavalla, että johtaminen tulee siinä vaiheessa, ku asete-
taa se päämäärä. Sit se ryhmä luovuuden mahdollistajana, on just se päämäärä ja 
ryhmätasolla toimitaan. Mä aattelen ihan samalla tavalla siellä, että se johtaminen 
tulee siinä vaiheessa, että se on selkeesti, ihan oikeesti just se, että halutaan niitä 
hulluja ideoita tai asetetaan se selkeempi päämäärä, missä on ne tietyt raamit, fat-
kat, "miettikää tän pohjalta". Se tulee siinä vaiheessa se johtaminen ja se on mie-
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titty tarkkaan ja päämäärän asettelun kautta mennään ryhmätason luovuuteen. 
Siinä mielessä se johtajuus on mahdollistajana hyvinkin vahvasti osassa.”  
 
”Niin tosta johtamisesta, ni siihen omasta mielestä vaikuttaa just päämäärä. Ei-
len oli kohtuu lavea päämäärä tietty. Mut jos se päämäärä on paljon rajatumpi, 
esimerkiks "kehittäkää työvuorosuunnittelu", ni nopeesti valkataa siihen keskuu-
destamme johtajaks joku sellanen, jolla on siihen jo ennestää vahva kokemuspohja. 
Ainaki ittellä on sellanen. Mieluusti mä otan sen siihen johtamaan, koska sillä on 
hyvii näkökantoja luultavasti siihen ja mitä minä pystysin kyseenalaistamaan siinä 
ryhmässä. Elikkä aika paljon vaikuttaa minun mielestä se päämäärä siihen johta-
jaan kautta johtajan valinta. Ei niinkään välttämättä hänen arvoonsa tai vir-
kaansa.”  
 
”Kyl johtamista tarvitaan. Koska jos kukaa ei oikeesti laita niitä tiettyjä rajoja 
siihen, ni kyllä se saattaa rönsyillä. Varsinki tällasessa organisaatiossa, missä me 
ollaa totuttu siihen, että joku johtaa. Aina on se joku, joka on ylempänä ja johtaa 
sitä toimintaa, että pystytää aina hyppäämää seuraavalle asteelle… Kyl minä us-
kon, että meillä johtaminen tulee kaikessa ryhmätyössä aika, se vaa napsahtaa, et-
tä jonkunhan tätä pitää johtaa, ku me ollaa sotilasorganisaatiossa… Minä saan 
ainaki tossa meiän organisaatiossa, kyl me joku johtaja tarvitaa, että se luovuus ees 
pystyy jollai tavalla lähtemään käyntiin, jos ryhmästä puhutaan.”  

 
Johtamisessa ja erityisesti kohdeorganisaation kaltaisessa ryhmätyöskentelyssä onnis-
tuneeksi koettiin yksilöiden rohkaiseminen miettimään ja tuomaan esille ”villejäkin” 
ideoita. Johtamisessa tuli laskeutua ryhmän tasolle. Johtajalla ja hänen toiminnallaan 
oli merkittävä rooli luovuuteen, koska erityisesti kohdeorganisaatiossa ollaan totuttu 
johtajan esillä olemiseen. Nyt johtaja osasi jättää roolin ja soveltaa tilanteen vaatimal-
la tavalla. Johtaminen oli näkymättömämpää, mutta se näyttäytyi haastateltaville on-
nistuneesti. Tilaisuuden johtamisen päätyö tehtiin jo suunnitteluvaiheessa. Sen jäl-
keen ryhmäläisten motivointi ja yksilöllinen johtaminen mahdollisti luovuutta ryh-
mätasolla: 
 

”Mun mielestä se oli positiivinen, et se oli just tuohon pisteesee saakka hyvin suun-
niteltu, hyvin johdettu. Elikkä siinä oli selkee alkusysäys. Kuitenki siinä oli selkee, 
aikasemminki sanoin, selkeet painotukset, mitä halutaan, "olkaa luovia, olkaa 
jopa villejä ajatuksienne kanssa".”  
 
”Sitte niitä tuli myös tulemaan niitä luovia ideoita, mitä ei oltu ees paperille siinä 
itte suunnittelutilanteessa saatu, ni se hetkihän ois kannattanu kattoo luovana 
hetkenä, ku laitettii paperi tuohon ja "ruvetkaa latelemaan". Sit tuli vähän ehkä 
pientä sitä, ei nyt sanota polttavaa stressiä, mutta tietty semmonen, että kun niitä 
ajatuksia oli, aika kävi, aika loppu, nyt on vaa tehtävä, ni se luovuus tuli ihan 
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vaa spontaanisti. Ruvettii vaa keksimää sitä mukaa, mitä me oltii jo keksitty, ni 
sitten sen eteen tuli, no nyt lähetää, koska tosta tekniikasta kaikki tää oikeestaa 
oikee puoli, ei noita kirjotettu mihinkää. Ne tuli vaa sen mukaan, ku myö päästii 
tuohon niitä latelemaan, ni sitten me ruvettii niitä myös miettimää siihen, että "tuo 
pitää ottaa ja tuo pitää...". Luovuus tuli siinä.”  

 
Määritin ryhmätason mahdollistaviin tekijöihin seuraavia oletuksia luovuussessioon: 
 

Valita vuorovaikutteisia ja sosiaalisia henkilöitä, jotta todennäköisyys onnistu-
neelle vuorovaikutukselle mahdollistuu (Oletus voidaan vahvistaa, koska videomateri-
aalin ja haastatteluaineiston perusteella vuorovaikutus oli ryhmässä toimivaa ja monipuolisesti 
onnistunutta. Henkilöt olivat valikoituja tällä perusteella, joten voidaan nähdä henkilöiden 
valinnalla olleen vaikutusta luovuuteen positiivisesti. Erityisesti tämä näkyi ryhmätason kes-
kusteluissa, joissa kaikki olivat samaan aikaa yhteisessä tehtäväosiossa keskustelemassa ai-
heesta.) 
Hierarkkinen lähtökohta [hypoteesi sotilasarvoista kapteeni (esimies) - rajavartija 
(alainen)] ei vähennä vuorovaikutusta, jos johtajat osaavat jättää virka-asemansa 
taka-alalle (Oletus voidaan vahvistaa, koska haastateltavat totesivat tämän onnistuneen. 
Esimiesasemassa olevat pystyivät olemaan ryhmässä vertaisina eikä virka-asemat organisaa-
tiosta vaikuttaneet negatiivisesti, vaan enemmän kokemuksellisena voimavarana ryhmätyös-
kentelyyn. Tätä oletusta tuki oikeiden henkilöiden valinta. Videoaineiston perusteella työsken-
telystä puuttuivat muodollisuudet, esimerkiksi puhuttelu ja auktoriteettien kunnioittaminen 
sotilasarvoissa, jotka ovat normaalia käytöstä sotilasorganisaatiossa. Vuorovaikutus ei ryh-
mässä vähentynyt virka-asemien muodostamisista hierarkioista johtuen.) 

 
Ryhmätason mahdollistavat tekijät olivat ennakkoon ajateltuna ”suuria” tekijöitä 
luovuudelle. Niistä huokui rakentavaa voimaa luovuudelle, vaikka niillä voidaan sa-
malla tavalla sitä estää rakentumasta. Siksi nämä ovat valikoituneet mahdollistavien 
alle. Vuorovaikutuksen positiivista roolia voi pitää liian itsestään selvänä. Siinä luo-
vuussessiossa onnistuttiin. Valikoidut yksilöt ja virka-asemien häivyttäminen työs-
kentelyssä taka-alalle aikaansaivat keskustelulle mahdollisuuden onnistua. Aineiston 
perusteella voidaan todeta johtamisella vaikutettavan rakentavasti ja estävästi luo-
vuuteen ryhmätasolla. Tähän liittyy päämäärän asettaminen ja sen jälkeen tilan jättä-
minen ryhmäläisten toiminnalle. Haastateltavat ymmärsivät ryhmän sisältävän eri 
tasoilta henkilöitä ja kokivat tämän mahdollisuutena. Tämä olisi voinut lukita vuoro-
vaikutusta, koska ryhmässä oli suoranaisia esimiehiä ryhmäläisille. Vuorovaikutus 
onnistui molemmilla tasoilla eli yksilöiden välillä ja ryhmäkeskustelussa. Ryhmätason 
mahdollistavien tekijöiden luokittelu mahdollistaviin on sinänsä aiheellista, koska 
aineiston perusteella tunnistettiin tekijöiden rakentavat ja estävät vaikutukset ryhmäl-
le. Tällä kertaa näissä onnistuttiin enemmän rakentavasti, joten tilanteenmukainen 
toiminta sanelee kuulumisen luokkiin.  
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Ryhmätason estävät tekijät eli lokerot, tilannekuvanpuute, menetelmättömyys ja aikataulu 
päättävät tämän osion käsittelyn. Aloitan käsittelyn tekijöistä, jotka oletin näkyvän 
suuntaan tai toiseen vähiten ryhmätyöskentelyssä: lokerot ja tilannekuvanpuute. Lo-
kerot tekijä tuli esikuntamaisesta organisaatiosta, jossa pitkäaikaisia projekteja hoide-
taan eri tavalla kuin lyhyt aikainen sessio. Luovuussessiossa varsinaisia lokeroita ei 
voinutkaan syntyä, joten tärkeintä olivat tekijästä haastatteluaineistosta kumpuavat 
kuvailevat piirteet. Haastateltavat ymmärsivät lokeroinnin ja tilannekuvanpuutteen 
tällaisessa työskentelyssä toisiinsa kytkeytyneinä tekijöinä. Lokeroita ei haluta ryh-
mään luotavan, koska se aiheuttaa tilannekuvanpuutetta. Samalla muutama haastatel-
tavista totesi, että kun ryhmäläiset toimivat samassa tilassa kaikki vaiheet, niin se 
väistämättä supisti heidän ajattelua samaan suuntaan. Tämä ei taas ollut tavoitteena, 
joten tilojen käytöllä on vaikusta näihin tekijöihin. Lokerointia voidaan ennalta eh-
käistä ja se vaatii ryhmätasolla johtamista. Se yhdistettiin kuitenkin niin kiinteästi 
tilannekuvanpuutteeseen, että näitä on tarkasteltava yhdessä.  
 
Tilannekuvanpuute ymmärretään monitasoiseksi ja ympäristöstä riippuvaiseksi. Ti-
lannekuvanpuutteella on rakentavaakin näkökulmaa, jos se yhdistetään epätietoisuu-
teen, jota motivoituneet yksilöt lähtevät ratkaisemaan. Keskustelua herätti myös 
vaihtoehto, että jos ryhmään olisi tullut täysin erilaisesta toimintaympäristöstä siviili-
työntekijä, olisiko tämä lisännyt luovuutta ryhmäläisissä vai ei. Tätä kautta olisi voi-
nut syntyä täysin uusia avauksia keskusteluun ja ne rutiinit, jotka ryhmätasolla pide-
tään pakollisina, olisivat voineet korvautua uusilla ajatuksilla. Tähän kytkeytyy myös 
asiantuntemus ja rutiinin molemmat puolet eli jos ryhmässä on erilaista asiantunti-
juutta ja se kykenee jättämään vanhat rutiinit pois, uusille ajatuksille syntyisi lisätilaa 
vuorovaikutuksessa. Toisaalta taas asiantuntemusta tarvitaan luovuuteen. Tilanneku-
vanpuutetta käsittelevä keskustelu oli sen verran mielenkiintoinen, että esitän sen 
seuraavaksi: 
 

”Toi tilannekuvan puute, se on aika mielenkiintonen, ku sehän on vähän estävänä 
taikka myös mahdollistavana. Nythän jotta me saatii järkevää luovuutta… Mut-
ta sitten, jos ottas joku ihan tuolta ulkopuolelta, kerrottais tää tilanne, kerrottais 
sille, ei oo kunnon tilannekuvaa, sen pitäis alkaa ratkoo tätä asiaa. Sieltä vois tul-
la ihan uutta luovaa näkökantaa. Voi olla tiettyihin lukkiuduttu. Ei se tilanne-
kuva, voi se olla myös sellanen luovuuden mahdollistaja, että sulla ei oo sitä vanhaa 
taakkaa siellä.”  
 
”Tohon oisin ite just tota samaa, että oltii samassa tai eri tilassa, ihan sama sinän-
sä, koska me ollaa kaikki tehty tätä työtä ja me tiietää, mitä laitteita tässä tarvi-
taa. Todennäkösesti meidän näkemykset ei ois tässä silti eronnu ihan hirveesti, 
vaikka me oltais oltu ihan eri tiloissa. Ku me ollaa käytännön työtä tehty kaikki 
jonku aikaa, ni me tiietää suunnillee, kuinka sen pitää mennä.”  
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”Luuletsä tietäväs?”  
 
”Sit se, että jos siellä ois pyydetty Helsingistä jotku insinöörit, jotka ei ees tiiä, mitä 
rajatarkastuksessa tehää, ni ne ois voinu tehä ihan mitä tahansa ja se ois ollu to-
dennäkösesti aivan erilaista ku mitä me ollaa aateltu tässä.”  
 
”Tai joku ihan muulta alalta. Joku, millä ei oo mitää hajuu. Vois ihan tosi luovii 
ratkasuita, mitä me ei osata ikinä ajatellakkaa.”  
 
”Tai entäs ryhmätyöskentelyssä, jossa oltas justii, ette ois tienny toistenne tekemisiä. 
Nyt kun ollaa edellee tää ryhmä ja oltais tehty vähän enemmän yksilölähtösesti, ni 
sit se tilannekuvan puute, te ette ois tienny, mitä muut tekee pelkästää ehkä pää-
määrän näkökulmasta, jolloin ois ollu enemmän sitä omaan lokeroon, suurin osa 
eri ryhmissä vielä.”  
 
”Oishan sieltä voinu tulla joku yllättäväkin, mitä joku lähteny ajattelemaan ihan 
eri tavalla, ni se ohjaa tietenki se toisten puhuminen ja toisten mielipiteet ohjaa sitä 
omaakin tiedostamattaan.”  
 
”Mutta just toi tilannekuvan puute ja mitä [x henkilö] just sano, jos otetaa joku, 
otettais ihan ulkopuolelta, jolla ei oo rajatarkastuksesta minkäännäköistä näke-
mystä. Miettikääpä sitä tilannetta, miten se henkilö kokis sen tulevaisuuden ja 
kaikki maailman uhkakuvat, ni kuinka tiukoille se haluis vetää? Sehän vois ku-
vitella, että se haluis kaikki mahdolliset tarkastukset, jos sillä ei oo mitää tietoo 
profiloinnista ja muuta. Onhan meillä tälläki hetkellä, meillä on tietyllä tavalla, 
me otetaa aina jotain riskejä. Nyt ne tietyt vaa korvataa ja automatiikka voi teh-
dä jotku tarkastukset. Samalla tavalla me otetaa jotain riskei siihen, että me pys-
tytää aina paljastaa kaikki rikolliset tai niiden rikollinen ajattelu, että ne menee 
toteuttaa jotain toimintaa johonki paikkaan, ni sitähän ei pystytä millää tavalla 
kitkee pois. Oisko se sit sillee, että sieltä jäis puuttumaa jotain ihan selkeesti jotain 
palikoita? Oisko se sitte, että open borders vai no borders, mikä onkaa? Tai sit ois 
se toinen ääripää, joka haluis, että tossa pitäis olla puomii, metallinpaljastimet ja 
kaikki maholliset?”  
 
”Joo, jos puhutaa osana ryhmää, jos sinne tulis ulkopuolelta, ni sehän vois herättää 
meissä semmosia. Ihan totta, en oo ikinä aatellu, että tää voi mennä näinki, tällä-
hän vasta foliohattu päässä oliki.”  

 
Eniten tilannekuvanpuutteen nähtiin vaikuttavan tilanteissa, jossa tulisi vaihtaa aja-
tuksia ja kehittää omaa ideaa ryhmässä eteenpäin eikä tähän ole sidottu rauhallista 
hetkeä ja tilaa. Tilannekuvanpuutteen ja lokerot tekijöiden esiintyminen ajallisesti 
lyhyessä tilaisuudessa on huomattavasti pienempiä kuin pidempikestoisessa. Selkeällä 
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ja johdetulla päämäärän asettamisella voidaan ennalta ehkäistä sellaista tuntemusta, 
että olisi tilannekuvan puutetta ryhmätasolla. Lokerot olisivat voineet syntyä, jos 
luovuussessiossa olisi laitettu pienryhmät työskentelemään eri tiloihin ja annettu 
toiminnasta ohjeet molemmille erikseen. Tälle ei kuitenkaan ollut tarvetta ryhmä-
työskentelyn ennakkosuunnitelman perusteella. Osaltaan tämä siis mahdollisti luo-
vuutta.  
 
Kaksi viimeistä ryhmätason estävistä tekijöistä on menetelmättömyys ja aikataulu. En-
simmäinen tekijä menetelmättömyys pyrittiin ratkaisemaan luovuussessiossa kokei-
lemalla työskentelytahdista riippuen kahta tai kolmea eri menetelmää. Nämä mene-
telmät olivat vaiheistettu työskentelyrytmin ja päämäärän mukaisesti. Menetelmät 
otettiin hyvin vastaan ja ne olivat toimivia.  
 
Haastateltavat pitivät tärkeänä menetelmien käyttöä. Niiden avulla saatiin ohjatusti 
ideoita esille ja ajatus päämäärästä pysyi työskentelyssä selkeänä. Ryhmänä toimimi-
nen tuntui ryhmältä eikä joukolta yksilöitä. Menetelmien valinta oli sikälikin onnis-
tunutta, että ne lisäsivät huomaamattomasti vuorovaikutusta ryhmässä ja poikkesivat 
rutiineista. Menetelmättömyys olisi ollut luovuuden estäjä, jos päämäärä olisi pidetty 
samana kuin aikaisemmassa kenttätutkimusvaiheessa. Tällä ei kuitenkaan voida tar-
koittaa sitä, että ilman menetelmää, luovuus on estetty. Tilaisuuden suunnittelijan 
tulee tunnistaa tilanteet ja tuntea ryhmäläiset, millaista menetelmää on tarvetta käyt-
tää. Esimerkiksi liian vaikea menetelmä olisi vienyt aikaa koko tilaisuudelta, jolloin 
ajatteleminen ja tekeminen olisi voinut keskittyä epäoleelliseen tavoitteen näkökul-
masta miettien. Siksi menetelmien käyttö vaatii asian- ja ryhmäntuntemusta. Mene-
telmät nähtiin tässä tilaisuudessa luovuutta rakentavaksi tekijäksi. Menetelmättömyys 
olisi taas aiheuttanut luovuutta estäviä tilanteita, joita haastateltavat kuvaavat vastaa-
valla tavalla: 
 

”Oli selkeesti [menetelmä oli], koska jos mietin, kaikki noista voi kyllä joo. Ei, 
jos helpoks lähtis, ei voi ihan muuta puhuu, selkeetä menetelmää, mikä meille ker-
rottii, että tällä tavoin nyt työskennellää tää homma. Ni ei ois sisäistä rakennetta 
syntyny, että ois alkanu luomaa. Ku meillä oli, tällä menetelmällä tehdään, tällä 
ryhmällä tehdään, ni se automaattisesti välillä etsii näitä ratkasuita, luovii rat-
kasuit. Mutta jos meillä ei ois ollu mitää, että me oltais oltu vähän hätäännytty 
tässä, ni se ei ois sitte lähteny liikkeelle.”  
 
”Toi menetelmättömyys, ni nään sen samalla tavalla, että oli hyvä, että oli se lähtö-
tilanne, näin mennää ja tällä menetelmällä eteenpäin. Se ois muuten menny todel-
laki pakka levällää häröilyks se homma, että ei ois ollu hyvä.”  

 
Aikataulu ymmärrettiin tulevan eri vaiheiden ja tilaisuuden ohjelman suunnittelun 
tuloksena. Lisäksi aikatauluun kytkeytyy päämäärä tilaisuudelle eli se on luotu sel-
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laiseksi, että ongelma pystytään ratkaisemaan käytössä olevassa ajassa. Aikataululla 
on merkitystä tavoitteen onnistumiselle, koska huonolla aikataululla tukahdutetaan 
luovuutta. Haastateltavat kuvasivat monesti ajan suhdetta heidän työskentelyyn. Ai-
kataululla voidaan viedä aikaa epäoleelliseen ja jättää sitä liian vähän ajatteluun tai 
tehdä se liian laveaksi. Tämä aiheuttaa keskittymisen katoamista tavoitteesta ja tavoi-
tellun päämäärän sumentumista. Aikataulu kytkeytyy vahvasti johtamiseen, koska se 
luodaan ensisijaisesti johtajan toimesta. Sen sisältöön pystyi myös luovuussessiossa 
vaikuttamaan. Tässä tapauksessa tilaisuus jaettiin vaiheisiin, jotka etukäteen suunni-
teltiin. Aikataulu on johtajan mahdollisuus ryhmätyöskentelyssä. Huonosti laaditulla 
aikataululla estetään luovuutta, kun taas onnistuneella aikataululla, jossa yhdistyy 
menetelmien, päämäärien ja ajan oikeanlainen suhde toisiinsa, mahdollistuu luovuus 
ryhmässä:  
 

”…toi aikataulu myös toimii kahteen suuntaan, ainakin mun kohalla toimii sillee. 
Ei pelkästää se löysä aikataulu tuo lisää luovuutta. Myös se rajottavaki aikataulu 
laittaa työskentelemään eri tavalla. Jossain vaiheessa muuten huomaan sen, että tää 
menee vaa tällee. Mutta kumpaaki suuntaa pitää sen aikataulun olla kohallaan, 
muuten se tappaa luovuutta kyllä…Kuitenki koko aika sulla [tutkija] tässä se 
johtajan rooli, vaikka meiät jaettais pienryhmiin, sä johdat kokonaa tätä systeemii, 
miten tää rakentuu ja miten mennää eteenpäin.”  
 
”Mutta se [aikataulu] pitää versus se ryhmäkoko, pienryhmäkoko ja se aika pi-
tää suhteuttaa aina toisiinsa, jotta se luovuus pääsee kukkimaa siinä tai saadaa se 
luovuus ulos.”  

 
Määritin luovuussession ryhmätason estäviin tekijöihin seuraavat oletukset: 
 

Ryhmäläiset kokevat, että aikataulu on suunniteltu ja vaiheistettu, mutta aikaa on 
riittävästi jätetty vaiheiden toteutukseen (Oletus voidaan vahvistaa, koska haastatelta-
vat kokivat ajan olleen riittävä, päämäärään saavuttamiseen oli luotu vaiheistus ja aikatau-
lua johdettiin työskentelyn aikana. Tämä yhdistelmä oli haastattelun ja videoanalyysin perus-
teella toimiva.)  
Ryhmäläiset voivat tuntea, että menetelmät tuntuvat liian työläältä (Oletusta ei 
voida vahvistaa, koska menetelmien valinta osui oikeaan ja tuki ideointia sekä päämäärän 
saavuttamista. Menetelmät olivat ensikertalaisille selkeitä ja niiden käyttöperiaatteet selitettiin 
osallistujille. Menetelmiä pidettiin luovuuden mahdollistajina. Lisäksi videoanalyysin perus-
teella osallistujat olivat innostuneita osallistumaan uuteen tapaan lähestyä ongelmaa ja perin-
teisempää ryhmätyöskentelyä.)  

 
Ryhmätasolla estäviä tekijöitä pyrittiin tarkoituksella kääntämään ennakkosuunnitel-
missa mahdollisuuksiksi. Lisäksi oletin, että tilannekuvanpuute ja erityisesti lokerot 
eivät nousisi vastaavanlaisessa tilaisuudessa voimakkaasti esille. Tällä tavalla myös 
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luovuussessiossa tapahtui. Haastatteluissa nämä kaksi tekijää nähtiin laajemmin ja 
toisiinsa kytkeytyneenä.  
 
Lokerot olivat haastateltavien huomattavasti vaikeampi ymmärtää käsitteenä. He 
tunnistivat eri tiloissa toimimisen vaikeuttavan vuorovaikutusta ja tilannekuvan saa-
mista tilanteissa, jossa vaaditaan yhteistoimintaa toisten kanssa. Mutta toisaalta he 
yhdistivät ajattelussaan tilannekuvanpuutteeseen näkökulmia, joissa ottamalla ulko-
puolisia henkilöitä ryhmään, heterogeenisyys ryhmässä kasvaisi ja tätä kautta tilanne-
kuvakin. Heidän mukaansa oltaisiin voitu saada uusia avauksia ideointivaiheisiin.  
 
Menetelmättömyys kääntyi tässä tilaisuudessa aikaisemmasta kenttätutkimusvaiheen 
estävästä mahdollistaviin tekijöihin. Syynä tähän oli suunniteltu kokonaisuus, jossa 
oli otettu huomioon ryhmän päämäärä, osallistujat ja käytössä oleva aika. Aikataulu 
oli tehty tätä tukevaksi ilman liiallista kiireen tuntua tavalla, joka oli johdettu ja ta-
voitteellinen. Johtamisella voitiin paikata aikataulun liiallista kiireyden tuntua, vaikka 
käytössä oleva aika oli rajallinen. Johtajan tulee ryhmätasolla tunnistaa aikataululliset 
kapeikot ja estää tilanteet, joissa tapahtuu tarpeetonta tiedonkulun haasteita ja ryh-
mäläisten lokerointia eri fyysisiin tiloihin.  
 

5.1.3 Ympäristötason luovuustekijät  

 
Haastattelutilaisuuden viimeinen vaihe käynnistyi ympäristötason rakentavien teki-
jöiden esittelemisellä eli matala hierarkia, resurssit ja palkitsemattomuus. Ensimmäisenä 
käytiin läpi matalaa hierarkiaa ja sen vaikutusta ryhmään. Melko yksiselitteisesti haas-
tateltavat toivat esille, ettei ryhmätyöskentelyssä tuntunut heistä selvää hierarkiaa tai 
sellaisia piirteitä, jotka häiritsevät sosiaalista kanssakäymistä ulkoisista tai sisäisistä 
syistä johtuen. Hierarkia ymmärrettiin lähinnä muodolliseen arvovaltaan, siihen liit-
tyvään esimies-alaisasetelmaan, sotilasarvoihin ja organisaatiorakenteen mukaiseen 
komentotiehen. Ryhmätyöskentelyssä ei haastateltaville tuntunut sotilasarvojen 
muodollinen vaikutus tai niihin liittyvät valtasuhteet. Haastateltavat ymmärsivät kuka, 
johtaa ja vastaa työskentelyä, mutta eivät kokeneet johtajan toiminnan olevan hierar-
kiaan perustuvaa. Haastateltavia eivät häirinneet johtajan käskyvalta ja siitä muodos-
tuva vastuu työskentelystä. Työskentelyä itsessään pidettiin onnistuneena tästä näkö-
kulmasta. Ryhmän sisäiset esimies-alaisasetelmat olivat ryhmätyöskentelyn ulkopuo-
lisia asioita.  
 
Matalaan hierarkiaan liittyen käytiin mielenkiintoinen keskustelu niin sanotun koti-
ympäristön vaikutuksesta työskentelyyn ja sitä kautta uusien ajatuksien synnyttämi-
seen. Haastateltavat kuvailivat pidettyä tilaisuutta eräänlaiseksi kotiympäristöksi, joka 
muodostuu paikallisesta olosuhteesta, tilasta, tutuista henkilöistä, jossa ikään kuin 
vain ”me” ollaan paikalla. Vastakohtana tälle he rakensivat kuvitteellisen tilanteen, 
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jossa sama tilaisuus olisi pidetty esikunnassa (ylempi johtoporras) eri paikkakunnalla 
(Immola). He olisivat kokeneet tämän hierarkkisena ja varsinkin, jos esikunnasta 
olisi tullut osallistumaan joku korkeimmista upseereista paikalle tilaisuuteen. Haasta-
teltavat pitivät edellä olevassa ympäristössä oltaessa kynnystä korkeampana pystyä 
luonnollisesti ilman jännitystä tai pelkoa tuoda ajatuksiaan esille. Esikuntaa pidettiin 
kaukaisena paikkana eikä henkilöitä sieltä tunneta riittävän hyvin. Tämä luo heidän 
mielestään ainakin mielikuvan siitä, että keskustelu olisi rajoittunutta ja sitä kautta 
toiminta ja käyttäytyminen eivät olisi matalan hierarkian mukaista. Annan haastatel-
tavien kuvata tätä ajatusta:  
 

”Tossa joo itelläki vähän vaikee hahmottaa sitä tähän organisaation ulkopuolelle. 
Eiliseen perustuen ei ollu vaikutusta tolla hierarkial kautta organisaatiol kautta 
ympäristöllä, mut jos sit mietittäs et tää tapahtuma oltas viety, me ite oltais tätä… 
Vaikka siirretty esikuntaan ja siel ois herrat, niin mä uskon että se meidän käytös 
kautta luovuus minkälainen se ois siinä vaiheessa ollu kun me joudutaan tavallaan 
täs meidän omasta ympäristöstä meidät siirretään toiseen, vaikka pysytään taval-
laan kummiskin samassa organisaatiossa tai laitokses niin mä veikkaan et se ois 
saattanu vaikuttaa sitten kummiskin siihen yksilön käyttäytymiseen ja varmasti 
siinä sitä kautta sitten ryhmän käyttäytymiseen ainakin. Voin olla väärässäkin, 
itelle tulee vaan sellanen fiilis että näin ois voinu olla. Se, että vaikuttaako se sitten 
positiivisesti vai negatiivisesti, niin nopeesti ajateltuna itellä tulis mieleen et se vois 
olla vähän enemmän negatiivinen ku positiivinen vaikutus… Joo, ja siel jotenkin 
tulee tälleen mieleen, et siel vois siin vaihees se lokerointi tulla paljon selvemmäks 
siinä ja johtohommat ja sellaset ja onks se sitten luovuuden kannalta taas…” 
 
”Niin, nimenomaan toi hierarkiatasolle tulis siellä konkreettisesti enemmän 
esiin…tavallaan me mentäs ulkopuolisena, se on eri ympäristö, se ei oo kotiympä-
ristö, varmasti siellä on omassa sisäisessä siellä on samat kun meilläkin ehkä, hy-
vinkin luontevaa, mut sillon mennään eri ympäristöön, itselle vieraaseen ympäris-
töön…” 
 
”Joo, toi oli tosi hyvä, toi oli just se mitä ite olin kans ajatellu ja hyvä että kiteytitte, 
mutta se ois just toi tommonen kotiympäristöajattelu, että jos sielt tulis esikunnasta 
vaikka tänne väkee ja me saatais olla tässä meidän taas kotiympäristössä, niin kyl 
vähän tuntuu et me ollaan meidän omalla kotikentällä ja omalla pelikentällä, niin 
se on jotenkin helpompi olla. Koska vaikka sanoit että esikunta on helppo ympä-
ristö olla, siel on ihan samalla tavalla ne kuilut on todella pienet, mut että kun 
meil ei oo sitä kokemusta niin ei me osata heti hypätä siihen ja olla siihen… Me ei 
kuuluta ehkä siihen samalla siihen porukkaan tai osata mennä siihen moodiin, et-
tä oltais rennosti ja sitä kautta sitten taas luovuus ynnä muu alkais kukkimaan.”  
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”…Siin on selvä se hierarkia, niin se että miten hyvin me pystyttäs siihen sitten 
toimimaan luovasti, niin en tiiä, ei oo koskaan päässy kokeileen, mut tälleen nyt 
saattaa olla sellai mielikuva ittellä et se vois olla huomattavan paljon rajotetum-
paa.”  
 
”…Mutta tietyllä tavalla just se hierarkia ja just sellai et kyl me kuitenki sotilas-
virassa ku ollaan, niin kyl me kaivataan sitä johtajuutta ja meil on kuitenkin ali-
tajusesti just sä sanoit, että sielt tulee ne käskyt ja mehän aina katotaan kuitenkin 
ne johtaja on… Ja me tietyissä tilanteissa hyvinkin sumeilematta toteutetaan niitä 
käskyjä, koska me luotetaan siihen, et jos sieltä joku johtaja sanoo että näin ja nyt 
on tämmönen tilanne, nyt tehdään näin, niin sit me tehdään juuri niinkun käske-
tään, ei oo aihetta kyseenalaistaa niitä käskyjä…”  

 
Toisesta rakentavasta tekijästä resurssit keskusteltiin melko lyhyen aikaa. Resurssien 
onnistumista luovuussessiossa pidettiin onnistuneena ja tulosta suhteutettuna pää-
määrään toteuttamiskelpoisena. Ryhmäkoko keskustelutti ja se, kuinka resurssit vai-
kuttavat mahdollisuuksiin toimia monimuotoisesti ryhmässä. Resurssit yleensä ovat 
organisaatiossamme kunnossa. Ryhmäkoon kasvaessa liian suureksi, keskustelu voi 
laajeta liian laveaksi ja fokus hävitä itse päämäärästä. Oikean kokoisilla resursseilla 
on merkitystä ryhmän toimintaan. Niiden ollessa liian pienet, ryhmässä ei voida to-
teuttaa kaikkia menetelmiä. Suurimpana haittana voi olla liian lyhyt aika, joka on an-
nettu ryhmälle ongelmanratkaisua varten. Vaaditaan liian nopeasti tulosta, jolloin 
liiallinen kiire tukahduttaa keskustelua. Resurssit olivat haastateltavista luovuussessi-
ossa kunnossa. Aikataulu, resurssit ja ajan määrä olivat toisiinsa nähden kunnossa, 
jota haastateltava hyvin kuvasi: 
 

”…se ryhmätyöskentely ja se ryhmäkoko määrittää hyvinkin paljon sitä että miten 
se luovuus saadaan siitä esille, että jos tää ryhmä taas ois isompi, niin sit se jo tu-
kehtuis siihen jo liikaa siihen semmoseen ideointiin ja turhaan keskusteluun, että 
nyt ainakin sen puolesta resurssit on hyvät, että mun mielestä nyt on aika optiimi-
määrä ja keskustelu pysyy sellasella riittävällä tasolla niitten ärsykkeiden osalta, 
mut ei kuitenkaan se ei lähe liikaa rönsyilemään siitä, ei oo liikaa porukkaa. Ei 
liikaa eikä liian vähän.”  

 
Palkitsemattomuus ymmärrettiin kaksiteräiseksi miekaksi. Palkitsemattomuus termi-
nä on vaikea sisäistää, koska jonkinlainen palkinto motivoi yrittämään ja antaa myös 
suuntaa. Kyse on enemmän millä tavalla ja minkälainen palkinto motivoi yksilöä tai 
ryhmää tekemään parhaansa työskentelyssään. Ryhmäläiset eivät kuitenkaan odotta-
neet minkäänlaista ainakaan ulkoista palkintoa osallistumisestaan ryhmään tai saa-
vansa erityistä kiitosta onnistuneesta tuloksesta. Palkinto työskentelystä liittyi enem-
män sisäiseen motivaatioon osallistua ryhmätyöskentelyyn ja tehdä oma parhaansa 
muiden eteen. Kävimme keskustelua ulkoisesta palkinnosta ja siitä, miten se vaikut-
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taisi työskentelyyn. Tämä ei herättänyt vaatimuksia ulkoisten palkitsemisjärjestelyi-
den tai pienempien palkintojen ottamisesta käyttöön. Itse asiassa näiden merkitys 
tuntui ryhmäläisille yhdentekevältä. 
 
Huomattavasti tärkeämpänä pidettiin eräällä tavalla onnistunutta tulosta ja siitä saa-
tavaa yleistä hyväksyntää. Tähän yhdistettiin palautteen merkitys, jonka esimies suul-
lisesti antaisi tilaisuuden jälkeen. Palautteen ei ole tarve olla yksilöllinen, vaan 
enemmän merkitsee yksilön tunne siitä, että työ oli arvokasta ja sillä oli merkitystä. 
He pitivät osaltaan merkittävänä sitä, että sai tuoda oman mielipiteensä ja ajatuksen-
sa esille. Niitä kuunneltiin ja osa johti ajatuksesta tulokseenkin. Ulkoisen palkinnon 
mahdollisuus saattaisi haastateltavien mukaan jopa jättää hulluimmat ajatukset pois, 
koska niitä ei uskaltaisi tuoda samalla tavalla esille palkinnon saamatta jäämisen pe-
lon takia. Esimiehen rooli palkitsemattomuudessa on keskeinen, koska hänen kaut-
taan palaute ja arvostuksen tunne välittyvät ryhmäläiselle. Hän on linkki eteenpäin ja 
sitä kautta hänen vaikuttamismahdollisuutensa tuntuvat suuremmilta. Sotilasorgani-
saatiossa ei olla totuttu palkintoihin, jotka vaikuttavat esineellisesti tai taloudellisesti 
arkeen: 
 

”Me ehkä oletetaan et me mitään porkkanaa täst saada, mut taas voihan se olla 
että me palkitaan itse itsemme tästä.”  
 
”Oli, ainakin itellä se että mä en ees oletakaan et tästä sais mitään sen enempää 
porkkanaa, vaan enemmänkin on ainakin itelle palkinto se, että saa kuuluu po-
rukkaan joka voi kertoo omii ideoitaan, oli ne sitten kuinka hulluja tahansa, niin 
se on ainakin itelle se palkinto, että on… Tai kokee itsensä arvostetuksi siinä mie-
lessä, että omat mielipiteet kelpaavat.”  
 
”Ei kyl ite ainakaan oottanu mitään, mut sit taas toisaalta jos sä oisit sanonu 
mulle että sä saat tästä nyt viikon loman kun sä osallistut tähän kaks päivää, niin 
todennäkösesti mä tällä hetkellä miettisin että mitä mä teen sillä viikon lomalla et 
lähenkö mä jonnekin…” 

 
Olin määrittänyt ympäristötason rakentaviin tekijöihin luovuussessiossa seuraavan 
oletuksen: 
 

Yksilöt eivät odota palkintoa työstä tai siinä onnistumisesta (Oletus voidaan vahvis-
taa, koska yksilöt totesivat yksimielisesti, etteivät odottaneet palkintoa työstään. Sen sijaan 
keskustelua käytiin enemmän, millainen palkinto voisi olla kyseessä ja enemmän se nähtiin 
suullisena palautteena onnistumisesta ja yleisemmin hyväksyntänä ryhmään kuulumisesta tai 
esimiehen luottamuksenosoituksena valituksi tulemisesta. Työn saattaminen johonkin konk-
reettiseen tulokseen on yksi palkinto ryhmäläisille, koska sitä voi pitää onnistuneena tulokse-
na.) 
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Riittäviä resursseja pidettiin luovuuteen rakentavana tekijänä. Niiden tuli olla sellaiset, 
että ryhmän koostumus on riittävä, se pystyy toteuttamaan erilaisia menetelmiä työs-
kentelyssään ja sillä on oltava työskentelyyn varattuna aikaa. Kiire ei saa muodostua 
resursseista johtuvista syistä. Tässä tilaisuudessa resurssit olivat onnistuneita suhtees-
sa päämäärään.  
 
Ryhmässä saavutettiin matalan hierarkian tunne, joskin he näkivät hierarkian itses-
sään muodostuvan muodollisista piirteistä, kuten sotilasarvot, esimies-alaissuhde ja 
käsky- ja valtasuhteista. He tunsivat kuuluvansa ryhmään ja olevansa tasa-arvoisia 
ryhmän jäseniä ja omaavansa yhtäläiset vaikutusmahdollisuudet toimiseen ryhmässä 
ja osallistumaan päätöksentekoon. Tätä voidaan pitää onnistuneena suorituksena, 
koska ryhmän rakenne tarkoituksellisesti sisälsi myös organisaation eri tasoilta vali-
koituja jäseniä. Ryhmä jatkoi lisäksi aikaisemman tutkimukseni tuloksia siltä osin, 
että haastateltavat eivät odottaneet palkintoa työstään. He toimivat sisäisen motivaa-
tion tukemana ja pitivät päämäärän saavuttamista sekä kuulumista ryhmään kunnia-
na ja tätä jo eräänlaisena palkintona. Voidaan todeta rakentavien tekijöiden osalta 
testauksen tältä osin onnistuneen ja testin tuloksen olevan.  
 
Ympäristötason luovuuden mahdollistajista eli positiivinen ilmapiiri ja paineettomuus vai-
kuttavat sekä yksilöihin että ryhmään. Positiivinen ilmapiiri koettiin hyvin tärkeäksi 
tekijäksi, joka vaikuttaa luovaan työskentelyyn. Se ymmärrettiin kahdella tavalla. En-
simmäinen oli sen konkreettinen vaikutus yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn. Siihen, mi-
ten ryhmän sisässä erilaiset henkilökemiat ja yhdenkin henkilön negatiivinen vaiku-
tus, joka voi johtua esimerkiksi yleisesti käyttäytymisestä, huonoista tavoista tai muu-
tosvastarinnasta, myrkyttää ryhmän sisältä uuden etsimisen motivaatiota. Tällöin 
työskentelyn rytmi häiriintyy ja ilmapiiri voi muuttua negatiiviseksi. Yksilöt taas voi-
vat tilanteessa kokea halua päästä mahdollisimman nopeasti pois itse työskentelystä, 
kun taas nyt onnistuneessa pidetyssä työskentelyssä haluttiin olla mukana.  
 
Toinen näkökulma liittyy enemmän aikaisempaan kenttätutkimusvaiheeseen. Siihen, 
kuinka ryhmän ulkopuoliset, organisaatiosta, sen kulttuurista ja toiminnasta tulevat 
asiat vaikuttavat ryhmän toimintaan ja sitä kautta ilmapiiriin. Ryhmä ei voi päästää 
täysin irti ulkopuolisesta ympäristöstä ja sieltä tulevat tapahtumat ja tunteet vaikutta-
vat ryhmätyöskentelyyn. Positiivinen ilmapiiri omassa organisaatiossa ja lähitoimin-
taympäristössä vaikuttavat myös positiivisesti yksilöiden kautta ryhmään. Kun taas 
jokin negatiivinen tapahtuma voisi päinvastoin vaikuttaa haitallisesti ja sitä kautta 
estävästi luovuuden rakentaviin tekijöihin ryhmässä. Jos lähityöympäristössä on po-
sitiivinen ilmapiiri, niin se säteilee myös ryhmän toimintaan. Haastateltavat kuvasivat 
ilmapiirin roolia seuraavasti: 
 

”Tosta ilmapiiristä, positiivinen ilmapiiri niin ehdottoman tärkeää. Vaikuttaa to-
della.”  
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”Oon ihan samaa mieltä, äärettömän tärkee, mut se on jännä et positiivinen ilma-
piiri, niin se on kyl todella herkkä rikkoontuun. Tiettyinä päivis ja huomaa vaan, 
se mikä sen positiivisen ilmapiirin rikkoo, se voi olla joku yks, kaks henkilöö, se 
voi olla ihan ykskin henkilö.”  
 
”Se tarttuu muihin ihmisiin, vaik on yks henkilö siinä 10:stä henkilöstä vaikka, 
niin se yks henkilö kel on paha olla, niin se aukasee suun, niin se tarttuu niihin 
muihinkin se sama negatiivisuus, vaikka sä oisit kuin hyvällä mielellä siinä ja sä 
kuin hyvällä motivaatiolla, mut pikkuhiljaa se alkaa syömään sitä ryhmää, po-
rukkaa, varsinkin jos sitä jatkuu ja jatkuu. Se on mun mielestä tosi heikentävä 
tekijä ilmapiirissä.”  
 
”Mä nään nyt tän ilmapiirin taas ehkä vähän isompana käsitteenä, en niinkään 
täs… Mie käsitän ton niinku mulla pelkästään mikä tulee tuolta julkinen paine, 
lehdistö, mitä meist ollaan, mikä on RVL:n yleinen ilmapiiri. Ne ei liiku ihan sen 
10:n ihmisen mielen mukaan, se on niin iso. Ja totta kai se vaikuttaa noi tollaset 
tekijät sitte ryhmän työskentelyyn tääl pienen ryhmän työskentelyyn, varsinkin 
koska se on aistittavis sit, ilmapiirii tulee joka tuutista, sie avaat telkkarin, se il-
mapiiri tulee siitä. Sä luet tiedotteita meidän aseman tai organisaation tiedotteita, 
niin siinäkin aistii sitä ilmapiirii kun pystyy tekeen niit päätöksii siihen, niin kyl 
se vaikuttaa.”  
 
”Sä tuut niin sä luet vaikka sähköpostin mikä on koko joku isompi linjaus, niin 
se vetää kaikille jonkun mielen alas tai… Se oli se…”  
 
”Totta kai, ilmapiiri vaikuttaa kaikkeen, ei pelkästään… Kaikkeen, ja sitä 
kautta myös luovuuteen, et tekee kaikkensa laittaa.”  

 
Positiiviseen ilmapiiriin liittyy myös toinen ympäristötason tekijä paineettomuus. 
Painetta pitää olla, mutta millaista ja kuinka paljon vaikuttavaa se on haastateltavien 
mukaan työskentelyyn. Terveellinen paineen tila voi muodostua tärkeästä tulosta-
voitteesta tai siitä, että yksilönä pääsee vaikuttamaan tulokseen ja ottamaan vastuuta. 
Yksilöt kokevat paineen eri tavalla ja siksi tulee käsitellä sen merkitystä yksilöllisesti 
ja ryhmässä. Haitallinen paineen tila tulee yleensä ryhmän ulkopuolelta erilaisena 
vaatimuksina tai pelkästään sillä, että ei voi keskittyä ryhmässä työskentelyyn täysi-
painoisesti, vaan joutuu miettimään toista työtehtävää tai sitä, että illalla on tehtävä 
pois tämä tehtävä. Yksilöiden ajatus karkaa päämäärästä haitallisen paineen takia, 
joka vähentää sitoutumista ryhmään ja positiivinen ilmapiiri on altis näille haitallisille 
tekijöille. Lisäksi tällöin yksilöiden sisäinen motivaatio ei ole keskittynyt ryhmätyös-
kentelyyn.  
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Haastatteluissa tuli ilmi, että paine ei saa vaikuttaa vapauden tunteeseen tai siihen, 
miten yksilöt saavat toteuttaa tehtävänsä. Päämäärän asettamisella luodaan suunta 
vapaaseen työskentelyyn ja sitä kautta terveelliseen paineeseen. Ulkoisia tekijöitä tu-
lee ehkäistä ja mahdollistaa ryhmässä toimimiselle riittävät resurssit. Paineettomuus 
edellä mainitun mukaisesti ymmärrettiin ja kuvailtiin monipuolisesti ja sen vaikutus 
luovuuteen ryhmässä on mahdollisuus, joka täytyy osata ottaa huomioon jo suunnit-
telussa. Haasteltavien kuvastama paineettomuus voi tarkoittaa myös tervettä painetta:  
 

”Mut jos ei oo painetta, niin todennäkösesti ei sitten oo myöskään mitään tarvetta 
luovaan ajatteluun, niin sitten rutinoidutaan siihen mikä tällä hetkellä, kun jos 
tarttee… Mikään ei aja sinuu siihen että nyt ois tehtävä jotain ennen kun tää 
murtuu tää systeemi, niin rutiini tulee todennäkösesti sit päälle ja sit mennään sillä 
kunnes… Kyl paineettomuus, en nää se… Totta kai että jos… Riippuu taas mi-
kä se on se tarve, mitä tarttee tehä niin… Kaikki ei pysty yksilöinä käsittelemään 
painetta. Mut toiset taas pystyy paineettomassa ilmapiirissä tekemään ihan…”  
 
”Koska sulle sisäinen paine oli et sun omaa työtä eteenpäin, mikä taas luo sitten 
ratkasit sen tälleen että tälleen, sä annoit meille tehtävän eilen, meille oli sisäinen 
paine synty siitä, että meiän piti päästä päämäärään, johonkin ratkasuun. Ja sil-
lon se paine oli hyväksi sille luovuudelle, mutta se muu ulkoinen paine ei ole.”  
 
”Niin kun se paineen muoto on niin monta, et se ois tappanu just jo tos aikasem-
min sanoitte joku nykii koko ajan ovee tai kulkee läpi, niin se on sellanen paine 
mikä vaikuttais tähän, mut sit esimerkiks jos meil ois tuolla ne pirun pitkät jonot 
koko ajan päällä, tulee julkista painetta yleisöltä, tulee esikunnast painetta, niin se 
luultavasti ajais taas tän asian ratkasun ulkopuolelle kellumaan, me ei annettais 
oletettavasti vaikuttaa tähän… Se, voi vaikuttaa mutta ei välttämättä.”  

 
Asetin ympäristötason mahdollistaville tekijöille luovuussessiossa seuraavat oletukset:  
 

Avoimen ja paineettoman ilmapiirin saavuttaminen ryhmätyössä (Oletus voidaan 
vahvistaa, koska yksilöt kokivat voivansa ottaa asioita esille, vaikuttaa päämäärään ja olon-
sa vähemmän stressaantuneeksi. He tunsivat tervettä painetta työskentelystä, joka vaikutti 
heihin positiivisesti. Ryhmäläisille ei oltu kasattu useita tehtäviä hoidettavaksi tehtävän ajan-
jaksolle ja he pystyivät keskittymään pelkästään ryhmässä toimiseen. Lisäksi haastattelussa 
he kokivat yleisesti ilmapiirin olevan kunnossa arkityöpaikallaan.) 
Luoda yksilöille luottamuksen tunne keskustella vapaasti (Oletus voidaan vahvistaa, 
koska haastateltavat tunsivat ryhmässä toisensa, uskalsivat ottaa vaikeitakin ja jopa henki-
lökohtaisia asioita esille. Yksilöt saivat vapaasti ottaa asioita esille ja määrittää työtapojaan 
vaiheiden välillä. Varsinaisesti luottamuksesta ei käsitteenä keskusteltu ryhmässä, vaan 
enemmän siihen liittyvistä piirteistä. Videoanalyysin perusteella yleisesti tuntui siltä, että posi-
tiivinen ilmapiiri ruokki yksilöitä tuomaan näkökantojaan esille ja ottamaan esille myös ar-
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kipäivän ongelmia. Keskustelu ei ollut pelkästään positiivissävytteistä, vaan arkipäivän haas-
teista keskusteltiin kriittisesti työskentelyn lomassa. Tämä tapahtui hyvässä hengessä. Asiois-
ta ei keskusteltu negatiivissävytteisesti vaan sävy oli enemmän rakentava ja eteenpäin katsova.) 

 
Positiivinen ilmapiiri on tärkeä osa ryhmässä toimimista ja mahdollistaa luovuutta. 
Haastateltavat näkivät sen vaikuttavan erityisesti yksilöihin. Sitä on melko helppo 
rikkoa esimerkiksi huonolla käyttäytymisellä tai negatiivisella asenteella. Ryhmä on 
altis myös ilmapiirin laajemmalle näkökulmalle eli muualta organisaatiosta tai lä-
hiympäristöstä tuleville vaikutteille. Näillä on kiinteä yhteys myös ryhmän toimintaan. 
Lähiympäristön huono ilmapiiri vaikuttaa myös samalla tavalla ryhmään haitaten 
luovuuden rakentavia ja mahdollistavia tekijöitä.  
 
Paineettomuudesta oltiin perinteisempää mieltä, että sitä tulee olla, mutta se pitää 
jollain tavalla olla hallinnassa. Paine ei voi olla liian kova esimerkiksi ajasta johtuen 
tai tulostavoite suhteessa resursseihin ei voi olla absurdi. Tämä aiheuttaa ryhmässä 
vapauden tunteen menetystä ja lamaannuttaa yksilöiden uusien ideoiden synnyttä-
mistä. Yksilöt alkavat ajattelemaan liikaa itse tulosta, kun matka tulokseen tulisi pitää 
mahdollisimman avoimena, rakentavana ja yhteisenä. Paineettomuus on siis tilanne- 
ja ympäristöriippuvainen ja yksilöt kokevat sitä eri tavalla. Tämä tulee ottaa huomi-
oon johtamisessa.  
 
Ympäristötason luovuuden esteet tilat, turvallisuuden tunne ja johdon tietämättömyys päät-
tivät ryhmähaastattelun. Tämä viimeinen vaihe oli poikkeava aikaisemmista vaiheista. 
Tekijät tuntuivat haastateltavista ensimmäistä kertaa vaikeilta ymmärtää ja sitoa edel-
lisen päivän luovuussessioon. Yhtenä syynä tähän saattoi olla jo pitkällinen haastatte-
lutilaisuus ja monien tekijöiden käsittely ennen viimeisiä. Ensimmäinen tekijä tilat oli 
helpompi ymmärtää verrattuna sitä johdon tietämättömyyteen. Turvallisuuden tunne 
taas kääntyi päälaelleen aikaisempaan oletukseen verrattuna. Lopulta kuitenkin kes-
kustelua syntyi ja päästiin menetelmän mukaisesti käsittelemään tekijöitä.  
 
Eli aluksi haastateltavien oli vaikea ymmärtää tekijä tilat, joten sitä joutui tarkemmin 
avaamaan. Tilat yhdistettiin käytössä oleviin vaatteisiin, arkipäivän infrastruktuurin 
toimimattomuuteen ja käytössä olevaan tekniikkaan. Haastattelussa ensimmäistä 
kertaa joutui keskustelua enemmän ohjaamaan ja kuvaamaan sitä, millaista oletusta 
tässä tavoitellaan. Tämän jälkeen tekijän käsittely lähti etenemään. Haastateltavat 
pitivät tiloja toimivina ja sellaisina, että niissä voidaan järjestää onnistuneesti luo-
vuussession kaltainen tilaisuus. Heillä ei ollut valittamista tai korjattavaa tilojen jär-
jestelyissä. Tilat olivat järjestelty ja niissä oli huomioitu etukäteen kaikki vaiheet toi-
minnasta. Tilojen tulee olla siis kunnossa ja rakenteellisesti käytännölliset. Niiden ei 
tarvitse olla mitään sen erikoisempaa, vaan fyysisesti toimivat ja riittävän tilavat. Tä-
mä toteutui luovuussessiossa. Siksi haastateltavien oli vaikea ymmärtää, kuinka tilat 
vaikuttavat työskentelyyn. Tiloilla oli merkitystä, mutta tilojen laatutaso oli aikaisem-
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paan kenttätutkimusvaiheeseen verrattuna kokonaisvaltaisesti huomattavasti pa-
remmat. Siksi haasteltavien näkemykset olivat vastaavanlaisia:  
 

”Tuntuu totta kai siis infra, kaikki luovuuteen et jos sul on se missä sä teetkin si-
tä, niin se ei oo semmonen… Sun on hyvä olla siinä taikka niin… Et sä joudut 
tappeleen sen kanssa niin se ajatus menee siihen, että jos me oltas oltu tai jotain 
keksimään jotain tilapäisjuttuu tähän, me oltas voitu saada et kyl me oltas pystytty 
mistä tääl ei oo yhtään pöytää, tääl ei oo yhtään tuolii lähellä, lähetäänpä ettimään, 
totta kai se sitä luovuutta.”  
 
”Joo, elikkä näist toimitiloista, niin kyllä se miun mielestä riippuu aika paljon sii-
tä mikä meillä on päämäärä, mikä meillä on jutun juoni, mitä me tehdään.”  

 
Toinen estävä tekijä eli turvallisuuden tunne ymmärrettiin laajempana turvallisuuteen 
liittyvänä tekijänä kuin sellaiseksi, että liiallinen turvallisuuden tunne passivoi etsi-
mään uutta. Haastateltavat näkivät turvallisuuden tunteen liittyvän tilanteisiin, joissa 
on kriisiaika ja jatkuva kiire. Ohjasin keskustelua aikaisemman määritelmän piiriin. 
Haastateltavat pitivät turvallisuuden tunnetta mahdollistavana tekijänä, koska se kyt-
keytyy positiiviseen ilmapiiriin ja ryhmähenkeen. Kun tuntee olonsa suojatuksi ja 
turvalliseksi, pystyy avautumaan ja uskaltamaan ideoida vapaasti. He myös toivat 
esille, että taustalla oleva positiivinen ilmapiiri vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen. 
Se mahdollistaa kriittisen keskustelun, kun voi luottaa esimieheen ja siihen, että yksi-
lön sanomisia ei käytetä häntä vastaan. Haastattelun perusteella turvallisuuden tunne 
ymmärrettiin mahdollistavana tekijänä enemmän kuin estävänä. He kertoivat oma-
kohtaisia tilanteita työelämästään, jossa heillä ei ole turvallisuuden tunnetta ja erityi-
sesti luottoa, että heidän asioitaan esimiehet ajaisivat. Mahdollisuus vaikuttaa omiin 
työtehtäviin ja siihen liittyviin asioihin, sitoo työntekijöitä ja lisää heidän motivaatio-
taan suorittaa työnsä paremmin. Haastateltavat tunsivat olonsa turvalliseksi ja tämän 
pystyi aistimaan myös videoanalyysin perusteella. Siksi kommentit haastateltavilla 
olivat suurelta osin vastaavia:  
 

”Sitäki ovat turvallisuutta monen tasosta, mutta itse tunsin oloni tässä ryhmässä 
turvalliseksi ja sillon on siis turvallisuudentunne ei oo luovuuden este vaikutetaan, 
vaan turvallisuudentunteen puute ois loppupeleissä.”  
 
” [edelliseen jatko] Samaa mieltä. Se on toimistotöissä aina turvallisuudentunne 
puuttuu, niin sillon se on se este vähän että…”  

 
Viimeisenä haastattelun kaikista tekijöistä käsiteltiin johdon tietämättömyys tekijää. 
Keskustelu ei ajautunut edellisen päivän ongelmanratkaisuun, vaan arkipäivän ha-
vaintoihin. Haastateltavat kokivat vahvasti ryhmän ulkoisessa ympäristössä tapahtu-
vien negatiivisten muutoksien vaikuttavan heihin turhauttavasti. He ottivat esille 
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esimerkiksi edellisen infrastruktuurihankkeen, johon työntekijät mielestään eivät 
saaneet tarpeeksi vaikuttaa. Sitä kautta muutosvastarinta ja voimakaskin turhautumi-
nen uusiin tiloihin on vaikuttanut negatiivisesti heidän ajatteluunsa ja käsitykseen 
johdon toiminnasta tilanteessa. Tämä sama ajattelu näkyi päinvastoin tässä ryhmä-
työskentelyssä siltä osin, että he kokivat saavansa vaikuttaa oikeasti tulokseen, jolla 
voi olla laajemminkin merkitystä. Luovuussessiossa he luottivat johtajaan ja pyrkivät 
tekemään parhaansa ryhmän eteen. Heille ei tullut mieleen, että johtajat olisivat tie-
tämättömiä tai eivät haluaisi tehdä kuin he samalla tavalla parasta ryhmätyön eteen. 
Johdon tietämättömyys tekijä ei muutenkaan herättänyt laajempaa keskustelua, vaan 
keskeinen näkökulma oli ryhmätyön ulkopuoliset tapahtumat, jotka vaikuttavat työs-
kentelyyn: 
 

”Just tähän keissiin saada just esimerkki, että jos siellä ei saa päätettyä, että ne on 
näitä pikakoppeja mitkä tulee tänne kentälle, niin keksikää tähän se ratkasu. Se 
ois rajottanu luovuutta aika paljon, ja jopa haluaa olla luovia ja kun me tiietään 
et se on parempi ratkasu se toinen ratkasu kun mikä meil on nyt ne pikakopit… 
Tehkää tähän pikakoppi, johto on tietämätön, ja sit me tiietään et ne on tosi huo-
noja.”  
 
”No koettiin täällä se, ei nähty sitä toimivana. Eli onhan siinä myöskin se, että 
meillä olosuhteet sanelee paljon ja meillä se tietosuus siitä olosuhteista siinä tekijänä, 
että mitä se aiheuttaa, sillon se jo talvella, niin meillä oli aika selkee kuva et mikä 
se on, vaikka meille kuin sanottiin että se on olosuhteena hyvä tehdä töitä siellä. 
Kuitenkin käytäntö on hieman osottanu, et ei se ihan aivan näin oo, että… Taval-
laan siin on ollu muutosvastarintaa…”  

 
Ympäristötason estäviin tekijöihin oli luovuussessiossa määritetty seuraava oletus: 
 

Toimivat ja valmistellut työskentelytilat vaikuttavat positiivisesti ryhmätyöskente-
lyyn ja osallistujiin (Oletus voidaan vahvistaa, koska haastateltavat olivat tyytyväisiä tiloi-
hin ja menetelmien suorittaminen onnistui. Tätä varten oli tehty valmisteluja ja toiminta 
suunniteltu vaihe kerrallaan. Videoanalyysin perusteella ryhmäläiset pystyivät käyttämään ti-
laa hyväkseen ja tarvittaessa niitä soveltamaan. Tilat eivät vieneet ylimääräistä aikaa itse luo-
vuussessiolta. Lisäksi tilojen yhteydessä oli kaikki tarvittavat huollolliset mahdollisuudet. Ti-
lat mahdollistivat onnistuneen ryhmätyöskentelyn.) 

 
Viimeisten tekijöiden käsittely oli haastavinta ryhmähaastattelussa. Jokaisen tekijän 
kohdalla tuli selittää sen sisältöä. Tämä itsessään laittoi pohtimaan, onko kyseessä 
olevat tekijät liian vaikeita ymmärtää tai epäselviä. Päädyin aineiston perusteella, että 
ne ovat terminä epäselviä. Erityisesti tilanteessa, jossa tekijät johdon tietämättömyys 
ja turvallisuuden tunne, eivät esiinny työskentelyn aikana.  
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Osallistujat olivat sotilasvirassa olevia rajavartiomiehiä. Termi turvallisuus ymmärret-
tiin liittyväksi fyysiseen turvallisuuteen ja johdon tietämättömyys kytkeytyi aikaisem-
paan kehityshankkeeseen, johon haastateltavat olivat tyytymättömiä. Tekijöistä yk-
sinkertaisin ymmärtää eli tilat nähtiin selvemmin vaikuttavan ryhmätyöskentelyyn. 
Jos fyysiset toimitilat eivät ole kunnossa, vaikuttaa se haittaavasti ryhmätyöskente-
lyyn ja yksilöihin. Niiden ei kuitenkaan tarvitse olla sen erikoisempia, vaan sellaiset, 
että työskentelyn päämäärä voidaan toteuttaa käytännöllisesti ja ne ovat etukäteen 
valmistellut. Turvallisuuden tunne tekijänä kääntyi tässä haastattelussa estävästä 
mahdollistajaksi, koska sitä kautta yksilöt pystyvät paremmin sitoutumaan ja keskit-
tymään uuden ajattelemiseen ja ideointiin. He eivät nähneet liiallisen turvallisuuden 
tunteen haittaavan ajattelua vastaavissa tilaisuuksissa. Johdon tietämättömyys taas 
kytkeytyi ilmapiirin käsitteeseen ja sen haittaaviin ilmiöihin. Johdon tietämättömyy-
den rooli nähtiin estävänä tai vähintään haittaavana tekijänä. Nämäkin tekijät siis 
vaikuttavat ryhmätyöskentelyn onnistumiseen ja sitä kautta uusien ajatuksien muo-
dostamiseen tilanteen mukaisesti.  
 

5.2 Ajatuksia luovuussession ja ryhmähaastattelun onnistumisesta 

 
Testauksen tarkoitus ja tavoite täyttyivät tässä kaksiosaisessa tutkimuslaboratoriossa. 
Alkuperäisenä tavoitteenani oli testata autenttisessa ja uudessa kohderyhmässä 
aiemmin saavutettuja tutkimustuloksiani. Ryhmälle ei oltu avattu olleenkaan ennen 
tilaisuuden alkua tutkimuksellisia näkökulmia. Osallistujat olivat valikoituja ja luo-
vuussessiolle oli asetettu myös taustalle oletuksia, joita ei paljastettu haastateltaville. 
Näiden oletuksien muoto liittyi vain luovuuden tekijöihin ja niissä huomioitiin eetti-
syyden periaatteita. Kaikkiin tekijöihin saatiin riittävä määrä näyttöä, vaikka osa eri-
tyisesti haastattelun viimeisistä tekijöistä, aiheutti tarpeen toistaa tekijän määritettä, 
jotta se ymmärretään. Ilman pidettyä luovuussessiota, ryhmähaastatteluvaihe olisi 
voinut olla haastavampi järjestää ja erityisesti ymmärtää. Valikoin testaukseen kui-
tenkin joukon, jolle ryhmätyöskentely ja erityisesti luovuussession kaltaiset tilaisuu-
det ovat harvinaisia. Siksi nämä vaiheet tukivat toisiaan ja mahdollistivat testauksen 
alkuperäisen tavoitteen mukaisesti koetella luovuuden tekijöitä uudessa toimintaym-
päristössä ja kohdejoukossa.  
 
Tekijöiden lähestyminen yksityiskohtaisemmasta yleisempään oli toimiva. Tätä kaut-
ta haastateltavat rakensivat tekijöistä muodostuvaa kuvaa pienemmistä paloista kohti 
yleisempää. Tämä ei tarkoittanut, että jokin tekijä olisi kategorisoitu toista tärkeäm-
mäksi. Lähtökohtana oli yhteismitallisuus ja se, että tilanteenmukaisuus ja toimin-
taympäristö voi tuoda esille jotain tekijää toista enemmän.  
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Luovuuden tekijöitä käsiteltiin tasoittain ja aloittaen aina rakentavista kohti mahdol-
listajia ja estäviä. Vain viimeisessä ympäristötason estävissä tekijöissä jouduin avaa-
maan käsitteitä enemmän, jotta haastateltavat ymmärtäisivät ne ja pystyisivät aloit-
tamaan ryhmässä keskustelun. Muuten keskustelu lähti lyhyen esittelyn jälkeen ete-
nemään omalla painolla kohti kyseessä olevien luovuuden tekijöiden kuvailemista ja 
etsimään merkitystä luovuudelle ryhmässä. Tähän edellisen päivän luovuussessio 
toimi oivana kiinnekohteena, johon haastateltavat sitoivat kuvailemansa asiat.  
  
Luovuussessio ja ryhmähaastattelu videokuvattiin ja äänitettiin erillisellä mikrofonilla. 
Ryhmähaastattelun aineisto litteroitiin ulkopuolisen toimijan puolesta. Aineiston 
kerääminen onnistui tavoitteen mukaisesti. Videomateriaalia käytettiin haastattelua 
tukevana materiaalina. Toisaalta videomateriaalia oltaisiin voitu hyödyntää haastatte-
lun tekijöiden esimerkiksi kollektiivisemman puolen tarkasteluun ja sitä kautta löytää 
erilaisia näkökulmia teemoille. Tämän suorittaminen jää jatkotutkimuksen varaan, 
koska tavoitteena on ollut kokonaisuuden tarkastelu luovuuden tekijöiden kautta.  
 
Edellä olevat tulokset esiteltiin haastattelun perusteella ja jokaista tekijää on erikseen 
verrattu edellisen päivän videomateriaaliin. Analyysissä keskityttiin luovuuden tekijän 
ymmärtämisen selvittämiseen ja paikkansapitävyyden varmistamiseen. Tämä suori-
tettiin vertailemalla haastattelun tuloksia videoaineistoon, jonka vaiheet luokiteltiin 
erillisiksi kronologisiksi osiksi. Nämä osiot olivat kulun mukaiset eli aloitus, ideointi 
ja tulosten yhteenveto. Näiden perusteella tehtiin lopulliset johtopäätökset ja esitet-
tiin jokaisen tekijän kuvailu ja se, miten tekijä uudessa kohdejoukossa ymmärrettiin. 
 
Luovuussessiota varten määritettiin erillisiä oletuksia. Näiden rooli etukäteisvalmis-
teluissa oli toimia tukena onnistuneen tilaisuuden järjestämisessä. Tällä tarkoitan sitä, 
että tavoitteena oli tehdä kirjaesimerkki luovuussessiosta, jossa uusia ideoita pyritään 
luomaan ja muodostamaan ryhmämenetelmien keinoin ja saada jonkinlainen luova 
tulos. Aikaisemman kenttätutkimusvaiheen tuloksista luotiin oletuksilla tilaisuudelle 
viitekehys, jonka tarkoitus oli toimia mallisuorituksena (eräänlainen ideaalimalli). 
Näiden oletuksien sisälle jätettiin soveltamisvaraa ja liikkumatilaa toteuttaa itse ide-
ointivaihe tarvittaessa tilanteenmukaisesti. Oletuksia oli huomattavan paljon enem-
män ja niitä oli tehty ennen karsimista periaatteella ”jokaiselle tekijälle kaksi oletusta”. 
Luovuin tästä ideasta ja jätin tärkeimmät jäljelle vertailemalla näitä aikaisemman 
kenttätutkimusvaiheen tuloksiin. Poistetutkin oletukset toimivat tilaisuuden järjes-
tämisen tukena. Jäljelle jääneet osaltaan vaikuttavat esitettyyn tulokseen, koska niissä 
yhdistyy myös oma reflektointini tilaisuudesta. Tällä reflektoinnilla pystyin saavutta-
maan monivaiheisen ja kokemusperäiseen tietoon perustuvan analyysin tuloksen. 
Lisäksi pystyin näkemään ne puutteet aineistosta, jotka ryhmätyöskentelystä itsestään 
näkyivät poikkeavina verrattuna ryhmähaastattelun aineistoon.  
 



 

233 

Pystyin tässä luvussa trianguloimalla aineistoja keskenään saavuttamaan keskeiset 
tulokset vertailemalla aineistoja toisiinsa ja esittämään niistä oleellisen. Tätä kautta 
kykenen seuraavassa luvussa yhdistämään koko tutkimusaineiston yhteen ja teke-
mään tutkimukseni johtopäätökset.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA  

 
 

ässä luvussa käsitellään tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä. Lisäk-
si pohditaan tuloksien suhdetta aiempiin tutkimuksiin ja tarkastellaan tutki-
muksen luotettavuutta sekä jatkotutkimuksellisia suuntauksia. Tarkastelu 

etenee kronologisesti seuraten tutkimuksen aikaisempaa rakennetta esittämällä tu-
loksen päätutkimuskysymykseen ja päättyen pohdintaan, missä kytketään tulokset 
laajempaan kontekstiin ja saavutetaan uusi näkemys luovuuden kokonaisuudesta.  
 

6.1 Miten tähän asti on päästy? 

 
Tutkimukseni pääkysymys oli: ”millaista luovuus on ja miten se rakentuu sotilasorganisaation 
ryhmässä, jonka tavoitteena on menestyä käsketyssä valmistelutyössä?” Tähän kysymykseen 
selvitin ensiksi teorialähtöisesti, mitä luovuus on ja mistä se koostuu. Selvittelyn jäl-
keen kokosin luovuudelle ominaiset piirteet, jotka rakensivat tai estivät luovuutta. 
Luokittelin ominaispiirteet yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasoille. Luovuuden omi-
naispiirteet ja tasot ohjasivat empiirisen aineistoni keräämistä. Toisessa osassa koko-
sin empiirisen aineiston havainnoimalla Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnan 
toiminnan ja talouden suunnitteluryhmää ja sen jälkeen haastattelemalla prosessiin 
osallistuneet. Tästä muodostui aineiston analyysin jälkeen ensimmäinen osuus tulok-
sesta. Toinen osuus ja varsinainen vastaus päätutkimuskysymykseeni syntyi toisen 
empiirisen testausvaiheen jälkeen. Johtoajatuksena on ollut tunnistaa oletettuja luo-
vuuden tekijöitä, joita olen kuljettanut teoreettisista lähtökohdista läpi tiheän ku-
vauksen periaatteella kohti edellä mainittuja kahta empiiristä vaihetta.  
 
Tutkimukseni johdannossa kerroin luovuuden tutkimisen ja sen kokonaisvaltaisuu-
den ymmärtämisen vaativan laajaa lähestymistapaa. Tämän kokonaisuuden kuvaami-
nen vaati pitkäjänteistä teoriaan perehtymistä. Tästä muodostui tutkimukseni selkä-
ranka. Itse kuvailisin sitä johdattelevana, sitovana ja ymmärtämistä lisäävänä reittinä 
kohti tulosta. Ilman sitä en olisi saanut luovuutta näkyväksi. Siksi aloitan teoriavai-
heen läpikäymisellä. 
 
Teoreettinen lukuni on ollut kantava voima koko tutkimusprosessin ajan. En väitä, 
että se olisi kerralla ollut valmis, mutta sen runko muodostui tutkimuksenteon alku-
vaiheessa. Teoreettisessa vaiheessa esittelemäni kansalliset väitöskirjat (esim. Nisula, 
2013; Parjanen, 2012a) olivat tärkeimpänä laadullisena kriteerinä aineiston valinnassa. 
Näiden tutkimuksien tulokset ja tutkijoiden valinnat käytetyistä lähteistä mahdollisti-
vat teoreettisen analyysin suorittamisen. Päätökseni käsitellä luovuutta ryhmäs-

T
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sä ”osiin rikkoen” tuki yksittäisten tekijöiden valintaa niitä määrällisesti vähentäen. 
Siten pystyin myös vähentämään tekijöitä käsittelevien tutkimusten mukaan ottoa. 
Lisäksi käytin analyysissani aikaisempien tutkimuksien viitatuimpia malleja (mm. 
Woodman ym, 1993; Amabile, 1997).  
  
Teoriaosuudessa luomani piirretaulukot ja propositiot toimivat molempien empiiris-
ten vaiheiden havainnoinnin ja haastatteluiden pohjana. Propositioiden rooli oli toi-
mia piirteiden kokoavana väitteenä, ”työkaluna” suunnitella ja kohdentaa tutkimusta. 
Niiden kautta rakensin haastattelukysymykset ja teemat, joita testasin luvun alussa 
mainituilla testikohteilla. Piirretaulukot taas rakentuivat lumipalloefektin kaltaisesti. 
Niiden päätavoitteena oli lisätä ymmärrystä, miten luovuus on pilkottavissa osiin. 
Itsessään tämä ei riitä luovuuden ymmärtämiseksi, koska näiden piirteiden välillä oli 
selkeästi havaittavissa jo teoriaosuudessa kytköksiä toisiin taulukon piirteisiin (esi-
merkkinä käsite paine). Tätä kautta tein luovuutta näkyväksi eri piirteillä ja muodos-
tin kokonaisvaltaisen lähestymistyylini. Piirteistä ja tekstistä muodostetut propositiot 
olivat myös teemojen valintakriteereinä. Niitä myös testattiin empiiristen vaiheiden 
kysymyksissä ja ne osoittautuivat olevan toimivia luovuuden tasojen ymmärtämiseksi.  
 
Keskeisimpiä tuloksia teoriaosuudessa oli luovuuden tekijöiden tunnistamisen lisäksi 
yksilönäkökulman laajempi käsittely ja negatiivisten (estävien, rajoittavien) tekijöiden 
lisääminen tarkasteluun. Tähän tutkimukseen, nykyisistä ryhmän luovuuden väitös-
kirjoista (esim. Poutanen, 2016; Parjanen, 2012a) poiketen, yhdistyi myös luovuuden 
tasojen ja niiden tekijöiden ja näiden tilanne- ja toimintasidonnaisen muutoksen tar-
kastelu. Ratkaisun taustalla oli johdantoluvussa mainitsemani tarkoitus kuvata ryh-
mätyöskentelystä pidempiaikaisesti ”vaatimattomampaa luovuutta”, joka on toimin-
nassa näkymättömämpää kuin äärirajoille viety luova hetki. Tarkoitus oli kuvailla 
käytännön elämän haasteita ja niiden seurausten kautta sitä, miten luovuus on läsnä 
joka hetkessä positiivisessa ja negatiivisessa merkityksessä. Määrittämällä luovuus 
ainoastaan uusiksi ajatuksiksi tai ratkaisuiksi, sitoisin sen tuloskeskeiseen näkökul-
maan (ks. Drazin ym, 1999, s. 288). Tämä ei ollut tavoitteenani.  
 
Luovuus on arkipäiväisempää kuin luullaan. Se esiintyi tutkimissani kohteissa rutii-
ninomaisissakin toiminnoissa. Tähän havaintoon vaikuttivat negatiivisten tekijöiden 
tunnistaminen teoreettisessa ja empiirisissä osioissa. Täydentämällä tutkimusotetta 
alkoi ymmärrys lisääntyä edellä mainittujen negatiivisten tekijöiden vaikutuksesta 
luovuuden esiintymiseen ja lisäsi kokonaisvaltaisen luovuuden näkökulmaa. Negatii-
viset tekijät eivät suoraan olleet vastakohtia rakentaville tekijöille. Negatiivisilla teki-
jöillä oli riippuvuussuhde rakentaviin tekijöihin – vastakkainenkin merkitys. Näin 
syntyi teorialuvun tulokset, joista muodostui tasomalli. Malli sisälsi luovuuden kaksi 
luokkaa rakentavat ja estävät (ks. kuva 5).  
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Empiiriset osiot rakentuivat kahdesta eri vaiheesta. Niiden rooli oli alusta asti syven-
tää aikaisempien tutkimuksien teoreettisia ja empiirisiä näkökulmia. Toteutin en-
simmäisen vaiheen vuoden kestäneessä toiminnallisessa jaksossa. Tämä sisälsi noin 
kahdeksan kuukauden kenttätutkimusvaiheen, jossa päämenetelmänä oli osallistuva 
havainnointi. Roolini oli olla kiinteässä vuorovaikutuksessa kohteisiin ja tutkittavaan 
ilmiöön. Tätä kautta sain ilmiöstä syvällistä tietoa ja pystyin kohdentamaan aineiston 
keräämistä. Havainnointi toimi tukevana aineistona teemahaastattelujen valmistelua 
ja ohjausta varten. Havainnointi mahdollisti näkemään eri tasojen ja tekijöiden toi-
mintaa käytännössä eikä vain haastattelutilanteessa. Aineisto tuotti kuvauksen pro-
sessissa esiintyvistä luovuuden tekijöistä.  
  
Oletukseni oli, että ryhmä- ja ympäristötason tekijät korostuvat enemmän kuin yksi-
lötason, mutta yksilölähtöinen työskentely kohdeorganisaatiossa nosti esille enem-
män tekijöitä yksilön näkökulmasta. Tämä johtui myös roolistani työyhteisössä ja 
kenttäpäiväkirjan kirjaamistavasta. Oman toiminnan reflektio yksilön luovuuden 
näkökulmasta jäi vähemmälle, koska keskityin muihin yksilöihin, ryhmään ja ympä-
ristötasoon. Kokosin aineistoa valittujen teemojen ympärille. Näistä oivalsin analyy-
sivaiheessa paremmin myös luovuuden estävien tekijöiden merkityksen.  
 
Havainnoinnissa alkoi kehittyä ajatus yksilö- ja ryhmätason lisäksi ympäristötasosta. 
Alkuvaiheessa käytin termiä organisaatiotaso, mutta ympäristötaso käsitteenä tarjosi 
paremmin kattavan kuvauksen. Se selitti kuvailevammin fyysistä, psyykkistä ja sosi-
aalista tilaa, joka kohdistui konkreettisesti ryhmään. Organisaatiotaso tuntui kaukai-
semmalta käsitteeltä yksittäiseen ryhmään verrattuna. Tätä kautta organisaatio muun-
tui ympäristöksi. Näin rakentui käsitys tasojen jaosta ja määrittelystä. 
 
Havainnoinnin aineisto oli tärkeässä roolissa ensimmäisen empiirisen vaiheen haas-
tattelun teemojen ja kysymyksien tarkentamisessa. Haastattelin yhteensä kymmenen 
henkilöä. Ensimmäisessä haastattelussa kohde ei ymmärtänyt tai pystynyt edes sito-
maan käsitettä luovuus riittävän tarkasti kontekstiinsa. Tämä oli hyödyllinen havain-
to jatkon kannalta. Luovuutta tuli jakaa osiin eri tasojen kautta, jotta sen ymmärtä-
minen olisi mahdollista. Teemahaastattelu keskittyi tasokohtaisesti luotuihin kysy-
myksiin. Teoreettinen tapa rakentaa kysymykset sitoivat teoreettisen luvun yhteen 
empiirisen luvun kanssa. Tätä kautta aineiston analyysi suoritettiin teemoittain luoki-
tellen vastaukset luvun tulokseksi. Kolmas ryhmäluovuuden luokista eli mahdollista-
vat tekijät syntyivät aineiston perusteella. Aluksi ongelmana oli löytää kuvaileva 
luokka tekijöille, jotka eivät olleet rakentavia tai estäviä. Tämä oli juurisyy luokan 
muodostumiseen. Mahdollistavan luokan tekijöillä oli kiinteämpi suhde rakentavaan 
kuin estävään. Päätin luokan nimen ”mahdollistaja” olevan sopivampi termi kuvaa-
maan sen merkitystä.  
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Tekijöistä vuorovaikutuksen ja yhteisen valmistelun merkitys olivat vähäisempää 
ensimmäisessä vaiheessa kuin oletin. Osaltaan tätä selittää, että ryhmässä ei osattu 
näitä hyödyntää, mutta selityksenä se ei ole riittävä. Luovuutta ymmärrettiin olevan 
ja uusia ideoita rakennettiin ilman kollektiivisempaa näkökulmaa. Toisaalta taas 
puuttuivat juuri luovat ratkaisut, jotka radikaalimmin muuttaisivat toimintaa (ks. Gil-
son, 2008, s. 313). Kokonaisvaltaisemmassa lähestymistavassa on siksi kyse enem-
män prosessista kokonaisuutena eikä vain tuloksesta tai luovasta hetkestä, jossa tulos 
syntyy. Luovuuden tekijät eivät havaintojeni mukaan täysin häviä toiminnasta, mutta 
ne muuttavat muotoaan tai ovat näkymättömämpiä siten, että ne eivät ole vaikutta-
via. Tästä kokonaisuudesta jäi ajatus mieleen, että onko tulokset yleistettävissä. En 
myöskään vastannut ensimmäisellä empiirisellä vaiheella toiseen puoleen päätutki-
muskysymyksestä. Tähän liittyen mahdollistavien tekijöiden aiheuttama eräänlainen 
kitka rakentavien ja estävien tekijöiden välillä laukaisi uuden empiirisen vaiheen.  
  
Aloin kysymään aineistolta, onko tekijät ryhmien välillä samankaltaisia tai esiintyvät-
kö ne eri tavalla toiminnassa? Tästä sain viitteitä jo osallistuvassa havainnoinnissa. 
Päätin yhdessä ohjaajani kanssa luoda tutkimuslaboratoriomaisen tilaisuuden, josta 
muodostui tutkimukselleni toinen empiirinen vaihe. Tämä vaihe sisälsi poikkeavuuk-
sia aikaisempaan vaiheeseen verrattuna: Ryhmä valikoitui yhtä organisaation tasoa 
alemmalta ja sisälsi seitsemän henkilöä, kun edellisessä oli kymmenen henkilöä. Ajal-
linen pituus sessiolle oli vain kaksi päivää, mikä sisälsi sekä havainnoinnin että haas-
tattelut (edellinen kesti noin vuoden). Havainnointivaiheelle oli asetettu etukäteen 
hypoteeseja, jotka johdattivat havainnointia prosessissa eteenpäin suunnitellusti. 
Haastattelussa haluttiin selvittää ryhmähaastattelun keinoin keskustellen kokonai-
suutta, jonka olin rakentanut edellisessä empiirisessä vaiheessa. Tämän vaiheen kes-
keisenä tavoitteena oli kokeilla ”ennakkoon suunniteltua” luovuutta rakentavaa 
ryhmätyöskentelyä. Valmistelunkin haluttiin olevan kollektiivisempaa tähän vaihee-
seen kuin tavanomaisesti käytetty yksilölähtöinen valmistelu. 
 
Toisen empiirisen vaiheen osallistuvan havainnoinnin suoritin ryhmänjohtajan roo-
lissa. Näin oli helpointa ohjailla tutkimuksellisia seikkoja. Tämä vaihe videokuvattiin 
ja ääni tallennettiin. Havaintoni oli luovuuden rakentavien tekijöiden selkeä vaikutus 
positiivisesti työskentelyyn, ajatuksen vaihtoon ja jopa uusiin ratkaisuihin. Työsken-
telystä saatiin vähennettyä ensimmäisessä vaiheessa esiin tulleiden estävien tekijöiden 
merkitystä. Sessio kesti yhden päivän ja piti sisällään erilaisia osioita. Nämä osiot 
olivat suunniteltu etukäteen, mutta tavalla, joka jätti osallistujille soveltamisen mah-
dollisuuden. Tilaisuudesta muodostui onnistunut yhdessä kehitetty tulos. Tämä ses-
sio toimi myös kontekstina ja haastateltaville mallina ryhmätyöskentelystä. He pys-
tyivät sitomaan ryhmähaastatteluvaiheessa edellisen päivän toiminnot ja tapahtumat.  
 
Haastattelu toteutettiin fokusryhmähaastatteluna. Kohteena oli aikaisemmat tulokset, 
jotka sidottiin edellisen päivän tapahtumiin. Ryhmähaastattelun käyttö aikaansai 
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vuorovaikutteisen keskustelutilaisuuden, jossa pystyttiin yhdessä haastateltavien 
kanssa keskustelemaan luovuuden tasoista, luokista ja tekijöistä. Haastattelukysy-
mykset olivat teemoitettu aikaisemman vaiheen rungolla. Mutta tällä kertaa kysyttiin, 
mitä mieltä haastateltavat ovat oletuksistani. Nämä kysymykset voitiin nähdä tes-
tauksessa hypoteeseina, jotka joko vahvistuivat tai heikentyivät. Lisäksi aineiston 
analyysivaiheessa sidoin tähän ryhmätyöskentelystä ennakkoon luodut oletukset. 
Samalla hyödynsin videokuva- ja ääniaineistoa tukevana materiaalina. Tämä triangu-
laatio kolmella aineistolla mahdollisti tuloksien analysoinnin. Ryhmähaastattelu me-
netelmänä tarjosi helpon tien palata yhdessä edellisen päivän tapahtumiin, koska 
kaikki pystyivät näkökulmastaan kertaamaan tapahtumat. Ryhmähaastattelussa esiin 
tulleet asiat yhdistettiin luovuuden tekijöihin, tasoihin ja luokkiin. Tuloksena voidaan 
jo tässä vaiheessa todeta eri lähestymistyylien ja aineistojen tarjoavan monipuolisen 
näkökulman kokonaisvaltaiseen luovuuteen.  
 

6.2 Vuoropuhelua tuloksista 

 
Aloitan sitomalla tutkimukseni tavoitteet ja tulokset aiempiin tutkimuksiin. Siirryn 
käsittelyn jälkeen kronologisesti pohtimaan keskeisiä teorialuvun tuloksia. Lopuksi 
sidon empiiristen lukujen tulokset aikaisempiin tutkimuksiin. Tästä kokonaisuudesta 
muodostan johtopäätökset seuraavassa alaluvussa, joita syvennän pohdinta osiossa. 
Tuloksillani on merkitystä ryhmän luovuustutkimuksessa aikaisempaa vahvistavana 
ja täydentävänä tutkimuksena. 
 
Teorialähtöinen lähestymistyyli muokkasi teoreettisen luvun tulokset aiempien tut-
kimuksien synteesiksi. Keskeisimmiksi tuloksiksi nousivat seuraavat kokonaisuudet: 
luovuuden tasomaisuus (Woodman ym, 1993; Ford, 1996), estävät tekijät rakenta-
vien kanssa (Woodman ym, 1993; Oldham, Cummings, 1996; Amabile, 1988; Rosso, 
2014), ryhmän luovuuden kokonaisvaltaisuus (Taggar, 2002; Rosso, 2014; Gilson, 
2008) ja tilanteen ja toiminnan vaikutus luovuuden tekijöihin (ks. Drazin ym, 1999; 
Hargadon, Bechky, 2006).  
 
Voidaan pitää erikoisena sitä, että luovuus on nähty usein vain tuloksena tai innovaa-
tion rakentavana voimana (ks. Sydänmaanlakka, 2009, s. 87, 96; ks. Heikkilä-Laakso, 
Heikkilä, 2001, s. 187–188). Vaikka aikaisemmat tutkimukset ovat lähteneet yksi-
lönäkökulmasta kuvaamaan luovuutta, niin sille on ollut loogisiakin syitä. Tekniikan 
kehittyminen ja sitä kautta organisaatioiden ja niiden kohtaamien ongelmien ratkai-
seminen vaativat entistä enemmän yhdessä työskentelyä johtuen muun muassa laaja-
alaisen osaamisen tarpeesta. Ennen taas kirjoituskoneiden ja työjärjestyksien rajoi-
tukset pakottivat mahdollisesti enemmän yksin työskentelyyn. Tämä on painottanut 
osaltaan yksilön luovuuden tutkimusta. Tästä on kuitenkin siirrytty laajempaan nä-
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kökulmaan (Styhre, Sundgren, 2005, s. 28–29; Shalley ym, 2000, s. 215). Tämä sama 
jatkumo on yhdistynyt tutkimuskohteessani ryhmän, yksilöiden ja ympäristön yh-
teiseksi ja kokonaisvaltaiseksi tarkasteluksi.  
 
Tuloksissani yhdistyvät psykologian, organisaation ja johtamisen paradigmat (ks. 
Ford, 1999; Woodman ym, 1993). Lähestyin luovuutta aikaisempien tutkimuksien 
mukaisesti tasoittain (esim. Woodman ym, 1993) pitämällä ryhmän tarkastelun kes-
kiössä. Tämä yhdisti monet luovuuden lähestymiskulmat teoreettisessa luvussa yh-
teen. Luovan tuotteen näkökulma jäi tarkastelussa pienemmäksi, koska tavoitteena 
oli tutkia luovuutta pidempiaikaisena ja rutiininomaisenakin ilmiönä. Luovuus vaatii 
töitä ryhmässä, eikä se synny itsekseen, vaikka sen osia on jatkuvasti läsnä työskente-
lyssä (ks. Shalley, Gilson, 2004, s. 36–37). 
 
Ratkaisuni ottaa mukaan luovuuden estävät tekijät auttoivat tavoitteessa kuvata ko-
konaisvaltaisemmin luovuutta. Negatiivisten tekijöiden rooli on monesti jätetty vä-
hemmälle ja keskitytty luovuudessa sen positiivisiin tekijöihin. Estävät tekijät ovat 
luonnollinen osa luovuutta (esim. Oldham, Cummings, 1996; Amabile, 1988; Ford, 
1996, Rosso, 2014) ja siihen kuuluvat rutiininomaiset toimet, koska mikään toiminta 
ei voi olla jatkuvasti luovuutta hakevaa. Toiminta tukehtuu viimeistään informaation 
määrään, jos kaikki toiminta pyrkii vain luovuuteen.  
 
Aloitan tuloksien käsittelyn teoreettisessa luvussa luotujen propositioiden tarkaste-
lusta. Näiden luominen kytkeytyi suoraan empiirisiin vaiheisiin olemalla teemojen ja 
tarkempien haastattelukysymyksien lähtökohtana. Samassa tutkimuksessa teoreetti-
sen ja käsitteellisen lähtökohdan yhdistäminen empiiriseen tarkasteluun voidaan pi-
tää vieraana luovuustutkimuksessa (esim. Amabile, 1997, Woodman ym, 1993; Dra-
zin ym, 1999). Tutkimuksia on tehty yleensä käsitteellisinä tai empiirisinä (Nisula, 
2013, s. 37). Testasin empiirisesti teoreettisia tuloksia, joiden välissä siltana toimivat 
luomani propositiot. Niiden rooli oli tärkeä. Sitä kautta sain myös vahvistusta yhdel-
le keskeiselle työhypoteesilleni: luovuus on ilman purkamista vaikea ymmärtää. Kä-
sitteet auttoivat näkemään luovuuden muotoa ja siten suuntamaan vastaamista ky-
symyksiin. Tällöin teoreettiset lähtökohdat vahvistuivat, heikkenivät tai muuttivat 
muotoaan.  
 
Voidaan todeta propositioiden olleen punainen lanka aineiston keräämiselle. Niissä 
jokaisessa toistui sisällöllinen samanlaisuus eli ne olivat kytköksissä luovuuden taso-
jen kautta toisiinsa ja rakentavat sekä estävät tekijät muodostivat vastinparit. Sama 
jännite näkyi aineiston keräämisessä ja sitä kautta tuloksissa. Vastaavia lähestymista-
poja, joissa yhdessä tarkastellaan rakentavia ja estäviä tekijöitä toisiinsa on olemassa 
(esim. Amabile, 1988; Ford, 1999, Amabile, 1996; Blomberg, 2017). Propositioiden 
perusolettamukset vahvistuivat, mutta niiden merkitykset vaihtelivat tilanteenmukai-
sesti. Propositiot olivat yleisesti liian staattisia kuvaamaan muutosta, mutta toisaalta 
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ilman niitä ei olisi saatu rajattua aineiston keräämistä ja määritettyä suuntaa tutki-
mukselle. Yksilöllisen kohteen toimintaan ja tilanteeseen mentäessä olettamuksista 
osa muuttui näkymättömäksi tai vaihtui toiseksi. Esimerkiksi sotilasorganisaation 
muodollisuus ei vaikuttanut ryhmän yhteistoiminnassa jatkuvasti, vaan se näkyi 
konkreettisemmin resursseissa ja rakenteellisissa asioissa.  
  
Yksilötasolta voidaan nostaa sisäisen motivaation ja kokemuksen osuus luovuuteen 
keskeisiksi yksittäisiksi tekijöiksi (Amabile, 1988; 1997). Molemmissa empiirisissä 
vaiheissa näiden tekijöiden luokka rakentavana pysyi samana, kun taas osa tekijöistä 
luokiteltiin eri lailla eri vaiheissa. Erityisesti ryhmässä kokemuksen tärkeyttä ei voida 
väheksyä (Amabile, Gryskiewicz, 1987, s. 7; Shalley, Gilson, 2004, s. 35–37; Harring-
ton, 1981, s. 453; Amabile, 1988, s. 128–129). Kokemuksella ja sisäisellä motivaatiol-
la voidaan ehkäistä negatiivisten estävien tekijöiden muodostamista ryhmässä. Ko-
kemuksella ja sisäisellä motivaatiolla on riippuvuussuhde myös yksilötason estäviin 
tekijöihin. Esimerkiksi rakentava tekijä kokemus ja estävistä rutiini kytkeytyivät tar-
kastelussa toisiinsa. Nisulan (2013, s. 32) huomio Amabilen (1997) mallin rajoittumi-
sesta vain yksilö- ja ryhmätasolle ilman, että malli selittäisi organisaatiotason luovuut-
ta on oikeansuuntainen.  
  
Yksilötason tekijöillä oli konkreettinen ja käytännöllinen suhde ryhmään. Molem-
missa empiirisissä vaiheissa yksilötason tekijät olivat läsnä työskentelyssä. Pidempiai-
kaisessa työskentelyssä korostuivat yksilötason tekijät eri tavalla kuin lyhytkestoisessa. 
Estävistä tekijöistä esimerkiksi rutiini ja riskinoton välttäminen ovat kytkeytyneitä 
kontekstiin ja tilanteisiin. Yksinkertaisilla toimilla voidaan saada estäviä tekijöitä yksi-
lötasolla näkymättömäksi ja rakennettua luovuutta. Tärkeintä roolia kantaa ryhmän 
johtaja (ks. Oldham, Cummings, 1996). Johtajan täytyy sopeutua ja tarvittaessa 
muuttua prosessin aikana ryhmässä erilaisiin rooleihin. Lisäksi hänen pitää tunnistaa 
eri tilanteiden vaikutus työskentelyyn. (Basadur, 2004) Tämä tuli konkreettisesti esille 
toisessa empiirisessä vaiheessa. Yksinkertaisilla toimilla voidaan lisätä yksilötason 
rakentavia tekijöitä, jotka taas ruokkivat yksilöiden ja ryhmän toimintaa ja sitä kautta 
rakentavat ympäristöstä luovuutta tukevat olosuhteet (esim. Dawson, Andriopoulos, 
2014, s. 306–309). Myös ajalla on merkityksensä yksilötasolla luovuuteen, mitä erityi-
sesti kokenut ja osaava johtaja kykenee hallitsemaan.  
 
Ryhmätasolta keskeisimpiä luovuutta rakentavia tekijöitä voidaan nimetä päämäärä 
(Andriopoulos, 2001, s. 835; Sundgren ym, 2005, s. 88–90; Amabile, 1998, s. 79–80) 
ja johtajuus (Shin, Zhou, 2003; Andriopoulos, 2001, s. 87–88; Somech, 2006, s. 141–
154). Päämäärä kytkeytyy moneen tekijään ja on samalla yksinkertainen tapa rakentaa 
luovuutta. Sen rooli on niin yksilö- kuin ryhmätasolla tärkeää. Sitä kautta muodostuu 
toiminnalle suunta ja sillä saadaan luovuuden esteitä eri tilanteissa näkymättömäm-
miksi. Vuorovaikutus oli ennakko-oletuksissa keskeisimpiä tekijöitä luovuuden ra-
kentamisessa. Tämän tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa vuorovaikutuksen rooli 



 

242 

jäi pienemmäksi kuin oletettiin. Selvästi kuitenkin luovuutta mahdollistavaksi. Pitkä-
aikaisessa projektissa sen muoto oli arkipäiväisempää ja se oli sulautunut toimintaan 
olemalla näkymättömämpi tekijä. Tämä ei laske roolin arvoa ja toisessa empiirisessä 
vaiheessa se olikin keskeisin rakentava tekijä (Amabile, 1997, s. 54; Woodman ym, 
1993; Amabile, Gryskiewicz, 1987, s. 14; Amabile ym, 1996, s. 1159, 1167; Oldham, 
Cummings, 1996, s. 611–612).  
 
Toiminnan ja tilanteen erilaisuus vaikuttivat ryhmätasolla luovuuden esiintymiseen ja 
muotoon. Estävistä tekijöistä menetelmättömyys osoittautui yhdeksi keskeiseksi teki-
jäksi ryhmätasolla. Ryhmätasolla kyse on ennen kaikkea ongelman ratkaisemisesta. 
Työskentelyssä tarpeellinen apuväline ovat erilaiset menetelmät (Paulus, Yang, 2000, 
s. 76–87), jotka ruokkivat ideointia. Menetelmättömyys on oiva esimerkki luovuuden 
tekijöiden muuntautumisesta toisesta luokasta toiseen. Tämä on yksi tekijä, millä 
tämän tutkimuksen perusteella on luovuuden rakentava ja estävä merkitys. Samanta-
painen havainto oli empiiristen vaiheiden välillä tilannekuvan puutteen merkityksestä. 
Jos keskustelu on heikkoa, ei ryhmä kykene laaja-alaisesti ratkaisemaan ongelmia tai 
työskentely on vähintäänkin tehotonta (ks. Rosso, 2014; Egan, 2005). Tätä kehitet-
tiin toisessa empiirisessä vaiheessa, joka tuki luovaa prosessia. Vakavampaa olisi ollut, 
jos johtaja ei olisi kuunnellut työntekijöitään (Amabile, 1998, s. 81) ja olisi ollut auto-
ritäärinen (Amabile ym, 2004). Näitä estäviä tekijöitä ei työskentelyssä havaittu.  
 
Ympäristötaso yhdistyi organisaatiotason tarkasteluun. Ympäristö tasona sitoo yksi-
lö- ja ryhmätasot toisiinsa. Ympäristötasolta esille nousivat rakentavista tekijöistä 
positiivinen ilmapiiri yhdistettynä matalaan hierarkiaan ja resurssit. Ympäristön eri 
elementit ovat lähellä Amabile ym. (1996) KEYS-mallia. Samat tekijät vaikuttivat 
ryhmään olemalla tukevia ylhäältä alaspäin organisaatiossa, mutta samalla yksilötasol-
la rakentamalla luovuutta riittävien resurssien puitteissa myös ryhmätyöskentelyyn. 
Ympäristötason tuloksillani on myös sidoksia Ekvallin (1996) käsitteeseen ilmasto. 
Ryhmissä tämä voidaan kokea niin sanottuna ulkopuolisena ympäristönä, mikä vai-
kuttaa ryhmän sisäiseen työskentelyn ympäristöön. Tästä muodostuu ryhmälle olo-
suhteet, missä toimia.  
 
Yksittäisenä tekijänä ympäristötasosta resurssit ovat arvokas luovuutta rakentava 
tekijä (Hunter ym, 2007, s. 74; Shalley ym, 2000, s. 215–220; Ford, 1996, s. 1118, 
1121–1123; Shalley, Gilson, 2004, s. 39–40). Sillä on merkityksiä työn ja olosuhtei-
den järjestämisessä, kun taas äärimmäisyyksiin vietynä se voi tukahduttaa luovuuden 
työskentelystä. Toisena yksittäisenä tekijänä voidaan nostaa esille palkitsemattomuus. 
Palkitsemattomuuden rooli oli haastatteluissa esiymmärrykseni mukainen. Sotilasor-
ganisaatiossa sitoutuneisuus ja eräänlainen ryhmähenki ”yhteenkuuluvuuden tunne” 
on korkealla. Ulkoisia palkintoja ei odoteta, vaan palkitsemattomuuden taustalla ovat 
sisäsyntyiset syyt motivaatiossa, tehtävän haastavuudessa ja ongelman ratkaisemises-
sa (ks. Baer, 2003; Oldham, Cummings, 1996).  
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Estävistä tekijöistä ensimmäisessä empiirisestä vaiheesta voidaan nostaa tilojen vai-
kutus ryhmätyöskentelyyn. Tämä tekijä ei yleensä esiinny luovuustutkimuksissa, kos-
ka sitä voi pitää itsestään selvyytenä. Lähin käsite sille on taloudellinen tuki tai re-
surssit (esim. ks. Amabile, 1997, s. 53–54; Amabile, Gryskiewicz, 1987, s. 14; Amabi-
le ym, 1996, s. 1159, 1167). Toisessa empiirisessä vaiheessa taas haastateltavien mu-
kaan tilat olivat kunnossa ja siten tilojen rooli koettiin luovuutta mahdollistavaksi. 
Ympäristötason estävien tekijöiden rooleissa oli samanlaista vaihtelevuutta kuin 
muiden tasojen estävissä tekijöissä. Tekijöiden näkyminen vaihteli ryhmätyöskente-
lyn ajallisen pituuden, toiminnan ja johtamisen painotuksien mukaisesti eikä kaikki 
tekijät siksi esiintyneet samalla tavalla.  
 
Palaan tarkastelussa johdantoluvussa esitettyyn kysymykseen: ”Onko luovuus pel-
kästään positiivista?” Tämän tutkimuksen näkökulmasta vastaus on kyllä, jos luo-
vuus ymmärrettäisiin tavoitteeksi tai tulokseksi ”uudeksi ideaksi tai ratkaisuksi”. 
Mutta, jos luovuus nähdään jatkuvan prosessina, niin sen vaiheisiin kuuluvat negatii-
viset tekijät. Ryhmän kontekstissa estävät tekijät olivat lähimpänä negatiivisuutta 
rajoittamalla, tukahduttamalla tai äärimmillään estämällä luovuutta. Luovuus myös 
mahdollistaa pahaa, mutta tämän voidaan nähdä vaativan tarkoitusta ja tavoitteelli-
suutta. Siksi allekirjoitan Rosson (2014) näkemyksen luovuuden rajoitteista, jotka 
luovat luovuuteen tasapainoa ja tuhoakin. Jännite luovuuden eri puolissa on osa 
ryhmässä havaitsemaani luovuuden dynaamisuutta. Lisäksi väite siitä, että luovuuden 
estävät tekijät olisivat pelkästään estäviä, yhdyn Rosson (2014) havaintoon väittämäl-
lä niiden olevan osa luovuutta. Hänen artikkelissaan käytetty lainaus (Smith, Lewis, 
2011, s. 387) tekijöiden liiasta kategorisoinnista ”joko tai” jättäisi tarkastelun ulko-
puolelle arvokasta tietoa. Siksi tässä tutkimuksessa on luotu käsitteellinen luok-
ka ”mahdollistavat”. Luovuuden estävät tekijät eivät suoraan tarkoita rajoittavaa nä-
kökulmaa, vaan ne voivat samalla olla mahdollistavia tai jopa rakentavia tekijöitä.  
 

6.3 Johtopäätökset 

 
Tulosta päätutkimuskysymyksiin tarkastelen näkökulmista ”millaista ja miten”. En-
simmäiseksi aloitan ”millaista” kysymykseen vastaamalla. Aineiston analyysin tulok-
sena voidaan todeta luovuutta olevan ryhmän yksilöissä, toiminnassa ja ympäristössä. 
Luovuudelle löydettiin rakentavia, mahdollistavia ja estäviä tekijöitä. Tarkastelun 
konteksti määrittää, millaisena luovuus esiintyy. Tunnistetut tekijät kohdeorganisaa-
tion ryhmästä, jotka rakentavat, mahdollistavat ja estävät luovuutta ovat koottu jo 
kuvassa 12. Kuvan tekijöitä testattiin eri ryhmässä yksilöillä ja ympäristössä. Tes-
tauksen seurauksena voidaan esittää kuva 13, johon on koottu keskeinen tulos ky-
symykseen, millaista ryhmän luovuus on? Toinen empiirinen testaus varmisti, että 
nämä osat esiintyvät myös toisessa kohderyhmässä.  
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Kuva 13: Käsitemalli luovuudesta ryhmässä. 
 
Malli soveltuu käsitteellistämään luovuutta ryhmässä. Tulee ymmärtää, että luovuus 
muodostuu kuvan 13 ”osista” luokista, tasoista ja tekijöistä yhdistelmänä. Tasoajatte-
lu perustuu tutkimuksessa käsiteltyihin oletuksiin luovuudesta. Luovuus on vaikea 
havaita suoraan, ellei havainto liity johonkin esitettyyn luovuuden tekijään, joka on 
yhteydessä taas toiseen tekijään. Siksi väitän, että luovuus ryhmässä ei ole yksi, vaan 
vähintään kolme osaa tai enemmän. Vähintään kolme tulee tasojen lukumäärästä. Ei 
ole yhtä piirrettä, joka kuvaa riittävästi ryhmässä tai edes yksilössä luovuutta. Tasojen 
sisällä voi olla useita vaikuttavia tekijöitä eri tilanteissa. Puhumattakaan, jos tarkaste-
luun lisätään luovuuden luokkien vaikutus.  
 
Mallilla ei pyritä reduktionistiseen mallintamiseen, vaan teorian ja empirian käytän-
nön soveltamiseen ymmärrettävässä muodossa. Mallin osat voidaan teoreettisesti 
tunnistaa, mutta niiden väliset empiiriset muutostilanteet ja toiminnot muokkaavat 
luovuutta sellaiseksi, että kytkentöjä ei voida purkaa takaisin lähtökohtatilantee-
seen ”osiin”. Palautteet ovat tämän tutkimuksen empiirisessä luvussa esitetyt dy-
naamiset tilanteet ja toiminnot. Mallinnuksen osien välillä on keskinäisriippuvainen 
suhde. Mallin tuloksena muodostuu ”yhdistelmä”, kokonaisuus, joka käsitteellistää ja 
kuvantaa luovuuden dynaamista ja emergenttiäkin luonnetta. Tämä ajatus täydentää 
tässä tutkimuksessa käytettyä niin sanotun vaatimattoman luovuuden näkemystä. 
Luovuudella on kokonaisvaltaisessa tarkastelussa havaittavissa nämä molemmat 
puolet eli dynaamisempi ja staattisempi vaihe.  
 
Luovuus on paljon monimutkaisempaa kuin siitä vallitseva pinnallinen käsitys. Sen 
tekijät ovat muuttuvia käsitteitä, jotka muodostuvat toiminnan ja tilanteiden kautta. 
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Tämä vaatii samassa tilassa usean tekijän läsnäoloa. Perustavanlaatuiset luokat, joita 
tässä tutkimuksessa nimettiin rakentaviksi, mahdollistaviksi ja estäviksi, ovat läsnä 
tilanteissa. Havaintoni mukaan nämä kaikki luokat vaikuttavat ryhmän luovuuteen 
eri tasojen kautta. Samalla luovuus ryhmässä tulee nähdä arkipäiväisenä. Luovuus 
ryhmässä ei muodostu vain syvästä ja hyvästä yhteistoiminnasta, vaan se on osa jo-
kapäiväistä ryhmätyöskentelyä. Tulosnäkökulmasta katsottuna voi olettaa ideoiden 
muodostuvan työskentelyn missä vaiheessa tahansa, mutta ratkaisujen vaativan eri-
tyistä onnistumista. Ratkaisut eivät synny itsekseen, kun taas ideat voivat tulla jo al-
kuvaiheessa niin sanotun vaatimattoman luovuuden tuloksena.  
 
Tässä tutkimuksessa ei mitattu ryhmässä luovuuden astetta millään numeraalisella 
mittarilla. Tulokseni korostavat luovuuden rakenteen ja tekijöiden ymmärtämisen 
tärkeyttä. Luovuus ymmärretään yleensä liiaksi vain yksilöstä muodostuvana. Siksi 
luovuus täytyi purkaa pienempiin osiin ja alkaa kokoamaan tätä palapeliä tasoittain. 
Tämän huomaa jo tästäkin tutkimuksesta – puhumattakaan ryhmähaastattelun ai-
neistosta, jossa tulee esille ”ai tätäkö tämä on” -tyyliset kommentit. Ryhmässä ei olla 
kuplassa irrallaan yksilöistä tai ympäristöstä ja siihen kuuluvasta organisaatiosta. Tar-
kastelunäkökulma ja sen syvyys määrittävät tunnistettavien luovuuden tekijöiden 
havaitsemista. Lisäksi on tärkeää oivaltaa luovuuden tekijöillä olevan erilaisia muoto-
ja kertojasta riippuen.  
 
Hypoteesini luovuudesta piti paikkansa tarkasteltuna sitä ryhmän näkökulmasta. 
Monet teoriaosuuteni tunnistetuista luovuuden esteistä olivat myös läsnä empiirisissä 
vaiheissa. Näillä oli merkitystä luovuuteen estävinä tekijöinä, jotka kuitenkin loivat 
jännitteitä rakentaviin ja mahdollistaviin tekijöihin. Silloin estävät tekijät eivät aina 
ole estäviä, vaan toiminnassa myös mahdollistavia tai jopa rakentavia tekijöitä. Luo-
vuuden estävät tekijät ovat siitäkin syystä mielenkiintoisia, että ne eivät ole yhtä tut-
kittuja kuin rakentavat tekijät (ks. luku 2). Niillä on yhteys siihen kontekstiin, jossa 
niitä käsiteltiin. Esimerkiksi harvoin yksilön estävä tekijä ”muutosvastarinta” esiintyy 
ryhmätasolla, vaan se muodostuu yksilöiden kautta, joka alkaa vaikuttamaan negatii-
visesti yksilöiden sisäiseen motivaatioon ja sitä kautta ryhmähenkeen. Samankaltaisia 
johtopäätöksiä voidaan tehdä myös ympäristötason esteiden kietoutumisesta yksilöi-
hin ja ryhmään. Siksi on tärkeää arvioida luovuutta kokonaisvaltaisemmin kuin vain 
yksilön näkökulmasta.  
 
Siirryn käsittelemään vastausta päätutkimuskysymyksen toiseen puoleen eli miten? 
Molemmat puolet päätutkimuskysymyksestä ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa eikä 
näitä tule liiaksi toisistaan erottaa. Näillä on kuitenkin omat puolensa ja avaan seu-
raavaksi toista keskeistä tulostani luovuudesta ryhmässä.  
 
Luovuus esiintyy moninaisesti, tilannesidonnaisesti, tavoitteellisesti ja tahattomasti-
kin. Millaiseksi se rakentuu, niin sitä kuvasin tasoittain yksilön, ryhmän ja ympäristön 
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kautta. Näiden tasojen voidaan todeta olevan riippuvuussuhteessa toisiinsa. Ne eivät 
ole prosessimaisesti kytkeytyneitä, vaan empiirisessä osioissa kuvattuna erityisesti 
tilanne- ja toimintasidonnaisia. Luovuuden jatkuvuus osallistujineen, tilanteineen, 
toimintoineen ja ympäristöineen vaikuttaa siihen, miten luovuus esiintyy ja sitä kaut-
ta ymmärretään.  
 
Tässä tutkimuksessa ryhmä toimi magneetin lailla luovuuden kuvauksen keskiössä. 
Ryhmän kautta määritettiin ryhmässä toimivia yksilöitä, ryhmän rakennetta ja toi-
mintaa, ympäristöä, johtamista ja organisaation suhdetta ryhmään. Arkipäivän työs-
kentelyssä asia ei ole niin yksinkertaista. Organisaatiossa voi olla useita eri ryhmiä tai 
pelkästään organisaation rakenne ja koko vaikuttavat jo luovuuden muodostumiseen. 
Saman organisaation eri sektoreilla luovuus voi myös olla erilaista.  
 
Tässä tutkimuksessa keskityttiin sotilasorganisaation viitekehyksessä samankaltaiseen 
kohdejoukkoon. Tuloksien perusteella kysymykseen ”miten”, vastaan seuraavaksi 
rakentamallani luovuuden L–T4 mallilla [Luokka (L) – taso, tekijä, tilanne, toiminta 
(T4)], jossa keskeisenä tuloksena esitetään tilanne- ja toimintasidonnaisuuden vaikut-
tavan luovuuden tekijöihin positiivisesti tai negatiivisesti tuomalla esille siinä todelli-
set luovuuden tekijät. Innostavana esimerkkinä mallille on toiminut Woodman ym. 
(1993), Ford (1996), Amabile ym. (1996) ja Amabile (1997) mallit luovuudesta, mut-
ta myös Rosson (2014) artikkeli luovuuden positiivisten ja negatiivisten tekijöiden 
tasapainosta.  
 
Ryhmässä luovuuden tekijät eivät vertailtaessa toisiinsa kaikilta osin kahdessa empii-
risessä vaiheessa esiintyneet samalla tavalla. Jotkin tekijät nähtiin täsmälleen yhden-
mukaisina ja niiden esiintymisen muodot noudattelivat samaa kaavaa kuin aiemmat 
tulokset. Testauksen perusteella tekijät olivat läsnä ryhmässä ja sen työskentelyssä. 
Näiden tekijöiden esiintymismuodot vaihtelivat. Oli tekijöitä, jotka eivät vaiheen 
työskentelyssä oletuksen mukaisesti erottuneetkaan tai tekijöitä, jotka ymmärrettiin 
eri luokkaan. Toiminnan ja tilanteen vaikutus luovuuden eri tekijöihin ja luokkiin loi 
dynaamisuutta ja sitä kautta jännitettä luovuuden muodostamiseen. Tämän seurauk-
sena luovuus ryhmässä tulee a) nähdä näiden tasojen tekijöiden (millaista) kautta ja b) 
lopullinen luokka, mihin tekijä määräytyy, rakentuu tilanteen- ja toiminnan (miten) 
seurauksena. Kuvassa 14 on kuvattu luovuutta ryhmässä tilanteessa, jossa ryhmä on 
saanut tehtävän ja aloittanut työskentelyn kohti tulosta.  
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Kuva 14: L–T4 malli ryhmän luovuuden määrittäjänä valmistelutyössä. 
 
Tämä malli toimii toisena kokoavana rakennelmana tutkimuksen pääkysymykseen 
vastaamiseksi. Malli on muodostunut tutkimusosien ja niiden vaiheiden johtopää-
töksenä. Keskeinen tulokseen vaikuttanut asia on empiiriset vaiheet ja niihin osallis-
tuneet kertojat. Vaikka kuva 14 on piirretty prosessimaiseksi, niin luovuus ei ole yhtä 
prosessia pitkin muodostuva, vaan yhdistelmä mallin kaikkia osa-alueita tilanteen ja 
toiminnan eri painotuksilla. Ilman mallin ”yksinkertaistamista”, se jäisi viivoiksi, mitkä 
eivät päättyisi. Malli sisältää kokonaisvaltaisen näkemyksen luovuudesta, jossa yksilö-, 
ryhmä- ja ympäristötason luovuuden tekijät ovat yhdessä eri luokkien kanssa dy-
naamisena ja keskinäisriippuvuussuhteessa toisiinsa muodostaen luovuuden ryhmäs-
sä. Tässä mallissa ryhmän toiminta ja tilanne vaihtelevat organisaation mukaan. Luo-
vuus rakentuu luokkien, tasojen ja tekijöiden suhteesta toisiinsa, jota tehtävän ja 
kohdeorganisaation tilanteet sekä toiminta säätelevät. Luovuus on aina läsnä, mutta 
esiintymismuoto on sidoksissa tilanteen ja toiminnan yhdistelmään.  
 
Ryhmä on yksilöiden ja organisaation ristipaineessa. Riippuvuussuhteet ovat eri taso-
jen välissä olemassa ja vuorovaikutteinen yhteys on jatkuva jokaisen tason luovuu-
den tekijöiden välillä. Tilanteiden ja ympäristön vaihtuessa voi jostakin luovuuden 
tekijästä tulla päinvastainen tekijä kuin alun perin oletettiin. Luovuudella voidaan 
tuloksieni mukaan löytää organisaatiosta riippuen sitä kuvaavat tekijät. Kutsun näitä 
tekijöitä mallissani ”x-tekijäksi”, joka kuvastaa luovuutta olemalla yllätyksellinen ja 
vaikeasti hallittava. X-tekijä toimii tilanteissa ja toiminnassa yksilö-, ryhmä- ja ympä-
ristötason vaikutuksessa. Jokainen tekijä käy mallin mukaisesti saman kierron pääty-
en tilanne- ja toimintasidonnaisesti omaan luokkaansa ja (+/-) tasoon. Mallin kautta 
voidaan ymmärtää organisaation viitekehyksessä luovuutta kokonaisvaltaisemmin. 
Malli huomioi luovuuden näkökulmat olemalla teoreettisessa tarkastelussa vuorovai-
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kutteinen ja keskinäisriippuvainen, mikä vaatii laajaa tarkastelunäkökulmaa luovuu-
den olemuksen löytämiseksi.  
 
Luovuus voidaan nähdä kuvan 14 perusteella tasapainottelevan luokkien, tasojen ja 
tekijöiden synteesissä. Estävät tekijät voivat muuntautua rakentavaksikin tai toisin-
päin tilanteen ja toiminnan seurauksena. Kontekstuaalisuudella on merkitystä tässä 
muutoksessa. Malli ei rajaa ulkopuolelle uusia tekijöitä, mitkä voivat eri kontekstissa 
ilmestyä esille. On kyse myös subjektiivisuudesta, kuinka tilanteissa ja toiminnassa 
tekijät koetaan kuuluvaksi eri luokkiin. Erityisesti tekijät, jotka vaikuttavat suoraan 
yksilöön tai ovat lähtöisin yksilöstä, voivat tuntua jokaisesta osallistujasta erilaiselta. 
Luovuus on ryhmässä mukana alusta loppuun, mutta sen näkyvin osa voi vaihtua 
prosessin aikana tai muutoksen seurauksena valmistelutyö voi epäonnistua. Luovuus 
ei takaa onnistunutta tulosta. Se on yksi mahdollisuus, mikä on jatkuvasti läsnä arki-
päivän työnteossa.  
 
Kaikesta edellä mainitusta synteesinä määritän näkemykseni ryhmän luovuudesta: 
Luovuus on jatkuvaa sen tekijöiden, tasojen ja luokkien jännitettä, mitä sää-
telee toiminta ja tilanteet. Tässä prosessimaisessa ja dynaamisessa tilassa luovuus 
on arkipäiväistä, jonka muodostumisessa rakentavat, mahdollistavat ja rajoittavat 
puolet tasapainottelevat uuden luomiseksi ja vanhan säilyttämiseksi. 
  

6.4 Pohdintaa 

 
Miten tämä nyt oikein meni? Tutkimus on kulkenut monen vaiheen läpi kohti päätäntää. 
Seuraavaksi on tarkoitus aluksi pohtia tutkimuksellisia näkökulmia, kuten tuloksien 
suhdetta muihin tutkimuksiin ja keskeisten tutkimusvalintojen merkitystä, minkä 
jälkeen siirryn pohdinnassa seuraavaan vaiheeseen. Siihen, miten luovuus vaikuttaa 
sotilasorganisaatioon ja kontekstin ”turvallisuusympäristön muutoksen” vaatimuk-
siin sekä, miten tämän tutkimuksen valossa luovuus näyttäytyy työskentelyssä.  
 
Teorialähtöisyys oli vahvasti tutkimuksen taustalla. Tämä kertoo minusta tutkijana, 
koska olen kiinnostunut pelkästään toistamisen sijaan tekemään Lévi-Straussin 
(Lévi-Strauss, 1967) periaatteella vanhasta uutta improvisoimalla ja Hargadonin 
(2008) tapaan katsoa tarvittaessa ”out of box” tyylisesti uusia asioita. Nämä periaat-
teet ovat osaltaan tämän tutkimuksen tutkimusstrategisten valintojen taustalla. Teo-
rialla luotiin pohjatyö ja sen jälkeen tekijä kerrallaan koottiin vastaukset tutkimusky-
symyksiin. Tapaustutkimuksen strategialla oli vankka sijansa tutkimuksen ohjaami-
sessa ja tutkimusrakennelman tukirunkona. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus, osal-
listuva havainnointi, teemahaastattelu ja ryhmähaastattelu toimivat eri vaiheissa me-
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netelminä. Niillä saatiin sotilasorganisaation kaltaisesta organisaatiosta esille uusia 
puolia. Tiedeyhteisölle voitiin uudessa kontekstissa kuvata luovuutta osana ryhmää.  
 
Tutkimuksellisena tavoitteena on ollut saavuttaa jotain uutta, mutta vähemmän ”rä-
jähtävällä tavalla”. Tämä selittynee jo teorialähtöisen näkökulman valinnalla. Teorian 
pohjalta luotuja propositioita on testattu uudessa kontekstissa käytäntöä lähellä ole-
villa menetelmillä. Tämä näkyy myös tutkimuksen toteuttamisessa ja valinnoissa, 
mitkä ovat ohjanneet tavoitteen määrittelyä, aineiston keräämistä ja analyysivaihei-
den valintoja. Tutkimuksellisena tavoitteena on lisäksi ollut pysähtyä hetkeksi ja ve-
tää yhteen luovuuden tekijöiden monimuotoisuutta sekä tuoda ryhmän viitekehyk-
sessä tieteelliseen keskusteluun yksi lisäys kokonaisvaltaisesta luovuudesta. Todelli-
suus on näyttäytynyt erilaiselta käytännössä kuin teoreettisesta näkökulmasta. Luo-
vuus on paljon monimuotoisempi, vaikeammin tulkittava ja hämärtyvämpi kuin 
teksteissä määritellyt yksipuoliset käsitteet. Syvällisempi empiirinen kuvaus lähellä 
toimintaa on mahdollistanut dynaamisuuden ja muutoksen havaitsemisen kohde-
joukon avustuksella.  
 
Kiinnostavan alkuasetelman tästä teki sotilasorganisaation ominaispiirteiden ristiriita 
luovuuden teoriaan. Tuloksena oli yllättäviäkin näkökulmia, jotka eroavat aikaisem-
masta tutkimuksesta. Luovuudelle löydettiin kuvailevia tekijöitä eri luokista ja tasois-
ta. Tämä vaati perehtymistä aikaisempiin tutkimuksiin ja sitä kautta luovuuden teki-
jöistä suoraa keskustelua eri haastattelun muotoja käyttämällä. En usko, että puhtaas-
ti aineistolähtöisyyttä tavoitellen olisin voinut saada yhtä monipuolista ja varsinkin 
kokonaisvaltaista näkemystä ryhmän luovuudesta. Kertojien olisi ollut vaikea pukea 
sanoiksi käsitettä luovuus ilman, että sitä olisi teorialähtöisesti johdateltu. Voin kui-
tenkin todeta monen johtopäätöksen olevan aiempien tuloksien kaltaisia. Se johtuu 
teoreettisista lähtökohdista. Keskeiset tulokset muodostuivat teorian uudelleen 
lämmittelystä uudessa kontekstissa ja empiriakokeilujen vuoropuhelusta teoriaan.  
  
Tutkimuksen lähestymistapa oli monitieteellinen ja aikaisempia tasoja kokoava. Ta-
sojen yhdistäminen toisiinsa oli haastavaa. Yhdistämisen tavoitteellisuus muodostui 
teoriasta tulleista malleista (esim. Amabile, 1997; Woodman ym, 1993), joissa oltiin 
tarkasteltu yhdessä eri tasojen ominaisuuksia. Näiden ensimmäisten kokonaisvaltai-
sempien luovuuden tutkimusten, joissa kohdeyleisönä on alkuperäisesti ollut liik-
keenjohto ja henkilöstön kehittäjät, jälkeen ote on siirtynyt dynaamisempiin ja sosi-
aalisempiin luovuustutkimuksiin (Miettinen, 2017, s. 18–19). Tutkimukseni ajoittuu 
tieteellisessä luovuustutkimuksessa kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jossa luo-
vuus nähdään muodostuvan monitasoisesti, monirakenteisesti, dynaamisena ja kes-
kinäisriippuvaisena. Tätä voidaan pitää uudempana näkökulmana (ks. Blomberg, 
2016; Poutanen, 2016; Parjanen, 2012a), jos lähestymistapani ymmärretään erilaisena 
kuin lähestymistapa, jossa luovuus olisi vain yksilön ominaisuus. En silti ole sivuut-
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tanut yksilönäkökulmaa. Ryhmä tarvitsee yksilöä, heidän ominaisuuksiaan ja osallis-
tumistaan muodostamaan ryhmään luovuutta (esim. Taggar, 2002).  
 
Toisaalta tuloksissani voidaan nähdä häivähdystä menneestä. Tapani pilkkoa ryh-
mässä luovuutta ”tekijöihin” ilman, että lähestyisin kysymyksiäni esimerkiksi kollek-
tiivisen luovuuden tai luovuuden emergentin luonteen kautta, poikkeaa tämän het-
ken valtavirrasta (esim. Hargadon, Bechky, 2006; Parjanen, 2012a; Poutanen, 2016). 
Kuvasin tutkimuksessani luovuutta arkipäiväisemmin, laajemmin ja pidempiaikaisena 
ilmiönä kuin hetkellisyyteen liittyvät tutkimukset (Hargadon, Bechky, 2006; ks. Dra-
zin ym, 1999). En tietoisesti etsinyt tiettyä hetkeä, jolloin luovuus on ”huipussaan” 
uuden ajatuksen tai ratkaisun näkökulmasta tarkasteltuna (vrt. Oldham, Cummings, 
1996). Luovuus on kokonaisvaltaisesti läsnä niin tylsissä rutiininomaisissa suorituk-
sissa kuin siltä väliltä syvään kollektiiviseen vuorovaikutukseen, jossa olosuhteet ovat 
muotoutuneet ryhmälle otollisiksi. Luovuus on ryhmässä jatkuvaa rakentavien ja 
estävien tekijöiden jännitettä, joka onnistuneessa ja toimivassa luovuudessa on läsnä.  
 
Poikkeavaksi monista tutkimuksista tämän tekee luovuuden negatiivisten tekijöiden 
käsittely samassa tutkimuksessa osana positiivisia tekijöitä (esim. Parjanen, 2012a; 
Nisula, 2013). Vaikka esitän tulokseni prosessinomaisena, niin luovuuden tekijät 
ovat aineistoista pelkistettyjä tuloksia, koska luovuus on harvoin käsin kosketeltavaa 
tai yhden asian summa. Tarkoituksena oli ymmärtää työskentelystä, miten luovuus 
ryhmässä kokonaisvaltaisesti esiintyi prosessin aikana ja millaista se oli. Tilan-
nesidonnaisuus muokkasi tuloksen muodostamisen rakennetta ja esittämistä. Tässä 
tarkastelu lähti ajatuksesta, missä tekijöiden kuvaaminen avasi mahdollisuuden nähdä 
luovuutta käytännön toiminnassa.  
 
Ryhmän luovuuden tutkimisessa olisi voitu keskittyä kollektiiviseen luovuuteen tai 
luovaan prosessiin. Nämä olisivat saattaneet olla selvempiä ja enemmän uuden luo-
vuustutkimuksen aallon harjalla kuin nyt valittu lähestymistapa. Toisaalta näiden 
tutkimuksien yleisenä tavoitteena on ymmärtää enemmän luovuuden ilmiön synty-
mistä ja suhdetta innovaatioon tai hetkellisyyteen. Tässä tutkimuksessa tasojen tar-
kastelun yhdistämisellä haettiin arkipäiväisen luovuuden kuvailua sotilasorganisaati-
on valmistelutyön viitekehyksessä. Yhtenä perussyynä valinnoille on ollut luovuus-
termin ymmärtämisen vaikeus ja oletus siitä, että kaikki luovuuden osat eivät ole 
mahdottomia havaita. Empiiristen kokeilujen yhdistäminen teorialähtöisyyteen ai-
neiston keräämisessä ja analyysissä ovat mahdollistaneet uudessa kontekstissa ilmiön 
tutkimuksen. Tämä tapa poikkeaa monesta luovuustutkimuksesta.  
  
Aikaisemmista suomalaisista väitöskirjoista poiketen tässä tutkimuksessa lisäksi 
huomioitu toimintatutkimuksellinen näkökulma korostaa käytäntöä ja toimintaa (ks. 
Rosso, 2014). Nämä käsitteet havainnollistavat hyvin luovuuden syvempää olemusta 
olla jatkuvasti liikkeellä ja kytkeytyneenä muutokseen (ks. Woodman, 2008). Luo-
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vuutta ei voida lukita kassaholviin pahan päivän varalle, kun taas innovaation voi 
ottaa käyttöön samasta holvista. Näiden käsitteiden tasapainoilu ja riippuvuussuhde 
on ajanut monesti tutkijat luovuuden tuloshakuiseen näkökulmaan. Tässä tutkimuk-
sessa luovuutta haluttiin tutkia avarakatseisesti. Tästä muodostui myös epävarmuus- 
ja jopa haittatekijöitä tutkimuksen tuloksen näkökulmasta. Jäivätkö tulokset esimer-
kiksi liian yleiselle tasolle osoittautuessaan jopa samassa tutkimuksessa toisiaan ku-
moaviksi? Tutkimuksen punaisena lankana ja ”johtoajatuksena” oli syventää luovuu-
den rakennetta aikaisemman teorian kautta, mutta samalla myös tuoda uutta näkö-
kulmaa kuvaamalla eri tekijöiden riippuvuutta toisiinsa.  
 
Tutkin arkipäiväistä rauhanajan valtiohallinnon organisaation ryhmää sen sijaan kuin 
olisin yrittänyt luoda kuvaa hyperluovien organisaatioiden ryhmistä. Näen, että sa-
mat tekijät ”lainalaisuudet” toimivat molemmissa, mutta käytännön pragmaattisessa 
elämässä tekijöiden kirjo ja ryhmien tavoitteet voivat poiketa toisistaan. Tämä taas 
johdatti tutkimustani kutsumaani ”vaatimattoman luovuuden tieksi”, jossa tavoitel-
laan enemmän uusia käytännön ideoita kuin mullistavia ratkaisuja. Tämä näkökulma 
täydentää edellä mainittua näkemystä luovuudesta toimintapainotteisena, tilan-
nesidonnaisena ja eri tekijöihin yhdistyvänä.  
 
Tuloksena ei ole ollut vain ryhmän luovuuden tekijöiden listaus, vaan tekijöiden nä-
kymisen epäselvyys, monitasoisuus ja -ulotteisuus samassa tilassa. Myöskään uusim-
pien suuntauksien sosiaalisuuden ja kollektiivisuuden (ks. Miettinen, 2017) korosta-
misen sijaan yksilö- ja ympäristötason yksittäisten tekijöiden arkipäiväistä suhdetta 
tilanteeseen ja toimintaan voidaan pitää uutena tietona. Tutkimukseni konstruoi käy-
tetystä uutta. Tuotin luovuuden tekijöiden purkamisen kautta oivallusta ryhmän luo-
valle työskentelylle, mutta samaan aikaan eri tilanteesta ymmärrystä luovuutta rajoit-
tavalle ryhmätyöskentelylle. Jos kollektiivisessa luovuudessa ollaan enemmän kiinni 
hetkessä, niin sanotussa luovassa yhteistoiminnassa, jossa emergentit ratkaisut synty-
vät vuorovaikutteisesti ajan, itsenäisyyden ja viestinnän keinoin (esim. Poutanen, 
2016), tutkimukseni takertui myös hetkiin, kun luovuus ei ollut huipussaan. Lisäsin 
ymmärrystä jopa enemmän huipulle nousuun ja sieltä laskuun kuin tilaan, missä var-
sinainen luova idea tai ratkaisu ilmaantuu. Siksi luovuus on tutkimuksessani toimin-
taa, ympäristöä ja eri tekijöitä enemmän kuin idean tai ratkaisun tulemisen hetkeä.  
 
Keskeistä lisäystä aikaisempaan tutkimukseen on myös luovuuden eri tekijöiden löy-
döksistä ja niiden testaamisesta muodostunut tulos, jossa tekijät tilanteen ja toimin-
nan seurauksena voivat vaihtua rakentavien, mahdollistavien ja estävien luokkien 
välillä toiseksi. Tekijöiden tunnistaminen ja niiden sisällön ymmärtäminen yhdistet-
tynä ne tilanne- ja toimintasidonnaiseen tapaan, avaa uudella tavalla luovuuden ra-
kennetta. Voidaan todeta luovuuden olevan enemmän kuin yksi tekijä ja saavuttaak-
seen luovuuden ymmärtämistä tulee tietää tekijöiden välisiä suhteita. Luovuus on 
alati muuttuva kokonaisuus, joka voi kehittyä mutta samalla tavalla taantua. On syytä 
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ymmärtää negatiiviset rajoitteet ja esteet luovuudesta, jotta ongelmakohtia voidaan 
kehittää. Voidaan todeta luovuuden sisältävän osaavissa ja tietävissä käsissä enem-
män mahdollisuuksia kuin menetettävää.  
 
Luovuus on epämääräistä. Siitä ei ole erimielisyyttä. Tämä näkyy tutkimuksen tulok-
sista. Tutkimuskohteena on ollut ryhmän ilmiö, mitä ei ole haluttu rajata koskemaan 
vain ryhmätasoa – se ei ole irrallinen muista tasoista. Kokonaisuus ei olisi muodos-
tunut ilman tasojen yhdistämistä. Tämä tasojen yhdistäminen toisiinsa on tuonut 
rajauksellisen haasteen. 
 
Missä menee tarkastelun rajat ja millä käsitteillä ilmiötä tutkitaan? Aikaisemmista 
tutkimuksista peräisin olevat teoreettiset käsitteet ovat toimineet empiirissä vaiheissa 
aineiston keräämisen ja kohdehenkilöiden rajauksellisina tienviittoina. Teoriaosuu-
dessa luovuuden lähestymistapojen rajauksen lähtökohtana oli kerätä kolmelta tasol-
ta havaintoja. Hypoteesina oli ryhmän sisältävän yksilöt ja ympäristön, jotka vaikut-
tavat ryhmässä luovuuden esiintymiseen. Propositiot toimivat käsitteellisinä rajauk-
sina ja ne ovat laaja otanta eri lähestymistavoista. Tätä kautta saatiin ensimmäisen 
empiirisen osion teemat ja tarkemmat kysymykset määritettyä. Tavoitteena oli raken-
taa puolistrukturoitu kysymyssarja, jossa oli yleisempiä kysymyksiä ja tukikysymyksiä 
yksittäisistä tekijöistä. Teemat ohjasivat alussa havainnointia. Havainnointia ohjasivat 
myös teemojen alla esitetyt tekijät, joista osa karsiintui pois haastattelun kysymyksis-
tä. Näin teemoja ja teoriaosuuden yksittäisiä tekijöitä testattiin jo havainnointivai-
heessa. Taustalla oli myös subjektiivisia valintoja, joita tutkija joutuu tekemään tut-
kimuksen eri vaiheissa. Tarkoituksena oli kuitenkin antaa mahdollisuus jokaiselle 
teoriaosuudessa luetellulle tekijälle tulla huomioiduksi havainnoinnin tai haastattelun 
aikana jättämällä teemat riittävän avonaisiksi.  
 
Ryhmä on yksi vaikeimmista luovuuden tasojen määrittelyssä. Miksi näin on? Siinä 
yhdistyy yksilötason yksityiskohtaiset tekijät ja ympäristötason laajat ominaisuudet, 
jotka vaikuttavat eri suunnista ryhmään ja toimintaan. Eikä pidä unohtaa ryhmätason 
tekijöitä tai ryhmän yhtä päätarkoitusta eli ongelmanratkaisua. Tässä tutkimuksessa 
hypoteesina on ollut kaikkien tasojen mukaan ottamisen tärkeys, jotta voidaan ym-
märtää kokonaisvaltaisesti luovuuden rakennelmaa ryhmässä. Tämä on vaatinut kar-
keaa yleistämistä ja pysymistä yksittäisten tekijöiden kuvailun osalta kokonaisuuksis-
sa. Sen sijaan syvyys on rakentunut empiiristen osuuksien kuvailuista, missä on ku-
vailtu tekijöiden suhdetta toisiin. Tässä teoriaosuuden tulokset ovat olleet selittävinä 
käsitteinä. Tämä sisältää riskinsä, jotka on tunnistettu, mutta kaikkia ei ole voitu ot-
taa huomioon. Laveuden sijaan pitää nähdä tutkimuksen tavoite testata aikaisempaa 
teoriaa ja löytää sitä kautta uusia merkityksiä luovuudelle ryhmässä. Uusia ajatuksia 
on syntynyt tätä kautta.  
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Tarkoituksena on myös ollut tehdä tekijöiden kautta luovuudesta näkyvämpää. Tä-
mä on merkinnyt aiemman toistamista, uudelleen käyttämistä ja uutta tietoa empiri-
an kautta. Tärkeänä huomiona on, että luovuus on ryhmässä ymmärrettävissä, mutta 
vaikeasti määriteltävissä. Tämän tutkimuksen näkökulmasta luovuutta ei voida yksi-
selitteisesti kategorisoida yhteen tasoon ilman muiden tasojen mukaan ottamista. 
Jokainen määritelmä on altis kritiikille. Tutkimuksen johtoajatuksena on ollut prag-
maattinen lähestymistapa. Rehellisen ja suoran puheen kautta on rakennettu polku, 
joka on edennyt vaiheiden kautta päätäntään. Tutkimusmenetelmät ovat tukeneet 
polun määrittelyssä ja kannatelleet luovuuden tekijöiden esille nostamista.  
 
Sotilasorganisaation kaltaisessa organisaatiossa työ ei ole jatkuvaa ongelmanratkaisua 
eikä luovuutta nähdä ensimmäisinä käsitteinä arkityössä. Työskentely saatetaan ko-
kea enemmän rutiinina ja tilanteisiin reagoivana kuin ideoiden kehittämisenä. Me-
nemällä luovuuden tekijöiden tarkastelussa syvemmälle ja purkamalla sen käsitteistöä 
osiin – tasojen, luokkien ja tekijöiden kautta nähdään ideariihipalavereiden lisäksi 
arkipäivän työskentelyssä olevan luovuuden tekijöitä. Osa tulee työntekijöistä ja hei-
dän toiminnastaan, kun taas esimerkiksi prosessi ja fyysinen infrastruktuuri tuovat 
eri valintojen jälkeen tulevan vaikutuksen luovuuteen.  
 
Päätutkimuskysymyksen kontekstisidonnaisuus oli sotilasorganisaatioon liittyvä ”mil-
laista luovuus on ja miten se rakentuu sotilasorganisaation ryhmässä, jonka tavoitteena on menes-
tyä käsketyssä valmistelutyössä?” Tutkimusote on vaihdellut teoreettisen ja empiirisen 
välillä. Empiiriset osiot on toteutettu sotilasorganisaatiossa (Rajavartiolaitos), kohde-
joukkona on ollut sotilaita (rajavartiomiehiä) ja toiminnallisena prosessina valmiste-
lutyöskentely. Tässä ei ole haluttu lähteä erittelemään tarkemmin eroavaisuuksia tai 
tekemään sotilasorganisaation erilaisuudesta sen merkittävämpää vertaamalla sitä 
muihin esimerkiksi valtiohallinnon turvallisuusviranomaisiin Poliisiin tai Tulliin. Ei 
myöskään Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen sotilaiden tai virkamiesten erotte-
luun. Nämä organisaatiot on nähty samankaltaisina, vaikka erilaisuuksia on. Eroavai-
suuksien voidaan kuvitella valmistelutyössä ja ryhmätasolla olevan kokonaisuuden 
kannalta verraten vähäisiä. Organisaatiotasolla tehtävät ja toiminnot voidaan nähdä 
erilaisuutena. Tästäkin huolimatta tutkimuskohteena ollut ryhmän luovuuden käsit-
teellistäminen ja kokonaisvaltainen tapa käsitellä tekijöitä vähentää organisaatioiden 
erilaisuuden vaikutusta tuloksiin.  
 
Ryhmässä luovuus ei ole irrallista eikä se ole olemassa ilman useampia tekijöitä. 
Myöskään ajatus siitä, että luovuus on vain positiivista ei nähdä olevan. Ryhmässä 
luovuus syntyy käytännön elämän suhteista, johon vaikuttavat yksilöt, ryhmä ja ym-
päristö. Aineiston analyysissa ei ole hyödynnetty esimerkiksi käytännönteoreettisia 
käsitteitä, vaan luovuuden teoreettiset ominaisuudet ”tekijät” ovat toimineet käytän-
nön tarkastelun keskiössä. Kiinnostus arjen käytännön ja luovan työn välillä on kiin-
nostanut tämänkin tutkimuksen muodostamisessa. Niiden kautta toimintaa on tehty 
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näkyväksi. Tarkastelun ytimenä on ollut luovuus ryhmässä. Ei ole ainoastaan tutkittu 
tekstejä ja väitteitä, vaan on itse toimittu osana prosessia. Lisäksi luovuuden positii-
visen puolen korostamisen sijaan, negatiivisten tekijöiden mukaan ottaminen on li-
sännyt puhetta käytännön arkipäiväisestä luovuudesta.  
 
Kokonaisvaltaisesti ajateltuna luovuuden arkipäiväisyys ryhmässä rakentuu uutta 
ajattelua ja ”kollektiivista työskentelyä” monimuotoisemmin. Perinteiset näkökulmat 
yksilön luovuudesta eivät ole hävinneet. Käsitykset yksilön luovuudesta ovat osittain 
muuttuneet tämänkin tutkimuksen myötä enemmän sosiaalisten riippuvuuksien 
merkitystä korostavaksi, mutta enemmän eri tasoilta yksittäisten tekijöiden yhdistel-
miä sisältäväksi. Dynaamisuus muodostuu toiminnan kautta. Tähän vaikuttavat siinä 
toimivat yksilöt, ryhmä ja ympäristö. Samalla fyysinen ja psyykkinen näkökulma ovat 
läsnä eri olomuodoiltaan. Mutta ilman luovuuden purkamista osiin, tätä ei olisi mah-
dollista ollut havaita. Ilman yksittäisiä tekijöitä, jotka voivat ryhmässä olla vaikeasel-
koisia, ei olisi päästy kiinni ryhmässä syvälliseen ymmärtämiseen luovuuden koko-
naisvaltaisuudesta. Tässä yhdistelmässä luovuus voidaan nähdä uuden käytännön 
tulemisena, mikä muuttuu tilanteen, osallistujien ja toiminnan kautta.  
  
Tutkimuksen käsitteet tarjoavat mahdollisuuden ymmärtää luovuutta ryhmässä. Sa-
malla käsitteiden käytössä on jouduttu tietoisesti hakemaan rajoja, miten niitä yhdis-
tellään toisiinsa ja mitkä valitaan lopulliseen käsittelyyn. Vallitsevana kriteerinä käy-
tettiin käytännössä toimivaa valintaperustetta, että käsite esiintyy havainnoinnin sekä 
haastatteluiden aineistoissa. Tulee muistaa, että laaja teoreettinen käsitteistö on kar-
siintunut tutkijan subjektiivisten valintojen mukaisesti. Tämäkään ei ole ollut sattu-
maa, koska teoreettiset teemat ovat ohjanneet melkoisesti valintoja. Mitä subjektiivi-
set valinnat sitten ovat olleet? Ne ovat valintoja, joita tutkija on tehnyt havainnoides-
saan päättäessään esimerkiksi, kirjataanko juuri tämä yksittäinen havainto ylös vai ei. 
Tutkija on tehnyt päätöksiä myös analyysivaiheessa esimerkiksi, onko tämä käsite 
nostettavissa leipätekstiin vai tämä toinen, joista olen koonnut havaintoja jatkokäsit-
telyyn. Aukottomasti tätä valintaprosessia on vaikea saada esitettyä. Pääkriteerinä 
ovat toimineet teoriavaiheen teemat ja niitä tarkentaneet haastattelukysymykset. 
 
Esimerkiksi yksilön luovuudesta ja erityisesti persoonan piirteistä on tehty lukemat-
tomia tutkimuksia. Tässä tutkimuksessa varsinaisesti piirteiden tarkastelu ei ole ollut 
keskiössä, koska oletuksena on ollut tunnistaa persoonien erilaisuuden vaikutus 
ryhmään. Samassa tarkastelussa on pitänyt yhdistää negatiivisia tekijöitä yksilö- ja 
ryhmätasolta. Tällä ratkaisulla on saavutettu käsitteellinen kokonaisuus, jolla on ole-
tettu saatavan luovuutta ryhmässä ymmärrettäväksi myös haastatettaville. Luovuu-
den osiin purkaminen aukaisi käsitteistöä ja sitä kautta luovuutta eri tasoilta. Tämä 
kertoo käsitteistöni ”tekijät” olleen toimivia valintoja. Lisäksi havainnot tekijöiden 
yhdistymisistä toisten tasojen ja luokkien tekijöihin vahvistaa käsitteistön toimivuutta 
käytännön työelämässä. Haastateltavat pystyivät kuvailemaan luovuutta monisäikei-
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sesti juuri tekijöiden kautta. Tämä oli yksi päätarkoituksista haastattelutilanteissa. Ei 
se, kuinka luovuus syntyy, koska oletuksena on, että sitä on koko ajan toiminnas-
samme eri muodoissa. Tämä vaatimus tulee jo kaikkien tasojen yhteisestä tarkaste-
lusta, koska tässä tutkimuksessa on oletettu, että luovuutta on kaikilla tasoilla.  
 
Tutkimuksen käsitteistö mahdollistaa puhumisen luovuudesta eri tasoilla ilman, että 
siitä tulisi liian abstrakti tai jokin yliluonnollinen ilmiö. Taikuudesta ei ole kyse, mutta 
harvoin luovuus on tämänkään tutkimuksen jälkeen käsin kosketeltavaa. Luovuuden 
suhde innovaatioon tuntuu selvältä. Mutta tässä tutkimuksessa on tarkasteltu sitä 
vaihetta, missä innovaatioita ei edes tavoitella tai ratkaisuja ei vielä ilmaannu. Luo-
vuutta on arkipäiväistetty, mikä taas on rajannut tästä tutkimuksesta tietyn mielen-
kiinnon ulkopuolelle: tutkimus ei tarjoa uutta ”mallia” sille, miten luovuus parantaa 
työyhteisöt, siellä toimivat yksilöt, ryhmät ja prosessit. Luovuuden positiiviset puolet 
häviävät, jos sitä ryhdytään nostamaan liian korkealle itseisarvoksi tai tavoitteeksi. 
Ennen kaikkea se tulee nähdä osana työskentelyä, missä tilanteet ja toiminnot 
muokkaavat erilaiseksi sen osuutta. Se merkitsee myös negatiivisia piirteitä, mikä 
joskus tarkoittaa myös epäonnistumisia. Ei kuitenkaan automaattisesti, koska luo-
vuudessa tarvitaan rajoittavia piirteitä. Näistä tilanteista voidaan tämän tutkimuksen 
käsitteillä oppia ja sitä kautta kehittää yksilö-, ryhmä- tai ympäristötasolla toimintaa. 
Luovuus saadaan käsitteillä näkyväksi mystiikasta ja riisuttua itse ilmiö käytännöksi ja 
arkipäivän toimintaan liittyväksi.  
 
On tullut aika esittää yhteenvetona näkemykseni luovuudesta tämän tutkimuksen 
valossa. Aikaisemmat tulokset päätutkimuskysymykseen vastaamiseksi ovat osa joh-
topäätöksiä. Luovuus on määritetty uudella tavalla ja sen luonnetta on kuvailtu mi-
ten ja millaista näkökohdista. Tässä tutkimuksessa on yhdistynyt holistinen, mutta 
osittain myös reduktionistinen kuva luovuuden kokonaisuudesta organisaatiossa. 
Organisaatiossa tarvitaan dynaamisen luovan työskentelyn lisäksi tehokasta ja ratio-
naalista työskentelytapaa. Luovuus ei ole stereotyyppisesti vain positiivista, mutta ei 
myöskään yksioikoisesti tarkoita negatiivisten tekijöiden osalta luovuutta estäviä teki-
jöitä.  
 
Tämän alaluvun pohdinnan kautta lopullinen tutkimuksen tuloksien uskottavuus 
muodostuu käytännön ja toiminnan kautta. Kuvassa 15 esitetään näkemys tutkimuk-
sen pohdintana siitä, mitä kokonaisvaltaisella luovuudella tarkoitetaan valmistelun ja 
uuden idean tai ratkaisun yhteydessä. Luovuus on jatkuvasti läsnä työskentelyssä, 
mutta sen esille saaminen vaatii työtä. Sotilasorganisaatiossa valmistelutyölle käske-
tään tavoite ja aikataulu. Kokonaisvaltainen luovuus ryhmän valmistelutyössä ilme-
nee yksilö-, ryhmä- ja ympäristötason tekijöiden ja niiden luokkien yhdistelmän ko-
konaisuudesta. Tähän kokonaisuuteen kytkeytyy toiminta ja tilanteet. Uusi ratkaisu 
tai idea on yksilö- ja ryhmätason tekijöiden yhteinen tulos, johon ympäristötason 
vaikutus valintoineen kohdistuu tilanteiden ja toiminnan ristipaineessa. Tämä risti-
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paine on jatkuvassa liikkeessä ollen suhteessa toisiin tasoihin välillä tasapainossa tai 
epätasapainossa. Luovuuden eri tasojen tekijät tasapainottelevat kokonaisuudessa 
jännitteisessä suhteessa muuttuen tilanteiden ja toiminnan seurauksena.  
 

 
 
Kuva 15: Kokonaisvaltaisen luovuuden ilmentyminen valmistelutyössä.  

 

6.5 Luovuuden punoutuminen turvallisuusympäristön muutokseen  

 
Tutkimuksen tuloksien taakse katsottaessa voidaan löytää uusia näkökulmia varsi-
naisten johtopäätösten lisäksi. Sotilasorganisaatioita voidaan pitää dinosauruksina 
nykyaikaisessa globaalissa jatkuvan muutoksen maailmassa. Sotilasorganisaatioissa 
on Suomen historiassa aina ollut vahvan johtamisen ja organisoimisen kulttuuri. 
Luovuus on tiukassa sidoksessa organisaatio- ja johtamistutkimukseen. Trendikäsite 
”luovuus” on saatu yhdistettyä tässä tutkimuksessa toimintaan ja tilanteisiin organi-
saatiossa, missä tehokkuus ja mekaanisuus voivat olla tutumpia käsitteitä. Tämä tut-
kimus on osaltaan myös uusi avaus sotatieteiden johtamisen tutkimusalueella. Sota-
tieteissä johtamisen alan tutkimuksia on tehty lukumäärällisesti vähäinen määrä. Tä-
mä tutkimus tarjoaa uusia näkökohtia normaaliajan johtamiseen sotilasorganisaatios-
sa. Tulee onnistua normaalioloissa, että pystyy toimimaan uskottavasti myös poik-
keusoloissa.  
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”Sota on aina ollut vaikea asia johtaa” (Huhtinen, 2006a, s. 43). Tutkimuksen tulokset 
olisivat voineet olla eri näköisiä poikkeusolojen kaltaisissa tilanteissa. Johtamisen 
”tuska” ei ole siis loppumassa, koska turvallisuusympäristö pitää jatkossakin huolen 
muutoksesta. Tutkimukseni korostaa johtamisen merkitystä yhtenä tekijänä, mutta 
samalla nähdään johtamisella olevan rajoitteensa. Sotilasorganisaation kaltaisessa 
organisaatiossa esimerkiksi hierarkioille, autoritäärisyydelle tai muodolliselle arvoval-
lalle ei tule antaa liiaksi tilaa. Sotilasjohtaja joutuu mielessään tasapainoilemaan nor-
maali- ja poikkeusolojen tilanteissa, koska häneltä odotetaan molemmissa onnistu-
mista. Luovuuden vaikutuksen ymmärtäminen voi mahdollistaa sotilasjohtajan on-
nistuneen siirtymisen eri tilanteiden väliltä toiseen, jos tekijöitä ja niiden välisiä suh-
teita avataan johtajille. Tekemällä lisää erilaisista tilanteista sotatieteellisessä viiteke-
hyksessä käytännönläheistä luovuustutkimusta, saadaan näkyville enemmän element-
tejä luovuuteen vaikuttavista tekijöistä, tasoista ja luokista.  
 
Yksi keskeinen argumentti tutkimukseni tarpeellisuuteen ja kiinnittymiseen sotatie-
teiden ydinalueisiin liittyy luovuuden tarpeeseen teknistyvässä robotiikan ja automa-
tiikan muutoksen maailmassa. Maalaan seuraavaksi muutamalla sanalla turvallisuus-
ympäristön muutosta, jossa sotilasorganisaatioiden tulee pysyä aallon harjalla muka-
na. Lyhyt tekemäni essee esittää viitekehyksenä tulevaisuuskuvan luovuuden tarpees-
ta. Tulee edelleen muistaa, että luovuus on moniulotteista ja -tasoista. Sotilasorgani-
saatiot kamppailevat kuvatussa turvallisuusympäristössä, missä luovuutta jatkuvasti 
tarvitaan. Tämä essee on arkipäivää nyt ja tulevaisuudessa:  
 

Sotilasorganisaatio on toimija, jolta odotetaan poikkeusoloissa kaikkien saatavilla 
olevien yksilöiden, järjestelmien ja tiedon optimaalista käyttöä. Vastustaja pyritään 
sodassa voittamaan keinolla millä hyvänsä (länsimaisessa ajattelutavassa kansain-
välisiä sääntöjä noudattamalla). Tulevaisuuden konfliktit ovat arvaamattomia ja 
vaikeita hallita teknologian muutoksen takia (USA Joint Chief Staff, 2015, s. 
3–4). Tehtävän täyttäminen vaatii kykyä tunnistaa jo etukäteen ympäristön vaa-
timukset, koska esimerkiksi sotateknologisten järjestelmien hankinta ja sitä kaut-
ta käyttöön ottaminen vie aikansa.  
 
Viime vuosien globaalit taloudelliset ja poliittiset syy-seuraussuhteet sekä erityisesti 
näistä syntyneet ennakoimattomat tekijät ovat vaikuttaneet lähtemättömästi niin 
kansainväliseen kuin kansalliseen puolustuskeskusteluun. Aika-käsite sodan kon-
tekstissa on saanut uuden ja nopeamman merkityksen, minkä johdosta nykyaikai-
sessa sodankäynnin suunnittelussa on täytynyt ottaa valtavia harppauksia kohti 
välitöntä ja uskottavaa valmiutta puolustautua (ks. Valtioneuvoston kanslia, 
2016, s. 16). Syytä tähän voidaan etsiä esimerkiksi ajattelutavan muutoksesta tai 
kyvystä mukauttaa toimintaa ennennäkemättömällä tavalla. Ukrainan kriisi ai-
heutti epävarmuutta Euroopan maissa pakottaen nämä keskustelemaan puolus-
tusbudjettien lisäämisestä. NATO-maat ovat nostaneet puolustusmenojaan viime 
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vuonna (NATO, 2016, s. 2), samoin kuin myös naapurimaamme Ruotsi (Nii-
nistö, 2016a). 
  
Voimapolitiikka on palannut Eurooppaan. Venäjä nopeuttaa sotilaskalustonsa 
uudistamista ja valmistautuu suurella panostuksella kaikkiin sodankäynnin eri 
muotoihin. Venäjä on lisännyt kykyään myös perustaa ja siirtää nopeasti joukko-
jaan. (Niinistö 2016a) Lähialueemme toimintaympäristön muutos on luonut epä-
vakautta ja uusia uhkia ja turvallisuustilanne on heikentynyt. Epävarmuustekijät 
lisääntyvät myös samaan aikaan Suomen sisäisessä turvallisuudessa. Näissä yh-
teistä on myös muutoksen nopeus ja ennustamattomuus. (Valtioneuvoston kanslia, 
2016, s. 10) Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat samalla kietoutuneet yhteen 
(Sisäministeriö, 2016, s. 17). Hybridivaikuttamisen keinot ovat lisääntyneet, jol-
loin samanaikaisesti hyödynnetään erilaisia sotilaallisia keinoja tai esimerkiksi ta-
loudellisia tai teknologiaan perustuvia painostuskeinoja sekä myös informaatio-
operaatioita ja sosiaalista mediaa (Valtioneuvoston kanslia, 2016, s. 15; USA 
Joint Chief Staff, 2015, s. 4). Kineettisen voiman lisäksi psyykkinen kipu satuttaa 
vastustajaa. Näissä hybridisodankäynnin keinoissa käytetään sekaisin kaikkia 
sodankäynnin muotoja ja tekniikoita luodista sanoihin sekä mielikuviin. (Puolus-
tusministeriö, 2014, s. 6)  
 
Viranomaisilla tulee olla riittävät voimavarat pitkälliseenkin tilanteeseen, koska 
valtioiden väliset jännitteet ovat myös mahdollisia (Sisäministeriö, 2016, s. 18). 
Viranomaisyhteistyö on tärkeää kaikilla tasoilla (Valtioneuvoston kanslia, 2017, 
s. 15), koska terrorismi on jo nyt yksi vakavimmista uhkista Euroopassa. Eriar-
voistuminen lisääntynee yhteiskunnallisten muutosten seurauksena ja tätä vielä sy-
ventää teknologian murros (Valtioneuvoston kanslia, 2016, s. 11–12).  
 
Sodankäynnin teknologian kiihtymisessä on pelko suurvaltojen varustautumiskier-
teestä. Pienilläkin mailla, kuten Suomella, tulee olla kyky vastata puolustustarvi-
kehankinnoilla. Haasteena on taloudellinen epävakaus, jonka ennustamattomuus 
on nykyinen varmuus. (Valtioministeriö, 2017, s. 3) Suomen talouskasvua pide-
tään lähivuosina vaisuna ja samaan aikaan Suomessa valtionvelka on merkittä-
västi kasvanut. Pienen valtion ei tule omaksua sellaisenaan suurvallan strategiaa. 
Suomen puolustusbudjetti ei riitä suurvallan kaltaiseen teknologian lisäämiseen. 
Teknisten järjestelmien jyrkkä hinnan nousu heikentänee uskottavan puolustusky-
vyn ylläpitämistä (Raitasalo, Sipilä, 2008, s. 331, 340). Suomen tulee suhteuttaa 
hankinnat ja operaatiotaito sopivaksi yhteiskunnan voimavaroihin.  
 
Sodankuva on monimutkaistunut (Valtioneuvoston kanslia, 2017, s. 8–10; 
USA Joint Chief Staff, 2015, s. 4). Sen muutosta voidaan verrata organisaatio-
teorian koulukuntien kehittymiseen, jotka ovat jokainen oman aikansa tuotteita. 
Kaikki vanhat periaatteet eivät ole hävinneet organisaatioteoriassakaan, vaan ne 
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ovat voimallisesti vieläkin olemassa tai ovat vain muuttaneet muotoaan. Teknologi-
an kehitys lisää entisestään variaatioita toteuttaa sotilaallinen isku. Tähän liittyy 
yleensä vahva poliittinen ja taloudellinen painostus, joka sisältää informaatio- ja 
kybervaikuttamista. Tilanteet kehittyvät todella nopeasti, eikä pahimmassa ta-
pauksessa ole valmistautumisaikaa (Niinistö 2016b). Taistelut voivat painottua 
sodan syntymisen ja keston sekä joukkojen pienentymisen takia enemmän alueelli-
sesti, vaikka vaikutus koskee koko yhteiskuntaa (Kosola, Solante, 2013, s. 9–
10). Moniulotteisiin tilanteisiin tulee pystyä vastaamaan oikea-aikaisesti, mutta 
kiireettömästi oman synkronoinnin mukaan (Hanska 2017, iii). 
 
Vaikuttaminen voidaan suorittaa nopeasti jo normaalioloissa. Tavoitteena on ai-
heuttaa toimenpiteiden kohteena olevalle painetta, vahinkoa, epävarmuutta ja epä-
vakautta. Tätä kaikkea uusi teknologia pystyy edelleen monipuolistamaan. Terro-
ristijärjestöt ja verkostot muuttavat muotoaan ja hyödyntävät myös uutta teknologi-
aa, muun muassa tietoverkkoja sekä joukkotuhoaseissa käytettäviä materiaaleja. 
(Valtioneuvoston kanslia, 2016, s. 16) Ennakkovaroituksen lyhytjänteisyys ai-
heuttaa sen, ettei kaikkia joukkoja pystytä perustamaan (Kosola, Solante, 2013, 
s. 9–10). Tulee luoda valmius, jolla voidaan vastata alkuvaiheessa uskottavasti ja 
tehokkaasti.  
 
Autonomisuus ja miehittämättömät koneet ovat tulossa sotateknologisten järjestel-
mien perusperiaatteiksi. Nämä tulevat muuttamaan nykyiset järjestelmät ja tuo-
maan pelotteen kanssa huomattavaa tehokkuutta vaikuttavuuden lisäksi aikakä-
sitykseen, sen nopeuteen ja massan siirtämiseen taistelussa. Edistysaskeleet tietojen 
käsittelyn tehokkuudessa, ”big datassa”, keinoälyssä ja robotiikassa lisäävät mie-
hittämättömien järjestelmien käyttöä. Ohjautuvat ammukset taktisella ja strategi-
sella tasolla kohottavat huomattavasti riskiä saada surmansa taistelukentällä. 
(Work, Brimley, 2014, s. 5–9) Vaikka teknologia on edennyt vauhdilla ja uusille 
järjestelmille on löydetty nopeastikin vastatoimi, niin jo nyt monet kehittyneet järjes-
telmät toimivat ilman puolustajan mahdollisuutta vastata iskuun.  
 
Taistelu on siirtynyt perinteisistä maa-, meri- ja ilmaulottuvuuksista kohti ajan ja 
sähkömagneettisen spektrin hallintaa. Nämä viisi ulottuvuutta muodostavat digi-
taalisen taistelutilan. Sähkömagneettinen spektri on avain taistelussa, koska sitä 
kautta voidaan lamauttaa vihollisen silmät ja korvat. Tällöin suuresta hauiksesta 
ei ole hyötyä. Näiden ulottuvuuksien sisällä erilaiset aselajit ja järjestelmät tulee ol-
la integroituja. Ne muodostuvat taisteluteholtaan suuremmaksi kuin niiden osien 
summa. Muuntautumiskyky ja soveltaminen täytyvät olla jatkuvassa prosessissa, 
koska tekniikka tulee tämän mahdollistamaan. (Kosola, Solante, 2013, s. 7) 
Raitasalo ja Sipilä (2008, s. 331) korostavat myös teknologian roolia tulevaisuu-
dessa, mutta arvioivat sodan poliittisuuden mahdollistavan korkean teknologian 
kiertämisen taktisin, organisatorisin tai poliittis-strategisin innovaatioin. Uusia so-
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tateknologisia kehitysaskeleita voisivat olla Suomen Eduskunnan tulevaisuusvalio-
kunnan julkaisun (2013, s. 42) mukaan: ”autonomiset ja kauko-ohjattavat neli-
kopterit, robottihyönteiset, suurtehokondensaattorit, laserkanuunat, dna-
kirjoittimet, tarkka ilmakuvaus lennokeista, keinonenät, hahmontunnistus ja ke-
miallinen tunnistus ja verkkosodankäynti”. Nämä osaltaan vaikuttavat jo nykyi-
siin järjestelmiin ja ovat vaikuttavuuden indeksillä mitattuna lupaavia, mutta ei 
radikaaleimpia.  
 
Sodankäynnissä täsmäiskut vihollisen syvyyteen ja jatkuva tiedustelu kaikissa 
ulottuvuuksissa ovat keskeisessä roolissa. Liike toimii suojana ja teknologia mah-
dollistaa liikkeen aikana toimimisen. Tuhovoima ja vaikuttavuus kasvavat asejär-
jestelmillä. (Kosola, Solante, 2013, s. 10–12) Esimerkiksi Venäjä on vahvistanut 
ja kehittänyt erityisesti kaukovaikuttamisen ja täsmäaseiden, miehittämättömien ja 
miehitettyjen ilma-alusten, robotiikan, ydinaseiden, ilma- ja avaruuspuolustuksen ja 
tiedustelu- ja johtamisjärjestelmän suorituskykyjä (Valtioneuvoston kanslia 2017, 
8–9). Yhdysvalloissa seurataan huolestuneena tämän kaltaisten järjestelmien kehit-
tymistä. Korkean teknologian järjestelmät lisäävät epävarmuutta ja vähentävät 
päätöksentekoon varattua aikaa. (USA Joint Chief Staff, 2015, s. 3) 
 
Edellä on käsitelty sodankäynnin muutosta ja tulevaisuuden toimintaympäristöä, 
jossa korostuu teknologian rooli sodankäynnin menestymisen kaavassa. Tarkaste-
lussa pysyttäydyttiin yleisemmällä tasolla eikä poikettu radikaaleihin teknologisiin 
innovaatioihin, jotka voisivat toteutuessaan täysin mullistaa sodankäynnin. So-
dankäynti ei ole irrallinen ilmiö muusta globaalista kehityksestä, vaan periaattees-
sa syy-seuraussuhteessa politiikan, talouden tai sosiaalisten suhteiden kärjistymises-
sä. Teknologisuus toimii samalla tavalla kuin sodankäynti. Se kehittyy ja on kes-
kinäisriippuvassa suhteessa yhteiskunnallisiin kehityksiin. Teknologisen kehittymi-
sen vaikuttavuuden kasvusta voi olla nähty vasta pieni osa verrattuna nykyiseen ta-
soon. Jatkuva kilpailu sotateollisissa yrityksissä kehittää uusia ja radikaalejakin 
ratkaisuja.  

  
Edellä kerrotussa esseessä nousevat esille esimerkiksi kohdat mihin luovuus sotilas-
organisaatiossa kiinteästi kytkeytyy: ennakointi (laadukas valmistelutyö), muutos 
(toiminta), ajan merkitys (tilanteet), yhteistoiminta (vuorovaikutus), johtaminen (joh-
tamisen eri tyylit), tiedonkulku (rakenne) ja innovaatiot (tuote tai päätös). Sotilasor-
ganisaatiot perustuvat muun muassa linjaesikuntarakenteeseen, tiukkaan kuriin ja 
järjestykseen, kontrolloivaan johtamiseen ja komentokeskeisyyteen. Teorialuvun 
aineisto koostuu pääosin erilaisten yksityisorganisaatioiden toiminnasta kerätyistä 
havainnoista. Monessa kohtaa sotilasorganisaation piirteitä pidetään negatiivisina. 
Sotilasorganisaatiot näkevät taas nämä periaatteet tärkeiksi. Suomen sodat ja tapah-
tumat globaalisti ovat vahvistaneet näiden piirteiden roolia. Sotilasorganisaatiota 
voidaan pitää byrokratian ideaalityyppinä. Voidaan kysyä stereotyyppisesti, onko 
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sotilasorganisaatiossa luovuudelle tilaa? (ks. Liikola, 2017) Kysymykseen vastaami-
nen on tämän tutkimuksen perusteella helppoa, koska sotilasorganisaatiossa on jat-
kuvasti luovuutta. Tämä ei ehkäpä vastaukseksi riitä, mutta korostaa esiin nostettu-
jen luovuuden tekijöiden ymmärtämistä. Niiden käytössä tulee onnistua, jotta esi-
merkiksi valmistelutyö ja sitä kautta organisaation toiminta kokonaisuudessaan ky-
kenee pääsemään nopeasti kehittyvään tulevaisuuden muutokseen sisään.  
 
Turvallisuusympäristö on siis muuttunut Euroopassa. Sodanuhka ja pakolaiskriisi 
ovat lisänneet epävarmuutta valtioissa ja eri heijastevaikutuksina organisaatioissa. 
(esim. Valtioneuvoston kanslia, 2016; 2017) Nämä kokonaisturvallisuuteen liittyvät 
tekijät ovat keskinäisriippuvaisia, yhteen kietoutuneita ja kompleksisia. Oleellista on 
tunnistaa tekijät ja hallita niitä. Tämä ei itsessään vielä riitä, vaan kokonaisturvalli-
suuden uhkia tulee lähestyä kokonaisvaltaisesti. (Branders, 2016, s. 16–21) Rajavar-
tiolaitos on molemmissa näissä ”uhkissa” tai ”riskeissä” tiiviisti kytköksissä tehtä-
viensä perusteella. Sen tulee jatkuvasti pystyä reagoimaan kaikkiin turvallisuusympä-
ristössä tapahtuviin muutoksiin. Rajavartiolaitos tarvitsee kyvykkyyttä kehittää toi-
mintaa luomalla uutta ja muuttaa tehokkaammaksi vanhoja malleja. Tämä sama vaa-
timus on julkishallinnon muillakin toimijoilla. Tarvitaan uusia avauksia, kuten esim. 
Branders (2016, s. 217–221) esittää älykkäitä adaptiivisia kompleksisia turvallisuus-
systeemejä tunnistamaan ja hallitsemaan ilkeitä ongelmia. Vaikeaksi tämän tekee se, 
että organisaatio, muutos ja luovuus ovat kietoutuneet yhteen (Woodman, 2008, s. 
285; Kilbourne, Woodman, 1999, s. 127), eikä sille ole olemassa selkeää tiekarttaa. 
Organisaatioiden rakenteissa pelkästään muutoksella ei saada kehittymistä, vaan väi-
tän tutkimukseni perusteella, että muutos tarvitsee luovuuden rakennuspaloja (teki-
jöitä) ollakseen idearikkautta edistävä ja toimiva muutos.  
 
Luovuuden rooli kasvaa, koska ajattelukykyä, kehittämistä ja innovaatioita vaativaa 
työntekoa tulee tapahtumaan enemmän teknologisessa tulevaisuudessa. Esimerkiksi 
niin sanottujen maailman johtavien maiden armeijoissa on huomattu luovuuden 
merkitys tulevaisuuden johtamiselle. Luovat johtajat ja tätä tukeva organisaatiokult-
tuuri ovat vastaus kompleksisessa toimintaympäristössä toimimiseen (USA Joint 
Chief Staff, 2015, s. 13). Tämä sama pätee suomalaisiin sotilasorganisaatioihin. Luo-
vuus on tärkeä osa kaikenlaisia organisaatioita.  
 
Teknologisella vallankumouksella tulee olemaan monia ennakoimattomia vaikutuk-
sia. Emme pysty vielä käsittämään, kuinka monimuotoista ja muunneltavaa teknolo-
gia voi olla tulevaisuudessa. Sitä se on jo nykypäivänäkin, mutta kehitys on vasta 
alussa. Tätä voi verrata kasvavaan innovaatioiden vaikuttavuuteen ihmisten, organi-
saatioiden tai valtioiden toiminnassa. Ihmisen rooli ei tule poistumaan, vaan inhimil-
lisellä ajattelulla on myös sijansa tulevaisuudessa uuden luomisessa ja soveltavassa 
toiminnassa. Tätä varten tulee ymmärtää niiden toimijoiden viitekehys, jotka kehittä-
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vät uutta ja soveltavat vanhaa uudeksi ja miksipä ei myös niiden, jotka vain ovat osa 
muutosta. 
 
Palaan vielä edelliseen esseeseen. Siinä maalataan teknistyvä ja jatkuvasti muuttuva 
turbulentti tulevaisuudenkuva. Luovuus on osa teknistyvää tulevaisuutta. Soveltami-
nen on avaintekijöitä muutokseen vastaamiseksi. Kaavamaisesti ajateltuna luovuus 
on tavoite. Tämän tutkimuksen mukaan luovuus ei itsessään riitä. Esimerkiksi onnis-
tunut valmistelutyö varustehankintojen tai operaatiotaidon kehittämiseksi vaativat 
paljon työtä. Tämä työskentely sisältää luovuutta. Samalla luovuudessa epäonnistu-
minen voi kääntyä vastaan näkymällä huonona valmistelutyönä. Tämän lisäksi tulee 
huomioida sotilasorganisaation piirteet muodollisena, hierarkkisena, autoritäärisenä, 
kontrolloituna ja esikuntarakenteisena (Liikola, 2017, s. 236–238), mutta nämä tekijät 
ei itsessään estä luovuutta, vaan ovat osa luovuutta. Voitaisiin olettaa näiden olevan 
rajoittavia tekijöitä, jos nähdään vain niiden negatiivinen puoli. Mutta oikein ymmär-
rettynä ne voivat mahdollistaa luovuutta. Tutkimusprosessin loppupuolella kirjoite-
tusta sotatieteellisessä artikkelissani (ks. lisää Liikola, 2017, s. 236–240) kuvaan ottei-
na pääkohtia sotilasorganisaation tarpeeseen huomata ympäristönsä mahdollisuudet 
toiminnan kehittämisessä: 
 

Sotilasorganisaatiot tarvitsevat muodollisuutta, mutta ei välttämättä kaikissa yk-
siköissä yhtä tiukkaa. Tavoite ja tehtävä vaihtelevat toimialueittain, mikä mahdol-
listaa eri lähestymistapoja. Käskyjen ja toimintaohjeiden määrää tulee tarkastella 
kriittisesti. Toiminnan vapaus tulee säilyttää työskentelyssä. Tämä riippuu johta-
jien antamasta luottamuksesta ja siitä, missä rajat soveltamisessa kulkevat. Toi-
minta sotilasorganisaatioissa perustuu lakiin. Tulkinta ja soveltamisen mahdolli-
suus tehtävän täyttämisessä on tärkeää. 
 
Sotilasorganisaatiossa auktoriteetit kuuluvat organisaatioon. Niillä rakennetaan 
sisäisistä järjestystä ja kuria. Äärimmilleen vietynä auktoriteetti muodostaa ilma-
piirin, missä työntekijät pelkäävät tehdä virheitä eivätkä pyri luomaan uutta. Or-
ganisaatiossa tulee mahdollistaa esimerkiksi tiimityöt, joissa hyödynnetään laajasti 
henkilöstövoimavaroja. Komentajien täytyy sallia vapaampi vuorovaikutus, joka 
taas lisää tiedonkulkua ja madaltaa johtajakeskeisyyttä. Luovuus tarvitsee tilaa, 
mutta kyse on siitä, kuinka se tila hyödynnetään. 
 
Hierarkiat ovat muodostuneet kiinteiksi sotilasorganisaatiossa. Sotilasorganisaa-
tioiden toiminta perustuu lainsäädäntöön, joka tuo organisaatiolle pysyvyyttä ja 
jatkuvuutta. Tällä taataan tulos ja hallinnon järjestäminen. Madaltamalla organi-
saatioiden rakenteita ja järjestämällä eri tasojen toimintaa keskitetymmästä ver-
kostomaisempaan näkökulmaan on yksi mahdollisuus. Pysyvyys ja jatkuvuus luo 
myös turvaa.  
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Sotilasorganisaation toiminnan kontrollilla ollaan valmiina reagoimaan eri turval-
lisuustilanteisiin. Tämä vaatii suoraviivaisuutta. Ylimääräisiä portaita ei tule kui-
tenkaan tehdä rakenteeseen eikä matriisimainen tiedonkulku ole kaikkein sopivin 
valmiusorganisaation kaltaiseen vahvaan päätöksentekojärjestelmään. Kontrollin 
tarve on ilmeinen, mutta sillä ei pidä kahlita työntekijöiden toimintaa, vaan luottaa 
ja antaa vastuuta. 
 
Rakenteessa ja organisoitumisessa tulee katsoa ylhäältä alaspäin ja toisinpäin. 
Vastuu ja delegointi reagoimiseen tulee olla riittävän matalalla. Organisaation si-
säisen toiminnan jäykkyyttä voidaan vähentää, mutta siten, että päätöksentekojär-
jestelmä pysyy nopeana.  

 
Esseessä maalatun tulevaisuudenkuvan, artikkelin otteiden (Liikola, 2017) ja tämän 
tutkimuksen välillä on yhteinen piirre: ihmisen roolin tärkeys korostuu edelleen uu-
sissa ja soveltavissa ratkaisuissa. Organisaatiosta tulee rakentaa paikka, jossa tuetaan 
ihmisten työskentelyä ja ajattelua. Luovuus on läsnä uhkiin vastaamisessa. Samalla 
tähän liittyy tutkimukseni luovuuden jännite, mikä voi tukahduttaa toimintaa väärin 
ymmärrettynä. Jos jätämme kehittämisen vain käsitteen ”luovuus” varaan, niin 
olemme hakoteillä haasteisiin vastaamisessa. Toiminnan kehittäminen ja uhkiin vas-
taaminen lähtevät arkipäivän ratkaisuista enemmän kuin mahdollisimman luovista 
hetkistä. Viittaamalla tutkimuksen empiirisissä osioissa esitettyihin työntekijöiden 
kommentteihin, osa on tehtävissä käytännönläheisillä ratkaisuilla. Ei kannata lähteä 
kaikkea muuttamaan luovuuden nimissä.  
 
Oleellinen havainto on myös johdantoluvussa kuvailemani keskustelu luovuuden 
kuulumattomuudesta sotilaille  sotilasorganisaatiossa on luovuutta ja sille on löy-
dettävissä ryhmän viitekehyksessä eri puolia. Vastaavissa organisaatioissa samalla 
tavalla valmistaudutaan ja toimitaan keskeisten valtion perustehtävien äärellä. Soti-
lasorganisaatio ei itse asiassa eroa perusteiltaan niin paljoa esimerkiksi muista val-
tiohallinnon organisaatioista kuin itse luulin ennen tutkimusprosessia. Vartolaa mu-
kaillen byrokratian juuret ovat sotilasorganisaation perustehtävässä. Valtion turvalli-
suus, sisäinen järjestys ja verotus ovat olleet alkuperäisesti keskeisiä elementtejä, niin 
sanottuja perustehtäviä valtiossa. Arkikielessä taas byrokratia on tehotonta, hidasta, 
jäykkää tai huonoa hallintoa. (Vartola, 2015, s. 56, 62–63) Missä muualla luovuudelle 
olisi yhtä paljon tarvetta ymmärtää ja tilausta? Tässä tutkimuksessa on pystytty ku-
moamaan yleisiä käsityksiä siitä, että byrokraattinen organisaatio ei voisi sisältää luo-
vuutta.  
 
Väitän, että sotilasorganisaatioissa luovuus on liian vähän käytetty voimavara. Sen 
mahdollisuuksia ei ymmärretä. Totesin tuloksissani, että luovuutta esiintyy arkipäi-
vän elämässä ja sen tekijöitä on työskentelyssä tälläkin hetkellä läsnä mutta millä ta-
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valla ja esimerkiksi kuinka johdettua tai edes ymmärrettyä luovuus on nyt. Luovuu-
den esille saanti vaatii myös uudelleen järjestelyitä organisaatioissa.  
 
Juutin (2001, s. 335) mukaan organisaatioissa luovuus on vastapuhetta byrokratian 
ihannemallille. Säännöt, kuri ja autoritäärisyyden olosuhteet vähentävät luovuutta 
siinä missä samanlaisuus ja kuuliaisuus. Tämä on näkemykseni mukaan vain osittain 
totta. Esimerkiksi kuri tuo selkeyttä toimintaan ja ohjeistaa työntekijöitä, mutta liial-
lisuuteen mennessä eri tilanteessa muun muassa hillitsee ajattelua tukahduttamalla 
keskustelua ja uskallusta rikkoa kaavoja. Sotilasorganisaatiossa ei ole tarkoitus päästä 
kaikissa prosesseissa samaan innovatiivisuuteen kuin Supercellin kaltaisten yritysten 
tuotekehityspuolella. Tai miksei, esimerkiksi sotilasorganisaation suunnittelusektoril-
la? Tämäkin tulee ymmärtää toiminnan ja tilannesidonnaisuuden sekä ympäristön 
kautta, koska joku sotilasorganisaation ryhmä voi olla samassa tilanteessa kuin Su-
percellin kehitysryhmä – konteksti on eri, mutta tavoite on kehittää menestyvä tuote, 
joka vaatii uusia ideoita ja käytännössä toimivia ratkaisuja.  
 
Sotilasorganisaation kaikissa toiminnoissa tarvitaan luovuutta, koska siihen liittyy 
monia sellaisia vaatimuksia, jotka esimerkiksi motivoivat yksilöä tekemään työnsä 
paremmin. Tämä taas ei tarkoita sitä, että kaiken toiminnan tulee olla luovaa – sillä 
tavalla kyllä, että välillä tarvitaan myös luovuutta estäviä tekijöitä, jos tilanne sitä vaa-
tii. Tämänkin tutkimuksen tuloksien näkökulmasta tulee unohtaa ennakko-oletukset, 
ettei luovuutta voisi olla jossain, missä sitä ei uskota olevan. On käytettävä organi-
saation vahvuudet myös tulevaisuudessa, mutta tarkasteltava kriittisesti ympäristön 
tuottamia vaatimuksia huomisen organisaatiolle.  
 
Sotilasorganisaatiot tulevat jatkossakin tarvitsemaan muodollisuutta, auktoriteetteja, 
kontrollia ja hierarkiaa. Nämä tulee hyväksyä kuuluvaksi osaksi organisaatiota. Sitä 
tarkemmin pitää mennä tilanteisiin ja toimintoihin käsiksi, mitä lähemmäksi yksityis-
kohtia tullaan. Silloin korostuu yksittäiset tekijät, kuten vapaus toteuttaa tehtävä, 
missä tavoite on määritetty ja miten toiminta on järjestetty. Kyse on valinnoista. Va-
lintoja ei tule tehdä antautumalla menetelmien tai kaavojen vietäväksi esimerkiksi 
laittamalla mahdollisimman sosiaalisia yksilöitä samaan tilaan tai kokoamalla paperil-
la asiantuntijajoukko, joiden odotetaan hetkessä ratkaisevan ongelmat. Ei luovuus 
ole tätä. Ei se myöskään poista sitä, että asiantuntijuutta, sosiaalisuutta ja yhteistä 
tilaa tarvitaan. Kysymys on tekijöiden suhteesta, ”jännitteisyydestä” ja siitä, miten 
luovuuden tekijät eri tasoilla, tilanteissa ja toiminnoissa ymmärretään ja toteutetaan.  
 
Sotilasorganisaatioiden odotetaan olevan ketteriä ja yllättäviä. Ei sotilasorganisaation 
kannata jättää luovuuden potentiaalia hyödyntämättä. Se on varmaa, että tulevai-
suuskuva ei muutu staattisemmaksi, vaan muutoksen uusi sykli vaatii uusiutumista. 
Ei sotilasorganisaation pidä jäädä odottamaan kriisiaikoja, koska se voi jatkaa arki-
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päivän luovuuden avulla menestymistä ja kehittymistä rauhanaikana (ks. Liikola, 
2017 s. 240).  
 

6.6 Arviointia ja päätäntää 

 
Laadullisen tutkimuksen tavoin tässä tutkimuksessa on pyritty luotettavuuden ja lu-
ettavuuden arvioinnin pohjalta kertomaan lukijalle selvästi esille tekemäni ratkaisut, 
jotka ovat vaikuttaneet saavutettuun tulokseen. Teoriaosuudessa olen tuonut laajasta 
materiaalista vain osan esille. Monet sadat tutkimukset ja kirjoitukset, joita en ole 
hyödyntänyt käsikirjoituksessa, ovat toimineet tutkimuksessani eteenpäin vievänä 
voimana myös sattuman ja erehdyksen kautta. Tekstimassasta karsin olennaisen esiin 
ja analyysimenetelmien avulla tiivistin olennaisentuloksiksi ja lopulta tutkimukseni 
johtopäätökseksi (ks. Järvinen, Järvinen, 2004, s. 70). Lähteiden valinnassa on pyr-
kimys aina objektiivisuuteen ja luotettavuuteen, mutta subjektiivista näkökulmaa en 
voi sulkea pois. Olen varma, että sopivia lähteitä olisi ollut sadoittain, ellei tuhansit-
tain vielä kahlattavana. Jossain raja kuitenkin kulkee ja päätepiste odottaa. Tärkeäm-
pää on miettiä, mistä näkökulmasta ja aineistosta luovuuden teoriaa lähestyttiin.  
 
Teorialähtöinen aineistoni tuli vastaan monissa tässä tutkimuksessa esitettävissä aka-
teemisissa väitöskirjoissa. Lisäksi runsas etsiminen johtamisen alan laadukkaimmista 
artikkelitietokannoista, kuten Academy of Management määrittivät tutkimukselleni 
suuntaa. Tämä tulee huomioida, kun tutkimustuloksia hyödynnetään. Tämä väitös-
kirja on tehty johtamisen näkökulmasta, joka itsessään rajaa käytettävyyttä ja hyö-
dynnettävyyttä. Toisaalta luovuuden moninaisuus ja monipuolinen käyttö eri tie-
dealoilla mahdollistavat poikkihallinnollisesti tuloksien muualla testaamisen. En mal-
ta olla kuvaamatta tyyliäni, johon kiinnyin jo ennen väitöskirjaprosessia. Minusta se 
on osuva tapaus- ja toimintatutkimukselliseen viitekehykseen (Liikola, 2013, s. 10; 
viittaa: Denzin, Lincoln, 1994, s. 2–3) ”olen tietynlainen ’bricolage35’ tutkija, joka ajattelee 
tutkimuksen olevan konstruktio, jonka hän rakentaa tiedon palasista. Kuitenkin tavoitteenani on 
luotettavuus ja riittävä objektiivisuus, kun taas ”bricolagen” työtä on yleensä miltään osin hanka-
la toistaa.” Siksi on tärkeää tuoda esille tutkimusprosessin eteneminen ja ilmiön ym-
märryksen lisääntymiseen vaikuttaneet prosessit niin kuin esitettyjen tulkintojen pe-
rusteetkin (ks. Puusa, Juuti, 2011, s. 51).  
 
Tutkimuksen luotettavuuden osalta suurimpana haasteena pidän laajaa lähestymista-
paani käsitellä monitasoisesti luovuutta. Tasojen yhteisellä tarkastelulla on perus-
teensa tässä tutkimuksessa, mutta samalla on myönnettävä sen tarkoittavan karkeaa 
yleistämistä käsitteissä ja määritelmissä. Lisäksi tasojen väliset suhteet jäävät lukijalle 

35 Tarkoittaa sekatyömiestä, joka tekee tutkimuksessaan kaiken tarvittavan ja kaikilla menetelmillä päästäkseen 
parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. 
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yleisemmiksi. Tausta valinnoille on aikaisemmassa tutkimuksessa. Valintojen johto-
ajatuksena on ollut kokonaisuuden ymmärtäminen. Rajaukselliset haasteet ovat siksi 
myös kyseenalaistettavissa, koska kokonaisuuden tarkastelussa täytyy edetä laajalla 
tulkinnalla ja tehdä valintoja, jotka vievät kokonaisuutta eteenpäin pienempien osien 
kustannuksella. Toisaalta tässä tutkimuksessa kokonaisuus on sisältänyt hyvin käy-
tännönläheistä kuvausta ja samalla teoreettista pohdintaa toiminnan ja tilanteen mer-
kityksestä tutkittavaan ilmiöön liittyen. Tähän on valittu menetelmät, jotka ovat si-
doksissa toimintatutkimukselliseen lähestymistapaan. Monitieteellinen lähestymista-
pa on pakottanut tekemään omia ratkaisuja ja perustelemaan ratkaisujen taustat. 
Tämä on nähty enemmän luotettavuutta lisäävänä kuin sitä vähentävänä seikkana.  
 
Toisena haasteena pidän osallistuvan havainnoinnin ja haastatteluiden välisiä suhteita. 
Ensimmäisessä havainnoinnissa roolini oli suunnittelu-upseeri, joka tutki suunnitte-
luprosessia. Havainnointini ei kohdistunut niinkään itseeni, vaan toimintaan ryhmäs-
sä ja sen ympäristössä. Samalla havainnoin yksilöiden välistä vuorovaikutusta, mutta 
vähemmälle huomiolle jäi yksilönäkökulma. Oma roolini on arvostelulle altis. Pyrin 
pitämään tarkoituksella matalampaa profiilia ”tutkijana”, vaikka keskityin täysillä 
senkin tehtävän suorittamiseen. Mutta on ymmärrettävää, että kahden eri tehtävän ja 
roolin suorittaminen samaan aikaan on vähintäänkin haasteellista ja sillä on vaikutus-
ta objektiivisuuteen. Näin jälkikäteen ajateltuna, ratkaisuni empiirisen aineiston osal-
ta nostaa teemahaastattelut prioriteetissa korkeammalle, oli järkevää. Näin havain-
nointiaineisto toimi enemmän tukevana ja täydentävänä, mutta ollen kuitenkin tär-
keä osa menetelmällisyyttä ja johtopäätöksien yhdistämistä.  
 
Ensimmäisen empiirisen vaiheen haastatteluihin olisin voinut valita enemmänkin 
henkilöitä. Rajaus varsinaiseen suunnitteluryhmään tuntui kuitenkin loogiselta ja 
luonnolliselta. Vastausmäärä olisi noussut, mutta varsinaisen aineiston eheys olisi 
liiaksi laajentunut verratessa sitä tavoitteeseen tutkia suunnitteluryhmää. Valitut 
haastateltavat olivat sitä ydinryhmää, josta ryhmänimitystä voidaan käyttää. Ryhmän 
ulkopuolisia ei täysin hylätty, koska empiirisen aineiston alaluvuissa toimialan ”val-
misteluvoima” ja toimialoilla tapahtuva valmistelutyö oli heihin kytköksissä.  
 
Havainnointia tapahtui paljon enemmän kuin pystyin kirjaamaan tapahtumia ylös. 
Vastaavassa tilanteessa harkitsisin uudestaan päätöstäni olla haastattelematta havain-
noinnin aikana ryhmäläisiä. Sillä oltaisiin voitu syventää tietoa ja saada heidän juuri 
sillä hetkellä olevia ajatuksia kirjatuksi. Tämä olisi muuttanut tutkimukseni suuntaa 
enemmän perinteiseen etnografiseen tutkimukseen, jossa kuvataan hyvinkin yksi-
tyiskohtaisesti tapahtumia (esim. Tiili, 2016).  
 
Toinen osallistuvan havainnoinnin ja ryhmähaastattelun vaihe noudatteli samoja 
periaatteita kuin ensimmäinen. Tämä oli enemmän kuitenkin ohjattua ja tutkimuksel-
lisesti valvotummin toteutettu, joka osaltaan parantaa menetelmän uskottavuutta. 
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Testaus terminä kuvastaa hyvin suoritettua vaihetta. Ja itse luovuussessio ja ryhmä-
haastattelu taas kytkeytyvät mainiosti tutkimuslaboratorion käsitteeseen. Tässä vai-
heessa arvostelulle alttiina on tutkijan, esimiehen ja työntekijöideni roolien yhdisty-
minen testauksessa. Velvollisuuteni ja valtani työntekijöihin voi herättää ristiriitaisia 
tunteita. Käänsin tämän taas positiiviseksi mahdollisuudeksi testata tätä suhdetta. 
Erityisesti kuvasin haastateltavien näkemyksiä tästä suhteesta avoimesti ilman sen-
suuria. Lisäksi ohjasin haastateltavia jopa yllättävän vähän testaustilaisuuden aikana. 
Osaltaan tämä kertoo, että kertojat pystyivät tuomaan vapaasti ja ilman painostusta 
ajatuksensa aiheesta esille.  
 
Kriittinen tapani tuoda aineisto sellaisenaan ilman muunnoksia lisää tarkasteluni us-
kottavuutta (Aaltio, Puusa, 2011, s. 156–158). Tällöinkin tulee muistaa kuvausten ja 
selitysten pyrkimys perustua objektiivisuuteen (Raatikainen, 2004, s. 155). Henkilö-
kohtainen roolini prosessissa osallistuvana havainnoijana lisää subjektiivisuuden roo-
lia. Tämä on ominaista toimintatutkimuksellisessa lähtökohdassa, vaikka varsinaisesti 
hyödynsin tapaustutkimuksen viitekehystä. Haastatteluissa on kyse subjektiivisista 
valinnoista. Aineiston luokittelussa ja muokkaamisessa näkyy tutkijan oma kädenjälki. 
Yritin lisätä luotettavuutta trianguloimalla haastattelu- ja havainnointiaineistoa kes-
kenään. Tätä kautta saatiin hedelmällistä vuoropuhelua aineistojen välille ja samalla 
luotettavampaa kuvausta luovuuden rakenteesta.  
 
Lisäksi en aio väheksyä esiymmärrystäni johtajana ja asiantuntija toimimisesta Raja-
vartiolaitoksessa. Tämän hetken kokemukseni organisaatiosta on noin 15 vuotta. 
Ymmärrän myös sen riskit, mutta ennen kaikkea sen mahdollisuudet syventää tutki-
mukseni tuloksia. Sen arvo oli mittaamaton analyysin tuloksien yhdistämisessä. Ris-
kinä olevan ”sokeuden” vastavoimaksi esitin parhaani mukaan haastateltavien suoria 
kommentteja, jotka olivat poikkeuksellisenkin kriittisiä. Näen tämän ennen kaikkea 
vahvuutena ja luottamuksena tiedettä kohtaan, että olen itse uskaltanut myös esittää 
kritiikkiä perustellusti ja suoraan aineiston kertomana ilman vääristelyä. En kuiten-
kaan koe, että mikään kohta on ylimenevää eettisesti tai totuutta vääristelevää. Ko-
konaisvaltaiseen luovuuteen liittyvät estävät tekijät. Näitä tekijöitä näkemykseni mu-
kaan on kaikissa organisaatioissa. Siksi samankaltaista tutkimusta olisi hyödyllistä 
suorittaa enemmän myös muissa organisaatioissa.  
 
Tapaustutkimus mahdollisti tutkimuksen toteuttamisen. Erikoisemmaksi tämän tut-
kimuksen tekee teorialähtöinen tapani lähestyä tutkimuskysymyksiä. Staken (1994, s. 
237) mukaan tapaustutkimuksen tuloksien yleistäminen ei ole pääasia, vaan kohteen 
syvällinen ymmärtäminen. Siksi käytin pelkän teorialähtöisen aineistokeruumenetel-
män lisäksi empiriaosuuksia, joilla tavoitteena oli juurikin syventää ymmärrystä. Sta-
ke (1995) pitää myös yhtenä tärkeimmistä tapaustutkimuksen tehtävistä etsiä vas-
tausta kysymykseen ”mitä voimme oppia tapauksesta?” (Laine ym, 2007, s. 10). Tätä 



 

268 

olen pyrkinyt kuvaamaan erityisesti tässä luvussa. Luovuus on osa kaikkea ja erityi-
sesti sen rooli uuden kehittämisessä on keskeistä.  
 
Tutkimukseni on hyödynnettävissä alkaen tapaustutkimuksen valinnasta sotilasorga-
nisaation kaltaisissa organisaatioissa esimerkiksi muilla turvallisuusviranomaisilla. 
Tuloksieni teoreettinen tausta tulee kuitenkin suurelta osin muista kuin sotatieteelli-
sistä julkaisuista. Siksi en sitoisi tuloksia pelkästään sotatieteisiin. Tämä taas puoltaa 
tuloksieni hyödynnettävyyttä ja vähintäänkin kokeilua muissakin organisaatioissa.  
 
Osa tuloksista on hyvinkin kytköksissä voittoa tuottavien yrityksien toimintaan. Itse 
tekisin rajanvedon hyödynnettävyydessä voittoa tuottamattomien ja voittoa tuotta-
vien organisaatioiden välillä. Olisi loogisempaa hyväksyä ja nähdä käytännössä tulok-
sieni käyttämistä valtiohallinnon erilaisissa valmisteluryhmissä, joita kokoontuu eri 
puolilla Suomea runsaasti vuosittain. Vaikka siviiliyrityksien tiimien toimintatapamal-
lit voivat olla erilaisia esimerkiksi tarkoituksen osalta, niin uskon tulokseni antavan 
lisäymmärrystä luovuuden monipuolisuudesta ryhmässä.  
 
Sotilasorganisaation kontekstissa kuvatut luovuuden tekijät ovat osaltaan olemassa 
todennäköisesti myös muissa organisaatioissa. Siksi rakentamallani ryhmäluovuuden 
mallilla on käyttöä muuallakin. Luovuuden luokat, tasot ja tekijät käsiteltiin irrallisina 
osina toisistaan, jotta voitiin ymmärtää paremmin luovuuden rakennelmaa. Näiden 
kautta on myös erikseen mahdollista rakentaa ymmärrystä luovuudesta eri tilanteissa 
ja toiminnassa. Kohdeorganisaation muuttaminen toiseksi vaatii jatkotutkimusta, 
jotta voidaan varmistua sen toimivuudesta muuallakin yhteiskunnassa. Kaikki tekijät 
eivät tietenkään ole samalla tavalla edes mahdollisia kaikissa organisaatioissa, koska 
toimintaperiaatteet ja ympäristö voivat vaihdella suurestikin.  
 
Itse myönnän, että en ollut tullut miettineeksi luovuuden moninaisuutta ja sitä, kuin-
ka monta tekijää luovuuteen vaikuttaa. Pidin onnistuneena ensimmäisen empiirisen 
vaiheen kysymyspatteristoani, jota voisi käyttää käytännön elämän luovuuden selvit-
tämisessä organisaatioissa. Teorialähtöinen tapani luonnollisesti vähentää täysin uu-
den mallin kehittämistä, koska tieto perustuu ja rakentuu aikaisempien tuloksien va-
raan. Huomasin kuitenkin, että keräämäni aineisto mahdollistaa vielä näkökulmia 
jatkotutkimuksellisissakin kokonaisuuksissa.  
 
Rajavartiolaitos ja Puolustusvoimat ovat Suomen sotilasorganisaatiot. Organisaatioil-
la on paljon samaa, vaikka eroavaisuuksiakin on. Tulokseni ovat ajankohtaiset ja so-
pivat Puolustusvoimiin. Puolustusvoimat olisi oivallinen kohde testaamiseen ja tu-
loksieni hyödyntämiseen. Luovuuden ymmärtäminen on mahdollisuus sotilasorgani-
saatioille, jotka yleisesti ymmärretään byrokraattisimmiksi. Erityisesti normaaliaikoi-
na luovuudelle on tilausta. Luonnollisesti myös poikkeusoloihin, koska silloin käyte-
tään äärimmäisiä keinoja ja kaikki uudet ajatukset tulevat maksimaalisesti hyödyntää 
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yhteisen päämäärän eteen. Tutkimukseni tuo siis moninaisuuden, hajautetun päätök-
sentekovallan ja ryhmätyöskentelyn kautta byrokraattiseenkin toimintaan uuden nä-
kökulman todellisuuden vaatimista prosesseista, joissa ei enää riitä kuulemani lau-
sahdukset ”mahdollisimman nopeat päätökset” tai periaate ”parempi tehdä päätös, kun jättää 
se tekemättä”. Yhteiskunta ja sen vaatimukset tulevat muuttumaan – siksi tarvitaan 
entistä tehokkaampaa, mutta joustavampaa toimintaa myös sotilasorganisaatiossa. 
 
Valtiohallinnon organisaatiot tekevät monia vastaavia prosesseja ja projekteja. Nämä 
olisivat otollisinta maaperää tuloksilleni. Erityisesti johtajille kouluttaisin luovuuden 
perusteita syvällisemmin ja kehittäisin heidän ajattelukykyä uusilla menetelmillä. Us-
kon, että monessa organisaatiossa näistä periaatteista olisi hyötyä. Ei tarvitse kuiten-
kaan vain odottaa jotain ulkoista tapahtumaa, joka pakottaa muuttamaan mallia or-
ganisaatiossa, vaan voidaan ennakoida ja hyödyntää luovuuden positiivista muutos-
voimaa organisaation ja työnteon kehittämiseksi.  
 
Jatkotutkimuksellisia näkökulmia löytynee aina kaikista tutkimuksista. Ensimmäisenä 
itseäni tämän tutkimuksen aikana on alkanut eritoten kiinnostaa organisaation, ihmi-
sen ja teknologian yhdistelmä tulevaisuudessa. Luovuudelle on suurta tilausta tässä 
suuressa globaalissa muutoksessa, jossa automatisaatio ja robotisaatio muuntavat 
nykyistä todellisuutta. Soveltamisen rooli vain kasvaa ja sitä kautta ajattelun, koska 
koneet eivät pysty itsenäisesti suoriutumaan ilman suurta harppausta tekoälyssä. Siksi 
on ajankohtaista käytännön luovuustutkimus organisaatioissa. Tulisi päästä syvem-
mälle julkisessa keskustelussa siitä, mitä luovuus on, koska sitä käytetään monesti 
positiivisessa valossa ilman selvää tavoitetta tai määritelmää. Mallini kautta voidaan 
ymmärtää osaltaan luovuutta kokonaisvaltaisesti.  
 
Innovaatioiden määrä ei tule arkipäivän elämässä laskemaan. Organisaatiot tarvitse-
vat tähän muutokseen vastaamiseksi uusia rakenteita ja toimintamalleja. Mielestäni 
organisaatiotason luovuustutkimuksen määrää tulisi edelleen nostaa. Tarvitaan em-
piirisiä tutkimuksia, jotka selittävät monimutkaistuvan arjen työntekoa organisaa-
tioissa ja luovuuden osuutta siinä. Itseäni kiinnostaisi tässä tutkimuskohteena johta-
minen ja kuinka teknologian muutos vaikuttaa johtamiseen ja näissä erityisesti luo-
vuuden rooli. Samaan viitekehykseen voisi osua turvallisuusympäristön muutoksen 
ja sotilasorganisaation strategisen tason luovuuden yhteinen tutkiminen.  
 
Lisäksi haluaisin tietää enemmän sotataidon ja johtamisen tutkimuksen synteesinä 
luovuuden vaikutuksesta poikkeusolojen johtamiseen. Näissä tilanteissa voi nähdä, 
että päätöksentekoon ei ole paljon aikaa. Sodankäynnin suunnittelu voidaan nähdä 
luovuuden alttarina, jossa mielikuvitukselle ei ole rajoja. Sodankäyntiin liittyy aina 
jollain tavalla luovuus. Nykypäivän terrorismissa ja kriisipesäkkeissä on vahvasti sis-
sitoiminnan yllätyksellisyyttä (Palokangas, 2014, s. 443–444), uuden luomista ja luo-
vuutta päästä raadollisesti ajateltuna ”vihollisesta eroon”. Tämä muutos on vaatinut 
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poikkeuksellista kyvykkyyttä tunnistaa erilaisia kehityskulkuja ja ottaa toiminnassa 
riskejä. Suomalainen sotataito ja -taktiikka on tunnettu omapiirteisyydestä ja moni-
muotoisuudesta. Tunnusomainen piirre sille on ollut tilanteenmukainen joustavuus 
ja sopeutumiskykyisyys. Sodankäynnin äärimmäisyys pakottaa ihmiset ajattelemaan ja 
luomaan innovaatioita kuten talvisodassa polttopullon käyttö neuvostopanssareita 
vastaan. 
 
Siksi sellaisissa tapahtumissa, jossa ollaan poikkeusolojen ympäristössä eikä päätök-
sentekoon ole paljoa aikaa, syntyy oivallinen tutkimuksellinen hetki. Miten johtajat 
pystyvät esimerkiksi taisteluosastotasolla reagoimaan kaikkeen tietomassaan ja käsit-
telemään sitä, sekä tekemään parhaita mahdollisia päätöksiä. Tämän taustalla täytyy 
olla monesti luovuuden tekijöitä, mutta millaisia, niin voin vain arvailla. Tähän minut 
ohjasi USA:n Joint Chief Staff (2015, s. 14) julkaisun kirjaus siitä, että huomisessa tais-
telussa tarvitaan luovia ja innovatiivisia upseereita. Kuinka taas ryhmädynamiikka 
luovuuden osalta toimisi silloin päätöksentekotilanteissa? Onko siinä vaiheessa luo-
vuus osa yksilöitä koulutettuna ammattitaitona ja kokemuksena vai muodostuuko 
luovuutta sellaisissakin tilanteissa tekijöiden summana tilanne- ja toimintasidonnai-
sesti? Ja voidaanko sitä millä tavalla tukea? Tämän aiheen käsittely tapahtuisi kriisi-
pesäkkeessä maailmalla ja olisi enemmän toimintatutkimuksellinen. Mahdollisuuksia 
tuloksen selvittämiseen olisi useita ja oletuksena voisin pitää ajatusta siitä, että luo-
vuuden ymmärtämiselle olisi tilausta tehtäviin valmistautumisissa, mutta myös varsi-
naisessa operaation johtamisessa.  
 
Myös keräämästäni empiirisestä aineistosta saisi tehtyä monella tapaa eri menetelmil-
lä tarkempia tutkimuksia luovuudesta. Itse halusin esittää toisessa vaiheessa, miten 
luovuuden tekijät ymmärrettiin kuvailemalla niitä edellisen päivän luovuussessioon. 
Jatkotutkimuksellisesti videoaineiston tarkempi analysointi ja pienimpien yksityis-
kohtien tarkastelu uudessa viitekehyksessä mahdollistaisi uusia näkökulmia. Runsas 
videomateriaali molemmilta päiviltä mahdollistaisi myös monen uuden lähestymis-
tyylin valinnan (ks. Vienola, 2004). Tätä voisi laajentaa kokeilemalla samanlaista 
ryhmätyöskentelyä useammassa organisaatiossa ja suorittamalla vastaavanlaiset ryh-
mähaastattelut sessioiden jälkeen. Tällöin voitaisiin myös testata tekemiäni malleja. 
Samalla voitaisiin arvioida, onko luovuus arkipäiväistä kuten väitän tässä tutkimuk-
sessa.  
 
Tähän on hyvä päättää tutkimukseni. Luovuus on mahdollisuus uuden rakentamisel-
le, mutta myös samalla uudenkin hajottamiselle. Kuten edellä on todettu, se ei rajoi-
tu pelkästään yksilöihin, ”ihmiseen”. Olkoon se sitten sosiaalista, psyykkistä tai fyy-
sistä – jopa sellaista, että emme voi yhdessä tilassa kaikkia sen osien punoutumista 
edes täysin välttämättä ymmärtää. Luovuus tulee nähdä rakentuvaksi tilanne- ja toi-
mintasidonnaisesti eri ympäristössä. Lisäksi tulee nähdä tekijöiden väliset jännitteet. 
Tässä tutkimuksessa tein luovuutta näkyväksi ryhmän viitekehyksessä. Luovuus on 
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moninainen kokonaisuus, joka avautuu paremmin tarkastelemalla sen osia erikseen, 
mutta ymmärtämällä niiden merkitystä yhdessä. 
 
Ajatus on kohti huomista, mutta tunne vielä tässä hetkessä: 
 

 Jospa nauraa saisin, iloita en voi – Te pojat saitte, mitä minä menetin. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1: Kaakkois-Suomen rajavartioston organisaatiokaavio (www.raja.fi; luettu 2.5.2017). 
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LIITE 2: Teemahaastattelun kysymykset vaiheessa I.  

 

Organisoituminen hallintoyksikössä teema 

Kuvaile hallintoyksikköäsi, kuinka se organisoituu? Mitä vahvuuksia tai heikkouksia 

on?  

Millainen merkitys johtamisella on? 

Miten muutos vaikuttaa organisoitumiseen? 

Miten TS-TTS -prosessi vaikuttaa hallintoyksikön esikunnan työhön?  

 

Yksilön luovuus prosessissa (TS-TTS) teema 

Kuvaile rooliasi prosessissa?  

Kuvaile yksilön näkökulmasta työskentelyä prosessissa? 

Mitkä tekijät tai ominaisuudet ovat tärkeitä prosessissa yksilön näkökulmasta?  

Millaiset yksilön persoonan piirteet ovat avuksi prosessissa? 

 
Tukikysymyksiä: 

Oletko tyytyväinen rooliisi? Uskotko taustastasi olevan hyötyä roolisi täyttämiseen? 

Voitko soveltaa työtäsi prosessissa? Uskallatko kokeilla uusia asioita prosessissa? 

Uskotko työstäsi olevan hyötyä prosessin loppuun saattamiseksi? 

Pidätkö tärkeänä, että yksilöt tuottavat uusia, jopa kriittisiä ajatuksia valmistelussa? 

Otetaanko prosessissa huomioon osallistujien persoonat, halut ja kokemus sekä osaaminen? 

sinulle Kuinka palaute työsi laadusta näkyy ja välittyy? 

Oliko sinulla riittävästi aikaa itsesi toteuttamiseen? 

 

Ryhmän luovuus prosessissa (TS-TTS) teema 

Kuvaile ryhmän roolia prosessissa? 

Kuinka toimitte prosessissa ryhmänä? 

Mitkä tekijät ovat tärkeitä prosessissa ryhmän näkökulmasta? Mitkä haittaavat ryh-

män työskentelyä prosessissa? 

Millainen vuorovaikutus teillä oli? 

Mikä on johtamisen rooli ryhmässä? 

Mikä on johtajuuden merkitys ryhmässä? 
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Tukikysymyksiä: 

Kuinka prosessiin valittiin henkilöt? Vastaavatko henkilöt oikeista asioista prosessissa? 

Miten aika vaikutti prosessiin ja työskentelyyn? 

Millaisia työmenetelmiä käytitte prosessissa?  

Kuinka tavoite määritettiin? 

Kuinka keskustelu/kommunikaatio toimi ryhmässä?  

Mikä oli vuorovaikutuksen rooli työskentelyssä?  

Millainen tilannekuva sinulla oli kokonaisuudesta? Tiesitkö mitä muut osallistujat tekevät?  

Mitkä ovat vahvuudet ja heikkoudet työskentelymenetelmissä?  

Pystyivätkö kaikki tuomaan ajatuksensa esille? Kuinka sotilasarvot näkyivät prosessissa? 

Halusitko tehdä parhaasi ryhmän eteen? Olitteko ”yhtä joukkuetta”? 

 

Ympäristön vaikutus prosessiin (TS-TTS) teema  

Kuvaile ympäristön (fyysinen ja ilmapiirin) vaikutusta työskentelyysi prosessissa? 

Mitkä olivat tärkeitä tekijöitä prosessin loppuunsaattamiseksi? 

Kuinka sotilasorganisaation ominaispiirteet, kuten linjaesikuntarakenne, johtajakes-

keisyys tai tiukka hierarkia vaikuttivat prosessissa?  

Mikä on tiedon merkitys prosessissa? 

 

Tukikysymyksiä: 

Oliko ryhmässä hyvä henki?  

Kuvaile tietoa, sen määrää, laatua ja eheyttä prosessissa?  

Miten se vaikutti sinun työskentelyyn? 

Tunsitko painetta ympäristöstä? Jos tunsit, miksi? Mitkä tekijät voivat eniten vaikuttaa pai-

neen muodostamiseen?  

Oliko esikunnan resursseilla vaikutusta prosessiin? Oliko valmistelu kustannustehokasta? 

Olivatko resurssit riittävät ja taloudellinen tuki tehtävän suorittamiseen? 

Kuinka työsi arvioitiin? Saitko palautetta? 

Uskotko saavasi palkinnon työstäsi? Mitä se voisi olla? 

Pystyitkö ja uskalsitko sanoa kriittisenkin kommentin? Vaikuttiko se miten? 

Mitä mieltä olet, voiko sotilasorganisaatio olla luova?  

 

Innovaation (tuotteen) vaikutus prosessiin (TS-TTS) teema 

Syntyikö prosessissa uutta tietoa tai ajatuksia? Kuinka nämä syntyivät? 

Miten uuden tuloksen, esimerkiksi TS-TTS -asiakirjan uutuusarvo on? Koetko sen 

olevan tärkeä? 
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Mahdollisia esteitä luovuudelle prosessissa teema 

Kuvaile lyhyesti, mitkä olivat suurimmat esteet luovuudelle prosessissa?  

Valitse alhaalta keskeiset luovuuden esteet prosessille. (Max. 5 kappaletta. Perustelu 

vastauksesi jokaisen osalta tämän jälkeen) 

 

Johto ei tunnista 
luovuutta 

 Alaisia ei  
kuunnella 

 Muutosvastarinta  Teknologian  
käyttämättömyys 

Vuorovaikutuksen 
puute 
 

 Työpaine  Epärealistiset  
aikamääreet 

 Ei määritetä  
tavoitteita 

Liiallinen  
valvonta 

 Luottamuksen  
puute 

 Ajan puute  
valmistelussa 

 Päällikkö/ 
komentaja-
keskeisyys 
 

Tiedon puute  Palkkiojärjestelmän 
puute 

 Palautejärjestelmän 
puute 

 Resurssien puute 

Lokeroituminen 
toimialoittain 
 

 Vältetään  
riskinottoa 

 Keskustelun puute  Vanhat mallit 

 

Miten kehittäisit prosessia teema 

Kuinka kehittäisit TS-TTS prosessia hallintoyksikkötasolla? 

 

Luotettavuus 

 

Oletko saanut tässä haastattelussa kertoa asioista kaiken, mikä liittyy teemoihin? 

Haluatko vielä sanoa jotain, mikä voisi liittyä aiheeseen ja joka ei tullut esille aiemmin? 

Jos tulee jälkikäteen lisäkommentoitavaa aiheesta, ottakaa yhteyttä minuun puhelimella tai 

sähköpostilla.  
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LIITE 3: Ryhmähaastattelun kysymykset 

 

Yksilötason luovuuden piirteet: 

 

Oletuksena yksilötason luovuuden rakentajista on seuraava:  

 

Kokemus 

Uskaltaminen 

Sisäinen motivaatio 

 

1. Koetteko, että näillä tekijöillä oli positiivista merkitystä toimintaasi? 

vaikuttiko ne uusien ideoiden syntymiseen? 

 

Oletuksena yksilötason luovuuden mahdollistajista on seuraava: 

 

Aika 

Palaute 

 

2. Koetteko, että ajalla (sen määrällä) oli merkitystä sinuun ja millaista? 

 

3. Vaikuttaako palaute millä tavalla työskentelyysi?  

 

Oletuksena yksilötason luovuuden estävistä on seuraava: 

 

Rutiini 

Riskinoton välttäminen 

Muutosvastarinta 

Rooli 

 

4. Oliko seuraavilla tekijöillä estävää vaikutusta työskentelyysi?  

millä tavalla ne näkyivät uusien ajatuksien synnyttämisessä? 
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Ryhmätason luovuuden piirteet: 

 

Oletuksena ryhmätason luovuuden rakentajista on seuraava:  

 

Ryhmähenki 

Päämäärä 

Johtajuus 

 

5. Koetteko, että näillä tekijöillä oli positiivista merkitystä ryhmän toimintaan? 

vaikuttiko ne uusien ideoiden syntymiseen ja positiivisesti työskentelyyn? 

 

Oletuksena ryhmätason luovuuden mahdollistajista on seuraava: 

 

Johtaminen 

Vuorovaikutus 

Näkymätön virka-asema 

 

6. Koetteko, että seuraavilla ryhmätason luovuuden tekijöillä olevan vaikutusta luovuuden 

esiintymiseen ryhmässä? 

millä tavalla ne vaikuttivat? 

minkälainen johtaminen on teidän mielestä toimivaa ryhmässä? 

 

Oletuksena ryhmätason luovuuden estävistä on seuraava: 

 

Lokerot 

Tilannekuvanpuute  

Menetelmättömyys 

Aikataulu 

 

7. Tunsitteko, että seuraavat tekijät estivät ryhmässä uusien ideoiden syntymistä  

millä tavalla ne näkyivät? 

 

Varalla: Onko jokin toista estävämpi teidän mielestä? 

 



 

279 

Ympäristötason luovuuden piirteet: 

 

Oletuksena ympäristötason luovuuden rakentajista on seuraava:  

 

Matala hierarkia 

Resurssit 

Palkitsemattomuus 

 

8. Onko seuraavilla ympäristötason tekijöillä positiivista vaikutusta ryhmässä uusien ideoi-

den rakentumiseen  

vaikuttiko ne uusien ideoiden syntymiseen ja positiivisesti työskentelyyn? 

 

Oletuksena ympäristötason luovuuden mahdollistajista on seuraava: 

 

Positiivinen ilmapiiri 

Paineettomuus 

 

9. Koetteko seuraavilla ryhmätason luovuuden tekijöillä olevan vaikutusta luovuuden 

esiintymiseen? 

onko positiivisella ilmapiirillä ja paineettomuudella jotakin yhteistä tekijää luo-

vuuteen? 

 

Oletuksena ympäristötason luovuuden estävistä on seuraava: 

 

Tilat 

Turvallisuuden tunne 

Johdon tietämättömyys 

 

10. Tunsitteko, että seuraavat tekijät estivät ryhmässä uusien ideoiden syntymistä 

millä tavalla ne näkyivät? 

 

Lopuksi: Onko jollain vielä jotain sanottavaa tai lisättävää? 
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