
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2006-455

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos-Institution-Department
Viestinnän laitos

Tekijä-Författare-Author
Korelin, Krista Nadia
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Common work, different methods? : a case study of implementing new process model in a multinational expert
organisation

Oppiaine-Läroämne-Subject
Viestintä
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
2006-09-11

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
73 s., 10 liites.

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Opinnäytteen aihe on uuden työprosessin käyttöönotto asiantuntijaorganisaatiossa. Opinnäyte on tapaustutkimus organisaatiosta, joka harmonisoi
prosessejaan tietyillä asiantuntija-alueilla. Aiemmat lukuisat työmenetelmät yhteisissä projekteissa pyritään muuttamaan yhdeksi yhteiseksi
prosessiksi. Prosessin myötä käytettävät työkalut ja metodit yhtenäistetään. Keinot yhtenäistämiseen ovat koulutus sekä tiedon jakamiseen ja
yhteisen tiedon luomiseen kannustavat toimenpiteet. Tutkimuksen tavoite on selvittää kuinka koulutus tulisi järjestää, ja kuinka tiedon jakamista
voisi edistää, jotta uuden prosessin käyttöönotto asiantuntijatyössä onnistuisi.
Tutkimuksen tapausorganisaatio on Nordean Netbanking-yksikkö. Yksikkö tarjoaa asiantuntija-apuaan kaikissa sähköisiin pankkipalveluihin
liittyvissä hankkeissa. Yksikkö on jakautunut neljään maaorganisaatioon ja uusi prosessi otetaan käyttöön kaikissa maissa. Käyttöönoton
edetessä asiantuntijat osallistuvat uuden prosessimallin koulutukseen ja heidän keskinäiselle tiedon jakamiselleen rakennetaan mahdollisuuksia.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on haettu tiedon johtamisen ja koulutuksen arvioinnin parista. Teoriat uuden tiedon luomisesta ja
jakamisesta muodostavat tutkimuskirjallisuuden toisen osan ja mallit koulutuksen tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioinnista toisen.
Ensimmäinen tutkimuskysymys keskittyy tiedon luomista ja jakamista edistäviin ja toisaalta estäviin tekijöihin. Toinen tutkimuskysymys koskee
tehokkaan koulutuksen menestystekijöitä. Kolmas kysymys on kahden ensimmäisen synteesi: kuinka asiantuntijoiden uusi työprosessi tulisi ottaa
käyttöön tapausorganisaatiossa?
Lähestymistapa tutkimukseen on induktiivinen tapaustutkimus. Uuden prosessin koulutus tapahtui erillisissä, muutaman päivän
koulutustilaisuuksissa. Näistä tilaisuuksista valitsin kaksi tapausta tähän tutkimukseen. Empiirinen aineisto on kerätty kahdenlaisilla
kyselylomakkeilla sekä teemahaastatteluin. Vertailin kahta koulutustilaisuutta keskenään ja suhteessa aiempiin tutkimuksiin. Käytin analyysissä
AtlasTI-ohjelmistoa apuna teemoittelussa ja kategorisoinnissa.
Tutkimuksen päätulos on prosessin käyttöönoton haasteellisuus. Kansainvälisen organisaation hajanaisuus muodosti yhden haasteen. On vaikeaa
jakaa kasvokkain tietoa pitkien maantieteellisten etäisyyksien yli. Organisaation työnjako muodosti toisen haasteen. Uuden prosessin
käyttöönotto suunniteltiin yhtäällä, koulutus toisaalla ja asiantuntijoiden vastuut ja tehtävät kolmannessa paikassa. Koulutuksesta tuli oma
kokonaisuutensa, jolla oli vain vähän yhteistä rajapintaa uuden prosessin tai päivittäisten työtehtävien kanssa.
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