
Hyvät kollegat ja kutsuvieraat, on ilo saada puhua tässä tilaisuudessa. Myös lämpimät 

onnittelut 45-vuotiaalle Professoriliitolle! 

 

Otsikokseni on annettu Tieto, ymmärrys ja luottamus. Käsittelen aihetta ensin 

henkilökohtaisiin kokemuksiini perustuen ja sen jälkeen yleisemmällä tasolla. 

 

Kiinnostuin tiedon ja luottamuksen roolista yritystoiminnassa 1990-luvun vaihteessa. 

Työskennellessäni kauppa- ja teollisuusministeriössä yritystutkijana ja tehdessäni 

lopputyötäni tutustuin yli 130:een eri aloilta tulevaan, viennistä kasvua hakevaan pk-

yritykseen. Hämmästyksekseni kaikkein haastavinta kansainvälistyminen oli 

tietointensiivisille ja korkean osaamisen varaan rakennetuille yrityksille, joita tänä päivänä 

kutsuttaisiin Born global -yrityksiksi. Näissä yrityksissä oli ainutlaatuista osaamista ja 

paljon potentiaalia, mutta klapikoneiden ja laivakalusteiden valmistajien 

kansainvälistyminen oli paljon helpompaa. Kasvaakseen ja kansainvälistyäkseen 

tietointensiiviset yritykset tarvitsivat välttämättä niin referenssiasiakkaan, rahoittajan kuin 

kansainvälisiä jakelukanavia tarjoavan kumppanin luottamusta.  Aiheesta tuli 

myöhemmin väitöskirjatutkimukseni. 

Myös sidosryhmien kyky ymmärtää tietointensiivisen yrityksen osaamisen tasoa ja 

menestymismahdollisuuksia vaihteli kovasti. Koska en ollut itsekään teknologia-

asiantuntija, tein yhteistyötä esimerkiksi Tekesin teknologia-asiantuntijoiden kanssa ja 

jouduin luottamaan kollegan osaamiseen ja arvioon oman osaamisensa riittävyydestä. 

Erilaisten asiantuntijoiden yhteistyö on parhaimmillaan hedelmällistä ja onnistuessaan 

vaikeasti kopioitavissa mutta vaatii välttämättä luottamusta toisen asiantuntemukseen, 

hyvään tahtoon ja tietoisuuteen omasta osaamisesta ja sen rajoista. 

Myöhemmin toimiessani yritystutkijana Kehitysaluerahastossa eräs keksijä todisti minulle 

teknologiansa hyvyyttä fysiikan kaavoilla tovin ja toisenkin. Siinä taisi mennä toista tuntia 

ennen kuin pääsin kysymään asioita, joita voin ymmärtää ja mitä minun piti tietää 

tehdäkseni rahoituspäätöksen. Tämä ei minua suuresti haitannut, sillä olin innostunut 

työstäni ja myös viehättynyt omalaatuisista yrittäjistä. En ole niinkään varma, että yrittäjän 



kohtaamat mahdolliset asiakkaat ajattelivat samoin. Kyky asettua toisen asemaan ja 

kuvata olennainen tieto ymmärrettävästi onkin tietointensiivisissä verkostoissa 

kullanarvoinen taito. 

Työskennellessäni Soneran tutkimus- ja kehitysyksikössä näin, miten yhteisen 

ymmärryksen puute uhkasi uutta teknologiaa kehittävän sisäisen tutkimusryhmän 

olemassaoloa. Ryhmää oltiin lopettamassa säästöpaineissa, koska muut eivät 

ymmärtäneet tutkimusryhmän tekemän työn merkitystä.  Ryhmän arvokkaan työn pelasti 

lopulta kollega, joka pystyi toimimaan tulkkina tutkimusryhmän johtajan ja patentti-

insinöörien kesken. Vasta patentti-ilmoitukset tekivät ryhmän tiedon ja osaamisen 

näkyväksi.  

Nykyisin kiinnitetäänkin paljon huomiota erityisesti alkavien teknologiayritysten kykyyn 

kommunikoida osaamisensa muille. Kyse ei ole vain sulavasta myyntipuheesta. Yrittäjä, 

joka kykenee kuvaamaan ideansa ja tiimin tietopohjan ymmärrettävästi ja kiinnostavasti, 

voi saada käyttöönsä huimat resurssit. Eräs Piilaakson verkostotapahtumia kiertänyt 

teknologiayrittäjä kertoi ideastaan kahden kuukauden aikana 60 ihmiselle. Nämä eri alan 

ja erilaisista verkostoista tulevat huippuammattilaiset sparrasivat kukin yrittäjää lyhyissä 

kohtaamissa. Sen sijaan, että yrittäjä olisi kehittänyt tuotetta autotallissa kaksi vuotta, hän 

sai kahdessa kuukaudessa käyttöönsä 60 huippuammattilaisesta koostuvan 

tuotekehitys- ja markkinointiosaston.   

Aktiivinen eri alan ihmisten tapaaminen epämuodollisissa verkostoissa sekä avoin ja 

älykäs ideoilla leikittely kuuluu olennaisesti Piilaakson kulttuuriin.  Yrittäjä saa tietoa ja 

näkemyksiä niin teknologiaan, asiakastarpeeseen kuin liiketoimintamallin toimivuuteen 

liittyen.  Mikäli sparraaja innostuu ideasta ja luottaa yrittäjään, hän voi myös esitellä 

yrittäjän omille verkostokontakteilleen.  Tällöin hän lainaa yrittäjälle omaa 

luottamuspääomaansa ja yrittäjä voi päästä keskustelemaan arvokkaiden ja muuten 

tavoittamattomissa olevien kontaktien kanssa.  

Kohtaamisissa autetaan toista eteenpäin, mutta myös hyödytään itse. 

Verkostotapahtumiin tulevat ylläpitävät sosiaalista pääomaansa. He päivittävät tietonsa 

kehittyvistä teknologioista, kuulevat toimialan uusimmat käänteet ja voivat kysyä muilta 



asiantuntijoilta luottamuksellisia näkemyksiä. Näennäisen pyyteetön ”giving back”  

-kulttuuri kasvattaa myös auttajan mainetta kiinnostavana asiantuntijana tai sijoittajana. 

Myös monet merkittävät tutkimusongelmat vaativat monitieteisen tutkimusryhmän 

osaamisen yhdistämistä. Puhumme helposti toistemme ohi tai vähättelemme erilaisella 

tutkimusotteella ja tiedonintressillä työskenteleviä tutkijoita. Eri tutkimusaloilla on erilainen 

tieteentekemisen perinne, menetelmät ja arvostukset. Yhteisen ymmärryksen 

rakentaminen vaatii aikaa ja yhteisen tehtävän parissa työskentelemistä. Yliopistossa 

yhteistyö näyttäytyykin usein yhteispapereina ja -projekteina.  

Tutkimushankkeiden rakentaminen ja läpivienti vaatii kirjoitetun tiedon lisäksi paljon 

hiljaista ja kokemusperäistä tietoa. On ymmärrettävä niin tutkijoiden kuin hankkeisiin 

osallistuvien yritysten ja rahoittajien tavoitteet ja toimintatavat. Tekesin, Suomen 

Akatemian ja EU:n tekstimuotoon kirjoitettujen hakukuulutusten taustalla on paljon 

kirjoittamatonta ja ajassa muuttuvaa tietoa. Vaikka kaikilla olisi hyvä tahto ja keskustelut 

avoimia, voi yhteisen ymmärryksen rakentaminen olla varsin työlästä ja aikaa vievää. 

Näillä omakohtaisilla esimerkeillä pyrin kuvaamaan tiedon, ymmärryksen ja luottamuksen 

roolia yrittäjyyden, tuotekehityksen ja tutkimuksen alueilla.  

Seuraavaksi hieman siitä, miten luottamus, ymmärrys ja tieto näyttäytyvät minulle 

yhteiskunnan tasolla.  

Arvostamme Suomessa koulutusta ja tietoa. Meillä on kansainvälisesti arvioitu 

erinomainen peruskoulutus ja hyvätasoinen yliopistoverkosto. Jokaisella suomalaisella 

on mahdollisuus opiskella asuinpaikasta ja taustasta riippumatta. Viime vuosina 

Yhdysvalloissa Suomea koskevat lehtikirjoitukset ja ihmisten kiinnostus on koskenut 

erityisesti suomalaista koulua ja opettajia. Toisin kuin Yhdysvalloissa, opettajankoulutus 

on Suomessa arvostettu ja opettajalla on ollut koululuokassa pitkälle menevä autonomia 

ja yhteiskunnan luottamus.  

Yhteiskunnan korkea luottamus korreloi taloudellisen hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden ja 

ihmisten välisen sosiaalisen luottamuksen kanssa.  Meillä Suomessa niin sosiaalinen 

luottamus muihin suomalaisiin kuin luottamus yhteiskunnan instituutioihin on ollut erittäin 

korkealla tasolla. 



Suomea on myös pidetty teknologisen kehityksen ja innovaatiotoiminnan mallimaana. 

Suuryrityksemme ovat olleet maailman kärjessä niin metsä-, konepaja- kuin tieto- ja 

viestintäalalla. Suomalaista innovaatiosysteemiä on ihailtu ja pyritty kopioimaan. 

Kärjistetyimmin Suomen ihmeestä kirjoitti The Atlantic -lehden toimittaja, joka avoimen 

kateellisena ihaili Suomen hyvinvointivaltiota ja vertasi Suomea poronnahkataljoilla 

vuoratuksi joogastudioksi. 

Suomen erinomainen maine maailmalla on ollut hämmentävän ristiriitainen kotimaan 

tapahtumien ja negatiivisten uutisten kanssa. Irtisanomisten, yritysten konkurssien, 

tuottavuuden laskun, nuorten ja vanhusten pahoinvoinnin lisäksi Nokian matkapuhelinten 

myynti Microsoftille, PISA-tulosten ja luottoluokituksen laskeminen kertovat jostakin 

muusta.  

Ulkoisen maakuvan ja sisäisen tilanteen ristiriitaa ajatellessani en voi olla miettimättä, 

olemmeko pystyneet arvioimaan kriittisesti kulttuuriimme ja historiaamme perustuvia 

normeja ja toimintatapoja. Ymmärrämmekö säilyttää sen, mikä on meille luontaista ja 

edelleen arvokasta? Ymmärrämmekö muuttua siinä, mikä on meille luontaista mutta ei 

palvele meitä enää? Tunnistammeko, mikä tieto on arvokasta ja säilytettävää, ja myös 

sen, millainen tieto palveli meitä aiemmin, mutta minkä ”parasta ennen” -päiväys on 

vanhentunut? 

Eräässä tiedon jakamiseen ja suojaamiseen liittyvässä tutkimushankkeessa haastattelin 

maineikkaan metsäteollisuusyrityksen tutkimusjohtajaa. Hän kertoi, miten kilpailevien 

yritysten johto tunsi toisensa jo opiskeluajoilta. Koska oltiin tuttuja ja luotettiin toisiinsa, oli 

luonnollista mennä tutustumaan kilpailijan uuteen paperikoneeseen ja yrittää sen jälkeen 

itse tehdä vielä nopeampi ja parempilaatuista paperia tuottava paperikonelinja. Tällainen 

ystävällismielinen kilpailu kiritti myös Suomi Oy:n metsäteollisuuden kehittymistä. 

Samalla tavoin tiivis ja avoin yhteydenpito paperikonevalmistajien ja paperitehtaiden 

välillä tuki paperikoneisiin liittyviä innovaatioita. Vastaavia kuvauksia on myös 

tietoliikenne- ja matkapuhelinyritysten, kilpailevien teleoperaattoreiden, sisällöntuottajien 

ja viranomaisten yhteistyöstä pyrittäessä kehittämään uutta mahdollistavaa teknologiaa 

ja markkinoita.   

 



Yhteistyö on ollut helppoa silloin, kun suomalainen insinööri keskustelee toisen 

suomalaisen insinöörin kanssa. On ollut helppo luottaa toisen osaamiseen ja molemmilla 

on ollut selvä yhteinen intressi. Tilanne muuttuu olennaisesti, kun liiketoiminnan kehittäjät 

ja juristit tulevat mukaan keskusteluun. Vielä haastavammaksi se muuttuu, kun 

yhteistyötä tehdään yli maa- ja kulttuurirajojen.  

Samanlaisten yhteistyöstä syntyy mittakaavaetua. Pyrkiessämme luomaan uutta, oli 

sitten kyse yrittäjyydestä, tutkimuksesta tai liiketoiminnasta, tarvitaan erilaisuudesta 

syntyvää synergiaa. Samalla tavoin haastavien yhteiskunnallisten ongelmien 

ratkaiseminen vaatii itsestä hyvin eri tavoin ajattelevien osapuolten ymmärtämistä ja 

itsensä alttiiksi asettamista.   

Luottamus on yksinkertaisimmillaan juuri alttiiksi asettumista. Luottamus syntyy helposti 

samankaltaisuuden varaan, mutta luottamuksen rakentaminen erilaisuuden yli vaatii 

ymmärrystä ja työtä. Pyrimmekö riittävästi rakentamaan luottamusta sosiaalisesti, 

kulttuurisesti ja kognitiivisesti erilaisten ihmisten kesken? 

Millaisiin sosiaalisen kanssakäymisen, työskentelyn ja johtamisen normeihin 

yhteiskuntamme instituutiot sosialisoivat meidät? Palkitaanko kuuliaisuudesta ja 

joukkoon kuulumisesta, vai onko sallittua ajatella eri tavoin ja erottautua joukosta? 

Näemmekö erilaisuuden uhkana vai mahdollisuutena? 

Sosiaalisen pääoman verkostosuhteet ja kanssakäymisen normit syntyvät elävissä 

verkostokohtaamisissa. Olemmeko säästäessämme ja tehostaessamme unohtaneet 

uusien verkostokohtaamisten merkityksen tiedon luomisen ja yhteisen ymmärryksen 

rakentamisen areenoina?  

Miten säilyttää sekä yhteiskunnan instituutioita kohtaan koettu luottamus että synnyttää 

uutta luovaa sosiaalisen luottamukseen perustuvaa aloitteellisuutta ja yritteliäisyyttä? 

Nämä ovat isoja kysymyksiä, mutta mielestäni ne ovat kysymisen, keskustelun ja 

tutkimisen arvoisia. Kiitos! 

 


