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pääkirjoitus
Matti Vartiainen

Yliopistot hakevat
henkilöstöjohtamisen evidenssiä
Tutkimuksen ja työelämän käytäntöjen suhteeseen liittyy väliin voimakkaana käyty keskustelu työelämän kehittämiskäytäntöjen ja työvälineiden toimivuuden evidenssipohjasta. Vaikka
henkilöstöammattilaiset ovat koulunsa käyneitä
ja siksi tottuneita tutkimustietoon, keskeiseksi
kysymykseksi on noussut tutkimustiedon hyödynnettävyys arkisessa työssä. Monet käytännöt
pohjaavat tutkimustiedon sijasta joko perinteeseen tai sitten mediamuodikkaaseen ”ismiin” tai
palvelun tarjoajan taitavaa retoriikkaan. Lopputuloksena on epäselvyys siitä, minkälaiseen
tietoon ja evidenssiin johtaminen, päätöksenteko ja ylipäätään toimintatavat organisaatioissa
perustuvat. Tutkijoita turhauttaa se, että heidän yleensä aikaan vievästi tutkittu tieto ja sen
kautta toimivaksi osoitettu työväline ja käytäntö hautautuvat informaatiokaaokseen, eikä vaivalla hankittu ”kova” tutkimustieto usein ”pehmeiksi” nähdyistä asioista siirry käytännöiksi.
Tästä tutkimustiedon siirtymisen dilemmasta
on puhuttu jo vuosikaudet. Näyttöpohjaisuutta
on perusteltu lääketieteen käytäntöjen menestystarinalla. Esimerkkinä kerrotaan, että kun
lääkärit oppivat pesemään kätensä ennen hoitotoimenpiteitä, ehkäisi se hyppäyksenomaises4 | Työn Tuuli 2/2019

ti tarttuvien sairauksien leviämistä. Kuulostaa
naivilta, mutta on totta! Toki näyttöä saadaan
myös omaehtoisesta kokeilusta, kehittämisestä
ja kokemuksen kartuttamisesta. Ja kriittisenä
argumenttina voidaan todeta, että evidenssin
kerääminen ei aina ole mahdollista kohdatun
kehittämishaasteen uutuuden ja äkillisyyden takia. Varsinkin nykyisin, nopeat muutokset toimintaympäristössä ovat tuottaneet nopeiden ja
lyhyiden instant-ratkaisujen tarjooman. Ilman
tavalla tai toisella saatua evidenssiä, niiden levittäminen ja yleistyminen lepää kuitenkin hataralla pohjalla.
Yliopistoissa tutkitaan ja kehitetään paljon
henkilöstöön, johtamiseen ja organisaatioiden
kehittämiseen liittyviä käytäntöjä ja työvälineitä. Työn tuuli lähetti kutsun yhteentoista suomalaiseen yliopistoon pyytäen niitä kertomaan
omasta tutkimustoiminnastaan ja esittelemään
yhden esimerkin siitä. Saimme tähän numeroon
kirjoitukset seitsemästä paikasta. Ne kuvastavat
siis vain osaa yliopistoissa tehdystä tutkimuksesta. Lisäksi tutkimuslaitokset, kuten Työterveyslaitos ja VTT, tuottavat paljon käytännön
läheistä työelämään liittyvää tutkimusta. AmYliopistot hakevat henkilöstöjohtamisen evidenssiä

mattikorkeakoulut puolestaan harjoittavat tutkivaa kehittämistä satojen pienten ja suurten
yritysten kanssa. Rahoittajana on usein Euroopan Sosiaalirahasto (ESR). Suuri joukko henkilöstön ja organisaatioiden kehittämiseen erikoistuneita pieniä ja suuria toimijoita kehittää
lisäksi paitsi organisaatioita myös erilaisia työvälineitä niiden käyttöön. Uutta tietoa henkilöstöammattilaisten käyttöön syntyy siis monella taholla.
AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN JOHTAMISEN LAITOKSELLA tutkitaan

henkilöstöjohtamista ja monia laajasti ihmisten johtamiseen liittyviä aiheita. Laitoksen
tutkimustyö perustuu tiiviille yhteistyölle yksityisen ja julkisen sektorin kanssa. Johtamisen
laitoksen tutkimuksen pääasialliset teoreettiset
lähestymistavat ovat strategia, johtaminen, ihmisten johtaminen, organisaatioteoria, kommunikaatio, monikontekstisuus ja kansainvälinen liiketoiminta. Niina Nurmi ja Juha Äkräs
kirjoittavat artikkelissaan ’Positiivinen visio tulevaisuuden työlle’ Future of Work –ohjelman
Exponential-tutkimushankkeen lähtökohdista.
Tutkimusryhmän havainto on, että myönteisten
tunteiden levittymistä työorganisaatioissa on
tutkittu hyvin vähän. Myönteiset tunteet, energisyys ja innostuminen ovat kuitenkin luovan ja
innovatiivisen työskentelyn voimavaroja, joiden
luominen on entistä tärkeämpää tulevaisuuden
työssä. Hankkeessa hyödynnetään diagnostista
työkalua, jonka avulla kerätään tietoa mukana
olevien organisaatioiden kulttuurista, johtamisesta sekä työhyvinvoinnista ja suoriutumisesta.
Muun muassa sen avulla kerätään myös tutkimustietoja kohdeorganisaatioista.
AALTO-YLIOPISTON PERUSTIETEIDEN KORKEAKOULUSSA toimivalla TUOTANTOTALOUDEN LAITOKSELLA tutkimuksen lähtökohta-

na on teknologiapohjaisen liiketoiminnan rakentaminen ja muutos. Teknisen, taloudellisen,
organisatorisen ja ihmisiä koskevan osaamisen
perustana on tiivis yhteistyö elinkeinoelämän
kanssa. Johtajuuden ja ihmisten tutkimuksen
Yliopistot hakevat henkilöstöjohtamisen evidenssiä

alueella tutkimus kohdistuu johtamiseen, yhteistyöhön ja inhimillisiin voimavaroihin kriittisinä menestystekijöinä teknologiaperustaisten
organisaatioiden kehittämisessä ja muuttamisessa. Tuomo Elorannan ja Outi Vanharannan artikkeli ’Muutospuheen moninaisuus
voimavarana’ kuvaa isossa organisaatiossa toteutettuun teknologian käyttöönottoon liittyviä
jännitteitä. Ne ilmenevät yrityksen strategisena
ja operatiivisena puheena. Artikkelissa tarkastellaan, millaista moniäänisyyttä laajamittainen muutosprojekti saattaa synnyttää ja miten
moniäänisyys voi toimia voimavarana muutosprojektin sujuvoittamisessa ja kehittämisessä.
Eriävyyksiä tavoissa nähdä muutos voidaan kirjoittajien mukaan silloittaa erilaisin vuoropuhelua tukevin menetelmin, kuten osallistavan projektiryhmän, väittämätyöpajojen ja osallistavan
portfoliosuunnittelun avulla.
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOLOGIAN LAITOKSELLA toimivan työ- ja organi-

saatiopsykologian tutkimusryhmän tutkimus
kohdistuu erityisesti eettisesti kestävän hyvinvointiosaamisen kehittämiseen nykypäivän työelämässä, jossa korostuvat lisääntyneet oppimisen ja urasuunnittelun vaatimukset. Ryhmä
toimii läheisessä yhteistyössä Tampereen yliopiston työ- ja organisaatiopsykologian alan
tutkijoiden kanssa. Valitettavasti emme saaneet
Tampereen laitoksen esittelyä tähän numeroon.
Tohtorikoulutettava Elina Auvinen ja professori Taru Feldt kirjoittavat johtamisen pelosta
kiinnostavassa artikkelissaan ’Miksi johtotehtäville sanotaan ”Ei kiitos”?’ Johtamisen pelolla tarkoitetaan huolenaiheita tai jopa pelkoa
johtotehtävien kielteisistä seurauksista itselle
tai muille. Tällaisia huolia voivat kokea johtotehtävissä jo toimivat henkilöt sekä asiantuntijat, joiden työuralla eriasteiset johtotehtävät olisivat potentiaalinen vaihtoehto. Pahimmillaan
huolenaiheet voivat johtaa johtotehtävien välttelyyn: huolista voi muodostua este sekä henkilökohtaiselle urakehitykselle että soveltuvien
henkilöiden saamiselle johtotehtäviin. Ja vastoin yleistä luuloa: kaikki eivät halua johtajikTyön Tuuli 2/2019 | 5

si. Vuonna 2013 julkaistun työolotutkimuksen
mukaan ainoastaan 11 prosenttia palkansaajista piti tärkeänä etenemistä hierarkiassa korkeampaan asemaan.
Anna-Maija Lämsä puolestaan kuvaa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN konsortiohanketta Politiikat ja toiminta-

käytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot Suomessa
(WeAll). Kyseessä on Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama hanke (2015−2017, 2018−2021, nro 292883).
Hanke tarkastelee tasa-arvoa ja eriarvoisuuksia
työelämäympäristössä. Elina Riivarin, AnnaMaija Lämsän ja Johanna Kujalan artikkeli ’The development of ethical human resource management practices: Changes in Finland
1994–2014’ kuvaa pitkittäisellä otteella, kuinka
eettiset käytännöt ovat kehittyneet vuosien saatossa henkilöstöjohtamisen alueella Suomessa.
Aineistoa seurantaan on kerätty vuosina 1994,
1999, 2004, 2009 ja 2014, joten seurantajakso
on varsin pitkä. Tutkimus osoittaa, että eettiset
käytännöt ovat kehittyneet yli kahdenkymmenen vuoden jakson aikana.
TURUN

YLIOPISTON

kauppakorkeakoulun

Arto Ryömä, Maarit Laiho, Suvi Satama
ja Satu Teerikangas haastavat artikkelissaan

’Aktiivisen työkaveruuden rakentuminen ja
merkitys työn arjessa’ esimiesvetoisen johtajuusajattelun tarkastelemalla työyhteisöjä arkisen, työkavereiden välisen työn ja yhdessä tekemisen kautta. He esittävät kolme näkökulmaa
siihen, miten aktiivinen työkaveruus rakentuu
työyhteisöjen arjessa kehittämällä 1) yksilöllisen
itseohjautuvuuden ja jaetun identiteetin välistä vuoropuhelua, 2) yhdistämällä ammatillinen
erityisosaaminen empaattisuuteen työkaverisuhteissa ja 3) luomalla myönteistä ilmapiiriä
ja kitkemällä pois huonoa käytöstä. Keskeisenä
tuloksena piirtyy kuva johtajuudesta jaettuna ja
aktiivisena prosessina, joka toteutuu työkavereiden välillä työn arjessa. Aktiivinen työkaveri
edesauttaa omalla toiminnallaan työyhteisönsä
onnistumista.
6 | Työn Tuuli 2/2019

VAASAN YLIOPISTON Liisa Mäkelä, Maria

Järlström, Jenni Kantola, Vesa Suutari,
Riitta Viitala ja Monika von Bonsdorff esitte-

levät yliopistonsa monipuolista ja kansainvälisesti hyvin verkottunutta henkilöstöjohtamisen
tutkimusta. Sen kolme keskeistä teemaa ovat
kansainvälinen henkilöstöjohtaminen, strateginen henkilöstöjohtaminen ja johtajuuden tutkiminen. Maria Järlström syventää kuvausta
artikkelissaan ’Ylimmän johdon näkemyksiä
vastuullisesta henkilöstöjohtamisesta ja sen keskeisistä sidosryhmistä’. Artikkelissa kuvataan,
miten ylin johto ymmärtää vastuullisen henkilöstöjohtamisen ja miten se tunnistaa ja priorisoi sidosryhmiä siinä. Tutkimusaineisto kerättiin verkkokyselyllä eri vastaajaryhmiltä (mm.
johtajat, esimiehet, henkilöstöammattilaiset,
luottamusmiehet) yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Vastuullisen henkilöstöjohtamisen osaalueet olivat seuraavat: oikeudenmukaisuus ja
yhdenvertaisuus, läpinäkyvät henkilöstökäytänteet, henkilöstön hyvinvointi ja kannattavuus.
Nämä osa-alueet yhdistyvät laajempiin vastuualueisiin: laillisuus ja eettisyys, johtaminen ja
johtajuus, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen
vastuu. Vähiten ylimmän johdon näkemyksissä näkyi ulkoiseen ympäristöön liittyvä vastuu
esimerkiksi materiaalihävikin, energian, paperittomuuden, matkustuksen ja etätyön ympäristövaikutukset. Lisäksi useita kriittisiä sidosryhmiä tunnistettiin, joista kriittisin on henkilöstö,
joka arvioi miten vastuullinen henkilöstöjohtaminen organisaatiossa toteutuu.
Johanna Lammintakanen ja Sanna Laulainen ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAMISEN LAITOKSELTA

kirjoittavat henkilöstöjohtamisen tutkimuksesta sosiaali- ja terveysalalla. Kuopiossa pääpaikkaansa pitävällä laitoksella tutkimus kohdistuu
erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja johtajien yhteistyöhön, osaamiseen
ja osaamisen kehittämiseen; henkilöstöjohtamisen toimintamalleihin ja -prosesseihin sekä johtamisen vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen. Tämä

Yliopistot hakevat henkilöstöjohtamisen evidenssiä

vuonna neljäkymmentä vuotta täyttävän laitoksen tutkimusalaa voidaan pitää todella oikeaan osuneena nykyisellä sote-aikakaudella, kun
myllerretään koko monimutkainen järjestelmä
uuteen uskoon.
LAPIN YLIOPISTON Ville Pietiläisen ja Pau-

liina Jääskeläisen artikkelissa ’Inhimillisen

ja digitaalisen kokemuksen merkitys henkilöstöjohtamisessa’ kysytään, millä tavalla inhimillisen ja digitaalisen kokemuksen merkitystä on
mahdollista ymmärtää samassa yhteydessä, ei
toisilleen vastakkaisina, vaan toisiaan täydentävinä asiantuntijatyön osa-alueina. Taustalla on
heidän mukaansa kaksi muutostrendiä, joista
toinen liittyy työelämän digitalisoitumiseen ja
toinen inhimillisen kokemuksen ymmärtämisen
merkitykseen työyhteisöissä. He tarkastelevat
näiden trendien synnyttämiä haasteita henkilöstöjohtamiselle kolmesta näkökulmasta. Ensimmäinen hyvinvoinnin arkkitehtuuria koskeva
näkökulma koskee työhyvinvoinnin johtamista
ja teknologian hyödyntämistä siinä. Toinen näkökulma koskee henkilöstöjohtamisen pelillistämistä. Heidän mukaansa pelillisyys tarjoaa
useita mahdollisuuksia yhteisöllisyyden ja yhteisen tiedon kehittämiseen työpaikoilla. Kolmannen kehollisuuden näkökulman merkityksen he
liittävät erityisesti tilanteisiin, joissa käsiteltävät
asiat organisaatioissa ilmenevät erityisen haastavina, epämääräisinä tai vaikeasti lähestyttävinä.

kijoiden hyödynnettävä tutkimuskohteina ja –
aiheina niitä haasteita, joita yrityksillä ja muilla
organisaatioilla on nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissään.
Työn tuulen toimitus toivottaa lukijoille ja
Henry ry:n jäsenorganisaatioille iloisia pikkujouluja sekä rauhaisaa ja lepuuttavaa Joulua
sekä onnellista Uutta Vuotta 2020!

Tämän Työn tuulen numeron kirjoitukset avaavat ikkunoita yliopistoissa tehtävään tutkimukseen, mutta eivät vielä anna kattavaa kuvaa
koko rakennuksesta moninaisine huoneineen.
Nämä näytteet yliopistojen tutkimuksesta kertovat keskittymisestä laajoihin muutostrendeihin ja kiinnostaviin, kehkeytymässä oleviin
ilmiöihin. Kuvaukset vahvistavat sen, että yliopistoissa tehdään kiinnostavaa ja hyödyllistä
tutkimusta, jotka tarjoavat tutkimusnäytön perusteella perusteita sille käytännön työlle, jota
henkilöstöammattilaiset tekevät omissa työympäristöissään. Päästäkseen vielä lähemmäs
henkilöstöammattilaisten työn ”ihoa”, olisi tutYliopistot hakevat henkilöstöjohtamisen evidenssiä
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Aalto-yliopisto
Johtamisen laitos

Työn tulevaisuus, uusi HR, globaalin
työn hyvinvointi, kansainvälistyminen
Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa toimivalla Johtamisen laitoksella (https://www.
aalto.fi/fi/johtamisen-laitos) on pitkät perinteet
HR-tutkimuksessa. Nykyisen emerita professori Sinikka Vanhalan tutkimus- ja opetusaloihin
kuuluivat strateginen henkilöstöjohtaminen ja
henkilöstökäytännöt sekä niiden vaikutukset
organisaatio- ja yksilötasolla, työhyvinvointi,
organisaatiokäyttäytyminen, organisaatiokulttuuri, naisten asema työmarkkinoilla ja naisjohtajuus. Laitoksella tutkitaan yhä henkilöstöjohtamista ja monia laajasti ihmisten johtamiseen
liittyviä aiheita. Laitoksen tutkimustyö perustuu tiiviille yhteistyölle yksityisen ja julkisen sektorin kanssa. Johtamisen laitoksen tutkimuksen
pääasialliset teoreettiset lähestymistavat ovat
strategia, johtaminen, ihmisten johtaminen,
organisaatioteoria, kommunikaatio, monikontekstisuus ja kansainvälinen liiketoiminta.

Future of Work
Suomen Akatemian rahoittamaa, Future of
Work -hanketta (https://www.aalto.fi/en/future-of-work) vetävät johtamisen laitoksella pro8 | Työn Tuuli 2/2019

fessori Eero Vaara ja tutkimuspäällikkö Hertta
Vuorenmaa. Hanke tarkastelee työn muutosta,
ja miten se näkyy yhteiskunnissa mm. rakenteiden, organisaatiotapojen ja johtamisen muutoksina. Future of Work -tutkimusprojekti kokoaa yhteen Aalto-yliopistossa ja laajemminkin
akateemisessa maailmassa tehtävää, muuttuvaa työtä koskevaa tutkimusta. Future of Work
-hankkeen tämän vaiheen tutkimusteemoja
ovat: kehkeytyvät toimialat ja liiketoimintamallit (professori Nina Granqvist), uudet palvelun
muodot tuotantoketjuissa (professori Risto Rajala), uusiutuva organisointi (professori Henri
Schildt), strategiatyön uudet muodot (professori
Eero Vaara) ja uusiutuva ihmisten johtaminen
(HR) (professori Ingmar Björkman & tutkijatohtori Hertta Vuorenmaa). Tutkimusprojekti
tarjoaa tutkimustiedon ohella keskustelutilaisuuksia ja helposti saavutettavaa tietoa yrityksille ja yhteiskunnalle.

Brave New HR
Digitalisaation myötä työstä on tullut rajattomampaa, virtuaalisempaa ja joustavampaa.
Työn tulevaisuus, uusi HR, globaalin työn hyvinvointi, kansainvälistyminen

Muutos ei koske vain tietotyöläisiä, vaan kaikkia yrityksiä sekä julkista sektoria. Viimeaikainen tekninen kehitys muuttaa organisaatioiden
tapaa muotoilla liiketoimintamallejaan ja organisaatioitaan sekä resurssiensa – erityisesti
ihmisten –- johtamista. Digitalisaation vaikutuksista henkilöstöjohtamiseen on kuitenkin
vähän tietoa. Tutkimushankkeessa tarkastellaan sitä, onko ”Uljas uusi HR” pelkkää hypeä
vai näemmekö muutoksia henkilöstöhallinnon
käytännöissä – ja jos nämä muutokset materialisoituvat, mitä ne ovat, miksi ne tapahtuvat
ja mitä niistä seuraa. Tutkijoina toimivat Aalto-yliopiston provosti Kristiina Mäkelä sekä
tutkijatohtori Hertta Vuorenmaa, väitöskirjaansa valmisteleva Kalliopi Platanou sekä tutkijatohtori Anton Beletskiy. Hanken School of
Economic:sista hankkeessa työskentelee professori Jennie Sumelius ja Vaasan yliopistosta professori Adam Smale.

Exponential
Teknologinen kehitys on muuttanut tietotyön luonnetta. Tutkimushankkeessa tarkastellaan, kuinka uusi, digitaalinen ja hajautettu
työ vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin ja
suorituskykyyn. Globaali työ rikastuttaa ja lisää oppimismahdollisuuksia, mutta on myös
kuormittavaa ja kognitiivisesti vaativaa. Työhyvinvoinnin nykytutkimus on keskittynyt paikallisiin työyhteisöihin ja yksilötason interventioihin. Mitä tapahtuu hyvinvoinnille, kun työ
on yhä monimutkaisempaa, toimistolla ollaan
harvoin ja vuorovaikutus on enimmäkseen digitaalista? Tutkimus tarkastelee työhyvinvoinnin johtamista ’uuden työn’ kontekstissa, jota
kuvaa digitaalisuus, työn hajautuneisuus ja globaali toimintaympäristö. Tutkimusainestoa on
kerätty 21 organisaatiosta kokonaistavoitteen
ollessa 50–100 organisaatiota. Kattava määrällinen aineisto kerätään käyttämällä useita
eri datalähteitä kaikilla organisaation tasoilla.
Tutkimushankkeen vastuututkijana toimii Aalto yliopiston provosti Kristiina Mäkelä. Muut
Työn tulevaisuus, uusi HR, globaalin työn hyvinvointi, kansainvälistyminen

Aalto-yliopiston tutkijat hankkeessa ovat työelämäprofessori Niina Nurmi, Executive in
Residence Juha Äkräs ja tutkijatohtori Rilana
Riikkinen.

Kansainvälisen henkilöstöjohtamisen oppikirja, uusi
versio
Professori Björkman valmistelee uutta versiota
kansainvälisen henkilöstöjohtamisen oppikirjastaan: Pucik, V.,Evans, P.,Björkman, I. and
Morris, S. (2017 The Global Challenge: International Human Resource Management. 3rd edition. Chicago Business Press.)

Integration of highly skilled
migrants in Nordic
organizations
Professori Björkman ja apulaisprofessori Alexei Koveshnikov tutkivat maahanmuuttajien integroitumista työyhteisöihin ja yhteiskuntaan.
Hanke on osa kansainvälistä tutkimusprojektia,
jossa kartoitetaan ulkomaisten asiantuntijoiden
integraatiota eri sektoreilla. Tutkittavat henkilöt
ovat asettuneet Suomeen alle 10 vuoden sisään
ja työskentelevät nyt suomalaisissa organisaatioissa. Tavoitteena on kuvata kyseisten henkilöiden nykytilanne ja luoda suosituksia integraation helpottamiseksi. Tällä hetkellä tutkimukseen
on osallistunut lähes 400 Suomeen muuttanutta
asiantuntijaa.

People management in
internationalizing business
schools
Kauppakorkeakoulut eri puolilla maailmaa
ovat yliopistojen kansainvälistymisen vetureiTyön Tuuli 2/2019 | 9

ta. People Management in Internationalizing
Business Schools -hankkeen tavoitteena on (1)
ymmärtää, miten kauppakorkeakoulut johtavat entistä monimuotoisempaa henkilöstöään
ja opiskelijoitaan, (2) ehdottaa keinoja, joilla ulkomaalaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden
integroitumista korkeakouluihin helpotetaan,
ja (3) tarkastella, mitä myönteisiä seurauksia
onnistuneella johtamisella on yksilöiden ja organisaatioiden menestymiseen. Tällä tutkimushankkeella on merkittäviä vaikutuksia mm.
korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden houkuttelussa Suomeen. Hankkeeseen osallistuvat
Johtamisen laitoksen professorit Ingmar Björkman, Carl Fey, Paulina Junni, Alexei Koveshnikov, Perttu Kähäri, Rebecca Piekkari ja Hannu Seristö sekä professorit Jukka Sihvonen ja
Adam Smale Vaasan yliopistosta.

Headquaters Location
Suomen Akatemian ja Marcus Wallenbergin
säätiön rahoittamassa Headquarters Location
-hankkeessa kysytään, mitä ajatuksia pääkonttorin ja johdon hajasijoittaminen herättää yrityksen työntekijöissä, asiakkaissa, toimittajissa
ja muissa sidosryhmissä. Globaalissa tietoyhteiskunnassa fyysisten sijaintitekijöiden merkitys on vähentynyt aineettomien kasvaessa.
Hankkeen tavoitteena on tuottaa viitekehys yritysten sijainnin muuttuvasta merkityksestä ja
erityisesti yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutuksesta päätöksentekoon. Aineisto kerätään
sekä suomalaisista että ulkomaalaisomisteisista suurista ja pienistä yrityksistä. Hankkeeseen
osallistuvat Johtamisen laitoksen professorit
Rebecca Piekkari, Tiina Ritvala, Paulina Junni,
Perttu Kähäri ja post-doc tutkijat Iiris Saittakari ja Daria Kautto. Lisätietoja: https://www.
aalto.fi/en/department-of-management-studies/
location-research-project
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Beyond simple explanations: the role of leadership
and HRM for employee
outcomes in Finland and
Russia
Tutkimushanke keskittyy henkilöstöjohtamisen ja johtajuuden rooliin Suomessa ja Venäjällä. Tavoitteena on tuoda kansainväliseen
johtajuuden kirjallisuuteen tietoa ja käytännön
kokemusta siitä, kuinka henkilöstöjohtaminen
vaikuttaa psykologisen sopimuksen muotoutumiseen työn vaatimusten, sitoutumisen, työstä
eroamisen ja suoriutumisen alueilla Suomessa
ja Venäjällä. Tutkimus on toteutettu työntekijöitä ja heistä vastuussa olevia johtajia haastattelemalla. Aineistoa on kerätty 400 ihmiseltä, 80
tiimistä ja viidestä eri yrityksestä Suomessa. Venäjällä tutkimukseen on osallistunut 150 työntekijää 30 tiimistä neljässä suomalaisen yrityksen
tytäryhtiössä sekä 400 henkilöä sadassa paikallisessa yrityksessä. Hankkeesta on julkaistu jo tutkimuksia ja lisää tutkimusjulkaisuja on menossa
lehtiin review-prosessin jälkeen. Hankkeen tutkijoina Johtamisen laitoksen toimivat apulaisprofessori Alexei Koveshnikov ja Hanken School of
Economic:sin professori Mats Ehrnrooth.

Employee experience in
platform economy and the
changing world of work
Työn muuttuessa kasvava tyytymättömyys kohdistuu jäykkiin työsuhteisiin. Vaihtoehdoksi
ovat nousseet markkinaehtoiset järjestelyt, kuten algoritmeihin perustuva keikkatyö tai ”keikkatalous”. Tämä on nähty työntekijöiden mahdollisuutena ottaa ura omiin käsiinsä. Tutkijat
varoittavat kuitenkin eriarvoistuvista työsuhteista ja kasvavista tuloeroista. ”Keikkatalous”
ei ole välttämätön lopputulos teknologisesta
muutoksesta. Hanke linkittyy yhteen kolmesTyön tulevaisuus, uusi HR, globaalin työn hyvinvointi, kansainvälistyminen

ta Aalto-yliopiston tutkimusaloja yhdistävistä
teemasta. Yhtenä näistä Health and Wellbeing,
erityisesti organisaatioiden, työn ja työllisyyden näkökulmasta. Tavoitteena on tehdä tutkimusalojen rajoja rikkovaa työtä myös kahden
muun Aalto-tasoisen hankkeen alueella: Global Business Dynamics sekä Arts and Design.
Hankkeen vetäjänä toimii Aalto-yliopiston professori Johanna Moisander, tutkijoina tutkijatohtori Ari Kuismin, tohtorikoulutettavat Ana
Paula Lafaire, Allu Pyhälammi, Pinar Simsek
Caglar, Aleksi Soini sekä Alice Wickström, lisäksi hankkeessa on mukana maisterivaiheen
opiskelija Jenni Suomalainen.

The micro-mechanisms of
brokerage: How employees’
personal attributes and
behavioral strategies shape
network structures and work
behaviors in organizations

Väitöskirja- ja tutkijatohtoritutkimushankkeita
Johtamisen laitoksella
Anton Beletskiy: “Towards the paradox mode
of theorizing in HRM: conceptual foundations
and empirical examples” (väitös keväällä 2019,
tutkimus jatkuu tutkijatohtoritutkimuksena).
Sara Lindström: “Under construction: The professional positioning of HR practitioners (väitös syksyllä 2019).
Uudet teknologiat, työn muutos ja johtaminen
Tutkijatohtori Sari Yli-Kauhava tutkii Liikesivistysrahaston rahoittamassa hankkeessaan
’Uudet teknologiat, työn muutos ja johtaminen’
teknologian vaikutusta työn muutokseen ja johtamiseen erityisesti kirjastotyössä. Projekti tarkastelee itseohjautuvia tiimejä tavoitteenaan organisaation kehittäminen. n

Eräs sosiaalisen verkostotutkimuksen puutteista on ihmisten käyttäytymisen ja yksilöllisten
ominaisuuksien vähäinen huomiointi. Ihmisten
välillä on huomattavia eroja motiiveissa, orientaatioissa ja yksilöllisissä ominaisuuksissa, jotka
vaikuttavat sosiaalisten prosessien toimintaan
ja tuloksiin. Tämä projekti yhdistää sosiologiaan perustuvan sosiaalisten verkostojen tutkimuksen psykologiseen tutkimukseen ihmisten
välisistä eroista ja käyttäytymisestä. Se pyrkii
parantamaan ymmärrystä siitä, miten työn tulokset syntyvät erilaisten ihmisten toimien, pyrkimysten ja olosuhdetekijöiden vaikutuksesta.
Näitä asioita tutkitaan empiirisesti sekä useiden
kyselyiden että objektiivisen datan avulla. Tutkimushanke alkoi vuonna 2017 ja jatkuu vuoteen
2021. Hankkeen vetäjä on professori Olli-Pekka
Kauppila ja tutkijana tutkijatohtori Young Ji.

Työn tulevaisuus, uusi HR, globaalin työn hyvinvointi, kansainvälistyminen
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Niina Nurmi
Juha Äkräs

Positiivinen visio tulevaisuuden työlle
Teknologian kehitys on muuttanut työtä aina. Nyt neljännen teollisen vallankumouksen
kynnyksellä visio positiivisesta työn tulevaisuudesta on vielä hämärä, mikä huolestuttaa
monia. Tulevaisuuden työstä voi kuitenkin muodostua entistä mielekkäämpää ja palkitsevampaa, kun sitä onnistutaan johtamaan hyvin. Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta on
keskeistä ymmärtää, mistä tekijöistä työhyvinvointia lisäävä, innovatiivinen ja tuottava
työ tulevaisuudessa muodostuu ja kuinka sitä tulisi johtaa.
AVAINSANAT: tulevaisuuden työ, johtaminen, organisaatiokulttuuri, työhyvinvointi

Vastuullisuus ja ”Total Stakeholder Value” ovat
termejä, joihin törmää hyvin usein. Myös ilmastonmuutos puhuttaa. Harvemmin näkee
artikkeleita vastuullisuuden ja ”Total Stakeholder Valuen” konkreettisesta merkityksestä, erityisesti kun ihminen sijoitetaan keskiöön. Kun
mietitään ihmistä, korostuu työn merkitys. Perinteinen ”Work-Life Balance” –termi sisällään
ajatuksen, että työ ja varsinainen elämä ovat
erillään toisistaan jopa niin, että työ on jotain
kielteistä. Tämä ajattelu perustuu perinteiseen
suorittavan työn logiikkaan. Suuri osa työstä on
kuitenkin nykyään tietotyötä, joka parhaimmillaan on hyvinkin palkitsevaa ja psykologista hyvinvointia lisäävää.
Työn tulevaisuudesta on esitetty paljon uhkakuvia, ja moni on huolissaan työpaikkojen vä12 | Työn Tuuli 2/2019

henemisestä. Tutkijat ovat arvioineet, että noin
kolmasosa työpaikoista häviää, kun tekoäly ja
robotiikka toteuttavat osan työtehtävistä (Toiminen, 2017). Vaikka työpaikka säilyisikin, asiantuntijat muistuttavat, että työstä tulee entistä
haastavampaa ja muutoksessa pärjääminen tulee vaatimaan jatkuvaa uuden oppimista (Volini
et al., 2019). Toisaalta World Economic Forum
(2018) on uusimpien tutkimustensa perusteella
vakuuttunut, että uusia työpaikkoja tulee syntymään lähitulevaisuudessa enemmän kuin niitä menetetään: ”One set of estimates indicates
that 75 million jobs may be displaced by a shift
in the division of labour between humans and
machines, while 133 million new roles may emerge
that are more adapted to the new division
of labour between humans, machines and
algorithms” (World Economic Forum, 2018:
Positiivinen visio tulevaisuuden työlle

10). Tulevaisuuden uusissa työrooleissa korostuu luovuus, kompleksinen ajattelu, sosiaaliset
kyvyt ja teknologian hyödyntäminen. Moni kokee tällaiset haasteet mahdollisuutena, mutta
joka kolmas työntekijä on huolestunut ja stressaantunut. Pelko ja huoli tulevaisuudesta voivat myös nakertaa sitoutumista työnantajaan.
(Gallup, 2017)
Epävarmuuden ja stressin hallinta yleensä helpottuu, kun tulevaisuuden visio on selkeä ja
positiivinen. Tällä hetkellä arviot ja mielikuvat työelämän tulevaisuudesta ovat kuitenkin
olleet enemmän uhkien ja vaatimusten värittämiä. Aalto-yliopiston Future of Work -ohjelma
(https://www.aalto.fi/en/future-of-work) on perustettu tutkimaan tulevaisuuden työelämää ja
minkälaisia myönteisiä mahdollisuuksia se voi

IMPLISIITTINEN
ORGANISAATIOTASO

(Näkymätön)

Organisaatiokulttuuri

tarjota. Future or work -ohjelman Exponentialhanke tutkii tulevaisuuden työn elementtejä ja
johtamismalleja 50:ssä suomalaisessa yrityksessä. Tavoitteena on luoda tulevaisuuden työlle selkeäpositiivinen visio, joka antaa mahdollisuuden arvioida omia vahvuuksia ja hankkia
tarvittavaa kyvykkyyttä tulevaisuuden varalle.
Exponential-hankkeen tutkijoiden mukaan tulevaisuudessa tulevat menestymään sellaiset organisaatiot, joissa johtaminen tukee lähtökohtaisesti positiivista organisaatiokulttuuria ja
työntekijöiden hyvinvointia. Kuvan 1 mukaisesti nämä työn voimavarat tukevat työntekijöiden
innovatiivista toimintaa ja sitä ohjaavia käytäntöjä. Organisaation luovuuden ja tehokkuuden
myötä syntyvät myös hyvä asiakaskokemus ja
taloudellinen tuottavuus.

EKSPLISIITTINEN

TULOKSET

(Näkyvä)

Organisaatiokäyttäytyminen

Organisaation
tuloksellisuus

Asiakkaan
kokemus ja
käyttäytyminen

YKSILÖTASO

Johtaminen

Työntekijän orientaatiot, uskomukset,
hyvinvointi

Työntekijän
käyttäytyminen

Arvo,
Liikevaihto,
Tulos

Työntekijän
tuloksellisuus

Kuva 1. Organisaation arvoketju (Äkräs, Hintsa & Gratz, 2018).

Myönteinen kehä positiivisen vision luomisessa
Uhan kokemuksen sijaan tulevaisuuden työ voidaan nähdä mahdollisuutena lisätä työn mielekkyyttä, haastavuutta ja yhteisöllisyyttä. Työntekijöiden kokemus itseohjautuvuudesta voi myös
kasvaa, kun teknologia tulee hoitamaan rutiiniPositiivinen visio tulevaisuuden työlle

töitä ja ihmisille jää enemmän aikaa ja voimavaroja inhimilliseen vuorovaikutukseen.
Teoreettisesti voimavarojen, hyvinvoinnin ja
menestymisen itseään ruokkiva kehäajattelu
nojautuu Stevan Hobfallin (1998, 2001) ”voiTyön Tuuli 2/2019 | 13

mavarojen säilyttämisen” teoriaan sekä Barbara Fredricksonin (2000) ”avarra ja rakenna”
teoriaan. Näiden teorioiden ydinajatus on, että
rikastava sosiaalinen ympäristö sekä riittävät aineelliset, psykologiset ja sosiaaliset voimavarat
mahdollistavat tuloksellisen toiminnan ja uusien voimavarojen hankkimisen. Sen sijaan rajoittava sosiaalinen ympäristö ja puutteelliset
voimavarat aiheuttavat riskin menettää nämä
viimeisetkin voimavarat. Fredrikson korostaa
(2000) erityisesti myönteisten tunteiden merkitystä uusien voimavarojen luomisessa.
Tulevaisuuden työssä inhimillisten voimavarojen merkitys kasvaa. Niiden lisääntyessä syntyy enemmän mahdollisuuksia kehittää työmotivaatiota omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja
yhteisöllisyyden lisääntymisen myötä (Deci &
Ryan, 2000). Sadat tutkimukset ovat osoittaneet, että nämä tekijät selittävät valtaosan päivittäin kokemistamme positiivisista tunteista ja
pitkäaikaisesta hyvinvoinnista.
Omaehtoisuus tarkoittaa ihmisen kokemusta vapaudesta päättää itse omasta työskentelystään. Tiukka kontrolli on omaehtoisuuden
vastakohta. Omaehtoinen työskentely ei tunnu
ulkoa ohjatulta, vaan motivaatio saavuttaa hyviä tuloksia lähtee yksilön sisältä. Tämä nostaa
myös vastuullisuuden ja luottamuksen kokemusta ja arvostusta omaa työtä kohtaan.
Kyvykkyys tarkoittaa työntekijän kokemusta
omasta osaamisestaan ja asioiden aikaansaamisesta. Itsensä kyvykkääksi kokeva työntekijä
uskoo saavuttavansa tavoitteensa ja onnistuvansa ongelmien ratkaisussa. Tulevaisuuden työssä haasteet tulevat kasvamaan ja kyvykkyyden
jatkuvasta kehittämisestä tulee onnistumisen
ehto. Työhyvinvoinnin kannalta onkin tärkeää,
että organisaatiot tarjoavat riittävästi aikaa ja
resursseja työntekijöiden osaamisen jatkuvaan
kehittämiseen tulevaisuudessa. Parhaimmillaan, kun haasteet ja osaamistaso ovat korkealla ja ihminen kokee pärjäävänsä, hän voi kokea
suurta työn imua ja nauttia työstään.
14 | Työn Tuuli 2/2019

Yhteisöllisyys syntyy yhteydessä olemisesta
toisten ihmisten kanssa. Työntekijät voivat hyvin, kun he kokevat, että heistä välitetään. Valitettavasti Gallupin (2017) tuoreessa globaalissa mittauksessa yli 80 % työntekijöistä raportoi
kokevansa, ettei heidän organisaationsa välitä
heistä. Tämä kokemus heijastuu suoraan heidän sitoutumiseensa kyseiseen organisaatioon.
Tämän tutkimuksen mukaan vahvasti työhönsä
sitoutuneiden ja välittämistä kokevien määrä on
suunnilleen samalla tasolla (alle 20 %). Kun vertaamme näitä uusimpia tuloksia edellisiin vuosiin, niin valitettavasti on todettava, että trendi
on ollut jatkuvasti alaspäin.
Exponential-tutkimuksessa tarkastellaan työntekijöiden sitoutumista sekä myönteisten asenteiden ja tunteiden yhteyksiä organisaation
ilmapiirin ja voimavarojen syntymiseen. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että
työntekijöillä on taipumus omaksua johtajiensa asenteita ja arvoja sekä kokea heidän kanssaan saman suuntaisia tunteita päivittäisessä
työskentelyssään. Tällainen tunteiden siirtyminen (”crossover”) on prosessi, jossa johtajan
psykologinen kokemus vaikuttaa työntekijän
kokemukseen kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa (Bolger, DeLongis, Kessler &
Wethington, 1989). Tunteet voivat tarttua tietoisesti tai tiedostamattoman empaattisen reaktion
myötä. Tunteet vaikuttavat myös henkilön sosiaaliseen käyttäytymiseen ja sitä kautta myönteisesti tai kielteisesti hänelle läheisten ihmisten
tunteisiin ja hyvinvointiin (Westman, 2001).
Tähän mennessä on tutkittu enimmäkseen kielteisten tunteiden, kuten stressin ja ärtymyksen
siirtymistä työpaikoilta perheenjäseniin (esim.
Hakanen & Perhoniemi, 2012). Sen sijaan
myönteisten tunteiden levittymistä työorganisaatioissa on tutkittu hyvin vähän. Myönteiset
tunteet, energisyys ja innostuminen ovat luovan
ja innovatiivisen työskentelyn voimavaroja, joiden luominen on entistä tärkeämpää tulevaisuuden työssä.

Positiivinen visio tulevaisuuden työlle

Uuden ulottuvuuden tulevaisuuden työn tutkimukseen tuo myös teknologian mahdollistama
virtuaalinen yhteistyö (Raghuram et al., 2019).
Virtuaalisissa organisaatioissa maantieteellisesti hajautuneet tiimit työskentelevät yhdessä ja
tapaavat toisiaan vain harvoin. Yhä useammin
myös esimiessuhde on virtuaalinen ja maantieteellisesti etäinen (Nurmi et al. 2009). Virtuaalisuus voi vaikuttaa tunteiden, asenteiden ja
arvojen välittymiseen ja sitä kautta myös voimavarojen muodostumiseen. Paikallisessa yhteistyössä myönteisten tunteiden, kuten työn
imun, siirtymistä ihmisten välillä näyttää edistävän tiivis viestintä (Bakker & Xanthpoulou,
2009) sekä yhteistyökumppaneiden kyky eläytyä toistensa näkökulmiin (Bakker & Demerouti, 2009). Virtuaalisissa organisaatioissa tunteiden ja asenteiden siirtymistä ei sen sijaan ole
aiemmin tutkittu. Exponential-tutkimus pyrkii
vastaamaan tähän tutkimushaasteeseen sekä
selvittämään, kuinka maantieteellisesti hajautuneissa organisaatioissa johdetaan yhtenäisen
organisaatiokulttuurin muodostumista ja työntekijöiden sitoutumista yhteiseen visioon ja tavoitteeseen.

Tulevaisuuden työn
johtaminen
Johtamista on tutkittu vuosikymmenien ajan ja
teorioita erilaisista johtamismalleista on lukuisia. Yhteistä näille malleille on, että johtaminen
nähdään keinona saavuttaa halutut päämäärät.
Eri tyyppisissä organisaatioissa hyvän johtamisen keinot voivat kuitenkin olla erilaisia.
Viime vuosina itseohjautuvuus ja jaettu johtajuus ovat alkaneet kiinnostamaan yhä useampia organisaatioita. Erityisesti globaalissa ja/
tai nopeatahtisessa ympäristössä toimivat organisaatiot ovat alkaneet tavoitella innovatiivisuutta rohkaisemalla tiimien jäseniä ottamaan
suurempaa vastuuta omasta toiminnastaan.
Tällaista itseohjautuvaa johtamista voidaan
Positiivinen visio tulevaisuuden työlle

pitää vaihtoehtona perinteiselle, hierarkkiselle
johtamiselle, jota valtaosassa nykyajan organisaatioista vielä toteutetaan. Pienet start-up- ja
kasvuyritykset ovat olleet uranuurtajia, mutta
myös yhä useammat suuret yritykset ovat siirtymässä itseohjautuviin tiimeihin ja jaettuun johtajuuteen erityisesti innovatiivisuutta vaativissa
tehtävissä.
Itseohjautuvissa organisaatioissa hierarkiatasoja on vähän, osaaminen ja sisäinen motivaatio
ovat korkealla tasolla ja johtaminen on valtuutettu tiimeille. Tiimeille annetaan edellytykset
toimia mahdollisimman vapaasti, vastata itse
määrittelemiensä tavoitteiden saavuttamisesta
sekä päivittäisen työnsä johtamisesta. Itseohjautuvan johtamisen kannalta tiedon läpinäkyvä jakaminen on ensisijaisen tärkeää, jotta kaikilla tiimin jäsenillä on päätösten tekemiseen
tarvittava tieto. Organisaatiokulttuurin täytyy
myös tukea itseohjautuvuutta ja vapautta.
Hierarkkista mallia ja itseohjautuvaa johtamisja organisoitumismallia voi myös yhdistää. Tällaisessa ”hybridimallissa” organisaatiossa on
edelleen perinteinen linjaesimieshierarkia. Linjaesimiehet ovat vastuussa sovituista johtamistehtävistä, mutta suurin osa johtamistehtävistä
on delegoitu tiimeille. Linjaesimiesten johtamistyyli on vahvasti palvelevaa (servant leadership). Tiimit sekä tiimiläiset ovat vastuullisia ja
motivoituneita ja jaettua johtajuutta sovelletaan
tiimin sisällä.
Tutkimusten perusteella kaikilla edellä mainituilla kolmella mallilla (hierarkkisella, itseohjautuvalla ja hybridimallilla) voidaan päästä
hyviin tuloksiin. Johtamis- ja organisoitumismallin valinta on kuitenkin vahvasti tilannesidonnaista ja kontekstista riippuvaista. Valinnan mukaan organisaation pitää sitten linjata
johtamismalli, kulttuuri, työskentelytavat, HRkäytännöt jne. Jos organisaatiossa käytetään
useampaa johtamis- ja organisoitumismallia,
ei voida olettaa, että esimerkiksi yhdet ja samat
HR-käytännöt sopivat kaikille.
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Voidaan kuitenkin olettaa, että itseohjautuvia
johtamis- ja organisoitumismalleja tullaan jatkossa käyttämään enemmän, koska ne soveltuvat erityisen hyvin tulevaisuuden työkontekstiin, jossa tarvitaan enemmän luovuutta ja työn
kompleksisuus kasvaa.
Toinen 2010-luvulla korostunut johtamisen osaalue on työhyvinvointi ja sen puuttumisen kalliiden seurausten, kuten työuupumuksen, sairauslomien ja ennenaikaisen eläköitymisen,
vähentäminen. Työntekijöiden hyvinvoinnilla on
myös suora yhteys tuottavuuteen, luovuuteen ja
oppimiseen. Strategisella työhyvinvoinnin johtamisella tarkoitetaan työhyvinvoinnin linkittymistä olennaiseksi osaksi organisaation strategiaa,
visiota, arvoja ja toimintatapoja. Johtajien henkilökohtaiset hyvinvointiarvot määrittelevät suurelta osin, millaiseksi organisaation hyvinvointistrategia ja -visio muodostuvat. Kuten aikaisemmin
totesimme, johtajien hyvinvointi heijastuu myös
heidän tiimiensä hyvinvointiin. Johtajien lisäksi myös työyhteisöllä on tärkeä merkitys työhyvinvoinnin kehittämisessä. Hyvinvointia ja oppimista tukeva työyhteisön ilmapiiri ja käytännön
toimintatavat syntyvät kaikkien työntekijöiden
myönteisellä panostuksella.

Tutkimus osana
tulevaisuuden työn
vision luomista
Jotta työhyvinvoinnin ja rikastavan organisaatiokulttuurin johtaminen saadaan osaksi
myönteistä tulevaisuuden visiota, nykyorganisaatioiden on tunnistettava, mitä nämä käsitteet heidän organisaatioissaan tarkoittavat. Millainen organisaatio- ja johtamiskulttuuri niissä
tällä hetkellä on ja mihin se vaikuttaa?
Exponential-tutkimukseen osallistuvat organisaatiot saavat kattavan katsauksen oman organisaationsa kulttuurin, johtamisen, työhyvinvoinnin ja suoriutumisen osa-alueisiin. Jokainen
tutkimukseen osallistuva henkilö saa myös raportin omista henkilökohtaisista tuloksistaan
sekä ohjeet tulosten tulkitsemiseksi ja tilanteen
parantamiseksi. Organisaatioille tulokset raportoidaan yhteenvetona kaikkien vastaajien
tuloksista. Johtamisen, asenteiden, organisaatiokulttuurin ja työtapojen vaikutuksia työhyvinvointiin ja suoriutumiseen tarkastellaan esim.
korrelaatioanalyysien avulla (Kuva 2).

Reports

Kuva 2. Exponential-projektin tarjoamat tulosraportit tutkimukseen osallistuville yksilöille, esimiehille ja
organisaatioille
16 | Työn Tuuli 2/2019
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Johtoryhmälle järjestetään työpaja tulosten tulkitsemiseksi ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelemiseksi. Organisaatioille tarjotaan myös
mahdollisuus vertailla eri osastojen, funktioiden tai maantieteellisten osaorganisaatioiden
tuloksia keskenään. Myös esimiesten on mahdollista saada tuloksia omasta johtamistyylistään ja sen vaikutuksista oman tiimin ilmapiiriin ja työhyvinvointiin.

Työn murroksen etulinjassa
Aalto-yliopiston Future of Work -tutkimustiimin tavoitteena on olla yksi maailman parhaista tulevaisuuden työn ymmärtäjistä ja huippututkimusyksiköistä. Tämä tarkoittaa myös
verkottumista globaalisti toisiin huippututkimustiimeihin ja toisaalta vahvaa yhteistyötä
sekä julkisten että yksityisten organisaatioiden
kanssa, joissa tulevaisuuden työ tapahtuu. Uskomme vahvasti siihen, että tässäkin työn murroksessa, kuten kaikissa aikaisemmissakin, on
mahdollisuus rikkaampaan ja mielekkäämpään
työhön ja siis myös rikkaampaan elämään. Uskomme myös, että suomalainen yrityskulttuuri
on erinomainen lähtökohta tulevaisuuden tarpeiden mukaiselle työn muutokselle. Siksi rohkea tavoitteemme on, että Aallon Future of
Work -tutkimus johtaisi myös konkreettiseen
kilpailuetuun, parempaan tuottavuuteen ja luovuuteen, yrityksille, parempaan kokonaisvaltaiseen elämään työntekijöille sekä osaltaan myös
suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan positiiviseen uudistumiseen.

Mukaan tutkimukseen!
Exponential-tutkimushankkeen toteutus on artikkelin julkaisuhetkellä käynnissä, mikä mahdollistaa uusien organisaatioiden osallistumisen
tutkimukseen vuoden 2020 aikana. Kiinnostuneet organisaatiot voivat olla yhteydessä artikkelin kirjoittajiin. n
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Aalto-yliopisto
Tuotantotalouden laitos

Strategian, organisaatioiden,
operaatioiden ja ihmisten tutkimus
Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulussa
toimivalla Tuotantotalouden laitoksella (https://
www.aalto.fi/fi/tuotantotalouden-laitos) tutkitaan teknologiapohjaisen liiketoiminnan rakentamista ja muutosta. Teknisen, taloudellisen,
organisatorisen ja ihmisiä koskevan osaamisen
perustana on tiivis yhteistyö elinkeinoelämän
kanssa. Tutkimuksen pääasialliset lähestymistavat ovat strategia ja kasvuyrittäjyys, operaatiot
ja palvelujohtaminen sekä johtajuus ja ihmiset.
Strategiatutkimus kohdistuu prosesseihin, päätöksentekoon, näkemyksiin ja kollektiivisiin
tunteisiin, jotka vaikuttavat yritysten strategisiin toimiin. Tutkimus kasvuyrittäjyyden alueella käsittelee uuden liiketoiminnan kehittämistä.
Tuotannon ja palvelujen johtamisen tutkimusalueen missiona on lisätä tietoa ja ymmärrystä siitä, miten tuotanto- ja palvelujärjestelmiä
johdetaan ja kehitetään tietointensiivisessä ja
verkostoituneessa toimintaympäristössä. Tuotanto- ja palvelujohtamisen tutkimus keskittyy
globaalin, teknologiapohjaisen liiketoiminnan
tuotantostrategiaan, palvelujärjestelmiin, prosessi-innovaatioihin, projektinhallintaan sekä
ulkoisten resurssiverkostojen johtamiseen. Johtajuuden ja ihmisten tutkimuksen alueella kesStrategian, organisaatioiden, operaatioiden ja ihmisten tutkimus

kitytään ihmisnäkökulmaan teknologiakeskeisessä työssä. Tutkimus kohdistuu johtamiseen,
yhteistyöhön ja inhimillisiin voimavaroihin kriittisinä menestystekijöinä teknologiaperustaisten
organisaatioiden kehittämisessä ja muuttamisessa. Laitoksella työskentelee noin kaksikymmentä professoria sekä seitsemänkymmentä
tutkijaa, opettajaa ja jatko-opiskelijaa.

MODe – Minimalist
Organizational Design
Minimalist Organizational Design -hankkeessa (MODe) (http://www.moderesearch.fi/) tutkitaan itseorganisoitumista ja kehitetään uusia
itseohjautuvuuden työkaluja ja tuotteita sekä
levitetään uutta tietoa itseohjautuvuudesta ja
-organisoitumisesta laajalti suomalaiseen yrityselämään. Hanketta ohjaavana visiona on,
että sen ansiosta yhä useampi suomalainen yritys tunnistettaisiin edistyksellisinä Minimalist
Organizational Design -organisaatioina, joissa jaettu johtaminen, läpinäkyvä tieto ja työntekijöiden omaehtoinen sitoutuminen, aloitTyön Tuuli 2/2019 | 19

teellisuus sekä luovuus vahvistavat yrityksen
ketteryyttä, innovatiivisuutta ja kilpailukykyä.
Aalto-yliopistossa MODe-hanke toteutetaan
Tuotantotalouden laitoksen Ihmiset, johtajuus
ja organisaatiot -tutkimusryhmässä. Tutkijoina toimivat Tuukka Kostamo ja Frank Martela, kolme diplomityön tekijää sekä professori
Eila Järvenpää. Hanke toteutetaan yhteistyössä
Tampereen yliopiston ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa. Hanketta rahoittavat
Business Finland sekä Debora, JCDecaux Finland, Metso Minerals, Suomen Tilaajavastuu ja
Telia Finland. Konsortioon ovat liittyneet Futurice ja Reaktor omilla TKI-projekteillaan.
Hankkeen Master Class toteutetaan yhdessä
Filosofian Akatemian kanssa.

Future of Work
Suomen Akatemian rahoittamassa Future of
Work -hankkeessa (https://www.aalto.fi/en/future-of-work) tutkitaan työn tulevaisuutta ja
uusia organisoitumismuotoja. Hankkeeseen
osallistuvat Tuotantotalouden laitokselta mm.
professori Risto Rajala, tutkijatohtori Frank
Martela sekä väitöskirjatutkijat Jaakko Korhonen, Olli Kupiainen, Tuukka Kostamo ja Nora
Rosendahl, jotka tutkivat jaettua johtajuutta
autonomisten toimijoiden muodostamissa organisaatioissa. Tutkimus kohdistuu erityisesti
kysymyksiin siitä, kuinka toiminta ja sen johtaminen uudistuvat hajautetuissa, itseohjautuvissa organisaatioissa ja kuinka tällaiset organisaatiot tukevat työssä suoriutumista sekä tiimien
tavoitteellista toimintaa. Hankkeeseen liittyvät
osatutkimukset tarkastelevat lisäksi mm. työsuoritteiden muuttumista palveluiksi, mukautuvia ja itseohjautuvia tiimejä organisaatioissa,
henkilöstön sitoutumista, hyvinvointia ja rutiinien uudelleenmuotoilua sekä kyvykkyyksien
kehittymistä työn tekemisen yhteydessä. Hankkeessa tarkastellaan organisaatioita sosioteknisinä kokonaisuuksina ja analysoidaan sosiaalisen median alustojen tukemaa yhteistoimintaa
organisaatioiden sisällä.
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Autonomian rajat
ja mahdollisuudet
Autonomian rajat ja mahdollisuudet mikro- ja
PK-yrityksissä (AURA) –hanke toteutetaan
työ- ja organisaatiopsykologian tutkimusryhmän toimesta. Hankkeessa tutkitaan autonomian rajoja ja mahdollisuuksia mikro- ja
PK-yrityksissä. Tämä tehdään tutkimalla omaehtoisen työnmuokkauksen käytäntöjä, johdon
niihin kohdistamia odotuksia ja henkilöstön
omia käsityksiä autonomiasta ja sen rajoista. Hanke toteutetaan toimintatutkimuksena.
Aineistoa kerätään haastattelemalla yritysten
johtoa, henkilöstölle suunnatulla kyselytutkimuksella ja nauhoittamalla työpajojen aikaisia
keskusteluita. Lisäksi yrityksistä kerätään taloustietoa ja muuta taustatietoa dokumenttianalyysin avulla. Hankkeen lopussa vaikuttavuutta
mitataan keräämällä siihen liittyvää haastattelu- ja kyselyaineistoa. Vertailuaineisto yleistämistä varten saadaan koko Suomen alueella
toimivista mikro- ja PK-yrityksistä, jotka ovat
useilta eri toimialoilta. Vaikka työnmuokkausta
on tutkittu laajasti, ei autonomiajännitettä ole
tutkittu riittävästi. Tutkijoina hankkeessa toimivat Kirsi Polvinen ja Outi Vanharanta sekä
professori Matti Vartiainen. Yhteistyöyrityksiä
ovat Lifted, Slurp, Megical Wellness Solutions
MWS, Saloradat ja Pharmia. Tutkimushankkeen päärahoittaja on Työsuojelurahasto.

Tunteiden hallinta
strategisessa johtamisessa
Strateginen johtaminen vaatii useiden eri vaihtoehtojen pohtimista ja valintojen tekemistä
epävarmuuden keskellä. Prof. Timo Vuori tutkii, miten johtoryhmien tunteita voidaan hallita tämän prosessin aikana esimerkiksi skenaarioiden avulla. Hänen työtään on kuvattu mm.
”Elävä Strategia”-kirjassa (Ritakallio & Vuori, 2018) ja Nokiaa käsittelevissä artikkeleissa
Strategian, organisaatioiden, operaatioiden ja ihmisten tutkimus

(mm. Vuori & Huy, 2018, Harvard Business
Review, https://hbr.org/2018/05/how-nokia-embraced-the-emotional-side-of-strategy).

Teollisuuden digitaalinen
murros – transformaation
johtaminen interventioiden
avulla
Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksen
SimLab-tutkimusryhmä https://www.aalto.fi/fi/
tuotantotalouden-laitos/simlab tutkii Suomen
Akatemian monitieteisessä Digital disruption of
industry – transformation through interventions
(DDI, 2015-2021) -konsortiohankkeessa digitalisaation vauhdittamien liiketoimintaekosysteemien muodostumista https://www.aalto.fi/fi/
digital-disruption-of-industry-teollisuuden-digitaalinen-murros. Suomalaisten teollisuusyritysten ympärille paraikaa syntyvien digitaalisten
ekosysteemien rakenteiden ja toimintamallien
kehitys ja tämän kehityksen johtaminen on SimLabin osahankkeen tutkimuskohteena. Teemme
aiheessa ekosysteemien tapaustutkimuksia. Empiiriseen tutkimukseemme liittyen fasilitoimme
lisäksi ekosysteemien kehittämisinterventioita,
joissa kumppaniorganisaatiot yhdessä kehittävät muodostumassa olevan ekosysteeminsä
toimintamalleja osallistavia tiedon yhteisluomisen menetelmiä soveltaen. Osahanketta johtaa tuotantotalouden professori Riitta Smeds.

Muutosvastarinta
resurssina
Muutosvastarinta resurssina uudistuvissa organisaatioissa (MURO) -tutkimushankkeen
tavoitteena on luoda uusia välineitä muutosjohtamisen tueksi, jotta uudistuksissa syntyvää
kitkaa saataisiin hyödynnettyä niiden läpiviennissä. Tutkimusteemoja on kolme: 1. MuutosStrategian, organisaatioiden, operaatioiden ja ihmisten tutkimus

asenteiden monitahoisuus, eli millaisia asenteita eri toimijat esittävät suhteessa muutokseen,
erityisesti millaisia asioita tuetaan ja millaisia
vastustetaan muutospuheessa? 2. Strateginen
muutospuhe on johdon ja muutoksen organisoinnista vastaavien tahojen viestintää työntekijöille siitä, mitä muutoksessa tapahtuu. MURO
tutkii, millaisia eroja strategiapuheen ja muun
muutospuheen välillä on. Lisäksi tarkastellaan
miten eri puheet ovat vuorovaikutuksessa keskenään. 3. MUROssa tarkastellaan toimintatutkimuksellisesti, miten erilaisten muutospuheiden välille voisi luoda rakentavaa dialogia
organisoimalla keskustelutyöpajoja, joissa erilaisia näkökulmia esitetään, jaetaan, tunnistetaan ja muokataan niitä konkretisoiden ja tulevaisuussuuntautuneesti. Hankkeen tutkijoina
toimivat Tuomo Eloranta ja Outi Vanharanta
sekä professori Matti Vartiainen. Tutkimushanketta rahoittaa Työsuojelurahasto ja Neste.

Mobiilin ja monipaikkaisen
työn muotoilu
NewWoW Crafting – mobiilin ja monipaikkaisen työn muotoilusta tuottavuutta ja hyvinvointia -hanke (https://newwow.turkuamk.fi/hanke/)
keskittyy tulevaisuudessa yhä yleistyvään mobiiliin ja monipaikkaiseen työhön. Tämän tyyppisen työn volyymin
tiedetään kasvavan, ja sen myös tiedetään sisältävän monia etuja ja mahdollisuuksia monipuolistaa työn tekemisen ulottuvuuksia, jos
ne osataan innovatiivisella ja kestävällä tavalla
ottaa käyttöön. NewWoW-hanke vastaa tarpeeseen tietää ja ymmärtää, miten mobiilit ja
monipaikkaiset työntekijät muotoilevat uusilla
tavoilla rakentuvaa työaikaansa, työtapojaan
ja käyttämiään moninaisia työtiloja. Hankkeen
tavoite on siis kaksisuuntainen: se tuo ensinnäkin esille yhtäältä sekä uudelle tavalla rakentuvan työajan ja työtilojen ekosysteemin käytön ja
kehityksen esteet että käyttämättömän potentiTyön Tuuli 2/2019 | 21

aalin, ja toiseksi myös tuottaa käytännön tason
työvälineitä siihen, miten kyseinen potentiaali
saadaan käyttöön. Projektin kolmas lähtökohta
on yrittäjien ja pienten yritysten työhyvinvoinnin ja liiketoiminnan tukeminen. Hankkeen tutkijoina Tuotantotalouden laitoksella toimivat
Outi Vanharanta, Tuomo Eloranta, Kirsi Polvinen ja professori Matti Vartiainen. Hanketta
koordinoi Turun ammattikorkeakoulu, ja se toteutetaan yhdessä Tampereen yliopiston, Lapin
ammattikorkeakoulun ja Työterveyslaitoksen
kanssa. Yritysosapuolina mukana on lähes kaksi kymmentä mikro- ja PK-yritystä. Hankketta
rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

tio toimintatapojen kehittämiseen. Hankkeessa ovat mukana Turun ammattikorkeakoulu
koordinaattorina, Lapin ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja Aalto-yliopisto. Aaltoyliopiston tutkijoina toimivat Kirsi Polvinen
ja professori Matti Vartiainen. Hankkeessa on
mukana lähes neljäkymmentä yritystä neljältä
alueelta Suomessa. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR). n

Tuottavuus ja hyvinvointi
mikro- ja PK-yrityksissä
PISKU – Pienikin iskussa -hanke (http://www.
iskussa.fi/) toteutetaan suomalaisissa mikro- ja
PK-yrityksissä. Ne muodostavat valtaosan Suomen yrityskannasta, mutta niiden moninaisia
toimintatapoja tunnetaan heikosti, mikä vaikeuttaa osaltaan yritysten kehittämistä. Hankkeen päätavoitteena on mikro-ja PK-yritysten
tuottavuuden ja henkilöstön työhyvinvoinnin
yhtäaikainen kehittäminen muokkaamalla yhteistoiminnallisesti työn tekemisen tapoja verkostomaiseksi, digitaaliseksi ja yritysten eri
henkilöstöryhmien osaamista aktivoivaksi sekä
osoittamalla työhyvinvointiin liittyvien tekojen
integraation edut yrityksen tuottavuudelle. Kehittämisen haasteisiin vastaaminen on mahdollista koko yrityksen henkilöstön voimin. Omaehtoinen työn muotoilu yhdistää työn hallinnan
ja kehittämisen työhyvinvointiin. Työn muotoilun sekä työhyvinvoinnin hyvien käytäntöjen jakamisen lisäksi toimintaa ja yhteistyötä edistävän alustan avulla hanke tukee mukana olevia
mikro- ja PK-yrityksiä lisäämään verkostoitumista ja yhteistyötä. Hankkeen uutuusarvona
on tunnistaa ja mallintaa mikro- ja PK-yrityksissä piilossa oleva inhimillinen ja sosiaalinen
potentiaali sekä mahdollisuudet ja motivaa22 | Työn Tuuli 2/2019
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Tuomo Eloranta
Outi Vanharanta

Muutospuheen moninaisuus
voimavarana
Uudistuminen ei ole organisaatioissa pelkkä ilmoitusasia. Jokaiseen muutosprojektiin liittyy yllätyksiä, kun abstrakteista tulevaisuuden visioista aletaan konkreettisesti tekemään
totta. Prosessiin liittyvän epävarmuuden ja kompleksisuuden myötä myös näkemykset
muutoksen tavoitteista, lopputulemista sekä niihin kytkeytyvistä merkityksistä voivat saman organisaation sisällä olla hyvinkin moninaisia. Tässä artikkelissa tarkastellaan millaista moniäänisyyttä laajamittainen muutosprojekti saattaa synnyttää ja miten moniäänisyys
voi toimia voimavarana muutosprojektin sujuvoittamisessa ja kehittämisessä.
AVAINSANAT: Muutos, johtaminen, rutiinit, organisaation kehittäminen

Johdanto
Organisaatioissa otetaan kiihtyvällä tahdilla
käyttöön uusia teknologioita, joiden odotetaan
sujuvoittavan ja tehostavan työntekoa luomalla
mahdollisuuksia uudenlaiselle, ajasta ja paikasta riippumattomalle työskentelylle ja joustavalle yhteistyölle. Tähän liittyvät muutosprosessit
eivät kuitenkaan ole yksinkertaisia tai suoraviivaisia. Vaaditut muutokset voivat haastaa vakiintuneita käsityksiä esimerkiksi tehokkaasta
työnteosta, ammatti-identiteetistä ja yhteisön
arvoista (Hayes & Walsham, 2001). Lisäksi
muutoksessa aktivoituvat tulkintaprosessit eivät
Muutospuheen moninaisuus voimavarana

ole ohjailtavissa – muutosta tulkitaan erilaisissa
konteksteissa erilaisista työnkuvista käsin. Näin
muutoksen ulottuvuudet saavat moninaisia
merkityksiä eri toimijaryhmissä (Barrett ym.,
2012; Edmondson ym., 2001). Esimerkiksi johdon näkökulmasta organisaation tulevaisuuden
kilpailukyvyn varmistava uudistus voi näyttäytyä ruohonjuuritasolla mielivaltaisena ja päivittäisen työn sujuvuuden vaarantavana hankkeena. Tämän dynamiikan myötä on ensiarvoisen
tärkeää, että eri katsantokantoja silloitetaan
vaalimalla dialogia toimijaryhmien välillä ja tukemalla yhteisen ymmärryksen luomista muutokseen liittyvistä haasteista ja hyödyistä.
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Muutosvastarinta resurssina uudistuvassa organisaatiossa (MURO) -hankkeessa tutkimme
suomalaisessa valmistavan teollisuuden suuryrityksessä läpivietyä koko organisaation laajuista
muutoshanketta, jossa siirryttiin Microsoftin toimistotyökaluista Googlen vastaaviin työkaluihin.
Muutoksen tavoitteena oli tehostaa ja modernisoida organisaation työtapoja. Tutkimus keskittyi erityisesti tarkastelemaan muutosta organisaation T&K-yksikön näkökulmasta. Aineistoa
kerättiin haastattelemalla tutkitun yksikön sekä
konsernitason edustajia (n=41), havainnoimalla
muutosta eteenpäin vievän projektiryhmän kokouksia (17 h) sekä analysoimalla muutokseen
liittyviä organisaation sisäisiä dokumentteja.
Tutkimuksessa keskityimme tarkastelemaan tapoja, joilla organisaation jäsenet puhuivat muutoksesta ja erityisesti sitä, minkälaisia kantoja
muutoksen puolesta ja sitä vastaan esitetään.
Organisaatioissa kriittiset kannanotot suhteessa
muutokseen ohitetaan helposti toteamalla, että
“ainahan muutosvastarintaa esiintyy”, ikään
kuin se olisi välttämätön paha jota vain tulee
sietää. Tämä ajattelutapa sivuuttaa mahdollisuuden hyödyntää kriittisiä näkökulmia muutoksen kehittämisessä ja mahdollisuuden purkaa tarpeettomia jännitteitä. Tämän hankkeen
lähtökohtana olikin ajatus siitä, että sekä puolustavat että vastustavat kannat ovat luonnollinen osa organisaatioiden muutospuhetta, mutta
vastustavat kannanotot saattavat helposti jäädä piiloon organisaation arjessa (Eloranta, ym.
2017; Näsänen, 2018). Toisena lähtökohtana oli
se, että vastustavat kannat on tärkeää ottaa näkyvämmäksi osaksi muutoskeskustelua, koska
ne ovat kytköksissä tapaan, jolla yksilöt reagoivat muutokseen, ja toisaalta ne voivat sisältää
muutoksen suunnittelun ja edistämisen kannalta arvokkaita näkemyksiä (Ford ym. 2008; Thomas & Hardy, 2011).
Vaikka muutoksen moniäänisyys on huomioitu laajalti aikaisemmassa tutkimuksessa, konkreettisia menetelmiä, joilla se saadaan näkyväksi ja hyödynnetyksi muutoksen eteenpäin
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viemisessä, on käsitelty kirjallisuudessa verrattain vähän. Tätä taustaa vasten, tutkimuksessa tarkasteltiin muutospuheen moninaisuutta
organisaatiorutiinien viitekehyksen läpi. Pyrkimyksenä oli kehittää konkreettisia menetelmiä,
joilla valjastaa erilaiset näkökannat voimavaraksi muutoksessa sekä edistää akateemista keskustelua aiheesta.

Organisaation toimintatapojen uudistaminen
työrutiinien muutoksena
Rutiinien tutkimuksella on johtamis- ja organisaatiotieteissä pitkä historia. Tutkimuksen
voi jakaa karkeasti kyvykkyys- ja käytäntökoulukuntaan, joista ensiksi mainitun juuret ovat
kansantaloustieteessä ja jälkimmäisen käytäntöteoreettisessa organisaatiotutkimuksessa (Parmigiani & Howard-Grenville, 2011). MURO-tutkimuksen puitteissa seurattiin käytäntöteoreettista
lähestymistä, koska sen on todettu sopivan erityisen hyvin organisaation kehittämiseen liittyvien muutosprosessien tarkasteluun (esim. Edmonsson ym., 2001; Dittrich ym., 2016).
Feldman ja Pentland (2003) määrittelevät rutiinin toistuvana ja tunnistettavana toisiinsa kietoutuneiden tekemisten joukkona, johon osallistuu useampi organisaation jäsen. Toisin sanoen,
rutiinit ovat jaettuja tapoja toimia. Arkikielessä
‘rutiini’ yhdistetään yleensä toistuvaan tapojen
ja tottumusten ohjaamaan toimintaan, jota suoritetaan mekaanisesti ilman erityistä aktiivista
ajattelutyötä (Cohen, 2007). Rutiineihin pureutuneen tutkimuksen näkökulmasta nämä arkikäsitykset rutiineista ovat kuitenkin monessa
mielessä harhaanjohtavia. Vaikka rutiinit voivat
olla luonteeltaan staattisia ja alitajuisia, niiden
toteuttamiseen liittyy usein aktiivista ajattelutyötä sekä merkittävää vaihtelua, ja ne voivat
uudistua ja kehittyä nopeasti myös ilman ulkoisia voimia (Dittrich ym., 2016; Pentland & Feldman, 2005; Feldman & Pentland, 2003).
Muutospuheen moninaisuus voimavarana

Pentland ja Feldman (2005) jakavat organisaatiorutiinin kolmeen eri ulottuvuuteen: ostensiiviseen, performatiiviseen ja artefakteihin. Ostensiivinen ulottuvuus viittaa eri toimijoiden
abstrakteihin käsityksiin ja oletuksiin rutiinista
(Feldman & Pentland, 2003). Toisin sanoen, rutiinin ostensiivinen osa muodostuu ihmisten jäsennyksistä rutiiniin liittyen. Huomattavaa on
myös, että nämä jäsennykset ovat subjektiivisia, joten ymmärrys ostensiivisesta voi vaihdella
merkittävästi (Feldman & Pentland, 2003).
Performatiivinen ulottuvuus viittaa rutiinin varsinaiseen toteutukseen (Feldman & Pentland,
2003). Jos ostensiivinen osa kattaa rutiineihin
liittyvät abstraktit jäsennykset, performatiivinen käsittää rutiinin konkreettisena tekemisenä. Tutkimusten mukaan samaa rutiinia saatetaan toteuttaa eri tilanteissa eri tavoin (Dittrich
ym., 2016) ja sen tavoitteet saattavat muokkautua sen toteuttamisen lomassa (Dittrich & Seidl,
2018). Improvisaatio onkin keskeinen osa rutiinien suorittamista (Pentland & Feldman, 2005).
Feldmanin (2000) mukaan rutiinien toteutus
onkin aina selkeän vaivannäön tulos.
Rutiinin kolmas ulottuvuus ovat artefaktit, toisin sanoen erilaiset ihmisen työn kautta syntyneet objektit, jotka kytkeytyvät jollain tavalla
tarkasteltuun rutiiniin (Pentland & Feldman,
2005). Artefakteja voi olla hyvin erilaisia. Esimerkiksi ruuanvalmistusrutiiniin kytkeytyviä
artefakteja voi olla mm. keittiö, hella, raakaaineet, kokkikirja, tiskirätti ja jäteastia. Näistä
osa kytkeytyy rutiiniin hyvin tiiviisti ja ovat sille
hyvin spesifejä artefakteja, kun taas toisia hyödynnetään hyvin monessa muussakin rutiinissa
ja niiden rooli suorituksessa on pieni. Artefaktien osuus rutiinien toteutuksessa ja muutoksessa voi olla hyvin monitahoinen (Cacciatori,
2012). Ne voivat vaikuttaa mm. rutiinin osallistujien välisiin voimasuhteisiin, helpottaa tai
hankaloittaa rutiinin toteuttamista, kommunikoida rutiiniin liittyviä ostensiivisia ideaaleja
sekä vahvistaa tai estää rutiinien uudistumista
(Barrett ym., 2012; Pentland & Feldman, 2005;
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D’adderio, 2011). Artefaktien rooliin rutiinien
muutosprosesseissa onkin toivottu kiinnitettävän organisaatiotutkimuksessa enemmän huomiota (Cacciatori, 2012).
Muutospuheen moninaisuuden jäsentämiseksi
MURO-hankkeessa analysoitiin muutospuhetta tutkitussa organisaatiossa hyödyntämällä organisaatiorutiinin viitekehystä. Tutkimus pyrki
erityisesti ymmärtämään, miten henkilöstön tavat puhua muutoksesta, ns. operatiivinen puhe,
erosi virallisesta muutosviestinnästä ja muutoksesta vastuussa olevien tahojen tavoista puhua
muutoksesta, ns. strategista puheesta. Huomiota keskitettiin varsinkin siihen, miten eri puheissa jäsennettiin muutokseen liittyviä tavoitteita
ja haasteita suhteessa organisaatiorutiinin kolmeen eri ulottuvuuteen.

Kumpi muuttuu, työ vai
pelkkä työkalu?
Muutoksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset merkityserot strategisessa ja operatiivisessa puheessa on tiivistetty kuvaan 1 sivulla 26.
Strategisessa puheessa muutoksen keskeisimpänä tavoitteena oli yrityksen työskentelyperiaatteiden uudistaminen aiempaa joustavammiksi ja
kollaboratiivisemmiksi, jotta ne vastaisivat paremmin tulevaisuuden työelämän tarpeita. Digitalisaation ja muiden nykyisten työelämän trendien
nähtiin luovan painetta organisaatiolle varmistaa,
ettei toimintatavoissa tiputa kehityksen kelkasta.
Tässä mielessä muutos oli ympäristön sanelema:
pärjätäkseen tulevaisuudessa, niin yrityksen kuin
sen työntekijöiden on pakko muuttua.
Muutoksen hyötyjen nähtiin konkretisoituvan
työrutiinien varsinaisen suorittamisen tasolla
erityisesti mahdollisuuteen jatkossa hoitaa työtehtäviä ajasta ja paikasta riippumatta. Tämän
lisäksi tekemisen nähtiin myös nopeutuvan, kun
uusilla työkaluilla tietoa oli helpompi jakaa ja
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Kuva 1. Muutoksen tavoitteisiin liittyvät jäsennykset.

löytää. Muutoksen käytännön organisoinnista vastuussa oleva henkilö tiivisti saavutettavat
hyödyt seuraavasti:
”Elikkä se nopeuttaa työskentelyä. Ja samaan
aikaan sitten, kun se tieto on pilvessä, niin sen
tiedon voi hakea millä tahansa kännykällä, läppärillä, pädillä, ilman että tarttee päästä meidän raskaaseen toimistoverkkoon – Voit vaikka
katsoa sen jostain kioskista rantalomaltasi, jos
haluat.”
Rutiineihin liittyvien artifaktien suhteen strateginen muutospuhe alleviivasi vanhojen työkalujen sisältämää historiallista painolastia. Sen
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mukaan muutoksen myötä käyttöön otettavat
uudet ohjelmistot oli alusta asti suunniteltu tukemaan modernin tietotyön toimintaperiaatteita. Sen sijaan vanhojen työkalujen juuret olivat
ajassa, jolloin tehokas tiedonjako ja sujuvan
yhteistyön mahdollistaminen eivät nauttineet
samaa painoarvoa kuin nykyään. Työskentelytapojen modernisointia ilman työkalujen vaihtamista ei nähty mahdollisena, minkä takia
strategisessa puheessa nähtiin erittäin tärkeänä,
että vanhoista työkaluista luovutaan niin kattavasti kuin mahdollista.
Operatiivisessa muutospuheessa painotettiin
hyvin erilaisia näkökulmia kuin strategisessa
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puheessa. Siinä muutos jäsentyi ennen kaikkea
pieninä helpotuksina tiettyihin vaiheisiin työrutiineissa. Esille nousi erityisesti uusien työkalujen kollaboratiiviset toiminnallisuudet, jotka
tekivät tiedostojen hallinnasta ja tiedonjaosta
aikaisempaa sukkelampaa. Tässä mielessä operatiivisessa puheessa oli havaittavissa yhtäläisyyksiä strategisen puheen kanssa.
Kuitenkin, operatiivisessa puheessa nämä tehtävät näyttäytyivät yhtenä varsin pienenä osana laajempia työrutiineja. Vaikka muutoksen
tuomat helpotukset nähtiin lähtökohtaisesti
hyödyllisinä, uudistuksella ei nähty olevan juurikaan vaikutuksia työrutiineihin ostensiivisella
tasolla. Eräs henkilöstön jäsen kuvasi tilannetta
seuraavasti:
“En mä nyt tiedä hyödynks mä hirveesti, mä
teen mun hommat, mä opin uutta tietysti, sehän
on aina hyvä juttu, mut samat hommat pitää
tehdä eri tavalla”
Rutiineihin liittyvien artefaktien suhteen operatiivisssa puheessa painotettiin nykyisten toimistotyökalujen monimutkaisia riippuvuussuhteita muiden ohjelmistojen ja järjestelmien
kanssa sekä kattavampia teknisiä toiminnallisuuksia. Vastaavasti uusista työkaluista nähtiin
puuttuvan tiettyjä kriittisiä toimintoja sekä rajapintoja muihin tietojärjestelmiin, jotka olivat
työrutiinien suorittamisen kannalta erittäin keskeisiä. Koska oli epäselvää, milloin toiminnot ja
rajapinnat saataisiin kuntoon, organisaatiolla
ei nähty olevan muuta mielekästä vaihtoehtoa
kuin jatkaa nykyisten työkalujen käyttöä.

Muutoksen ja sen
ohittamisen uhka
Strateginen ja operatiivinen puhe heijastivat hyvin erilaisia jäsennyksiä myös muutosprosessiin
liittyvistä haasteista. Muutoksen haasteisiin liittyviä merkityseroja on avattu kuvassa 2 sivulla 28.
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Strategisessa puheessa muutoksen uhkat liittyivät erityisesti muutoksen taustojen ja uusien työkalujen kyvykkyyksien puutteelliseen
hahmottamiseen. Ostensiivisesta näkökulmasta, puheessa heijastui huoli siitä, etteivät organisaation jäsenet välttämättä käsitä, kuinka
laaja-alaisia vaikutuksia digitalisaatiolla tulee
olemaan ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.
Tässä mielessä yritys toimi ei ainoastaan itsensä
vaan henkilöstönsä parhaaksi: työkalujen modernisoinnin nähtiin tarjoavan organisaation
jäsenille mahdollisuuden oppia uusia ja tulevaisuuden kannalta kriittisiä taitoja. Kunhan toimijat tajuavat vain lähestyä muutosta rakentavasti ja mahdollisuutena kehittää itseään, heillä
olisi mahdollisuus kerryttää kyvykkyyksiä, joita
tulevaisuudessa kaikki edellyttävät.
Organisaation ei kuitenkaan nähty omaavan
keinoja pakottaa ketään muutokseen, jolloin
vastuu muutoksesta jäi loppujen lopuksi kullekin organisaation jäsenellä itselleen. Strategisessa puheessa pelättiin, että osalla henkilöstöstä
saattaa olla toistaiseksi puutteellinen ymmärrys
siitä, kuinka kriittistä modernien työtapojen hallitseminen on sekä yrityksen että yksilön kannalta. Eräs muutoksen edistämisestä vastuussa oleva henkilö kuvasi tilannetta seuraavasti:
“jos sä oot ollu [Organisaatiossa] 30 vuotta töissä ja sulla on edelleen ajatus, että sun
ei tarvi muuttaa mitään sun työtapojas, et sä
meinaat puksuttaa sillä, mitä sä oot tehny aina,
tulevaisuudessaki, niin eihän se ole mahdollista. Niin se liittyy myös -- siihen, että [Organisaatio] haluaa pysyä oikeesti kilpailukykysenä
yrityksenä.
Performatiivisesta näkökulmasta muutoksen
keskeiseksi haasteeksi nähtiin erityisesti se, etteivät ihmiset olleet riittävän avoimia kokeilemaan
uusia työkaluja työrutiiniensa toteuttamiseen.
Työkaluihin nähtiin liittyvän paljon erilaisia
harhaluuloja ja epäilyksiä, joiden arveltiin karisevan nopeasti, jos uusia ohjelmistoja vain käytettäisiin. Yleisessä tiedossa oli, että tietyt tehTyön Tuuli 2/2019 | 27

Kuva 2. Muutoksen haasteisiin liittyvät jäsennykset.

tävät oli pakko jatkossakin hoitaa vanhoihin
ohjelmistoihin tukeutuen, mutta tätä vaativien
tapausten määrästä näytti olevan epärealistinen kuva. Strateginen muutospuhe olettekin,
että aidosti avoimin mielin suoritettava testaus
paljastaisi organisaation jäsenille, kuinka valtavan osan nykyisistä tehtävistä voisi suorittaa
menestyksekkäästi uusilla työkaluilla. Henkilöstön pelättiin kuitenkin olevan haluttomia
toimimaan avoimin mielin ja pitävän kiinni nykyisistä toimintatavoista, vaikka ne tuottaisivat
heille konkreettisia aikasäästöjä.
Artefaktien näkökulmasta strateginen puhe jäsensi keskeiseksi haasteeksi sen, että työkalun
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tunnettuja puutteita oli helppo käyttää perusteluina muutoksen vastustamiselle riippumatta siitä, kuinka merkityksellisiä vajavaisuudet
oikeasti olivat. Kokonaisuutena strategisessa
puheessa uusien työkalujen puuttuvat toiminnallisuudet nähtiin verrattain triviaaleina ongelmina. Ajan myötä uusi järjestelmätoimittaja
tulisi päivittämään työkalujaan, jolloin ongelmien määrä jatkuvasti vähenisi. Suoritteet, joita
uusilla työkaluilla ei voinut tehdä, hoidettaisiin
muilla järjestelmillä.
Operatiivisessa puheessa taas painottui huoli muutosprosessin negatiivisista vaikutuksista keskeisten työtehtävien menestyksekkääseen
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suorittamiseen. Performatiivisesta näkökulmasta haasteeksi nousi erityisesti työskentelyn hidastuminen. Tiettyjen keskeisten suoritteiden
nähtiin vaativan uusilla työkaluilla enemmän
aikaa. Lisäksi uusien työkalujen käytön opettelun nähtiin vaativan huomattavia ajallisia panostuksia, mikä nykyisen työkiireen keskellä
tuntui kohtuuttomalta. Eräs työntekijä purki
tuntojaan näin:

tavan toiminnan ostensiivisia periaatteita. Toiminnallisuuksien puutteiden ja kiireen nähtiin
luovan tilanteita, joissa huolellisuuden ja työn
laadun suhteen oli pakko tehdä kompromisseja.
Näiden kompromissien koettiin mahdollisesti
johtavan erilaisiin virheisiin, jotka saattoivat pahimmillaan laskea työturvallisuutta tai yrityksen kannattavuutta. Yksi henkilöstön jäsenistä
kuvasi huoltaan seuraavasti:

”Mä en tiedä...Onko sitä ajateltu ihan loppuun
asti siinä, että kuinka vaikea se muutos on…
ottaaks kukaan missään kohtaa huomioon...että
projektille on käytettävissä näin paljon aikaa
mut sit jos siit meneekin 10 % ekstraa siihen, et
tappelee softan kanssa”

“...se on se riski. Annetaan vääriä tuloksia, vääriä juttuja, oletetaan liikaa. Vääriä lukuja annetaan, tehään vääriä päätöksiä sen perusteella”

Erityisen haastavaksi tilanteen teki se, että uusien artifaktien kyvykkyydet olivat epäselviä.
Etenkin monimutkaisempien suoritteiden tapauksessa ennen selvitystyön aloittamista oli hyvin
vaikea tietää, oliko suoritteen toteutus uusilla
työkaluilla ollenkaan mahdollista vai ei. Tämä
loi tilanteita, joissa kallista työaikaa oli valunut hukkaan, kun yrityksistä huolimatta haluttu tehtävä piti lopulta tehdä valmiiksi vanhoilla
työkaluilla. Oman haasteen loi myös jaettu ymmärrys siitä, ettei firma voinut lyhyellä tähtäimellä luopua kokonaan vanhoista työkaluista.
Operatiivisessa puheessa tämän kahden päällekkäisen järjestelmän tila jäsentyi erittäin ongelmallisena. Tarve vaihdella eri tiedostomuotojen
välillä, muuntoprosessissa mahdollisesti tapahtuva tiedon korruptoituminen, epäselvyys siitä,
milloin kutakin työkalua sai tai piti käyttää sekä
muiden potentiaalisten pulmien nähtiin luovan
kaaosta nykyisten toimivien rutiinien lomaan.
Huolen vakavuutta alleviivasivat operatiivisessa puheessa esiintyvät kannat, joiden mukaan
toiminnan kannalta olisi parempi, jos vanhoista työkaluista luovuttaisiin väkisin kaikista ongelmista huolimatta, kuin että organisaatio jäisi
kahden järjestelmän väliseen limboon.
Kokonaisuutena työrutiinien suorittamiseen ja
artifaktiin liittyvien ongelmien nähtiin vaaranMuutospuheen moninaisuus voimavarana

Menetelmiä dialogin
vahvistamiseksi
Muutoksen tavoitteiden ja uhkien tarkastelu
organisaatiorutiinien viitekehyksen läpi toi selkeästi esiin, miten strateginen ja operatiivinen
muutospuhe - ja sitä kautta eri toimijat organisaatiossa - tarkastelivat muutosta hyvin eri kantilta. Strateginen puhe oli vahvasti tulevaisuusorientoitunutta ja otti lähtökohdaksi muutoksen
pitkän tähtäimen välttämättömyyden ja työrutiinien kattavan modernisoinnin. Operatiivinen
puhe painotti muutosprosessin luomia haasteita
nykyhetkessä ja otti lähtökohdaksi työrutiinien
näkökulmasta muutoksen maltilliset konkreettiset hyödyt ja suuret riskit.
Tutkimushankkeessamme tunnistimme ja kehitimme kolme menetelmää, joiden avulla
dialogia erilaisten tulkintojen välillä voidaan
vahvistaa. Menetelmät palvelevat dialogin kehittymistä eri tavoilla, mutta perusperiaatteena
on se, että ne avaavat väyliä vuorovaikutukselle
ja näin lisäävät jaettua ymmärrystä muutoksesta ja sen kokemisesta.

Osallistava projektiryhmä
Näistä kolmesta menetelmästä ensimmäinen,
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osallistava projektiryhmä, oli tutkitun organisaation kehittämä keino toteuttaa organisaatiomuutosten suunnittelu ja organisointi yksikkötasolla henkilöstöä muutokseen osallistavalla
tavalla. Projektiryhmä koostui vapaaehtoisista
työntekijöistä, projektipäälliköstä sekä ylemmän johdon edustajasta. Sen tehtävänä oli
suunnitella, millä tavalla muutos jalkautetaan
yksikössä sen sijaan, että muutoksen toteutuksen suunnittelusta olisivat olleet vastuussa ulkopuoliset tahot. Taustalla oli ajatus, että kussakin
yksikössä tiedetään parhaiten, miten tietynlainen muutos kannattaa kyseisessä ympäristössä
suunnitella ja toteuttaa.
Projektiryhmä kokoontui säännöllisesti keskustelemaan ylemmällä tasolla tehdyistä muutosta
koskevista päätöksistä, mitä ne tarkoittavat käytännössä, ja kuinka niiden suhteen olisi tarkoituksenmukaista edetä omassa yksikössä. Yksikön johdolle ja muutoksen omistajille osallistava
projektiryhmä tarjosi kanavan välittää viestiä
muutoksesta, osallistaa henkilöstöä muutoksen
organisointiin sekä saada tietoa muutokseen
liittyvistä käytännön haasteista sekä onnistumisista. Projektiryhmän jäsenet puolestaan välittivät ryhmässä esiin tuotua informaatiota omiin
tiimeihinsä ja saivat mahdollisuuden vaikuttaa
muutoksen käytännön organisointiin.
Menetelmä tuki erityisesti toimijaryhmien operatiivisten erityistarpeiden ja muutoksen edistymisen kartoitustyötä. Projektiryhmissä koottiin
ruohonjuuritasolla nousseita huolia ja näkemyksiä sekä pohdittiin, miten ne olisivat ratkaistavissa yksikön sisällä. Yhteisessä, tiimirajat
ylittävässä keskustelussa avautui näkökulmia
muutokseen, jotka eivät välttämättä olisi tulleet
muuten esille. Näin ne rikastivat ryhmän jäsenten ymmärrystä siitä, minkälaisia vaikutuksia
muutoksella on esimerkiksi erilaisten työnkuvien kannalta. Lisäksi, koska läsnä oli osallistujia organisaation eri tasoilta, menetelmä ylläpiti
keskusteluyhteyttä eri toimijaryhmien välillä.

Väittämätyöpaja
Väittämätyöpajamenetelmä tuki syvemmän
keskinäisen ymmärryksen kehittymistä muutokseen liittyvistä merkityseroista organisaation
jäsenten välillä. Väittämätyöpaja on keskustelutilaisuus, jossa keskustellaan pienryhmässä (n.
6–8 henkilöä) muutoksen aikaisiin kiistakysymyksiin perustuvien väitteiden pohjalta. Työpaja toi saman pöydän ääreen muutoksesta eri
tavoin ajattelevia henkilöitä ja tuki jaetun ymmärryksen kehittymistä suhteessa erilaisiin tapoihin jäsentää muutosta.
Työpajoissa kukin osallistuja ohjattiin ottamaan henkilökohtaisesti kantaa muutoksen
aikana nousseisiin kiistakysymyksiin sekä tuomaan esiin ja perustelemaan henkilökohtaisia
näkemyksiään muutoksesta. Lisäksi osallistujia pyydettiin kommentoimaan muiden puheenvuoroja ja keskustelemaan niiden herättämistä ajatuksista rakentavasti ja perustellen.
Keskeisenä pyrkimyksenä oli, että haastatteluissa nousseet kiistakysymykset saataisiin keskustelun piiriin siten, että eriävät näkökulmat
otetaan huomioon, jolloin muutoksen eri tavalla hahmottavien välille syntyisi vuoropuhelua.
Olennaista työskentelyssä on, että mielipiteitä ei
leimata oikeiksi tai vääriksi, vaan niistä keskustellaan ilman vastakkainasettelua.
Tämä menetelmä on erityisen hedelmällinen
keino purkaa ennakkoluuloja muutoksesta eri
tavoin ajattelevien välillä ja auttaa ymmärtämään, mistä erilaiset tavat hahmottaa muutosta ja sen seurauksia kumpuavat. Sen lisäksi, että
keskustelutilanteessa osallistujat aidosti pyrkivät ymmärtämään toista ja tarkastelemaan
muutosta eri näkökulmista, keskustelu myös
synnytti uusia ideoita ja ratkaisuja muutoksen
kehittämiseksi.

Osallistava portfoliosuunnittelu
Osallistava portfoliosuunnittelu strategisemman
tason menetelmänä taas varmistaa, että lähtö-
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kohdat muutoksen ymmärrettäväksi tekemiselle ovat olemassa. Konsernitason toimijoille, jotka ovat päivittäin tekemisissä eri organisaation
osien kanssa ja jotka näkevät yrityksen toiminnan lintuperspektiivistä, uudistustyö näyttäytyy helposti yhdenmukaisena ja selkeänä. Liiketoimintayksikköjen henkilöstön keskuudessa
näkyvyys organisaatioon kokonaisuutena on
kuitenkin vähäisempää, jolloin yksittäisen uudistuksen merkitys organisaation uudistumistavoitteiden kannalta voi jäädä hämäräksi.
Tämän vuoksi olisi tärkeää, että organisaation
uudistamiseen liittyvä strategiatyö olisi avoin
vuorovaikutteinen prosessi eri toimijaryhmien
välillä, sen sijaan että panostetaan vain valmiiden suunnitelmien viestintään ja erillisten muutostoimenpiteiden jalkauttamiseen. Osallistava portfoliosuunnittelu edellyttää konsernilta
valmiutta olla aktiivisessa ja avoimessa vuorovaikutuksessa liiketoimintayksiköiden kanssa,
jotta uudistumisen kokonaisuutta voidaan kehittää yhdessä. Liiketoimintayksiköiltä tämä
vaatii valmiutta etsiä ja tehdä kompromisseja
yksikön ja konsernin intressien kesken sekä halua kehittää keinoja osallistaa keskeiset sisäiset
toimijaryhmät yhteiskehittämiseen kaikille mielekkäällä tavalla.
Kun työntekijöillä on näkymä tulevaisuuden
tavoitteisiin ja ymmärrys muutoksen yhteyksistä aikaisempiin toimenpiteisiin, on muutoksen
mielekkyys helpompi ymmärtää, vaikka juuri
kyseinen muutos ei vaikuttaisikaan merkittävällä tavalla omaan työtehtävään. Muutoksen näkeminen jatkumona, eikä irrallisten muutosten
sarjana, auttaa hahmottamaan logiikkaa, jolla
muutoksen suunta määräytyy ja näin helpottaa
strategisen muutospuheen tulkintaa operatiivisella tasolla. Samaan aikaan, tätä lähestymistapaa hyödyntäen voidaan avata organisaation
pitkän aikavälin muutostavoitteet ja niiden tavoittamiskeinot keskustelulle. Näin mahdollistetaan dialogin ylläpito eri toimijaryhmien
välillä organisaation kokonaisvaltaisesta kehittymisestä.
Muutospuheen moninaisuus voimavarana

Lopuksi
Muutospuheen tarkastelu rutiiniviitekehyksen
avulla havainnollistaa eri areenoilla tapahtuvan muutospuheen eriävyyksiä. Tavoista puhua
muutoksesta löytyi yhtäläisyyksiä erityisesti liittyen muutoksen potentiaaliin arkisten askareiden tehostamisessa. Samoin sekä strateginen
että operatiivinen puhe pitivät muutosta hyvin
merkittävänä, joskin eri syistä. Strategisessa puheessa hankkeen suuri vaikuttavuus keskittyi
toimintatapojen perustavanlaatuiseen uudistamiseen. Operatiivisessa puheessa merkittävyys kytkeytyi muutoksen mahdollisiin riskeihin. Vuoropuhelun sijaan sekä strateginen että
operatiivinen puhe olivat kuitenkin vahvasti irrallaan toisistaan; molemmat ohittivat vaihtoehtoisessa näkökulmassa keskeisinä pidettyjen
asioiden kriittisen tarkastelun. Strateginen puhe
käsitteli pinnallisesti muutosprosessin aiheuttamia ruohonjuuritason haasteita työrutiinien
toteuttamisessa. Operatiivisessa puheessa taas
muuttuvan maailman luomat uudistuspaineet
sekä tarve kehittää työrutiineja tehokkaammiksi ja joustavammiksi jäivät vähälle huomiolle.
Muutosprosessien sujuvoittamisen kannalta
keskustelujen irrallisuus - toisin sanoen heikko
dialogi toimijoiden välillä voi synnyttää merkittäviä haasteita, jos erilliset puheet operoivat
pitkälti omissa siiloissaan. Aikaisempien tutkimusten mukaan muutosta kriittisesti käsittelevät kannanotot jäävät helposti huomiotta, ja
luonnollisia foorumeita yhteisen ymmärryksen
muodostamiseen on tarjolla heikolti (Näsänen,
2018). Muutoksen sujuvoittamisen kannalta
avoin vuoropuhelu olisi kuitenkin ensiarvoisen
tärkeää, sillä se mahdollistaa muutokseen liittyvän kehittämisen ja uudistumiseen jännitteiden
käsittelyn.
Edellä mainittuja eriävyyksiä tavoissa jäsentää
muutosta voidaan silloittaa erilaisin vuoropuhelua tukevin menetelmin, kuten osallistavan
projektiryhmän, väittämätyöpajojen ja osallistavan portfoliosuunnittelun avulla. Näiden
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menetelmien tavoitteena ei ole poistaa kriittisiä näkökulmia suhteessa muutokseen, vaan
päinvastoin nostaa ne esille ja osaksi näkyvää
muutoksesta käytävää keskustelua. Esitetyt
menetelmät ovat rakenteita, joiden puitteissa
on mahdollista tuoda monipuolisesti esille erilaisia muutosasenteita välttäen samalla muutosmyönteiset ja -vastaiset vastakkainasettelua.
Kysymys ei ole siitä, että näissä keskusteluissa saataisiin muutoskriittiset ymmärtämään ja
omaksumaan johdon sanoma, vaan siitä, että
eriävät näkökulmat otetaan aidosti ja arvostaen
mukaan keskusteluun leimaamatta ketään vastarannan kiiskeksi. n
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TUOMO ELORANTA (DI) tutkii organisaatioru-

tiinien uudistumista ja tietojärjestelmien käyttöä
Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella sekä
viimeistelee parhaillaan väitöskirjaansa virtuaalisista innovaatioympäristöistä. Tutkimustyönsä lisäksi
Eloranta on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä
ja toteuttamassa käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen
opetusta Aallon perustieteiden korkeakoulussa.
OUTI VANHARANTA KTT, työskentelee tutkijatoh-

torina Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella. Hänen tutkimuksensa keskittyy tulevaisuuden
työn ja innovatiivisuuden diskursseihin sekä muutosjohtamisen jännitteisiin organisaatioissa.

Eloranta, T., Vanharanta, O., Näsänen, J. & Vartiainen,
M. (2017). Uudistumisen epäsymmetriat ja niiden
hallinta muuttuvissa organisaatioissa. DISCO-projektin
loppuraportti. Aalto-yliopiston julkaisusarja.
Feldman, M. S. (2000). Organizational routines as a
source of continuous change. Organization Science, 11,
611–629.
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Jyväskylän yliopisto
Psykologian laitos

Työhyvinvoinnin tutkimusta
Jyväskylän yliopistosta
Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella toimivan työ- ja organisaatiopsykologian tutkimusryhmän tutkimus on
erikoistunut eettisesti kestävän hyvinvointiosaamisen kehittämiseen nykypäivän työelämässä, jossa korostuvat lisääntyneet oppimisen ja urasuunnittelun vaatimukset. Tutkimus
kohdistuu työelämän uusien tietotaidollisten
vaatimusten hallintaan yksilö-, työyhteisöja organisaatiotasolla. Tutkimme tehostuvaa
ja digitalisoituvaa työelämää hyvinvoinnin
ja motivaation näkökulmista. Lisäksi työ- ja
organisaatiopsykologian tutkimusalueella on
viime vuosikymmenen ajan luotu uutta tutkimuslinjaa, jossa ihmisten hyvinvointia ja
organisaatioiden toimintaa tarkastellaan eettisesti kestävien toimintatapojen ja työelämäkäytäntöjen näkökulmista, esimerkiksi
tarkastelemalla johtajuutta ja eettistä organisaatiokulttuuria. Ryhmässämme on myös kehitetty luontoympäristöjä hyödyntäviä interventioita työuupumuksen hoitoon.
Tutkimuksemme tuottaa tietoa, jota voidaan
hyödyntää työntekijöiden, eri ammattiryhmien, tiimien ja organisaatioiden kehittämisessä.
Työhyvinvoinnin tutkimusta Jyväskylän yliopistosta

Monet hankkeemme perustuvat useita vuosia
kestäviin seurantatutkimuksiin. Tutkimuksiamme ovat rahoittaneet mm. Suomen Akatemia, Työsuojelurahasto, Kela ja Kunnallisalan kehittämissäätiö. Jyväskylän yliopiston
työ- ja organisaatiopsykologian tutkimusryhmä toimii yhteistyössä Tampereen yliopiston
työ- ja organisaatiopsykologian alan tutkijoiden kanssa. Tästä osaamiskeskittymästä käytetään lyhennettä WOPC (Work and Organizational Psychology Consortium). WOPC
perustettiin vuonna 2017 virallistamaan ja
vahvistamaan yliopistojen työ- ja organisaatiopsykologian alalla tehtävää tutkimus- ja
koulutusyhteistyötä, joka on ollut viimeisen
vuosikymmenen ajan erittäin tiivistä.
Esittelemme seuraavaksi viimeaikaisia Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella toteutuneita tai parhaillaan käynnissä olevia
tutkimushankkeita, joissa on huomioitu henkilöstöjohtamisen näkökulma, tai joista saatavaa tutkimustietoa voidaan soveltaa henkilöstöjohtamisen kehittämiseen.
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Johtamisen pelko:
Mitä se on, mistä se johtuu
ja mihin se johtaa?
Johtamisen pelolla tarkoitetaan huolenaiheita
tai jopa pelkoa johtotehtävien kielteisistä seurauksista itselle tai muille. Tällaisia huolia voivat kokea johtotehtävissä jo toimivat henkilöt
sekä asiantuntijat, joiden työuralla eriasteiset
johtotehtävät olisivat potentiaalinen vaihtoehto. Pahimmillaan huolenaiheet voivat johtaa
johtotehtävien välttelyyn: huolista voi muodostua este sekä henkilökohtaiselle urakehitykselle
että soveltuvien henkilöiden saamiselle johtotehtäviin. Laajassa Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa (#116163), jonka vastuuhenkilönä on professori Taru Feldt, selvitettiin,
miten johtamiseen liittyvät erilaiset huolenaiheet näyttäytyvät suomalaisten asiantuntijoiden
ja johtajien työssä. Hankkeen keskeisiä tuloksia
käsitellään tarkemmin tämän Työn tuuli -teemanumeron artikkelissa, jonka ovat kirjoittaneet
tohtorikoulutettava Elina Auvinen ja Taru Feldt.

ten näkökulmien sivuuttamiseen, turhan
rajattuun ja ennalta lukittuun tapaan nähdä ja tulkita asioita.
3. Johtaja uskaltaa ottaa kantaa ja seistä arvojen takana. Joustavuus ei siis tarkoita
päätösten pakoilua tai häilyvyyttä tilanteesta toiseen.
4. Johtajan toimintaa kuvaa kyky säilyttää
johdonmukainen linja huolimatta ristiriitaisista vaatimuksista.

Työn intensifikaatio ja
sen hallinta itsesäätelyn
voimavarojen avulla

Dosentti Mari Huhtala selvitti Suomen Akatemian rahoittamassa (#294428) tutkijatohtorin
projektissaan, miten moraaliset arvot ilmenevät
osana johtajien henkilökohtaista minäkäsitystä.
Keskeisten tulosten perusteella voidaan määritellä neljä keskeistä näkökulmaa vahvalle moraaliselle identiteetille, joka voi tukea johtajien
eettistä ja vastuullista toimintaa:

Suomen Akatemian rahoittama Tampereen
ja Jyväskylän yliopistojen konsortiohanke
(#308336) tutkii työn intensifikaatiota ja siitä
nousevia uudenlaisia työn vaatimuksia, jotka
vaikuttavat myös johtamisen käytäntöihin. Näitä ovat kiristynyt työtahti, itsenäisen työn, päätöksenteon ja urasuunnittelun lisääntyminen
sekä tieto-, taito- ja oppimisvaatimusten lisääntyminen. Työn vaatimusten vaikutuksia tarkastellaan suhteessa työhyvinvointiin ja työssä
suoriutumiseen. Lisäksi selvitetään, auttavatko
tietyt itsesäätelyn voimavarat (esimerkiksi työn
tuunaaminen, työstä palautuminen ja koettu
mielenrauha) työntekijöitä ja johtajia selviytymään näissä uudella tavalla kuormittavissa työoloissa. Tutkimuksen johtajina toimivat professori Saija Mauno Tampereen yliopistossa ja
professori Taru Feldt Jyväskylän yliopistossa.
Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2017–31.8.2021,
ja se on tällä hetkellä käynnissä oleva WOPCyhteistyöhanke.

1. Johtaja on sitoutunut omiin arvoihinsa henkilökohtaisen tutkimisen ja kyseenalaistamisen kautta.
2. Johtaja kykenee säilyttämään arvonsa
joustavina, pysyen avoimena uudelle tiedolle ja tilannetekijöille. Jäykkä, yksipuolinen päätöksenteko voi johtaa olennais-

Hankkeen ensimmäiset tulokset osoittavat, että
työn tehostumisvaatimukset ja lisääntynyt monitehtäväisyys työssä, on yhteydessä työuupumukseen ja heikentyneeseen työssä suoriutumiseen. Saatiin myös viitteitä siitä, että työhön
liittyvät päätöksenteko- ja suunnitteluvaatimukset, eli työn haastevaatimukset, voivat joh-

Moraalinen identiteetti
johtajien työssä
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taa kielteisiin hyvinvointiseurauksiin, mikäli
näitä haastevaatimuksia on liikaa. Nämä ovat
tärkeitä havaintoja myös (HR-)johtamisen kannalta, sillä nykyisissä johtamisopeissa korostetaan usein työntekijöiden itseohjautuvuutta ja
valtuuttamista (engl. empowerment), kun tavoitellaan työntekijän autonomian lisäämistä ja
hyvää työmotivaatiota. Voi kuitenkin olla, että
tällainen itseohjautuvuutta korostava johtaminen lisää henkilöstön kokemuksia työn liiasta
kiihtymisestä ja liian suurista autonomian vaatimuksista, jolloin oletetut myönteiset vaikutukset kääntyvätkin kielteisiksi.

kilöstöjohtamiselle hanke siis tarjoaa tärkeää
perustutkimustietoa erittäin ajankohtaisesta
teemasta vastaten esimerkiksi seuraavaan kysymykseen: Mikä on digitalisaation vaikutus
työntekijöiden kognitiiviseen kuormittumiseen
tai toisaalta heidän työn imun ja työn mielekkyyden kokemuksiinsa? Tutkimus on käynnistynyt syksyllä 2019 kyselytutkimuksella, johon
osallistui yli 1000 media-alan työntekijää. Jyväskylän yliopiston aivotutkimuskeskuksessa
toteutettavaan mediatyöntekijöiden ”aivokuorman” tutkimukseen osallistuu 80 työntekijää
vuonna 2020.

Tutkimus jatkuu eri ammattialoja edustavien
työntekijöiden seurantatutkimuksena. Lisäksi
tänä vuonna on alkanut kyselytutkimuksena
toteutettu organisaatiotutkimus, joka kohdistuu suuren sairaanhoitopiirin koko henkilöstöön. Tutkimuksessa työntekijöiden itseraportointitietoja yhdistetään myös yksikkötasolla
rekisteripohjaisiin tietoihin (mm. asiakastyytyväisyyskyselyt).

ProCApable: Sosiaalityöntekijöiden eettiset toimintamahdollisuudet ja työhyvinvointi sekä niiden edistäminen lastensuojelutyössä

Media Work 2030
Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamassa
Media Work 2030-hankkeessa tutkitaan digitalisaation vaikutusta media-alan työntekijöiden
työoloihin ja työhyvinvointiin. Psykologian laitoksen tutkijoista tämän hankkeen parissa toimivat professori Taru Feldt, dosentti Johanna
Rantanen ja aivotutkimuskeskuksen johtaja,
dosentti Tiina Parviainen. Tutkimuksen lähtökohtana on se, että digitaalinen murros ei ole
haaste vain mediaorganisaatioille, vaan myös
yksittäisille media-alan työntekijöille. Hankkeessa selvitetään, miten media-alan työntekijät
pärjäävät digiajassa henkisesti, ja miten heidän
hyvinvointiaan ja kompetenssejaan voidaan tukea. Tähän tavoitteeseen pyritään monitieteisellä (media- ja viestintätutkimus, yhteiskuntapolitiikka, sosiologia, psykologia ja aivotutkimus)
ja monimenetelmällisellä (kyselyt, haastattelut
ja neurofysiologiset mittaukset) otteella. HenTyöhyvinvoinnin tutkimusta Jyväskylän yliopistosta

Tutkijatohtori Maija Mänttäri-van der Kuip
tutkii Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessaan (#322639) eettisiä toimintamahdollisuuksia ja työhyvinvointia sekä niiden välisiä suhteita lastensuojelun sosiaalityössä. Lastensuojelu
on tunnetusti haasteellista työtä, jonka arkea sävyttävät mm. riittämättömät henkilöstöresurssit
ja krooninen kiire. Moni työntekijä kuormittuu
kokiessaan, ettei voi nykytilanteessa tehdä työtään riittävän hyvin. ProCApable-hankkeessa
tähän lastensuojelun työntekijöiden haastavaan
tilanteeseen tartutaan monimenetelmällisesti yhdistämällä osallistava toimintatutkimuksellinen
ote implementaatio- ja survey-tutkimukseen.
Hankkeessa tutkitaan työntekijöiden eettisiä toimintamahdollisuuksia, sitä kuinka niitä voidaan
arjen käytännöissä edistää sekä niiden yhteyttä
työntekijöiden työhyvinvointiin. Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta hanke tarjoaa olennaista
tietoa työntekijöiden toimintamahdollisuuksien ja työhyvinvoinnin edistämisestä rekrytointihaasteiden kuormittamalla sosiaalityön kentällä.
Hanke toteutetaan 1.9.2019–31.8.2022.
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Luonnosta Virtaa (LuoVi):
Luontoympäristö
työhyvinvoinnin ja työssä
suoriutumisen voimavarana
Luontoavusteisten interventioiden kehittämistä ja niiden hyvinvointivaikutusten tutkimusta on tehty Jyväskylän yliopiston psykologian
laitoksella dosentti Katriina Hyvösen johdolla. Hanketta on rahoittanut Työsuojelurahasto
(#115432). Luonnon hyvinvointi- ja terveyshyödyistä on vahvaa tutkimusnäyttöä, mutta hyvinvointivaikutuksia hyödyntävistä menetelmistä
eli luontointerventioista on tutkimustietoa vähemmän. Samaan aikaan kuitenkin kiinnostus esimerkiksi Green Care -toimintaa kohtaan
on lisääntynyt paljon. LuoVi-hankkeen tavoit-

teena on ollut saada uutta tietoa luonnossa ulkoilun vaikutuksista työhyvinvointiin ja työssä
suoriutumiseen sekä tutkia ja kehittää luontointerventioita erityisesti työterveyshuollon
ammattilaisten käyttöön. Tutkimus perustuu
835 suomalaisen työntekijän ja 13 työterveysammattilaisen kysely-, interventio- ja haastatteluaineistoihin. Hankkeeseen osallistui useita
kunta-alan ja yksityisen sektorin organisaatioita. Kyselyn tulokset osoittivat, että luonnossa
ulkoilu on yhteydessä erityisesti työn imuun. Interventiotutkimuksessa havaittiin, että LuoViryhmällä ja itsenäisellä ulkoilulla oli välittömiä
myönteisiä vaikutuksia tunnetiloihin ja psykologiseen työstä irrottautumiseen. Luontolähtöisten interventioiden käyttöä tukee erityisesti
ammattilaisen oma luontosuhde ja myönteiset
kokemukset luontomenetelmien käytöstä. n

Ylärivi vasemmalta alkaen: Tohtorikoulutettava Mikko Heikkilä, Professori Taru Feldt, tohtorikoulutettava
Kiia Kilponen, tutkijatohtori Maija-Reetta Mänttäri-van der Kuip, dosentti Katriina Hyvönen, ja professori
Saija Mauno. Alarivi vasemmalta alkaen: tohtorikoulutettava Elina Auvinen, dosentti Johanna Rantanen ja
dosentti Mari Huhtala. Kuva: Tarja Vänskä-Kauhanen
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Elina Auvinen
Taru Feldt

Miksi johtotehtäville sanotaan
”Ei kiitos”?
Hyvästä johtajuudesta ja laadukkaasta esimiestyöstä puhutaan paljon. Pitkä tutkimustraditio on pyrkinyt määrittelemään hyvälle johtajuudelle tunnusomaisia piirteitä huomioiden
niin tuloksellisuuden, tehokkuuden kuin työyhteisön hyvinvoinninkin näkökulmat. Viimeaikainen johtamistutkimus on kuitenkin nostanut esille kaksi uutta tarkastelunäkökulmaa:
2000-luvun alusta lähtien tehty tutkimus on keskittynyt tarkastelemaan johtajuuteen
liittyvää uravalintaa puoleensavetävien (motivaatio) ja siitä poispäin työntävien (kielteiset tunteet) tekijöiden näkökulmasta. Millaiset motivaatiotekijät saavat suuntautumaan
kohti johtotehtäviä? Entä millaisia ovat ne kielteiset tunteet, erityisesti huolenaiheet, jotka
saavat ihmiset suuntaamaan urapolkunsa muualle kuin johtotehtäviin? Nämä kysymykset
ovat olennaisia henkilöstöjohtamisen kannalta alkaen aina esimiesvalinnoista parhaiden
osaajien tukemiseen ja kehittämiseen heidän koko urakaarensa ajan. Tämä artikkeli pureutuu näihin näkökulmiin esitellen tuoretta suomalaistutkimusta sekä johtamismotivaatiosta että johtotehtäviin liittyvistä huolenaiheista.
AVAINSANAT: johtamiseen liittyvät huolenaiheet, johtamismotivaatio, johtajien hyvinvointi,

urasuunnitelmat, esimies-alaissuhteet

Jyväskylän yliopiston (JY) psykologian laitoksella toteutettiin Työsuojelurahaston rahoittama laaja Johtamisen pelko -tutkimushanke
(hankenumero 116163), jossa tutkittiin kyselyillä johtotehtäviin liittyviä huolenaiheita ja johtamismotivaatiota korkeasti koulutetuilla asiantuntijoilla (n=1147) sekä johtajilla (n=895).
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Tutkitut olivat ekonomeja, tekniikan akateemisia, professoreja ja tieteentekijöitä. Huolenaiheet johtotehtävien seurauksista on uusi näkökulma korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden
ja johtajien tutkimuksessa. Tähän asti johtotehtävien seurauksiin liittyviä tunteita ei ole tutkimuskirjallisuudessa juuri käsitelty. Esimerkiksi
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johtajien kielteiset tunteet johtotehtäviin liittyen ovat jääneet johtajuutta koskevassa kirjallisuudessa melko vähälle huomiolle: Aiempi
tunteisiin kohdistunut tutkimus on keskittynyt
lähinnä johtajan rohkeuteen tai arkuuteen tehdä päätöksiä (ks. esim. Collins, 2010; Lee &
Elliot-Lee, 2006; Malandro, 2009). Nämä näkökulmat jättävät kuitenkin varjoonsa huolestuneisuuden johtotehtävien seurauksista, joka
voi vaikuttaa esimiestehtävässä toimimiseen ja
siinä pysymiseen. Johtotehtäviin liittyvillä huolilla voi olla myös suoria tai epäsuoria vaikutuksia alaisiin ja esimiestyön tuloksellisuuteen. Ne
voivat myös muodostua esteeksi johtotehtäviin
hakeutumisessa niiden keskuudessa, joille johtotehtävät olisivat potentiaalinen uravaihtoehto.
Johtotehtäviin liittyvät huolenaiheet voidaan
ymmärtää johtotehtävistä poispäin työntävinä tekijöinä: pahimmillaan huolenaiheet voivat saada potentiaalisen ja kyvykkään henkilön välttelemään johtotehtäviin hakeutumista.
Teoreettista mallia kehittäneiden tutkijoiden
mukaan johtotehtäviin liittyvät huolenaiheet
määritellään huolenaiheisiksi, joita johtotehtäviä uravaihtoehtonaan harkitsevat tai joh-

totehtävissä toimivat kokevat johtotehtävien
seurauksia kohtaan (Aycan & Shelia, 2018).
Teoreettisessa mallissa (Kuva 1) johtotehtävien seurauksiin liittyvät huolet koskevat epäonnistumista, vaikeuksia ja ongelmia sekä työn ja
muun elämän epätasapainoa johtotehtävien seurauksena (Aycan & Shelia, 2018). Huolet epäonnistumisesta kuvaavat esim. huolia omien
virheiden saamasta huomiosta, kritiikille altistumisesta, jatkuvasta pärjäämisen osoittamisesta, itsetunnon laskusta ja kasvojen menettämisestä. Vaikeuksiin ja ongelmiin liittyviä huolia
ovat esimerkiksi huolet ihmisten epäoikeudenmukaisesta kohtelusta, muiden loukkaamisesta
omilla päätöksillä, ongelmista oman puolison
kanssa, itselle koituvista terveysongelmista sekä
oman inhimillisyyden menettämisestä. Työn ja
muun elämän epätasapainoon liittyvät huolet
puolestaan liittyvät vähentyvään aikaan perheen kanssa, oman ajan vähenemiseen, työn ja
perhe-elämän yhteensovittamisen haasteisiin,
ystävyyssuhteiden rapistumiseen, vähentyneeseen kykyyn kantaa vastuuta perheessä sekä
oman yksityisyyden ja henkilökohtaisen elämän
menettämiseen johtotehtävän seurauksena.

HUOLET EPÄONNISTUMISESTA

Omien virheiden saama huomio, kritiikille altistuminen, jatkuva pärjäämisen osoittaminen,
itsetunnon lasku ja kasvojen menettäminen.

HUOLET TYÖN JA MUUN ELÄMÄN EPÄTASAPAINOSTA

Vähentyvä aika perheen kanssa, oman ajan väheneminen, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet, ystävyyssuhteiden rapistuminen, vähentynyt kyky kantaa vastuuta
perheessä, oman yksityisyyden ja henkilökohtaisen elämän menettäminen

HUOLET VAIKEUKSISTA

Ihmisten epäoikeudenmukainen kohtelu, muiden loukkaaminen omilla päätöksillä, ongelmat
oman puolison kanssa, itselle koituvat terveysoongelmat sekä oman inhimillisyyden
menettäminen

Kuva 1. Johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden sisällöt Aycan ja Shelia (2018) mukaan.
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Viime vuosina on myös saatu viitteitä siitä, että
johtotehtävät eivät enää ole kaikille työntekijöille houkuttelevana pidetty uravaihtoehto.
Amerikkalaisen kyselytutkimuksen mukaan
vain 34 % tutkituista 3625 toimihenkilöstä olisi valmis lähiesimiestehtäviin ja ainoastaan 7 %
ylemmän johdon tehtäviin (Torres, 2014). Myös
Suomessa on havaittu vastaavaa, sillä Työolotutkimuksen (Sutela & Lehto, 2014) mukaan
vuonna 2013 ainoastaan 11 % palkansaajista
piti tärkeänä etenemistä hierarkiassa korkeampaan asemaan, kun taas enemmistö (48 %) piti
tärkeänä omassa työssään kehittymistä. Työelämän vaativuuden lisääntyessä ja erilaisten työn
tekemisen tapojen yleistyessä perinteinen johtamisasema ei siis välttämättä näyttäydy yhtä
puoleensavetävänä uravaihtoehtona kuin aiemmin. Monimutkaistuvassa maailmassa organisaatioiden johtoon kuitenkin tarvitaan edelleen
suunnannäyttäjiä, ja mikäli kiinnostus johtotehtäviä kohtaan näyttää heikentyvän, voidaan
tulevaisuudessa olla tilanteessa, jossa tehtävään
halukkaista avainhenkilöistä on jopa pulaa.
Edellä kuvatussa skenaariossa keskeistä on tarkastella johtotehtäviä myös puoleensavetävien
tekijöiden näkökulmasta, ja johtamismotivaatio toimii tällaisena kokoavana viitekehyksenä.
Yksilön oma toimijuus johtajuuteen liittyvien valintojen suhteen nousi tutkimuksen kohteeksi vuosituhannen vaihteessa, kun Chan ja
Drasgow (2001) esittelivät johtamismotivaation teoreettisen viitekehyksen kuvaamaan johtajaksi tulemista (leader emergence) ja johtotehtävissä suoriutumista (leader performance).
Johtamismotivaatio kuvaa yksilöllisiä eroja siinä, hakeutuuko yksilö johtotehtäviin tai johtajakoulutukseen ja millaisen panoksen hän antaa johtotehtävissä toimiessaan. Viimeisimmän
tutkimustiedon mukaan (Badura ym., 2019)
johtamismotivaation nähdään koostuvan kolmesta erillisestä, mutta toisiinsa kytkeytyvästä
osa-alueesta (kuva 2 sivulla 40). Identiteettipohjainen johtamismotivaatio kuvaa johtotehtäviin
liittyvää myönteistä henkilökohtaista suhtautumista ja kokemusta johtajuudesta osana omaa
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identiteettiä. Laskelmoimaton johtamismotivaatio viittaa siihen, missä määrin yksilö johtotehtäviin myönteisesti siitä huolimatta, että
johtajaroolin sivutuotteena tulee usein tiettyjä
”kustannuksia” itselle (esim. lisääntyneet vastuut, vähentynyt vapaa-aika) tai tehtävään ryhtymisestä koituu vain minimaalisesti selkeitä
hyötyjä tai myönteisiä seurauksia. Vahvempi
laskelmoimattomuus on johtotehtäviin pyrkimisen kannalta eduksi: henkilö, jonka vaakakupissa tehtävään liittyvät ”kustannukset” eivät paina liikaa, todennäköisemmin suuntautuu
johtotehtäviin niiden välttämisen sijaan. Sosiaalisnormatiivinen johtamismotivaatio heijastaa
yksilön valintojen takana vaikuttavia sosiaalisia
normeja, esimerkiksi johtaja-asemaan liitettävää yleistä arvostusta. Sosiaalisnormatiivisuuden ollessa vahva motivaatiotekijä, yksilö voi
valita johtotehtävän velvollisuuden tunteesta
muita ihmisiä tai yhteisöä kohtaan tai siksi, että
johtotehtävää on yleisesti pidetty tavoiteltavana
asemana työyhteisössä.

Potentiaaliset johtajat:
Johtotehtäviin liittyvät
huolenaiheet ja johtamismotivaatio korkeasti koulutetuilla asiantuntijoilla
Kyselytutkimuksessamme (Feldt ym., 2019)
havaittiin, että asiantuntijatyössä toimivat, eli
potentiaaliset tulevaisuuden johtajat kokivat
kaikkia edellä kuvattuja johtotehtäviin liittyviä
huolenaiheita. Eniten tutkittavat kokivat työn
ja muun elämän epätasapainoon liittyviä huolia, vähiten taas koettiin huolia vaikeuksista ja
ongelmista.
Tarkasteltaessa asiantuntijoiden huolenaiheita
johtotehtävistä poispäin työntävinä tekijöinä on
olennaista selvittää, miten johtotehtäviin liittyvät huolenaiheet yhdistyvät johtajuuteen liittyviin urasuunnitelmiin. Korkeasti koulutetuilla
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IDENTITEETTIPOHJAINEN JOHTAMISMOTIVAATIO

Kokemus itsestä synnynnäisenä johtajana ja mieltymys johtotehtäviin

LASKELMOIMATON JOHTAMISMOTIVAATIO

Myönteinen suhtautuminen johtotehtäviin riippumatta johtajaroolin sivutuotteena tulevista
”kustannuksista” tai minimaalisista hyödyistä ja myönteisistä seurauksista.

SOSIAALISNORMATIIVINEN JOHTAMISMOTIVAATIO

Halukkuus toimia johtotehtävissä osana sosiaalisia normeja, esimerkiksi johtaja-asemaan
liitettävää yleistä arvostusta

Kuva 2. Johtamismotivaation (Chan & Drasgow, 2001) kolme osa-aluetta.

asiantuntijoilla, joille johtotehtävät voisivat olla
potentiaalinen uravaihtoehto, huolenaiheet johtotehtävien seurauksista toimivat johtotehtävistä poispäin työntävänä tekijänä: Mitä enemmän korkeasti koulutetut asiantuntijat kokivat
huolenaiheita johtotehtävien seurauksista, sitä
epätodennäköisempänä he pitivät hakeutumistaan johtotehtäviin. Huolet nostivat kynnystä
hakeutua johtotehtäviin erityisesti silloin, kun
tutkimukseen osallistuneet asiantuntijat pohtivat johtotehtäviin pyrkimistä jossakin toisessa
organisaatiossa (yhteys voimakkaampi). Kolmesta huolenaiheesta erityisesti huoli epäonnistumisesta – eli omien virheiden saama huomio, itsetunnon lasku, kasvojen menettäminen,
jatkuva pärjäämisen osoittaminen ja muilta
saatu kritiikki – selitti sitä, että johtotehtäviin
pyrkimistä pidettiin epätodennäköisenä. Huomionarvoista oli myös, että huoli työn ja muun
elämän epätasapainosta selitti sitä, että asiantuntijat pitivät epätodennäköisenä johtotehtäviin hakeutumista toisessa organisaatiossa,
mutta yhteys koskien omaa organisaatiota oli
heikko. Tulos voi johtua siitä, että johtotehtävät
jossakin muussa organisaatiossa voidaan kokea
erityisen uhkaavina omalle autonomian tarpeel40 | Työn Tuuli 2/2019

le, sillä johtotehtäviä pohtiessaan yksilö ei tunne vieraan organisaation kulttuuria ja työn ja
muun elämän yhteensovittamiseen liittyviä käytänteitä. Myös huoli vaikeuksista (esim. huolet
ihmisten epäoikeudenmukaisesta kohtelusta,
muiden loukkaamisesta omilla päätöksillä jne.)
johtotehtävien seurauksena selitti sitä, että asiantuntijat pitivät epätodennäköisenä hakeutumista johtotehtäviin toisessa organisaatiossa.
Koska myös suomalaisen työikäisen väestön
keskuudessa kiinnostus johtotehtäviin on vähäisempää verrattuna omassa työssä kehittymisen
tärkeyteen (Sutela & Lehto, 2014), selvitimme
tutkimushankkeessamme myös johtamismotivaatiota johtotehtäviä kohti vetävänä tekijänä.
Tutkitut asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt raportoivat vähemmän identiteettipohjaista
johtamismotivaatiota verrattuna johtajina työskenteleviin. Sen sijaan, he toivat useammin esille sosiaalisnormatiivista johtamismotivaatiota
verrattuna niihin, jotka tutkimuksen ajankohtana toimivat johtotehtävissä. Asiantuntijatehtävissä toimivat toivat siis esille enimmäkseen
velvollisuudentunnosta tai johtotehtävän normatiivisen aseman arvostuksesta kumpuavaa
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johtamismotivaatiota sekä mahdollista tehtävään suuntautumista sen ilmeisistä kustannuksista huolimatta.
Johtamismotivaation eri osa-alueiden roolia
johtotehtäviä kohti vetävänä tekijänä selvitettiin tarkastelemalla tutkittujen asiantuntijoiden
uratavoitteita seuraavan viiden vuoden aikana.
Ne asiantuntijat, joilla oli enemmän identiteettipohjaista tai sosiaalisnormatiivista johtamismotivaatiota, pitivät todennäköisenä hakeutua
johtotehtäviin jossakin toisessa organisaatiossa
sekä omassa organisaatiossaan. Laskelmoimatonta johtamismotivaatiota esille tuoneet asiantuntijat taas pitivät johtotehtäviin hakeutumista
jossakin toisessa organisaatiossa epätodennäköisenä (suhteessa omaan organisaatioon yhteys ei ollut merkitsevä). Johtotehtäviin hakeutuminen vieraassa organisaatiossa näyttää siis
muodostavan sellaisen reunaehdon, jossa laskelmoimaton johtamismotivaatio saa henkilön
suuntaamaan johtotehtävistä poispäin muiden
motivaatiotekijöiden toimiessa päinvastaiseen
suuntaan. Asian taustalla olevien mekanismien
ja syy-seuraussuhteiden selvittäminen vaatii vielä lisää tutkimusta.

Johtotehtäviin liittyvät
huolet ja motivaatio
johtotehtävissä toimivilla
Tutkimuskirjallisuus johtotehtävissä toimivien
kielteisistä tunteista johtotehtäviä tai sen seurauksia kohtaan on tähän asti ollut vähäistä.
Koimmekin olennaiseksi selvittää myös johtajien kokemia huolenaiheita johtotehtävien seurauksiin liittyen. Myös johtotehtävissä toimivat
kokivat eniten työn ja muun elämän epätasapainoon liittyviä huolia. Vähiten koettiin huolia vaikeuksista ja ongelmista. Henkilöstöjohtamisen kannalta olennainen huomio on, että
johtajat kokivat kaikkia edellä mainittuja huolenaiheita vähemmän verrattuna henkilöihin,
jotka eivät toimineet johtotehtävissä. PoikkiMiksi johtotehtäville sanotaan ”Ei kiitos”?

leikkausasetelman vuoksi emme voi kuitenkaan
varmuudella sanoa, hakeutuuko johtotehtäviin
henkilöitä, jotka jo lähtökohtaisesti kokevat vähemmän huolenaiheita johtotehtävien seurauksista vai onko johtotehtävissä toimiva yksilö
omaksunut erilaisia selviytymis- ja hallintakeinoja kokemuksen kautta, jolloin huolenaiheita
koettaisiin vähemmän.
Myös johtajien kohdalla huolenaiheet voivat
toimia johtotehtävistä pois työntävinä tekijöinä, sillä ne kytkeytyivät johtajuutta koskeviin
urasuunnitelmiin ja johtajien työhyvinvointiin.
Johtajat, jotka olivat huolissaan työn ja muun
elämän epätasapainosta ja vaikeuksista (esim.
huolet ihmisten epäoikeudenmukaisesta kohtelusta, muiden loukkaamisesta omilla päätöksillä, ongelmista oman puolison kanssa jne.),
pitivät todennäköisempänä johtotehtävistä luopumista lähivuosina. Tutkiessamme parhaillaan
johtotehtävissä toimivien henkilöiden työhyvinvointia havaitsimme, että erityisesti epäonnistumisiin liittyvät huolenaiheet olivat yhteydessä
alhaiseen työn imuun ja koettuun työuupumukseen. Aycanin ja Shelian (2018) mukaan huolet
epäonnistumisesta liittyvät kokemukseen omasta pätevyydestä ja siihen kohdistuvasta uhasta (itseohjautuvuusteoria; Deci & Ryan, 1985).
Mikäli johtotehtävissä toimiva kokee epäonnistumiseen liittyviä huolia ja epävarmuutta omasta pätevyydestä työssään, se näyttää yhdistyvän
vähäisempään energisyyteen, omistautumiseen
ja uppoutumiseen työssä. Työuupumuksen, eli
uupumusasteisen väsymyksen, kyynisen asenteen sekä heikentyneen ammatillisen itsetunnon
osalta havaittiin vastaavaa: mitä enemmän epäonnistumiseen liittyviä huolia tuotiin esille, sitä
enemmän tutkitut johtajat raportoivat työuupumuksen oireita. Taustalla voi olla negatiivinen
noidankehä: mikäli johtaja on epävarma omasta pätevyydestään työssä tai kokee sen olevan
uhattuna, hän voi itseä vahingoittavan teorian
(Elliot & Church, 2003; Jones & Berglas, 1978)
mukaisesti ”pedata itselleen epäonnistumista”
esimerkiksi alisuoriutumalla työtehtävistään vedoten ulkoisiin seikkoihin. Tällöin mahdollisen
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virheen tai epäonnistumisen syy voidaan liittää
esim. kiireeseen, eikä johtajan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Tämä taas on omiaan lisäämään kokemusta omasta epäpätevyydestä,
jolloin itseä koskevat kielteiset arvioinnit ja kokemukset voivat lisääntyä ja johtotehtävät näyttäytyä yhä epähoukuttelevampina.
Johtamismotivaation osalta johtotehtävissä toimivat toivat kolmesta motivaation osa-alueesta
eniten esille identiteettipohjaista johtamismotivaatiota, eli kokemusta itsestä synnynnäisenä
johtajana ja myönteistä tunnepitoista suhtautumista johtamiseen. Johtotehtävissä toimivien johtamismotivaatiota on selvitetty tarkemmin tilastollisilla analyyseillä, jotka huomioivat
johtamismotivaation yksilökohtaisen vaihtelun
henkilöiden välillä (Auvinen ym., arvioitavana
oleva artikkelikäsikirjoitus). Tässä tutkimuksessa havaittiin, että johtajien välillä esiintyy
huomattavia eroja siinä, millaisella ”motivaatiopohjalla” he työssään toimivat: esimerkiksi
asiantuntija-aloilla toimivista johtajista osa raportoi hyvin vähäistä identiteettipohjaista johtamismotivaatiota ja samaan aikaan korkeaa
laskelmoimatonta johtamismotivaatiota.
Johtamismotivaation roolia johtotehtävien pariin vetävänä tekijänä tarkastelimme tutkimalla johtamismotivaation yhteyksiä johtajien
urasuunnitelmiin sekä työhyvinvointiin. Johtajien voimakkaampi identiteettipohjainen johtamismotivaatio yhdistyi odotetusti vähäiseen
halukkuuteen luopua johtotehtävistä. Henkilöstöjohtamisen kannalta on olennaista huomioida, että johtamismotivaation oletetaan olevan
muuntuva ja ajan myötä kehittyvä yksilöllinen
tekijä (Chan & Drasgow, 2001). Identiteettipohjaista motivaatiota lisäämään pyrkivät toimet,
esimerkiksi esimiesvalmennukset tai -koulutukset sekä johtajien työnohjaukset, voivat toimia
arvokkaana investointina parempaan johtamiseen: On osoitettu, että identiteettipohjaisen
johtamismotivaation omaavat johtajat hyötyisivät enemmän johtajuuskoulutuksesta ja heidän
johtamiseen liittyvät kompetenssinsa kehittyi42 | Työn Tuuli 2/2019

sivät enemmän koulutusohjelman seurauksena
(Stiehl, Felfe, Elprana & Gatzka, 2015). Toisaalta johtajuuskoulutuksissa olisi tärkeää kiinnittää huomiota myös niiden johtajien motivaation kehittämiseen, joilla identiteettipohjainen
motivaatio on heikko.
Johtajien työssään kokema hyvinvointi on myös
keskeinen tekijä johtotehtävissä pysymisen ja niiden puoleensa vetävyyden kannalta. Tutkiessamme johtotehtävissä toimivien johtamismotivaatiota yhdessä keskeisten työhyvinvoinnin kuvaajien,
työn imun (Schaufeli, Salanova, González-Romá
& Bakker, 2006) ja työuupumuksen (Maslach
& Jackson, 1981; Maslach, Schaufeli & Leiter,
2001) kanssa, havaitsimme jälleen identiteettipohjaisen johtamismotivaation olevan ylivoimainen muihin johtamismotivaation osa-alueisiin
verrattuna: identiteettipohjainen johtamismotivaatio lisäsi niin työhön uppoutumista, omistautumista kuin tarmokkuuttakin. Positiivinen
yhteys oli voimakas erityisesti työhön omistautumisen ja tarmokkuuden kokemuksien kohdalla.
Identiteettipohjaisen motivaation ja työn imun
välillä vaikuttaakin olevan positiivinen, itseään
ruokkiva kehä: kun kokee työnsä osaksi identiteettiään ja siihen liittyy myönteisiä tunteita, työ
vie helpommin mukanaan, siitä kokee ylpeyttä ja
se antaa positiivista energiaa. Tämä taas on omiaan lisäämään pätevyyden- ja onnistumisen kokemuksia työssä, ja se voi lisätä kokemusta siitä,
että toimii itselle luontaisessa tehtävässä. Identiteettipohjainen johtamismotivaatio myös vähensi koettuja työuupumuksen oireita: kyynistymistä, ammatillisen itsetunnon heikentymistä sekä
uupumusasteista väsymystä. Myös laskelmoimaton johtamismotivaatio vähensi kyynistymistä,
vaikkakin yhteys oli huomattavasti heikompi
identiteettipohjaiseen johtamismotivaatioon verrattuna. Laskelmoimaton johtamismotivaatio,
eli johtotehtäviin liittyville kustannuksille annettu vähäinen painoarvo tai itselle koituvien hyötyjen kokeminen vain marginaalisina, saattaakin
kuvastua realistisena suhtautumisena johtotehtävissä toimimisen haittoihin ja hyötyihin, joka
edelleen saattaisi suojata kyyniseltä asenteelta
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työhön. Johtamismotivaation tutkiminen on
Suomessa vasta alkutekijöissään. Jatkossa on
olennaista selvittää tarkemmin erityisesti laskelmoimattoman johtamismotivaation roolia
johtotehtäviin hakeutumisessa sekä tehtävissä
toimimisessa, sillä se näyttää eroavan kahdesta
muusta johtamismotivaation osa-alueesta.

Johtajien huolenaiheet ja
motivaatio alaisten silmin
Johtajan kokemien huolenaiheiden tai motivaation heijastumisella käytännön johtamistyöhön
voi olla merkittäviä seurauksia niin yksilö- kuin
organisaatiotasolla. Tutkimuksessamme (Auvinen ym., 2019; Auvinen ym., arvioitavana oleva
artikkelikäsikirjoitus) tarkastelimme ensimmäistä kertaa sitä, miten johtajan itsensä kokemat
huolenaiheet tai toisaalta heidän johtamismotivaationsa ovat yhteydessä heidän alaistensa antamiin arvioihin esimiehestään (yksilötason näkökulma). Aineiston muodostivat 242 johtajaa
ja heidän yhteensä 990 alaistaan. Hyödynsimme
analyyseissämme johtajien itsearviointeja omista huolistaan ja motivaatiostaan sekä heidän
alaistensa arviointeja johtajistaan.
Ryhmittelimme profiilianalyysiä käyttäen johtajat erilaisiin profiileihin heidän huolenaiheidensa mukaan. Löysimme kolme huoliprofiilia, jotka nimettiin Keskimääräistä enemmän
huolestuneiksi (47 % johtajista kuului tähän
ryhmään), Keskimääräistä vähemmän huolestuneiksi (46 %) sekä Erittäin huolestuneiksi (7 %).
Alaisten arvioina tutkimme johtotehtäviin liittyvien huolenaiheiden (huoli epäonnistumisesta, vaikeuksista ja työn ja muun elämän epätasapainosta) näkymistä esimieheltä alaiselle sekä
alaisten tyytyväisyyttä johtajaan. Tuloksemme osoittivat, että johtajan huoliprofiili oli yhteydessä siihen, miten huolet näkyivät alaiselle
sekä alaisten tyytyväisyyteen heidän arvioidessaan johtajaansa.
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Tulostemme perusteella vaikuttaa siltä, että
alaisten näkökulmasta johtajan huolestuneisuus
johtotehtävien seurauksista ei ole yksiselitteisesti kielteinen asia. Hieman koko tutkitun joukon
keskiarvoa suurempi määrä huolestuneisuutta
oman toiminnan seurauksista johtotehtävissä
näyttäytyi alaisten arvioissa tyytyväisyytenä johtajan toimintaan, erityisesti kykyyn kuunnella
muita päätöksiä tehdessä. Keskimääräistä enemmän huolestuneiden johtajien alaiset arvioivat
johtajaansa kaikkein suotuisimmin, oli kyseessä
sitten kokonaisarvio tyytyväisyydestä esimiehen
toimintaan tai yksittäiset toiminnan kuvaukset.
Arvioitaessa johtajan oikeudenmukaisuutta,
he päihittivät keskimääräistä vähemmän huolestuneet johtajat alaisten antamien arvioiden
perusteella. Mikäli johtaja raportoi kokevansa paljon huolia kaikilla tutkituilla osa-alueilla,
alaisten arviot johtajastaan olivat heikoimpia:
Erittäin huolestuneet johtajat saivat alaisiltaan
korkeimmat arviot huolien näkymisestä kaikilla osa-alueilla. He saivat osakseen myös epäsuotuisimmat arviot lähestyttävyydestään, järjestelmällisyydestään ja itsekontrollistaan verrattuna
muiden huoliprofiilien johtajiin. Huolenaiheiden
osalta ”kultainen keskitie” näyttäytyy siis alaisten silmissä suotuisimpana. Johtajuuden osalta
huolenaiheiden sopivan tason selvittäminen ja
ilmiön teoreettisen selitysmallin vahvistaminen
onkin tärkeä seuraava tavoite huolenaiheiden
tutkimuksessa. Johtamistyön arkeen löydöksellä on siis lohdullinen viesti: johtotehtävien seurauksiin liittyviä huolenaiheita kokeva johtaja on
alaisten silmissä parempi vaihtoehto kuin huoleton tai erittäin huolestunut johtaja.
Myös johtamismotivaation suhteen muodostimme (Auvinen ym., arvioitavana oleva artikkelikäsikirjoitus) toisistaan eroavia motivaatioprofiileja. Kuten tässä artikkelissa edellä
kerrottiin, johtajien keskuudesta oli löydettävissä erilaisen motivaatiopohjan omaavia johtajia,
jotka voitiin ryhmitellä neljäksi toisistaan eroavaksi ryhmäksi. Tutkittujen johtajien joukosta
oli löydettävissä identiteettipohjaisen johtamismotivaation profiili, matalan johtamismotivaaTyön Tuuli 2/2019 | 43

tion profiili sekä kaksi profiilia, jotka kuvastuivat ”erityistapauksina”: toista profiilia luonnehti
korostuneen matala identiteetti ja vahva laskelmoimattomuus, toista taas vahva identiteetti ja
sosiaalisnormatiivinen johtamismotivaatio. Näihin kahteen profiiliin kuului huomattavasti vähemmän johtajia kuin ensin mainittuihin, otoksessa tyypillisempiin profiileihin.
Tutkimme näiden ryhmien välisiä eroja suhteessa alaisten antamiin arvioihin esimiehensä johtajuuskäyttäytymisessä sekä esimies-alaissuhteessa. Johtajat, joiden motivaatioprofiilia luonnehti
matala identiteettipohjainen motivaatio ja vahva laskelmoimaton motivaatio, saivat alaisiltaan
epäsuotuisimmat arviot sekä johtajuuskäyttäytymisessä että esimies-alaissuhdetta koskevissa arvioinneissa. Suotuisimmin alaiset arvioivat
esimiestään näiden osalta, mikäli esimies kuului
vahvan identiteettipohjaisen ja sosiaalisnormatiivisen motivaation profiiliin. Nämä tulokset antavat osviittaa siitä, että johtamismotivaation rooli
on hyvä huomioida esimiesvalinnoissa sekä johtamisen kehittämisessä myös ”in-house” -vaiheessa.
Se ei ole huomionarvoista ainoastaan johtajan itsensä kannalta, vaan myös alaisten kokemuksissa
ja sitä kautta mahdollisesti laajemmin työpaikan
ilmapiirissä sekä tuloksellisuudessa.

Tunteet ja motivaatio
valokeilaan – käytännön
anti HR:lle
Tutkimushankkeemme tavoitteena oli nostaa
johtotehtäviin hakeutumisen ja niissä toimimisen esteitä ja puoleensavetäviä tekijöitä laajempaan kansalliseen keskusteluun sekä vakiinnuttaa niiden asemaa johtamistutkimuksessa myös
Suomessa. Aiemmin johtamiseen liittyvät tunteet – etenkin kielteiset tunteet johtajan itsensä
kokemana – ovat jääneet vähälle huomiolle tutkimuskirjallisuudessa. Tutkimuksellamme pyrimme siihen, että jatkossa ilmiö tunnistetaan
yhä paremmin ja johtotehtäviin liittyvät huolen44 | Työn Tuuli 2/2019

aiheet nousevat sallituksi puheenaiheeksi niin
johtajien itsensä kuin niidenkin keskuudessa,
joille johtotehtävät voisivat olla potentiaalinen
tulevaisuuden uravaihtoehto. Myös johtamismotivaation merkitys johtotehtäviin hakeutumiselle tai johtajana työskentelylle on toistaiseksi Suomessa jäänyt huomiotta. Tutkimustemme
mukaan (Auvinen ym., 2019; Auvinen, arvioitavana oleva artikkelikäsikirjoitus) ei kuitenkaan
ole aivan yhdentekevää, kokeeko johtaja huolia
työnsä seurauksista tai millaisella motivaatiopohjalla hän työtään tekee: huolenaiheet sekä
johtajan yksilöllinen johtamismotivaatioiden
yhdistelmä oli merkityksellinen sekä johtajan
oman työhyvinvoinnin kuin hänen alaistensa
arvioiman suoriutumisen kannalta.
Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta huolenaiheiden ja johtamismotivaation tutkimus tuo
merkittävää lisäarvoa myös käytännön työhön.
Johtotehtävissä suoriutumisen näkökulmasta
hyvän suorituksen esteitä on tärkeä etsiä myös
mahdollisista kielteisistä tunteista sekä motivaatiotekijöistä. Tuloksemme osoittavat, että johtajan kokemat huolenaiheet on syytä huomioida,
sillä ne muodostavat riskin johtotehtävistä pois
suuntautumiselle sekä heikentävät johtajan työhyvinvointia. Erityisesti epäonnistumiseen liittyvät huolenaiheet tulisi nostaa sallittuun keskusteluun. Tällä voidaan murtaa vanhakantaista
”johtajamyyttiä” ja tehdä nämä inhimilliset tunteet sallituksi työyhteisössä. Johtajan esimerkki
toimii tässä voimakkaana viestinä. Läpinäkyvyyttä lisää myös johtajan itsetuntemus omista motivaatiotekijöistään ja niiden työstäminen:
Identiteettipohjaisen motivaation tunnistaminen
ja kehittäminen esimerkiksi esimiesvalmennuksin tai -koulutuksin sekä johtajien työnohjauksen
avulla näyttäytyy parhaimmillaan korkeampana
alaisten tyytyväisyytenä ja esimiehen parempana
työhyvinvointina. Huolenaiheiden ja johtamismotivaation huomioiminen sekä potentiaalisten
johtajien rekrytoinnissa että johtamisen kehittämisessä on tärkeää. Mikäli esim. rekrytointivaiheessa huomataan, että yksilöllä on muita tehtävässä menestymisen kannalta olennaisia avaimia,
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ei huolenaiheiden tarvitse muodostua ongelmaksi. Myös johtamismotivaatiota voidaan pyrkiä
kehittämään (Chan & Drasgow, 2001; Stiehl,
Felfe, Elprana & Gatzka, 2015) erilaisin kehittämisohjelmin. n
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Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti
kestävä tulevaisuuden työelämä
Tavoitteet
Politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot Suomessa (WeAll) –konsortiossa on
kyseessä Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama hanke
(2015−2017, 2018−2021, nro 292883). Hanke
tarkastelee tasa-arvoa ja eriarvoisuuksia työelämäympäristössä kolmen päätavoitteen kautta:

1. Hankkeessa tuotetaan tieteellistä tietoa
organisatorisista ja yhteiskunnallisista toimintakäytännöistä ja politiikoista sekä
johtajuudesta, jotka yhtäältä tukevat ja
toisaalta rajoittavat moninaisten ihmisryhmien mahdollisuuksia toimia ja edetä
työelämässä arvostamallaan tavalla siten,
että hyvinvointi ja tasa-arvo toteutuvat.
Lisäksi tutkitaan mekanismeja, joiden
avulla nämä mahdollisuudet muuttuvat
toiminnaksi. Moninaisuudessa eli diversiteetissä keskitytään erityisesti iän, sukupuolen, sosiaalisen aseman, etnisyyden,
seksuaalisen suuntautumisen ja alueellisuuden risteäviin kategorioihin. Käytetyt
tutkimusmenetelmät ovat pääosin laadul46 | Työn Tuuli 2/2019

lisia, mutta myös määrällisiä menetelmiä
sovelletaan.
2. Hankkeessa kehitetään innovatiivisia ja
monipuolisia malleja aktiiviselle sidosryhmäyhteistyölle, joka mahdollistaa tasa-arvon ja siihen liittyvien ongelmien määrittelemisen ja ratkaisumallien etsimisen.
3. Hankkeessa osallistutaan tasa-arvoa koskevaan organisaatiotasoiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun työelämän
näkökulmasta koskien erityisesti hoivavastuita, työurien pidentämistä, työhyvinvointia ja työssä jaksamista, joustavia työjärjestelyitä, työllistymistä ja moninaisten
ihmisten pääsyä työelämään. Lisäksi osallistutaan keskusteluun kestävästä johtajuudesta, joka tukee työhyvinvointia ja
työssä jaksamista.
Hankkeen lähtöargumentti perustuu ajatukseen, että kestävä tulevaisuuden työelämä edellyttää yksilöiden, organisaatioiden ja yhteiskunnan vastuunkantoa moninaisten ihmisten
osallisuudesta, kyvykkyyksistä ja kehittymisestä sekä työssä että työn ja muun elämän rajapinnoilla. On ratkaisevan tärkeää, että ihmiYhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä

sillä on mahdollisuus osallistua taloudelliseen
toimintaan, tehdä työtä ja kokea työpanoksensa olevan merkityksellinen ja tuottavan hyötyä.
Kestävä työelämä vahvistaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, mikä edistää hyvinvointia ja taloudellista vaurautta. Maailman
talousfoorumin mukaan eriarvoistuminen on
ympäristöongelmien ohella merkittävin organisaatioita ja muita yhteisöjä sekä taloutta uhkaava riski. Eriarvoistuminen on sosiaalinen ongelma, johon tarvitaan ratkaisuja eri areenoilla,
kuten työelämässä.
Hankkeessa on kolme tutkimustiimiä. Kussakin
tiimissä on kolme tutkimusteemaa, jotka täsmentävät ongelmanasettelua. Tiimit ja niiden
teemat kuvataan taulukossa 1.

Tiimi 1: Muuttuvat hoivavastuut ja
työ-perhesuhteet
Tämä tiimi tuottaa tietoa naisten urakehityksen sekä naisten ja maahanmuuttajien toimin-

TIIMI 1: Muuttuvat
hoivavastuut ja työperhesuhteet

tamahdollisuuksien edistämiseen työelämässä.
Lisäksi tuotetaan tietoa työn ja perheen yhteensovittamisesta erityisesti työssä käyvien miesten
näkökulmasta. Tietoa tuotetaan myös työn ja
perheen yhteensovittamisen organisatorisista
ja henkilöstöjohtamisen käytännöistä ja politiikoista. Tutkimus kohdistuu kolmeen pääteemaan. Ensimmäisessä teemassa selvitetään vanhemmuuden ja työn suhdetta. Toinen teema
tarkastelee työn ja perheen yhteensovittamista
ja yhteensovittamisen käytäntöjen juurtumista
ja johtamista organisaatioissa. Kolmas teema
keskittyy maahanmuuttajien mahdollisuuksiin
ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen työnantajien toiminnan, lähinnä rekrytoinnin kannalta.

Tiimi 2: Sosiaalinen kestävyys
työorganisaatioissa
Tämän tiimin tarkoituksena on tuottaa tietoa
työkyvyn ylläpitämiseen, työurien pidentämiseen ja työelämän tasa-arvoon keskittymällä
työn ja muun elämän rajojen hämärtymiseen

TIIMI 2: Yhteiskunnallinen
kestävyys
työorganisaatioissa

TIIMI 3: Moninaisten
ihmisten pääsy
työelämään

A. Muuttuva vanhemmuus ja
työelämä

A. Työn ja muun elämän
välisten rajojen kestävä
johtaminen

A. Positiivinen kierre
työelämään

B. Organisatoriset
mahdollisuudet ja rajoitteet,
sosiaalietuudet ja työperhesuhde

B. Työssä jaksaminen, ikä ja
epätasa-arvoisuudet

B. Työ, ura ja moninaisuus:
nuorten näkökulma

C. Maahanmuuttajat
työvoimana maaseudun
pk-yrityksissä

C. Monimuotoisuus, epätasaarvoisuudet ja vaikeneminen

C. Normit, diskurssit ja
politiikat koulutuksen,
tutkimuksen ja (sosiaalisen)
median teksteissä

Taulukko 1. WeAll-hankkeen tutkimustiimit ja niiden teemat.
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ja työssä jaksamiseen 24/7-taloudessa. Tiimissä tarkastellaan työn ja muun elämän rajoihin
liittyvää johtamista, organisaatiokäytäntöjä
sekä sitä, miten työn ja muun elämän välisistä
rajoista puhutaan ja vaietaan työelämässä. Tiimiin sisältyy kolme pääteemaa. Ensimmäinen
pääteema käsittelee kestävän johtamisen mahdollisuuksia työn ja muun elämän välisten rajojen hallinnassa. Toisessa teemassa tarkastellaan työssä jaksamista, ikää ja osaamista sekä
niihin liittyvää eriarvoistumista. Kolmas teema
keskittyy työn ja muun elämän rajoja koskeviin
hiljaisuuksiin painopisteenä eri ryhmien väliset
epätasa-arvoisuudet.

Tiimi 3: Moninaisten ihmisten pääsy
työelämään
Tässä tiimissä tutkitaan haavoittuvassa asemassa ja vähemmistössä olevien ihmisten pääsyä
työelämään sekä kehitetään keinoja edistää heidän asemaansa. Erityisenä tarkastelukohteena
ovat yli 50-vuotiaat, maahanmuuttajat sekä eiheteroseksuaaliset ja transnuoret ja heidän kokemuksensa koulutusjärjestelmästä, koulutusja uravalinnoista sekä työelämän aloittamisesta.
Ensimmäinen teema selvittää yli 50-vuotiaiden
sekä maahanmuuttajien työllistymistä ja etsii
keinoja työllistymisen esteiden purkamiseen.
Toinen teema analysoi työelämään ja uravalintoihin liittyviä kysymyksiä erityisesti moninaisuuden näkökulmasta. Kolmas teema selvittää
keskustelutapoja, jollaisia työelämän tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta rakentuu erilaisilla
merkityksellisillä areenoilla, kuten opetussuunnitelmissa ja oppikirjoissa, tiedotusvälineissä ja
sosiaalisessa mediassa.

Hankkeen osapuolet ja
organisointi
•
•
•

Helsingin yliopisto: Sukupuolentutkimus
ja Ruralia Instituutti
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu: Johtaminen, Ethos-tutkimusryhmä
Svenska Handelshögskolan Hanken: Företagsledning och organisation, Godess
Institute

Osapuolet muodostavat konsortion, jolla on 22
sidosryhmää ja sidosryhmien edustajista koostuva ohjausryhmä eli neuvottelukunta. Neuvottelukunta kokoontuu kahdesti vuodessa.
Sidosryhmiin kuuluu työelämän tasa-arvon
edistämisen kannalta tärkeitä tahoja, kuten työmarkkinajärjestöjä, kansalaisjärjestöjä, ministeriöitä, yrityksiä ja muita organisaatioita. Lista
sidosryhmistä löytyy hankkeen kotisivuilta.
Konsortiolla on kansainvälinen tieteellinen asiantuntijaryhmä (Scientific Advisory Group),
joka tukee tutkimuksen tekemistä ja tutkimustulosten julkaisemista. Kansainvälisen tieteellisen asiantuntijaryhmän jäsenet ovat Kanadasta, Liettuasta ja Skotlannista. Konsortiolla on
yhtenäinen visuaalinen ulkoasu, kotisivut1, Facebook -sivusto2 sekä Twitter-kanava2.

Tutkimukset
Lista hankkeessa valmistuneista tutkimuksista
ja niiden julkaisuista löytyy kotisivuilta. Hankkeessa on myös valmistunut tähän mennessä
kaksi väitöskirjaa ja lukuisa määrä pro gradu
tutkimuksia. Lisäksi vireillä on neljä hankkeeseen liittyvää väitöskirjaa. Kotisivuilta voi lukea sekä tutkija- että sidosryhmäblogeja aihepiiristä. n

1 weallfinland.fi
2 https://www.facebook.com/WeAllFinland/
3 https://twitter.com/weallfinland
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Apulaisprofessori Marjut Jyrkinen, Helsingin
yliopisto, sposti: marjut.jyrkinen@helsinki.fi
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The development of ethical human
resource management practices:
Changes in Finland 1994–2014
This study discusses how ethical human resource management practices have
developed over time. The study asks: How did ethical HRM practices change in
industrial companies in Finnish society from 1994 to 2014? Did the changes in the
economic situation in the society influence the changes in ethical HRM practices?
To answer these research questions, we have conducted a survey in the years 1994,
1999, 2004, 2009 and 2014 in Finland. The study shows that ethical HRM practices
have strengthened during the 20 year research period.
AVAINSANAT: human resource management; ethical HRM practices; survey research

Introduction
Ethical human resource management (HRM)
practices can be viewed as important organisational practices in current dynamic working life where organisations are competing for specialised employees (Bučiūnienė &
Kazlauskaitė, 2012). Prior research shows that
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ethics in an organisation, and especially in its
management, relates to elements such as wellbeing at work, organisational innovativeness
and employee engagement, which are appreciated in contemporary knowledge organisations (Huhtala, Feldt, Lämsä, Mauno & Kinnunen, 2011; Kangas, 2016; Riivari, Lämsä,
Kujala & Heiskanen, 2012; Riivari & Lämsä,
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2014, 2019). Principles such as fairness, justice,
equality, openness, participation and development are employees’ expectations and thus essential to ethical HRM (Pučėtaitė, Lämsä &
Novelskaite, 2010). In this article, our starting
point is that ethical HRM is important due to
the fact that the ethical treatment of people in
organisational life is an important value per se,
but ethical HRM also has positive results on
employee outcomes and ultimately to the organisation overall.
Current Western organisations, including those
in Finland, which forms a model of a knowledge economy (Lilja, Laurila, Lovio & Jääskeläinen, 2009) are dependent on their employees’
highly specialised competences. In this kind of
context, HRM cannot be based solely on economic rewards and the monitoring of work
as emphasised in traditional personnel management (PM) (Legge, 2005). Employees who
are highly educated have high expectations of
their employers and their workplaces, such as
interesting and meaningful work tasks, professional development opportunities, good social
relationships, well-being at work and work–life
balance.
The purpose of this study is to discuss how
ethical HRM practices develop over time. For
this purpose, we empirically investigated the
change in ethical HRM practices in Finland
from 1994 to 2014. Our repeated cross-sectional data set offers an interesting setting to the
historical analysis of the topic. The study asks:
(1) How did ethical HRM practices change
in industrial companies in the Finnish society
from 1994 to 2014? (2) Did the changes in the
economic situation in the society influence the
changes in ethical HRM practices? To answer
these research questions, we have conducted
a survey in the years 1994, 1999, 2004, 2009
and 2014 in Finland. In the years studied, the
economic situation of Finland varied, which
makes it possible to compare periods of recession and economic upturn. The data was col-

lected by means of a postal survey sent to all
managing directors of industrial companies
with more than 100 employees in Finland.
In this study, we adopt the ‘soft’ HRM perspective, which views employees as more than
an instrumental, economic and legal feature of
an organisation, and regards ‘soft’ HRM as an
appropriate idea for ethical HRM as opposed
to the ‘hard’ model of HRM (Greenwood,
2002). While the ‘hard’ model emphasizes the
instrumental point of view of the management
of people, the ‘soft’ model pays attention to
elements such as people’s commitment, trust
and self-regulated behaviour (Truss, Gratton,
Hope-Hailey, McGovern & Stiles, 1997) as well
as to the stakeholder approach (Legge, 2005;
Winstanley & Woodall, 2002). From organisation’s point of view, the ‘soft’ viewpoint to
HRM practices refers to ethical norms such as
that employees have the right to be treated as
more than a means to some end and that they
must have the opportunity to participate in the
decision-making of the organisation that they
are part of (Greenwood, 2002). Additionally,
practices which advance the balance between
work and family, employees’ opportunity for
training, equal treatment in the workplace and
occupational well-being are considered as related to ‘soft’ HRM (Jamali, Dimali & Harwood, 2015; Nie, Lämsä & Pučėtaitė, 2018;
Pučėtaitė, Lämsä & Novelskaitė, 2010; Riivari
& Lämsä 2019).

Research context
In the historical analysis of HRM, Lilja (1987)
showed that HRM in the form of personnel
management started to become legitimated as
an organisational function in Finland in the
1970s. It was in the 1990s that HRM as an idea
started to creep into the minds of company
management, although, for example, awareness of the link between HRM and company performance was very limited at that time
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(Vanhala, 1995). In Finland, labour legislation
and various agreements between employers’
and employees’ organisations define the basic
level of working conditions through legislation
on employment contracts, working hours, annual holidays, non-discrimination, right to privacy and other issues (Ministry of Economic
Affairs and Employment of Finland, 2017).
During the research period of this study, not
only did the Finnish business system change,
but the Finnish economy also varied. When
the survey was first carried out in the Finnish
context in 1994, the society had recently suffered a deep depression – actually the severest economic depression in the history of the
country (Ilmakunnas, Kröger & Romppanen,
2008). In 1998, the income rate had regained
its pre-recession level, and by 1999, domestic
demand had fully recovered and the economy
was booming (Confederation of Finnish Industries, 2004; Kiander, 2001). At the end of
1999, when the survey was carried out for the
second time, the Finnish manufacturing confidence indicator was +20 compared with the
long-term average of +4 (Confederation of
Finnish Industries, 2004). The economy continued its growth until the time of the third
survey in 2004 (Statistics Finland, 2005). In
2004, the Finnish gross domestic product was
increasing by 3.7 % (Statistics Finland, 2009),
and, due to continued economic growth, unemployment had fallen to 8.8 %. In the spring of
2009, the economic situation was gloomy, and
practically all industrial sectors were suffering
from recession (Confederation of Finnish Industries, 2009; Statistics Finland, 2009, 2011).
Finally, in 2014, when the latest survey was carried out, the economic situation was rather bad
and expectations of recovery low, even though
some improvements had taken place compared
to 2009 (Confederation of Finnish Industries,
2014; Statistics Finland, 2014a, 2014b, 2014c).
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Methods
Ethical HRM practices were measured based
on 10 practices: (1) competency development
(3 items), (2) equality in recruitment, (3) equality/fairness in dismissals, (4) employee relations, (5) collective bargaining, (6) competitive
salary, (7) safety at workplace, (8) work–life integration: stability, (9) work–life integration 2:
developing possibilities, and (10) honesty.
The data was collected by means of a postal
survey sent to all managing directors of industrial companies with more than 100 employees in Finland in 1994, 1999, 2004, 2009 and
2014. The study population and response rates
were 1075/357 (33.2 %) in 1994, 1047/325 (31.0
%) in 1999, 928/198 (21.3 %) in 2004, 888/193
(21.9 %) in 2009 and 85/535 (15.9 %) in 2014
(see Kujala, 2001, 2010; Kujala, Lämsä & Penttilä, 2011). Response rates of 20–30 % are quite
typical for a mail survey to a large sample of
firms (Baruch, 1999). Several statistical analysis methods were used to analyse the data.

Summary and discussion
Our survey offers an opportunity to detect historically the patterns of change in the studied ethical HRM practices, which represent
the ‘soft’ model of HRM (Beer, Spector, Lawrence, Mills & Walton, 1984; Legge, 2005;
Winstanley & Woodall, 2002). The results
show that the ethical HRM practices studied
changed mainly positively in the study context of Finland during the period from 1994
to 2014. The major change happened in the
end of 1990s when the idea of HRM in general started gaining interest in Finnish organisations (cf. Vanhala, 1995). So, this decade
can be considered a turning point towards
the establishment of explicit ethical HRM in
Finland. The role of people’s knowledge and
competence as a key success factor of organisations increased in the 1990s (Oinas, 2005),
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which obviously aroused interest in HRM issues in general.
Although most of the detected changes in ethical HRM practices in this study were positive by nature, some negative changes also
occurred. Depending on the study year, such
issues as equality in dismissals, opportunity for
successful work–life integration, workplace security and employee development possibilities
faced some negative tendencies. However, during the investigated 20 year period, two topics
strengthened throughout the whole research
period, namely equality in recruitment and
competitive salary.
In sum, the study shows that ethical HRM
practices tended to strengthen during the 20
year research period although also some negative tendencies occurred. In general, we suggest
that the ideas of ethical HRM have been institutionalised step by step in the Finnish business system from 1994 to 2014. Since we studied only ethical HRM practices, we cannot say
whether some institutionalisation occurred at
the strategic level of the companies. However,
our target group in this study was top managers in large Finnish industrial companies that
are in a leading role in the business system. So,
it may be possible that ethical aspects to HRM
are of increasing interest in companies.

Conclusions
In line with the argument of Greenwood
and Freeman (2011) and the ‘soft’ version of
HRM (Beer et al., 1984; Legge, 2005; Winstanley &Woodall, 2002), which stress the importance the external factors of the organisation to HRM, this research focussed on the
role of the societal effect, particularly the society’s economic situation, on ethical HRM
practices at the organisation level. The results
show that even if the overall change was positive throughout the research period, there were

negative changes in many of the practices in
between 2004 and 2009 when the economic
situation in Finland became unstable. To some
extent, ethical HRM practices, namely competence development, collective bargaining,
work–life integration: stability and honesty
were evaluated as more positive in 1999 than
in 2009, the years that illustrate the best and
worst economic situations, respectively, in the
studied context. This indicates that the economic environment seemed to have only some
effect on ethical HRM practices in Finland. To
conclude, our study suggests that the economic
situation in the society was not a single significant factor in the institutionalisation process
of ethical HRM in this study.
Rather than the economic situation, it may be
that that the normative foundation of the institutionalisation process such as general values in the society and managerial fashions
such as CSR may play a more important role
in the relationship between a company and its
employees. Thus, it might be that HRM practices are considered as issues of principle that
should be emphasised regardless of the economic situation.
This study brings several contributions to research on ethical HRM. First, we offered an
historical examination on the development of
ethical HRM practices over time, as our exceptional data covers the topic over a 20 year period. Despite some exceptions (e.g. Kujala, 2010;
Kujala, Lämsä & Riivari, 2017; Lämsä, Vehkaperä, Puttonen & Pesonen, 2008), the majority
of empirical survey-based studies in the field
of responsibility and ethics in organisational
life are cross-sectional in nature; historical perspectives on the topic are rarely encountered.
The long time period provides the possibility to
discuss the historical change of ethical HRM
practices, specifically in the studied Finnish
context. In general, since empirical studies of
ethical HRM are still rather limited in number,
we contribute by making an empirical study of
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the topic to show how ethical HRM practices
develop over time.
Secondly, we discussed the role of the societal
effect on HRM practices at the organisational
level. Institutional theory suggests that HRM
practices are not shaped solely by an organisation’s own actions but that they are affected by
the institutional environment (Boon, Paauwe,
Boselie & Den Hartog, 2009; Meyer & Rowan,
1977). There are several elements in the environment which have an effect on HRM practices, such as economic, cultural and legal factors
as well as managerial fads and trends (Boon et
al., 2009; Campbell, 2007; Deephouse, 1999).
Due to the increased role and importance of
the economy and economic discourse in many
societies, including Finland, the economic situation of the society is the focus in this study.
Consequently, we contribute to studies on ethical HRM practices by including the macrolevel economic element to our analysis. In this
way, we respond to a call of Greenwood and
Freeman (2011) who argue that the exclusion
of macro-level issues is typical in the ethical
analysis of HRM.
The study of Campbell (2007) proposes that
firms are less likely to act in socially responsible ways in a poor economic environment.
When the economic situation is good, organisations can afford ethical HRM practices, but
when the economic situation is worse, investments in ethical HRM practices may decrease
(cf. Kujala, 2010; Kujala et al., 2011). On the
other hand, the normative foundation of ethics signals that ethics should be universal and
permanent (Crane & Matten, 2010). Thus, it
might also be the case that ethical HRM practices are considered as such principled issues
that they are emphasised regardless of the economic situation.
Finally, our focus is on ethical HRM practices
that previous research has studied individually
to some extent, such as selection and training
54 | Työn Tuuli 2/2019

(Shane, Nicolaou, Cherkas & Spector, 2010),
ﬁring (Valentine, Fleischman, Sprague & Godkin, 2010), employee ethical character development (Offstein & Dufresne 2007) and job satisfaction (Kaya, Koc & Topcu, 2010). However,
a comprehensive, multidimensional perspective on ethical HRM practices, which is offered
here, is absent in previous research. Seen from
this viewpoint, this research contributes particularly to the measurement of ethical HRM
practices from a comprehensive viewpoint,
as the previous attempts to measure ethics in
HRM have mainly focussed solely on specific
practices (e.g. Shane et al., 2010; Valentine et
al., 2010). n
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Aktiivisen työkaveruuden rakentuminen ja merkitys työn arjessa
Työelämän kehittämiseen liittyvä keskustelu on perinteisesti ollut esimiesvetoista ja
erityisesti johtajuuskirjallisuudessa on painottunut se, miten esimies saa organisaation suorituksen kukoistamaan. Tässä artikkelissa haastamme tämän johtajuusajattelun
tarkastelemalla työyhteisöjä arkisen, työkavereiden välisen työn ja yhdessä tekemisen
kautta. Käsitteellistämme aktiivisen työkaveruuden ja muodostamme kolme näkökulmaa
siihen, miten aktiivinen työkaveruus rakentuu työyhteisöjen arjessa: 1) yksilöllisen itseohjautuvuuden ja jaetun identiteetin välinen vuoropuhelu, 2) ammatillinen erityisosaaminen
yhdistettynä empaattisuuteen työkaverisuhteissa sekä 3) myönteisen ilmapiirin luominen
ja huonon käytöksen poiskitkeminen. Artikkelimme keskeisenä tuloksena piirtyy kuva
johtajuudesta jaettuna ja aktiivisena prosessina, joka toteutuu työkavereiden välillä työn
arjessa. Aktiivinen työkaveri edesauttaa omalla toiminnallaan työyhteisönsä onnistumista.
AVAINSANAT: aktiivinen työkaveruus, työkaveri, työyhteisö, yhteistyö, johtajuus

Esimiesvetoisesta
johtamisesta aktiiviseen
työkaveruuteen
Työelämän kehittämiseen liittyvä keskustelu on
Aktiivisen työkaveruuden rakentuminen ja merkitys työn arjessa

perinteisesti ollut hyvin esimiesvetoista. Erityisesti johtajuuskirjallisuus opastaa, millaisten
tarkkaan harkittujen tekojen seurauksena esimies saa organisaation suorituksen kukoistamaan. Kun esimiehenä toimit ”näin ja näin”,
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tuu auvoiseksi. Vahva nojautuminen pelkästään
johtajan panokseen on vallitsevan tietoyhteiskunnan ja lisääntyvän asiantuntijatyön aikakaudella kuitenkin jokseenkin yksinkertaistavaa.
Arkipuheessa toivomme matalia hierarkioita
ja edellytämme johtamiselta vuorovaikutteista,
toisen osapuolen huomioivaa otetta. Kun tulee
tilinteon hetki, jossa arvioidaan tekijöitä tuloksen takana, on johtaja edelleen se, joka on monien mielestä syytä nostaa jalustalle. Kun puhumme hyvästä johtajuudesta, meillä on taipumus
tarkoittaa johtajan täyttäneen häneen kohdistetut odotukset tehtävissään. Kun puolestaan
puhumme johtajuuden puutteesta, tarkoitamme tavallisesti sitä, että johtaja on laiminlyönyt
velvollisuutensa ja vastuunsa. Johtajuus ei kuitenkaan saisi jäädä johtaja-käsitteen synonyymiksi, vaan sen sisällöstä tulisi tunnistaa moniulotteisempaa dynamiikkaa.
Esimieskeskeisen ja yksilöllistä erinomaisuutta
korostavan näkemyksen sijaan kehitämme tässä
artikkelissa ymmärrystä yhteisöllisyyden rakentamisesta, jaetusta johtajuudesta ja toisiaan tukevasta työskentelystä lanseeraamalla aktiivisen
työkaveruuden käsitteen. Vaikka ajattelemme
työyhteisön suorituksen syntyvän yhteistyössä
ja monien toimijoiden yhteisvaikutuksessa, näemme samalla tarpeelliseksi korostaa sitä, että
jokaisen yhteisön jäsenen on mahdollista olla
yksilönä aktiivinen toimija työyhteisönsä yhteisessä suorituksessa.
Aktiivisuudella painotamme sitä, että meistä
jokaisella on mahdollisuus tietoisesti vaikuttaa
työyhteisömme olemiseen ja tekemiseen. Systeemiteorian mukaan jokainen vaikuttaa työyhteisön kulttuuriin toiminnallaan, riippumatta siitä,
onko oman toimintansa vaikutuksesta tietoinen
tai ei. Aktiivisen työkaveruuden käsitteen kautta vahvistamme ajatusta siitä, että jokainen voi
aktiivisesti, tietoisesti, jatkuvasti, toimia paremman työyhteisön kehittäjänä. Usein tämä rooli
ulkoistetaan esimiehille; tällöin työyhteisön jäsenten rooli jää passiiviseksi. Työkaveruudella
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aktiivisena toimintana tarkoitamme oman työkaveriroolin tunnistamista ja sen mukaista rakentavaa toimintaa työyhteisössä. Kutsumme
aktiivista työkaveruutta nykypäivän työelämän
ammattitaidoksi. 2000-luvun ammattilainen on
myös ammattimainen työkaveri.
Tässä artikkelissa keskitymme siihen, miten jokainen työyhteisön jäsen, työkaveri, voi olla aktiivinen työyhteisönsä kehittäjä ja johtajuuden
rakentaja. Väitämme, että jokaisella työntekijällä organisaatiotasosta riippumatta on mahdollisuus osallistua oman organisaationsa johtajuustyöhön ja sitä kautta paremman arjen
luomiseen. Kun työyhteisössä ensin tunnistetaan
se, että jokaisen panos on merkityksellinen yhteisön kokonaissuorituksessa, huomataan johtajuuden olevan jokaisen työyhteisön jäsenen asia.
Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että jokaisen organisaation jäsenen yksilöllinen ansiokkuus ja
erinomaisuus pitäisi saada selkeämmin esiin,
vaan pikemminkin päinvastoin. Jokainen on
yksilönä tärkeä ja jokaisen on hyvä se myös henkilökohtaisesti tunnistaa. Annamme kuitenkin
erityisen painon sille, että jokainen on tärkeä
osa sitä työyhteisöä, jonka jäsen hän on. Tällöin
tunnistamme myös työyhteisön myötävaikutuksen siihen, millaiseksi kunkin yksilöllinen työsuoritus muotoutuu.

Johtajuus toimijuutena
Nykypäivän johtajuuskirjallisuutta tarkasteltaessa esimieskeskeisyys nousee edelleen vahvasti esiin (Abreu Pederzini, 2018). Johtajuus
tunnistetaan organisaation ja työyhteisön ilmiöksi, jossa keskeisenä toimijana ja paljon vartijana on nimenomaan esimies. Esimiestaidot ja
niiden kehittäminen liitetään olennaisesti johtajuuteen niin tutkimuskirjallisuudessa (Day
ym., 2014) kuin käytännön työelämässäkin.
Viimeaikainen johtajuuskirjallisuus esittää
kuitenkin myös vaihtoehtoja esimieskeskeisyydelle. Johtajuus jaettuna ja kollektiivisena ilAktiivisen työkaveruuden rakentuminen ja merkitys työn arjessa

miönä tarkoittaa sitä, että johtajuuteen osallistuvat myös alaiset ja koko työyhteisö (Crevani
ym., 2010; Raelin, 2016). Kollektiivinen johtajuus voidaan nähdä esimerkiksi tiimin jäsenten
välisenä vaikuttamisena (Sivasubramaniam
ym., 2002) tai vaihdantana (Seers, 1989).
Viime aikoina alaisen toimijuus ja siten myös
alaistaidot ovat saaneet enenevässä määrin huomiota osakseen (Collinson, 2006). Suomessa
alaistaitoja on tutkittu vielä melko vähän. Vaikka työyhteisöissä puhutaan ”hyvistä tyypeistä”,
ei alaistaitojen käsite ole kovin tuttu suomalaisilla työpaikoilla. Kansainvälisellä tutkimuskentällä alaistaitoja ja laajemmin työyhteisötaitoja
on tutkittu käsitteen organisaatiokansalaisuus
(organizational citizenship behavior, OCB)
muodossa (esim. Smith, Organ & Near, 1983;
Organ & Ryan, 1995). Organisaatiokansalaisuudella tarkoitetaan yksilöllistä panostusta,
joka ylittää työrooliin suoraan kuuluvat ja sen
perusteella palkittavat työsuoritukset (Organ &
Ryan, 1995). Alaistaidot ovat minimissään sitä,
että hoitaa omat työtehtävänsä. Työhyvinvoinnin ja sen kehittämisen kannalta tämä vaatimus ei kuitenkaan riitä (Rehnbäck & Keskinen,
2005: 4; ks. myös Keskinen, 2005). Laajemmin
ilmaistuna alaistaidoilla tarkoitetaan ”halua ja
kykyä toimia omassa työyhteisössään rakentavalla tavalla: esimiestä ja työkavereita tukien ja
perustehtävän suuntaisesti” (Rehnbäck ja Keskinen, 2005, 4). Esimiestaitojen tavoin myös
alaistaitoja voi kehittää.
Vaikka keskustelu alaisen ja alaistaitojen roolista johtajuudessa laajentaa perinteistä johtajakeskeistä näkemystä ja toimijuutta johtajuudessa, pohjaa se silti pitkälti kahdenväliseen,
hierarkkiseen suhteeseen esimiehen ja alaisen
välillä. Työyhteisön arkipäivässä ovat kuitenkin
läsnä, paitsi kahdenväliset esimies-alaissuhteet,
myös koko työyhteisön jäsenten väliset vuorovaikutussuhteet, työkaverisuhteet. Kun tarkastelua laajennetaan koskemaan koko työyhteisöä, puhutaan työyhteisötaidoista (Rehnbäck,
Keskinen & Keskinen, 2010), jotka voidaan
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tiivistetysti kuvata kykynä tehdä töitä yhdessä.
Työyhteisötaidot on uusi käsite, jonka juuret
ovat organisaatiokansalaisuudessa ja alaistaidoissa. Alaistaidoista työyhteisötaidot eroavat
siinä, että ne keskittyvät organisaation kaikkien
jäsenten välisiin suhteisiin, vuorovaikutukseen
ja toimintatapoihin, jotka vaikuttavat myönteisesti organisaation toimintaan (Karhapää, Laulainen & Kivinen, 2015).
Kuten edellä käy ilmi, työyhteisötaidoista puhuttaessa tunnistetaan jokaisen työyhteisön jäsenen rooli yhteisen tavoitteen saavuttamisessa.
Mutta kuka on aktiivinen toimija, kun koko
työyhteisö osallistuu johtajuuden rakentumiseen? Entä kuka kehittyy, kun työyhteisötaitoja
kehitetään? Tuntuu luonnolliselta vastata molempiin kysymyksiin, että jokainen työyhteisön
jäsen, työkaveri.
Työyhteisöt koostuvat työkavereista. Tästä huolimatta horisontaaliset työkaverisuhteet eivät
aikaisemmassa johtajuus- tai organisaatiotutkimuksessa ole saaneet käytännössä lainkaan
huomiota osakseen. Johtajuuskirjallisuus ei tunne työkaveruus-käsitettä. Esimerkiksi keskustelu jaetusta johtajuudesta tunnistaa kollektiivin
roolin johtajuuden rakentumisessa (Carson et
al., 2007), mutta ei tuo selkeästi esiin työkaverin
aktiivista toimijuutta. Työkaveruus loistaa poissaolollaan, mikä saattaa johtua siitä, että etenkään johtajuustutkimuksen valtavirta ei tunnista
näin arkista ruohonjuuritason toimintaa johtajuudeksi (Alvesson & Sveningsson, 2003).
Työkaveruuden tarkastelulle on selkeä tarve,
sillä se tuo johtajuustutkimukseen uudenlaisen
näkökulman nostamalla esiin työkaverin aktiivisen toimijuuden. Työkaveruus täydentää aikaisempaa alais- ja työyhteisötaitoja koskevaa
ymmärrystä. Myös käytännön työelämä tarvitsee aktiivista työkaveruutta. Monilla aloilla
elinehdoiksi muodostuneet jatkuva uudistuminen ja innovointi onnistuvat vain työyhteisöissä,
joissa jokaisen ymmärtää oman panoksensa kokonaisuuden kannalta ja siten toimii aktiivisena
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työkaverina. Työkaveruuden tunnistaminen on
merkityksellistä siksikin, että nykypäivän työelämässä liian usein kohdattava yksilön työssä
uupuminen syntyy osittain riittämättömyyden
ja merkityksettömyyden kokemuksista eli siitä,
että omien ponnistelujen merkitystä koko organisaation suorituksessa on vaikea hahmottaa.
Oletamme, että aktiivinen työkaveruus vaikuttaa myönteisesti sekä yksilön hyvinvointiin että
työsuoritukseen ja sitä kautta koko organisaation suoritukseen.

TYÖ2 – Yhteistyön
työyhteisö -hanke
Tutkimme aktiivista työkaveruutta Työsuojelurahaston rahoittamassa TYÖ2 – Yhteistyön
työyhteisö -hankkeessa (2018-2020) Turun yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin oppiaineessa. Tavoitteenamme on
rakentaa ymmärrystä työkaveruudesta yhteistyössä kolmen organisaation kanssa. Tutkimamme yhteistyöorganisaatiot edustavat pankki- ja
sote-aloja. Tässä artikkelissa hyödynnämme
empiirisenä aineistona pääasiassa näissä kolmessa organisaatiossa tehtyjä yksilöhaastatteluja (n=55), havainnointia ja henkilöstön kanssa
käytyjä tutkimustulosten purkukeskusteluja.
Tutkimushankkeessa on kuluvan vuoden aikana tehty yhteistyötä myös Henry ry:n ja Personnelin kanssa. Henry:n jäsenorganisaatioiden
keskuudessa tehtyjen fokusryhmäkeskustelujen
(n=6) kautta olemme laajentaneet työkaveruuden tarkastelua kolmen yhteistyöorganisaation
ulkopuolelle. Erityyppisiä työyhteisöjä keskenään vertailemalla meille on syntynyt käsitys
työkaveruuden työyhteisökohtaisista piirteistä
ja toisaalta sen yhtäläisistä piirteistä. Näiden
pohjalta muodostimme kolme näkökulmaa aktiiviseen työkaveruuteen. Siirrymme seuraavaksi käsittelemään näitä näkökulmia tarkemmin.

60 | Työn Tuuli 2/2019

Aktiivisen työkaveruuden
rakentuminen arjessa
Tässä luvussa keskustellaan siitä, miten aktiivista työkaveruutta rakennetaan ja pidetään yllä.
Esitämme kolme erilaista näkökulmaa siihen,
miten rakentaa työyhteisössä aktiivista työkaveruutta. Ensiksi työkaveruus tunnistetaan yksilöllisen itseohjautuvuuden ja yhteisen, jaetun
identiteetin välisenä vuoropuheluna. Toiseksi
arvostettava työkaveruus edellyttää asiakeskeistä, ammatillista osaamista ja sen osoittamista
yhteiseksi hyväksi aidon alan ammattilaisen tavoin. Ammattialan osaaminen ei kuitenkaan riitä, vaan työkaveruudessa oleellista on työkaveri, joka osaa asemoitua kollegoidensa asemaan
ja osoittaa myötätuntoa työkaverisuhteissaan.
Kolmanneksi myönteisen ilmapiirin luominen
työyhteisön jäsenten keskuuteen yhdistettynä
huonon käytöksen pois kitkemiseen synnyttää
arvostusta työkavereiden parissa.
Työkaveruus yksilöllisen itseohjautuvuuden ja
jaetun identiteetin välisenä vuoropuheluna
Ensimmäisessä näkökulmassa tunnistimme,
miten työkaveruus rakentuu siinä, miten työntekijät osoittavat itseohjautuvuuttaan, omistautumistaan ja oma-aloitteisuuttaan työssä.
Oma-aloitteisuudella ja omistautumisella osana
työkaveruuden kokemusta viitataan tässä siihen,
miten työkaverit kokevat olonsa varmoiksi ja
luottavaisiksi osana sellaista työyhteisöä, jonka
jäsenet ottavat vastuuta organisaation suorituksesta yli virallisten tehtävänkuvien. Tämä voi tulla esiin esimerkiksi siinä, miten työntekijä kokee
velvollisuudekseen tehdä mieluummin oikein
kuin maksimoida omaa henkilökohtaista hyötyään. Konkreettisesti tämä voisi näkyä esimerkiksi tilanteessa, jossa henkilökohtaisesta myyntibonuksestaan osan kuukausipalkastaan saava
työntekijä jättää kaupat solmimatta, jos kaupan
ehdot ovat lopulta joko oman organisaation tai
asiakkaan näkökulmasta arveluttavat.
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Haastattelemamme työntekijät tunnistivat aktiivisen työkaveruuden osatekijänä sen, miten
henkilökohtaiseen palkitsemiseen nojaava palkkiojärjestelmä voi ohjata oma-aloitteisuutta tai
omistautumista väärille urille, enemmän oman
hyödyn tavoitteluun, jolloin on vaarana, että yhteinen tehtävä ja toiminnan tarkoitus unohtuvat:
”Eihän he [asiakkaat] välttämättä edes muista
minkä konttorin asiakkaita he ovat. He kävelevät siitä ovesta sisään, mikä on nyt lähimpänä
ja sattuu siihen matkalle. Niin se yhteistyöhän
olisi ja koko ajan pitäisi olla kaikissa tilanteissa sitä vuorovaikutuksellista ja toisia tukevaa,
eikä niin että nyt minä en viitsi tätä asiakasta
palvella kunnolla. Tai minä lähetän tämän sinne toiseen konttoriin, koska en saa tästä nyt sitä
henkilökohtaista bonusta tai merkintää tai mitä
se sitten ikinä onkaan”
Aktiivisen työkaveruuden kokeminen omaaloitteellisuutena muistuttaa läheisesti itseohjautuvuuden ideaa, kun työntekijät tekevät päätöksiä ja palvelevat asiakkaitaan proaktiivisesti,
jotta organisaation prosessit etenisivät mahdollisimman jouhevasti. Seuraavassa eräs haastateltavamme kuvaa sitä, miten vastuunkannon
välttäminen, vapaamatkustajuus, estää juuri
tätä arjen toimien jouhevuutta:
”Vapaamatkustamisesta kertoo se, että jos
minä käyn kysymässä jotain, niin [vastaus kuuluu, että] “ei kuulu minulle”, “ei kuulu minun
osaston tehtäviin”, koneessa on Iltalehti tai Iltasanomat auki. … joka ainoassa kahvinurkkauksessa, missä joku on hakemassa kahvia, niin
sieltä löytyy samat ihmiset. Näitä ihan pieniä
asioita on tavattoman paljon. … ei mikään työ
kuormitu tasaisesti ja sitä varten on erilaisia
tehtäviä. … ja tiettyjen kuuluu kantaa enemmän
ja tiettyjen päästä vähän helpommalla. Sitä
varten on palkkaeroja. Se ei ole vapaamatkustaja. Mutta jos samanlaisella nimikkeellä tekee
kolme ihmistä töitä ja yhdellä on poikkeuksellisesti valtavan paljon aikaa muuhunkin, niin sellainen on minun mielestä vapaamatkustaja.”
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Toisaalta tunnistimme, miten tärkeää työyhteisön jäsenille saattaa olla se, että heidän työkaverinsa julkisesti tunnustavat sitoutuneensa työskentelemään yhteisen tehtävän eteen eli
heillä on jaettu identiteetti. Kuten eräs haastateltavamme totesi, työkaverit saavat energiaa
työhönsä siitä, että he tunnistavat työyhteisön
jäsenten työponnistusten suuntautuvan kohti
yhteistä tavoitetta:
”En minä tarvitse työkavereilta kannustusta. En
minä tarvitse ... eikä minulle tarvitse välttämättä sanoa, että hienoa tai hyvä … ei ne ole
minulle sellaisia juttuja. Mutta sellaisia [työkavereita], joista minä koen, että niillä on sama
päämäärä kuin minullakin. Saadaan tulosta ja
saadaan se yritys onnistumaan ja kaikkea, niin
[silloin] minä nautin suunnattomasti.”
Yllä haastateltava ottaa esiin, ettei häntä kannusta erityisesti myönteinen palaute. Sen sijaan ne jokapäiväiset teot, jotka antavat vaikutelman yhteistyötä tekevistä työkavereista,
yhteiseksi tunnistetusta ja julistetusta toiminnan tarkoituksesta sekä jonkinlaisesta jaetusta identiteetistä, saavat työkaverit arvostamaan
toinen toistaan. Kyse ei arvatenkaan ole siitä,
että myönteinen palaute olisi sinällään jotenkin
ei-toivottavaa, vaan ehkä ennemmin siitä, että
myönteisen tunnelman luonti ilman yhteistä
työhön liittyvää tarkoitusta kohti suunnattuja
tekoja voidaan kokea tyhjän puhumisena, jopa
ajanhukkana. Toisaalta työskentely yhteisen
tehtävän eteen ei aina onnistu ideaalilla tavalla.
Eräs haastateltavistamme kuvaili arkista tilannetta, jossa yhteisen identiteetin etsintä oli vasta
käynnissä eikä työntekijöiden välillä ollut todellista tunnetta yhteisöllisyydestä, seuraavasti:
”On tosi hienoa, kun täällä on niin erilaisia
työvuoroja ja niissä vielä ne toimenkuvat. Mutta sitten on se, että jos meillä on iltavuorossa vajausta henkilökunnassa, niin siinä voi se
keittiövuorolainenkin hiukan osallistua siihen.
Minä koitin hiukan vihjaista, että ’tule nyt vähän auttamaan meitä’. Että meidän täytyisi
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vähän enemmän puhaltaa yhteen hiileen, eikä
niin että minä olen nyt täällä keittiössä, minä
en täältä mihinkään liiku. Mutta toiset vetäytyy
siihen, että vain tämä kuuluu nyt minulle.”

järkevää? Koska sitten taas minä toivoisin, että
me tehdään tiiminä myös huolimatta siitä kellä se asiakas kävisi, niin meidän ratkaisu olisi
suurin piirtein samankaltainen.”

Yllä oleva lainaus kuvastaa myös sitä, miten
passiivinen ote oman työyhteisön tehtäviä kohtaan syö aktiivisen työkaveruuden ja yhteisen
identiteetin rakentamista arjessa. Toisaalta samankaltaiset työtehtävät ja niiden parissa ilmenevät onnistumiset, mutta myös ongelmat
vahvistavat yhteisesti jaettua identiteettiä. Eräs
haastateltavistamme puhui siitä, miten mahdollisuus jakaa kokemuksia esimerkiksi asiakassuhteista jonkun sellaisen kanssa, joka on ollut
samanlaisissa tilanteissa ja joka siten ymmärtää
työn yksityiskohtia omien kokemuksiensa pohjalta, on hänen työssään ja työkaverisuhteissaan
hyvin arvokasta. Erityisen tärkeäksi vertaistuen
tekee tilanne, jota työntekijän vaitiolovelvollisuus koskee, kuten seuraavassa:

Toisaalta jaettu identiteetti voi olla vaikea saavuttaa, jos työntekijöiden vaihtuvuus on suurta ja työyhteisö koostuu eri taustoista tulevista
henkilöistä, jotka ovat olleet saman organisaation palveluksessa eripituisia aikoja. Rutinoituminen tehtäviin pitkään samassa työpaikassa
olleilla työntekijöillä voi olla este jaetun identiteetin muodostumiselle. Eräs työntekijä kuvaa
tilannetta näin:

”On siinä yhteisöllisyydellä toki merkitystä,
että siinä on muitakin ihmisiä kenen kanssa
voi keskustella. Meidän työ on luonteeltaan
sellaista, että et voi kotona tai missään muualla näistä asioista keskustella, jos on haastavia
juttuja. Sillä yhteisöllä on silloin suuri merkitys, koska täällä voit sitten keskustella, jos
tuntuu, että on joku pattitilanne, miten tästä
päästään eteenpäin.”

Työkaveruus ammattimaisena työskentelynä
ja myötätuntona toisia kohtaan

Yhteiset kokemukset samankaltaisista työtilanteista johtavat usein myös siihen, että työkaverit sparrailevat toisiaan. Yhteiset kokemukset
työtilanteista ja jaettu halu oppia toisten kokemuksista ovat omiaan myös vahvistamaan työyhteisön tiimihenkeä, keskinäistä luottamusta
ja jaettua identiteettiä:
”Mutta kyllä minä koen saavani heiltä sitä sellaista tukea. … ja myös tietysti ihan sillä tavalla, että haluaa ehkä vahvistuksia myöskin, kun
käy kysymässä, että minä olen ajatellut tällaista. Onko tämä sinun mielestä kanssa, menisikö
tämä sinun mielestä näin fiksusti? Onko tämä
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”Minua uuvuttaa se, että kun minä ehdotan
jotain asiaa, niin se ei mene jakeluun. Esimerkiksi jos joku henkilö on tehnyt kauan tätä hommaa, niin hänellä on tietyt rutiinit, eikä hän voi
niistä sitten poiketa. Että se on vaan niin pinttynyttä se juttu.”

Itseohjautuvuuden ja jaetun identiteetin vuoropuhelun lisäksi tunnistimme sen, miten aktiivinen työkaveruus perustuu myös ammatilliseen
osaamiseen ja ammattimaiseen työotteeseen.
Toisin sanoen työkaverista tuntuu hyvältä, kun
kollega on alansa osaava ammattilainen, jolla
on alansa vaatimusten mukainen osaaminen
työssään, jota eräs haastateltavamme korosti
seuraavanlaisesti:
”En tiedä, onko se nyt sitä mitä haet, mutta
kyllä haluan myös sen ammatillisen osaamisen
sinne. Että se on sitä luottamusta, että voin huoletta esimerkiksi sanoa minun asiakkaalle, että
kun olen pois, niin ole tähän yhteydessä. … että
jos en koe, että hän on tässä toimessaan vahva
osaaja, puhutaan kuitenkin asiantuntijaorganisaatiosta, niin jos en koe, että hän on tämän
alan asiantuntija, niin se väkisin vaikuttaa myös
siihen, miten koen hänet sitten työtoverina.”
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Kuten edellä kuvataan, alansa ammattilaisen
asiantuntemus, erityisosaaminen ja -tieto herättävät luottamusta työyhteisössä laajemmin.
Työkaverit saattavat tuntea olonsa turvalliseksi, kun he kuuluvat huippuasiantuntijan kanssa samaan organisaatioon. Turvallisuuden tuntu voi syntyä siitä, että he voivat tarpeen tullen
kysyä neuvoa tai siitä, että heidän ei tarvitse pelätä sitä, kykeneekö työkaveri täyttämään osansa työyhteisön yhteisessä suorituksessa. Kaiken
kaikkiaan yhteinen tulevaisuus näyttää lupaavalta, kun työ on osaavissa käsissä.
Toisaalta ammattimaisuus näyttäytyi siinä,
että joidenkin haastateltavien puheessa tehtiin
myös ero työkaverin ja ystävyyden välille ja jopa
etäännytettiin itsensä tunteista, joita ihmissuhteet usein väistämättä herättävät tavalla tai toisella. Eräs haastateltava kuvaa suhdetta työkavereihinsa seuraavalla tavalla:
”Minun suhde kollegoihini on semmoinen neutraali suhde. Että mitään sydänystäviä minä en
ole täältä tullut hakemaan.”
Vaikka erityinen asiantuntemus ja osaaminen
voivat yhtäältä herättää luottamusta, toisaalta
aktiivisen työkaverin edellytetään usein myös
käyttäytyvän ammattilaisen tavoin. Jos kyvykäs työntekijä ei käytä osaamistaan työn laadukkaaksi toteuttamiseksi ja yhteisen tehtävän
täyttämiseksi, vaan käyttää aikansa Facebooksivujen selailuun ja kahvin hörppimiseen, hyvän
ja aktiivisen työkaveruuden kokemusta ei luonnollisesti pääse muodostumaan. Jotta joku nähdään ammattilaisena, toiminta työpaikalla on
suunnattava työhön. Asia, jonka voisi ajatella
olevan itsestäänselvyys, herättää silti keskustelua, kuten seuraava julkilausuma kertoo:
”Siellä [työpaikalla] pitää viihtyä ja siellä
pitää tulla kaikkien kanssa toimeen, mutta se
viihtyminen minun mielestä ei tule siitä, että me
tullaan tänne pitämään kivaa päiväksi. Että kyllä se viihtyminen tulee ennemmin sitä kautta,
että me yhdessä onnistutaan [työssä], mutta
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ei sillä tavalla, että meillä on niin hauskaa ja
leppoisaa täällä. Se on jopa sellainen asenne,
mikä minua ehkä [naurahtaen] pikkasen ärsyttää suoraan sanottuna.”
Ammattimaisuuden lisäksi merkitykselliseksi
nousi se, että työkaverit osoittavat arvostavansa niitä kollegojaan, jotka näkevät itsensä osana laajempaa työyhteisöä, ilmaisevat myötätuntoa ja inhimillistä suhtautumista työkavereitaan
kohtaan. Tällaisen työkaveruuden anti kumpuaa siitä, miten työntekijä osaa asettaa itsensä
ikään kuin toisen asemaan. Kyse on ilmiöstä,
jossa työkaveri onnistuu eläytymään toisen sisäisiin tuntemuksiin. Seuraavassa eräs haastateltavistamme kuvaa muut huomioivaa käyttäytymistä työyhteisössään:
”Ajattelen aina, että en voi olla sairas koskaan,
koska silloin se kostautuu Sirpalle [nimi muutettu], ja tietenkin osittain myös minulle, koska
mitä sitten odottaa minua sen jälkeen. Ja Sirpa
oli täällä nyt ihan flunssassa ja sairaana. Hän
vaan söi kaiken maailman sinkkiä ja nappulaa
veti naamaansa, että hän ei vaan joutuisi olemaan pois töistä. Hän ajatteli, että minä joudun
sitten kireämpään tilanteeseen.”
Jos aktiivinen työkaveruus rakentuu osaltaan
sen varassa, miten ammattimaisesti työkaverit
työskentelevät ja miten tehokkaasti he onnistuvat työtehtävänsä toteuttamaan, toisaalta voi
vastakohtaisesti tunnistaa, miten myös myötätuntoisuus ja eräänlainen inhimillinen lämpö
ovat työkaveruuden rakenneosasia. Myötätunnon ilmaiseminen välittää toisen arvostamista
ja kunnioittamista ihmisenä, yksilönä ja läheisenä. Yksilön kunnioittaminen tulee organisaatioiden arjessa esiin usein pienissä teoissa, odotuksissa itsestään selvänä pidetyistä tavoista,
kuten arkisissa tervehtimisissä tai tervehtimättä
jättämisissä:
”Että vastataan, tervehditään aamulla ja muutenkin käyttäydytään sillä tavalla, että puhutaan asiallisesti … tiedän, että joissakin paiTyön Tuuli 2/2019 | 63

koissa se on sellaista puolivit***lua, sellaista
se puhetyyli ja haastetaan koko ajan toista, …
me emme täällä haasta toisiamme.”

kiksi siitä, miten ”ei nähdä esteitä, vaan nähdään haasteita” ja ”odotan asioiden toteutuvan
ennemmin positiivisesti”:

”Kyllähän jokainen haluaa tulla tietyllä tapaa
huomioiduksi. Aamulla tervehditään ja katsotaan silmiin ja se on sellaista, aloitetaan jo kivasti se ensimmäinen kohtaaminen.”

”Ehkä sellainen positiivinen asenne on se, mikä
yhdistää kaikkia. Tekemisen meininki. Se on se.
Ei nähdä esteitä, vaan nähdään haasteita, mitkä pystyy ylittämään ja ohittamaan. Se on varmaan yksi sellainen, tai ehkä suurin juttu.”

Jos pohtii sitä perustavanlaatuista syytä, miksi työntekijät tulevat päivittäin työpaikalleen,
on ymmärrettävää, että työn ammattilaisuus ja
erityisesti sen käyttäminen kaikkien yhteiseksi hyväksi, saa aikaan myönteisen kokemuksen
työkavereissa. Tämä toteutuu erityisesti, jos ammattimainen ote tapahtuu inhimillisessä hengessä siten, että siihen yhdistyy empaattisuus ja
toisten auttamishalu. On tärkeä huomata, miten perinteisesti, ehkä liiaksikin, ammatillinen
erityisosaaminen on marssijärjestyksessä tullut
ennen ammattimaista ja empaattista käyttäytymistä. On annettu tökerökin käyttäytyminen anteeksi, jos on ollut riittävän arvostettu alansa ammattilainen. Vaikka työpaikka on ensisijaisesti
paikka, jossa keskitytään työntekoon, ammatillisen erinomaisuuden erottaminen ammattimaisesta käyttäytymisestä ja ymmärtäväisestä, toiset
huomioonottavasta työskentelyotteesta, saattaa
synnyttää ongelmia. Yksilöllisen osaamisen liiallinen korostaminen aiheuttaa työyhteisöön epätasa-arvoisia työkaverisuhteita, mikä puolestaan
altistaa yhteisön vallan väärinkäytölle.
Työkaveruus myönteisen ilmapiirin ruokkimisena ja huonon käytöksen poiskitkemisenä
Kolmas tässä artikkelissa käsittelemämme aktiivisen työkaveruuden ”rakennuspalikka”, työkaveruus myönteisen ilmapiirin ruokkimisena
ja huonon käytöksen poiskitkemisenä, viittaa
erityiseen tapaan luoda ympäröivien työkavereiden keskuuteen energisoivaa optimismia ja
suojella sitä kitkemällä pois kaikenlainen epäasiallinen käytös rakentavan aktiivisella otteella.
Merkkeinä tämän kaltaisen myönteisyyden vaikutuksesta haastateltavamme puhuivat esimer64 | Työn Tuuli 2/2019

Toisaalta työyhteisöön usein kuuluu myös ristiriitoja ja huonoakin käytöstä, jota aktiiviset työkaverit pyrkivät kitkemään pois joko yksin tai
yhdessä. Eräs haastateltava kertoi esimerkin siitä, miten eräs työntekijä päätti ottaa lopputilin
kestämättömässä tilanteessa seuraavanlaisesti:
”Joo, sitten oli yksi sijainen, joka opiskelee
sairaanhoitajaksi, niin hän sanoi, että hän ei
tänne sitten enää tule, että hän ei kuuntele tuota
vit***lua tuolla noilta kahdelta hoitajalta. Se
marssi maanantaina tuonne ja sanoi, että häntä
ei tarvitse soittaa enää töihin. Nythän meillä
onkin pula työntekijöistä.”
Hyvä työilmapiiri rakentuu erilaisten persoonien
yhteisvaikutuksena, mutta lopulta kuitenkin yhteisöllisesti koettuna vastuuna ilmapiirin rakentumisesta, kuten eräs haastateltava kuvailee:
”Se [hyvä työyhteisöilmapiiri] lähtee rakentumaan sillä kunkin omalla persoonalla, mutta
vaikkei olisikaan niin hyvä aamu, niin kyllä siinä on sitten jokaisen ammattirooli otettava, että
nyt on työt tehtävä, että kyllä se siitä lähtee.”
Toisaalta työsuhteen laatu ja historia vaikuttavat ilmapiirin muodostumiseen työpaikalla.
Sijaiset saattavat kokea itsensä altavastaajiksi
suhteessa vakituiseen henkilöstöön. Tämä puolestaan vaikuttaa myönteisen ilmapiirin rakentumiseen. Eräs haastateltava kuvailee:
”Parantamisen varaa [ilmapiirissä] aina on.
Meitä sijaisia ei oikein pidetä samalla viivalla
kuin muuta henkilökuntaa, me sijaiset olemme
Aktiivisen työkaveruuden rakentuminen ja merkitys työn arjessa

keskenämme puhuttu, että meitä pidetään kakkosluokan kansalaisina. Mutta minä en anna
sen häiritä, minä teen työni niin hyvin kuin
osaan ja pystyn.”

haluavat ja jaksavat tehdä töitä, kehittävät luovia
ratkaisuja ja kukoistavat jatkuvan muutoksen
keskellä. Tällöin arkinen työ ja yhdessä tekeminen nousevat työssä onnistumisen keskiöön.

Kuten yllä oleva lainaus tuo ilmi, myönteisen ilmapiirin luomisen voi ajatella olevan jokaisen
työntekijän vastuulla. Aktiivinen työkaveri pyrkii mielessään työstämään kielteisiä tunnelmia
niin, että ne eivät saa liian suurta roolia hänen
arkipäivän työssään. Ilmapiiri syntyy jokaisen
työkaverin mielessä, ja se on henkilökohtainen
kokemus. Toisaalta kyse ei ole vain siitä, että kukin pitäisi huolen omasta positiivisuudestaan.
Kun työyhteisön jäsen suhtautuu kokemiinsa
asioihin myönteisesti ja tuo tämän tarkoituksella tai tarkoittamattaan avoimesti muiden tietoisuuteen, on mahdollista, että positiivisuus
tarttuu. Eräs haastattelemistamme kuvaa seuraavassa sitä, miten positiivisuus on tarttunut
työkaverisuhteessa:

Tässä artikkelissa tarkastelimme aktiivista työkaveruutta vastapainona perinteiselle ”ylhäältä
alas” -johtamisfilosofialle. Lähestyimme johtajuutta arkisen työn ja yhdessä tekemisen kautta.
Väitämme, että jokaisen panos, niin työn kuin
arkisten toimien ja asenteidenkin kautta, vaikuttaa työilmapiiriin, työhyvinvoinnin edistämiseen
ja työyhteisön tuloksellisuuteen sekä epäsuorasti asiakastyytyväisyyteen. Työyhteisön jäsen voi
toteuttaa työrooliaan ja inhimillistä toimijuuttaan joko passiivisesti tai aktiivisesti. Olemalla
työyhteisössään aktiivinen työkaveri, jokainen
osaltaan vaikuttaa työarjen laatuun ja yhteisiin
tuloksiin. Työkaverit tekevät työyhteisön.

”Minä en ole koskaan nähnyt häntä huonolla
tuulella, … aina auttaa, on äärimmäisen kiireinen, siis jos katson kalenteria, niin se on puolitoista kuukautta eteenpäin varattu täyteen. …
kun hän istuu tuolla alakerrassa, niin jos minä
näen täältä, että hän ei ole asiakkaan kanssa, niin kyllä minä menen mieluummin siellä
käymään kuin lähetän sähköpostia tai Skypen
kautta viestin. Että saa itsekin sitä positiivisuutta sitten niihin päiviin.”

Lopuksi
Ihminen ja inhimillisyys ovat modernin työelämän keskiössä. Itseohjautuvuus, vastuullisuus
ja sisäinen motivaatio nousevat keskeisiksi yksilöiden ominaisuuksiksi organisaatioiden madaltuessa ja monimuotoistuessa. Sujuva ja avoin
vuorovaikutus ja yhteistyö mahdollistavat tehokkaan oppimisen, ongelmanratkaisukyvyn ja niiden kehittymisen organisaatioissa. Nykypäivän
organisaatioiden onnistuminen riippuu ihmisosaajien hyvinvoinnista ja siitä, missä määrin he
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Artikkelimme keskeisin löydös oli aktiivisen
työkaveruuden käsitteellistäminen empiirisen aineiston ja kirjallisuuden vuoropuhelussa.
Tätä kautta ymmärrämme johtajuuden jaettuna ja aktiivisena prosessina työkavereiden välillä
arkisessa työssä. Tämä on merkittävä saavutus
ja innovaatio johtamisen kenttään, jossa fokus
on ollut esimiestyössä. Työkaveruuden käsitteen
kautta piirtyy ymmärrys siitä, kuinka jokainen
työntekijä voi omalla toiminnallaan aktiivisesti edesauttaa työyhteisönsä onnistumista. Nykyään, kun moni työntekijä pohtii työnsä merkityksellisyyttä, aktiivinen työkaveruus auttaa
löytämään ainekset sisäisen toimijuuden herättämiseen. Tässä piilee merkittävä hyvinvoinnin
ja tuloksellisuuden avain. Lukijaa haastammekin miettimään, mitä sinä voit seuraavaksi tehdä työyhteisösi eteen? Miten lähdet päivä kerrallaan luomaan rakentavampaa ja hyvinvoivaa
työyhteisöä? n
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ARTO RYÖMÄ KTT, toimii tutkijatohtorina Tu-

run yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen ja
organisoinnin oppiaineessa. Arton tutkimuksellinen
kiinnostus kohdistuu johtajuuden erilaisiin suhdekeskeisiin ja monikollisiin muotoihin, johtajuuden
sosiomateriaalisiin käytäntöihin sekä kollegiuden,
hyvän työkaveruuden ja työyhteisön yhteisöllisyyden kokemukseen ja merkitykseen. Viimeisimmissä
tutkimuksissaan hän on tarkastellut sankarillisen
yksilöjohtajuuden ja yhteistoimintaan perustuvan
kollektiivisen johtajuuden välistä dynamiikkaa.
Arto on havainnollistanut ajatuksiaan johtajuudesta
käyttäen hyväksi monenlaisia tutkimuskonteksteja,
kuten perinteisiä liike-elämän toimialoja mutta erityisesti luovammin joukkueurheilua (mm. jääkiekkoa) ja tanssia.
MAARIT LAIHO KTT, on johtamisen ja organisoin-

nin erikoistutkija Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Maarit on väitellyt henkilöstöjohtamisen
tuloksellisuudesta Turun kauppakorkeakoulussa. Tällä hetkellä hän toimii tutkijana ja projektipäällikkönä Työsuojelurahaston rahoittamassa
TYÖ2-tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan aktiivista työkaveruutta ja sen merkitystä työn arjessa.
Työkaveruuden lisäksi Maarit tutkii myös muita
ajankohtaisia työelämän kysymyksiä, kuten organisaatioilmapiirin rakentumista, jaettua palvelevaa
johtajuutta, ihmisen ja robotin välistä yhteistyötä
sekä työnohjauksen vaikuttavuutta. Akateemisen
työn ohella Maarit toimii myös työnohjaajana.

Seers, A. (1989). Team-member exchange quality: A
new construct for role-making research. Organizational
Behavior and Human Decision Processes, 43, 118–135.
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SUVI SATAMA KTT, työskentelee tutkijatohtori-

na johtamisen ja organisoinnin oppiaineessa Turun
yliopiston kauppakorkeakoulussa. Suvi väitteli
keväällä 2017 aiheenaan ammattitanssijoiden kehollinen toimijuus. Tällä hetkellä käynnissä olevassa
post doc -hankkeessaan hän pyrkii lisäämään ymmärrystä tunteiden, kehon ja aistien merkityksestä
johtajien ja työntekijöiden toiminnan ja päätöksenteon taustalla sekä laajemmin osana työelämää ja
erilaisia ammattikuntia. Menetelmällisesti hän on
kiinnostunut etnografiasta ja luovista tutkimusmenetelmistä, kuten visuaalisen materiaalin hyödyntämisestä organisaatiotutkimuksessa.
SATU TEERIKANGAS DI, TKT, on johtamisen ja

organisoinnin professori Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa, sekä Honorary Professor University College Londonissa, jossa hän työskenteli
2010–2015 väiteltyään Aallosta 2006. Sadun tutkimus keskittyy strategisen muutoksen johtamiseen
etenkin yritysosto- ja fuusiotilanteissa. Tämän ohella hän tutkii työn imua, työkaveruutta sekä maailmaa muuttavaa toimijuutta. Satu johtaa paraikaa
Työsuojelurahaston rahoittamaa TYÖ2-hanketta,
Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston
rahoittaman kiertotalouden katalyytit CICAT2025
konsortion toimijuus-työpakettia, sekä Turun kaupunkitutkimusohjelman hanketta strategisesta kaupunkisuunnittelusta. Sadulla on monikulttuurinen
tausta Afrikasta Euroopan kautta Kiinaan. Ennen
akateemista uraa hän työskenteli Shellin palveluksessa Alankomaissa ja Skotlannissa.
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Vaasan yliopisto
Liisa Mäkelä
Maria Järlström
Jenni Kantola
Vesa Suutari
Riitta Viitala
Monika von Bonsdorff

Monipuolista henkilöstöjohtamisen
tutkimusta
Vaasan yliopiston Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmässä tehdään laadukasta tutkimusta
viiden professorin, seitsemän tutkijatohtorin/
yliopisto-opettajan ja yhteensä noin 20 aktiivisen nuoremman tutkijan voimin. Tuotamme korkeatasoista tutkimustietoa, jonka avulla
yritykset voivat luoda kilpailukykyä osaavan ja
sitoutuneen henkilöstön sekä strategioita tukevien ja tehokkaiden henkilöstöprosessien
kautta. Tutkimusryhmämme kolme keskeistä
teemaa ovat kansainvälinen henkilöstöjohtaminen, strateginen henkilöstöjohtaminen ja johtajuuden tutkiminen. Tässä artikkelissa esitellään
ensin keskeisiä, tällä hetkellä käynnissä olevia
tutkimushankkeitamme. Toisessa osassa perehdytään syvemmin ylimmän johdon näkemyksiin vastuullisesta henkilöstöjohtamisesta aiemmin julkaistuun tiedeartikkeliin perustuvan
tiivistelmän avulla.
Kansainvälisen henkilöstöjohtamisen kentässä olemme jo pitkään tutkineet kansainvälistä
työliikkuvuutta. Tällä hetkellä olemme mukana Global Mobility of Employees -konsortiohankeessa (www.glomo.eu), jolle on myönnetty
neljän miljoonan hankerahoitus EU:n Horizon
68 | Työn Tuuli 2/2019

2020 -ohjelmasta. Hanke on kansainväliseen
työliikkuvuuteen liittyvä monitieteinen tutkimus- ja tohtorikoulutusohjelma, johon on rekrytoitu 15 kansainvälistä tutkijaa eri maihin.
Mukana on yrityspartnereita, kuten Airbus,
Wärtsilä ja Siemens-Gamiza. Vaasassa toteutettavat osahankkeet tarkastelevat ekspatriaattien
kehittymistä ja uramenestystä sekä hyvinvointia. Hankkeissa tutkitaan komennukselta palanneita ekspatriaatteja partneriyrityksissä eri
maissa ja tehdään seurantatutkimuksia suomalaisten ekspatriaattien keskuudessa yhteistyössä
Suomen Ekonomit ja Tekniikan Akateemiset
liittojen kanssa. Hankejohtajana Vaasassa toimii prof. Vesa Suutari.
Kansainvälinen palkitseminen -hankkeessa selvitetään kansainvälisissä tehtävissä toimivien
Suomen Ekonomit -liiton jäsenten palkkausperiaatteita ja palkkauksen vaikutuksia henkilöstön sitoutuneisuuteen ja tyytyväisyyteen.
Vastaajina on erityyppisiä kansainvälisiä johtajia/asiantuntijoita, jotka ovat ulkomailla joko
organisaatioiden lähettäminä tai he ovat hakeutuneet itsenäisesti ulkomaille töihin. Siten
on mahdollista verrata erilaisia ekspatriaatti-/
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sopimustyyppejä, joita ovat muun muassa komennussopimukset, paikalliset sopimukset jans.
Local Plus-sopimukset). Lyhytkestoisiin komennuksiin liittyvässä kansainvälisessä hankkeessa tarkastellaan tällaisten komennuksien
ominaispiirteitä sekä niiden johtamista. Hankkeen aineisto kerätään englantilaisen yritysverkoston kautta yhteistyössä englantilaisten tutkijoiden kanssa. Näistä hankkeista vastaa prof.
Vesa Suutari.
Kansainvälinen tutkimushanke Global Work
Design (globaali tutkimus työnkuvista) on yliopistonlehtori Maria Järlströmin vetämä hanke
(Suomen osatutkimus). ‘Work designilla’ tarkoitetaan työtehtävien, toimintojen, suhteiden ja
vastuiden sisällön kehittämistä ja organisointia.
Työelämässä tapahtuvien suurten muutosten,
kuten esimerkiksi digitalisaation, vuoksi on tärkeää selvittää, kuinka työhön voidaan sisällyttää
ihmisiä motivoivia elementtejä. Monikansallisilla yrityksillä on tarve ymmärtää, kuinka sekä
eri maiden työntekijät että johtajat voivat tulkita
hyvää työtä ja tapoja, joilla sitä voidaan toteuttaa. Hankkeessa etsitään vastauksia esimerkiksi
seuraaviin kysymyksiin: Miten työ eroaa eri kulttuurien välillä? Kuinka kansallinen kulttuuri voi
vaikuttaa työn suunnittelun ja sen seurausten
välisiin suhteisiin? Ja Mikä on ”hyvää työtä” ja
miten se vaihtelee kulttuureittain? Hankkeen vetovastuu on USA:ssa ja mukana on noin 40 maata, joista jokaisesta on kerätty tutkimusaineistoa.
Liikesivistysrahasto rahoittaa tutkimusta.
Strategisen henkilöstöjohtamisen kentässä
meneillään on Henkilöstövahvuuden muutoksen hallittu hoitaminen (HELLO) -hanke. Tutkimushanke keskittyy henkilöstövahvuuksien
muutosten hallintaan organisaatioissa. Tarkoituksena on tutkimuksen keinoin selvittää, millä johtamisen käytännöillä voidaan vaikuttaa
siihen, että tällaiset prosessit voitaisiin hoitaa
mahdollisimman hyvin. Tutkimuksessa tarkastellaan sekä henkilöstövähennysten että fuusioiden aiheuttamien henkilöstömuutosten
vaikutuksia organisaatioissa. Yhtenä käytänMonipuolista henkilöstöjohtamisen tutkimusta

nöllisenä tuloksena hankkeesta ilmestyy joulukuussa 2019 opas henkilöstömuutoksen hallittuun hoitamiseen, ja se tulee olemaan vapaasti
saatavissa. Kohdeorganisaatiot sijaitsevat eri
puolilla Suomea ja edustavat sekä isoja että pieniä yrityksiä. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii
prof. Riitta Viitala ja hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.
Uusi uljas HR? Henkilöstöjohtamisen digitalisaatio on prof. Adam Smalen johtama ja Suomen Akatemian rahoittama Aalto-yliopiston
kanssa yhteistyössä tehtävä konsortiohanke.
Digitalisaation vaikutuksista henkilöstöjohtamiseen on olemassa vielä hyvin vähän tietoa.
Tässä hankkeessa tuotetaan tietoa siitä, mitkä
asiat edesauttavat ja mitkä estävät ihmisten johtamiseen liittyviä digitalisaatioprosesseja. Hanke tarkastelee, onko ”Uljas uusi HR” pelkkää
hypeä vai tulemmeko näkemään perusteellisia
muutoksia henkilöstöhallinnon käytännöissä.
Jos nämä muutokset materialisoituvat, mitä ne
ovat, miksi ne tapahtuvat ja mitä niistä seuraa?
Liiketoiminnan strategisia kysymyksiä erityisesti yrittäjien näkökulmasta tarkastelee prof. Monika von Bonsdorffin vetämä hanke: Yrittäjien
eläkeprosessi: suunnittelu, päätöksenteko, siirtyminen ja sopeutuminen eläkkeellä oloaikaan
(ENTREPRENEUR). Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, millainen on yrittäjien eläkkeelle siirtymisprosessi ja millaiset yksilö-, organisaatio-, ja yhteiskuntatason tekijät
ovat yhteydessä heidän eläkkeelle siirtymispäätöksiinsä suomalaisissa mikro- ja pienikokoisissa yrityksissä. Hankkeessa tarkastellaan myös
yrittäjien sopeutumista eläkkeellä oloaikaan.
Eläkkeelle siirryttäessä on tehtävä päätös yrityksen tulevaisuudesta – myydäänkö se, löytyykö
lähipiiristä jatkaja vai joudutaanko yritys lopettamaan. Nämä päätökset vaikuttavat suuresti
yrityksen työntekijöiden tulevaisuuteen. Tietoa
yrittäjien eläkeprosessista tarvitaan edistämään
yrittäjien onnistunutta eläkkeelle siirtymistä ja
eläkeaikaan sopeutumista sekä yritystoiminnan
jatkumisen ja työpaikkojen säilymisen turvaaTyön Tuuli 2/2019 | 69

miseen. Hankkeen aikana kerätään pitkittäinen
tutkimusaineisto. Hanketta rahoittaa Suomen
Akatemia. https://www.chydenius.fi/fi/kauppatieteet/tutkimus-ja-kehittaminen/hankkeet/entrepreneur.
Ajan valta (AJAVA) -hankkeessa puolestaan
tutkitaan ajan merkitystä työelämässä: aikarakenteita, aikaan liittyvää valtaa ja ihmisten
kokemusta aikakehyksistä osana ammatillista
identiteettiä. Tutkimuksissa selvitetään myös aikapaineiden merkitystä työhyvinvoinnille, suoriutumiselle ja innovatiivisuudelle. Tutkimus on
luonteeltaan sekä määrällistä että laadullista
tutkimusta, ja se kohdentuu useille toimialoille
käsittäen pääosin pk-yrityksiä. Hanketta vetää
prof. Riitta Viitala, ja hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.
Hyvinvointi erilaisissa työtehtävissä -hankkeessa tutkitaan, minkälaiset erityiset kyseiseen tehtävään liittyvät tekijät vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin ja millaisia seurauksia sillä on.
Kiinnostuksen kohteena ovat erilaiset työkontekstit, esimerkiksi terveydenhuoltoala ja kansainväliset tehtävät (ekspatriaatit, kansainväliset liikematkustajat, globaalien virtuaalitiimien
jäsenet). Hyvinvoinnin teemaan linkittyvinä ilmiöinä tarkastellaan muun muassa johtajuutta,
sosiaalisia suhteita työssä sekä työn ja yksityiselämän yhteeensovittamiseen liittyviä kysymyksiä. Eri ammattiryhmissä työn erityispiirteinä
tarkastellaan mm. digitalisaatiota, työväkivaltaa ja hajautettuja tiimejä. Tätä hanketta vetää
prof. Liisa Mäkelä.
Myös Johtajuus-tutkimusteemassa toimintamme on aktiivista. GLOBE – Culture and leadership around the world on yksi kansainvälisesti
tunnetuimmista sosiaalitieteiden tutkimushankkeista. GLOBE2020. Tutkimusryhmämme on
mukana hankkeessa ja tutkii kulttuurisia käytänteitä, hyvän johtajuuden piirteitä ja luottamuksen edellytyksiä. Tutkimusaineistoa kerätään keskijohdolta yli 110 maasta. Prof. Adam
Smale toimii Suomen osatutkimuksen vetäjänä.
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Valmentavalla esimiestyöllä parempaa työhyvinvointia muutoksissa (VESPA) -hanke keskittyy henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen
esimiestyön käytäntöjä kehittämällä. VESPAhankkeen keskeinen käytännön päämäärä on
työhyvinvointilähettiläiden kouluttaminen esimiehistä. Kehitysprosessiin valitut esimiehet
sitoutuvat toimimaan vertaistukena ja mentoroijina omissa organisaatioissaan muille esimiehille osana uuden organisaation hyvinvoinnin
rakentumista. He pääsevät hankkeessa myös
itse vaikuttamaan omaan toimintakonseptiinsa
ja käsiteltäviin asioihin. Hankkeeseen osallistuvat esimiehet muodostavat maakunnan kattavan verkoston, joka palvelee koko maakunnan
valmistelua, uutta maakuntaa ja alueen kuntia
ja kaupunkeja. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Paula Naumanen. Kohdejoukko on
Etelä-Pohjanmaan kunnista. Rahoittajina ovat
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, EteläPohjanmaan liitto ja KEVA.
Tekoäly ja esimiestyö -hankkeessa selvitetään
digitalisoituvien työpaikkojen esimiesten haasteita ja osaamisvaatimuksia työn ja alaisten
osaamisvaatimusten muuttuessa. Lisäksi kehitetään keinoja tukea esimiesten valmiuksien kehittämiseen digimuutoksiin vastaamiseksi. Käytännöllisenä hyötynä hankkeessa kehitetään
teoreettisesti perusteltuja ja käytännöllisiä työkaluja fasilitoida oppimis- ja muutosprosesseja
työpaikoilla, joissa älykkäät järjestelmät muuttavat palveluprosesseja ja työtä. Hanke on ESRrahoitettu. Projektipäällikkönä hankkeessa
toimii tutkijatohtori Susanna Kultalahti. Hanke on osaprojekti laajemmasta LEADBEHAhankkeesta, jossa ovat mukana Turun yliopisto,
Lapin yliopisto, Vaasan yliopisto, Lappeenrannan amk ja Laurea amk.
HELLA – Higher Education Learning Lab
-hankkeen tavoitteena on kehittää korkeakoulujen sisäisiä ja korkeakoulujen välisiä toimintamalleja, joiden avulla voidaan paremmin koordinoida korkeakoulupedagogista koulutusta
ja tutkimusta sekä korkeakoulujen hallinnon
Monipuolista henkilöstöjohtamisen tutkimusta

pedagogisia toimintamuotoja. Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeen osahankkeessa tarkastellaan johtajuutta koulutusohjelman
kontekstissa jaettuna ja yhteistoiminnallisena
ilmiönä. Hankkeessa on mukana Vaasan yliopiston lisäksi VAMK, Arcada, ÅA ja Novia.
Tutkimusryhmästämme hankkeessa toimii yliopisto-opettaja Jenni Kantola.

ja MBA-ohjelmassa. Kerromme mielellämme
lisää tekemästämme tutkimuksesta. Artikkelimme jatkuu Maria Järlströmin tutkimustiivistelmällä, jossa kuvataan ylimmän johdon näkemyksiä vastuullisesta henkilöstöjohtamisesta ja
sen keskeisistä sidosryhmistä. Kerromme mielellämme lisää tekemästämme tutkimuksesta. n

Sovitteluhankkeen tavoitteena on työyhteisösovitteluprosessin rakentaminen ja soveltaminen
yliopisto-organisaatioon ja uusien käytäntöjen
jalkauttaminen henkilöstökoulutusten avulla.
Tavoitteena on matalan kynnyksen malli, jossa
kehitetään konfliktien ratkaisukeinoja ja yhteisön vuorovaikutuskulttuuria. Hanketta vetää
yliopisto-opettaja Jenni Kantola yhteistyössä
Vaasan yliopiston henkilöstöpalveluiden asiantuntijoiden kanssa.
5C – Cross-Cultural Collaboration on Contemporary Careers on yli 30 maata kattava yhteishanke, jossa tutkitaan uramenestystä ja urajohtamista. Yhteiskunnallisten erojen lisäksi
hankkeessa ollaan kiinnostuneita myös esimerkiksi iän, sukupolven, perhetaustan, etnisen
alkuperän, toimialan vaikutuksista ihmisten
uriin. Prof. Adam Smale toimii Suomen edustajana tässä hankkeessa.
Ekonomit työuralla – Persoonallisuus ja uraorientaatiot uraliikkuvuuden ja uramenestyksen selittäjänä –hanke keskittyy selvittämään
persoonallisuuden ja uraorientaatioiden merkitystä ja vaikutusta uraliikkuvuuteen ja uramenestykseen. Kyseessä on pitkittäinen ekonomiaineistoon pohjautuva tutkimus, jonka
vastuuhenkilönä toimii yliopistonlehtori Maria
Järlström. Kaute rahoittaa tutkimusta.
Esittelemme tutkimustuloksiamme sekä Suomessa että ulkomailla ja julkaisemme jatkuvasti tieteellisiä artikkeleita, kirjan lukuja, käytännönläheisiä tutkimusraportteja, kirjoja ja
oppaita. Hyödynnämme tutkimustamme myös
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelmassamme
Monipuolista henkilöstöjohtamisen tutkimusta
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Maria Järlström

Ylimmän johdon näkemyksiä
vastuullisesta henkilöstöjohtamisesta ja sen keskeisistä sidosryhmistä
Järlström, M., Saru, E. & Vanhala, S. 2018. Sustainable Human Resource Management with Salience of Stakeholders: A Top Management Perspective. Julkaisu on
saatavilla: https://rdcu.be/bRvbm
Tässä artikkelissa kuvataan, miten ylin johto ymmärtää vastuullista henkilöstöjohtamista
ja miten se tunnistaa ja priorisoi sidosryhmiä vastuullisessa henkilöstöjohtamisessa.
Empiirinen aineisto on kerätty osana HR Barometri -tutkimusta. Laadullisessa analyysissä
tunnistettiin neljä vastuullisen henkilöstöjohtamisen osa-aluetta: oikeudenmukaisuus ja
yhdenvertaisuus, läpinäkyvät henkilöstökäytänteet, työntekijöiden hyvinvointi ja kannattavuus. Nämä osa-alueet yhdistyvät laajempiin vastuualueisiin: laillisuus ja eettisyys,
johtaminen ja johtajuus, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Ympäristöön liittyvä
vastuu ei juuri noussut aineistossa esiin. Vastuulliseen henkilöstöjohtamiseen kytkeytyi
useita sidosryhmiä, joista henkilöstö on ehkä kriittisin arvioimaan vastuullista henkilöstöjohtamista. Tutkimuksen uutuusarvo liittyy vastuulliseen henkilöstöjohtamisen osa-alueisiin, laajempiin vastuualueisiin ja kriittisiin sidosryhmiin ylimmän johdon näkökulmasta.

Taustaa
Työelämässä tapahtuu merkittäviä muutoksia
mm. globalisaation, digitalisaation ja väestön ikääntymisen myötä. Samalla yritysten
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vastuullisuus on noussut vahvasti esiin osana
laajempaa kansainvälistymiskehitystä. Yritysten kohdalla vastuullisuus linkittyy ihmisiin, talouteen ja ympäristöön, joissa lainsäädännöllä on keskeinen rooli. Yritysvastuusta
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(corporate responsibility) on tullut näkyvä ja
olennainen osa mm. yritysten strategiaa, johtamista ja viestintää (Carroll, 2015).
Vastuullisuuskysymykset kiinnostavat yritysten
sidosryhmiä (esim. yhteiskunta, yhteistyökumppanit, asiakkaat, henkilöstö). Lisäksi yrityksillä
on yhä suurempi tarve osoittaa sidosryhmilleen,
että niiden toiminta on vastuullista. Yrityksiä
haastaa puolestaan se, että kaikki sidosryhmät
ovat tärkeitä, mutta sidosryhmillä on erilaisia
odotuksia, joiden kanssa joudutaan tasapainoilemaan (Freeman, 1984; Freeman ym., 2004).
Esimerkiksi sijoittajat odottavat hyviä tuottovaatimuksia, asiakkaat tuotteiden ja palvelujen laatua ja vastuullisuutta, toimittajat luotettavuutta
ja henkilöstö oikeudenmukaista palkitsemista,
hyviä työoloja, reilua kohtelua ja pitkiä työsuhteita. Kilpailun kiristyminen heijastuu usein kuitenkin henkilöstökuluissa säästämiseen ja työvoiman joustavuuden tarpeen lisäämiseen (esim.
vuokratyö). Kiristyneessä kilpailutilanteessa on
henkilöstön työhyvinvointi ja siihen panostaminen noussut yhdeksi keskeiseksi vastuullisen
henkilöstöjohtamisen kysymyksistä. Parhaimmillaan vastuullinen toiminta tuo yritykselle kilpailuetua ja lisää uskottavuutta eri sidosryhmien
keskuudessa. Se vaikuttaa myönteisesti sisäiseen
ja ulkoiseen työnantajakuvaan mahdollistaen
kyvykkyyksien pitämisen ja houkuttelemisen.
Nostamalla henkilöstöä koskevat asiat strategiseen keskusteluun, yritys joutuu tarkastelemaan
myös eettisiä kysymyksiä, sosiaalista vastuuta,
ihmisten kohtelua ja yrityksen omaa arvomaailmaa. Kiinnostuksen kohteena artikkelissamme
oli se, miten ylin johto käsitteellistää vastuullisen henkilöstöjohtamisen ja mihin sidosryhmiin
vastuullinen henkilöstöjohtaminen yhdistetään.
Henkilöstöjohtamisen teoriassa ja tutkimuksessa on toistaiseksi vähän hyödynnetty sidosryhmänäkökulmaa, jolla voidaan saada syvällistä
ymmärrystä vastuullisuuskysymyksiin.
Tutkimusaineisto kerättiin verkkokyselyllä eri
vastaajaryhmiltä (mm. johtajat, esimiehet, hen-

kilöstöammattilaiset, luottamusmiehet) yksityiseltä ja julkiselta sektorilta osana laajempaa
HENRY ry:n HR Barometri -tutkimusta (Viitala & Järlström, 2014). Ylintä johtoa edustaa
21 % koko aineistosta (N=2579). Ylimmästä
johdosta 55 % oli yksityiseltä sektorilta, 52 %
oli naisia ja 60 % oli henkilöstöjohdon edustajia. Kyselyssä haettiin vastausta kysymykseen:
”Mistä osa-alueista vastuullinen henkilöstöjohtaminen koostuu?”. Lopullinen aineisto käsitti
289 vastausta. Tutkimuksen konteksti on Suomi, joka muiden Pohjoismaiden tapaan on arvioitu korkealle tasa-arvossa, sosiaalisessa hyvinvoinnissa ja yrityksen sosiaalisessa vastuussa.

Mitä on vastuullinen
henkilöstöjohtaminen?
Henkilöstöjohtamisen vastuullisuuskeskustelu
on suhteellisen uutta, ja käsitteistö on siten vielä vakiintumatonta. Tämä tutkimusalue uudistaa varsin yksipuolista ja tuloksellisuuskeskeistä näkökulmaa, joka on vallinnut strategisessa
henkilöstöjohtamisessa jo useita vuosia (Beer
ym., 2015). Strategisen henkilöstöjohtamisen
teoreettisissa lähtökohdissa ja malleissa erotetaan ns. ”kova” ja ”pehmeä” henkilöstöjohtaminen (esim. Beer ym., 2005; Legge, 2005). ”Pehmeä” henkilöstöjohtaminen viittaa enemmän
työntekijälähtöiseen ja kehittämisorientoituneeseen lähestymistapaan kuin ”kova” henkilöstöjohtaminen. Lisäksi siinä huomioidaan henkilöstöpolitiikkaan vaikuttavat tekijät, kuten
sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät, konteksti sekä
lyhyen (esim. organisaation tuloksellisuus) että
pitkäntähtäimen tavoitteet (esim. henkilöstön
hyvinvointi ja sosiaalinen hyvinvointi). Se jättää
kuitenkin huomioimatta ns. eettiset arvot, joilla
edellä mainittuihin tavoitteisiin voitaisiin päästä. Vaikka ”pehmeä” henkilöstöjohtaminen vaikuttaa eettisemmältä kuin kova henkilöstöjohtaminen, sillä on havaittu olevan myös kielteisiä
vaikutuksia työntekijöihin (Kozica & Kaizer,
2012). Esimerkiksi koulutus, osallistuminen ja
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työn laajentaminen voivat johtaa lisääntyvään
stressiin, työuupumukseen ja mielenterveydellisiin ongelmiin (Docherty ym., 2002).
Strategisen henkilöstöjohtamisen tuloksellisuuskeskustelussa henkilöstöjohtamisen vaikutukset, kuten henkilöstön hyvinvointi, on nähty
lähinnä välillisenä suhteessa yrityksen tuloksellisuuteen. Vastuullisen henkilöstöjohtamisen ydinkysymyksiä onkin se, mitä tarkoitusta
varten henkilöstökäytänteitä luodaan – onko
henkilöstön hyvinvointi tulos itsessään vai ainoastaan keino taloudellisen tuloksen saavuttamiseen? Ideaalitilanteessa henkilöstöjohtamisella
voidaan vaikuttaa näihin molempiin.
Vastuullisella henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan (esim. Freitas ym., 2011, 226) organisaation vastuullisuuden saavuttamista kehittämällä
henkilöstöstrategioita, -politiikkoja ja -käytäntöjä, jotka ottavat samanaikaisesti huomioon
taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset näkökulmat niihin liittyvät tavoitteet). Vastuullinen
henkilöstöjohtaminen voidaan nähdä rakentuvan yrityksen arvoille, joilla on keskeinen rooli yrityskulttuurissa. Useimmat yritykset ovat
käyneet arvokeskustelua ja julkistaneet arvojaan. Konkreettisiksi ja näkyviksi arvot tulevat
lopulta vasta päätöksenteossa, jolloin mahdolliset ristiriidat tavoitteiden ja arvojen välillä voivat nousta esiin. Viimeaikaiset mediakeskustelut mm. hoiva-alan yrityksissä ovat liittäneet
henkilöstöjohtamisen vastuullisuuden heikkoihin työolosuhteisiin ja siten henkilöstön työpahoinvointiin – myös Suomessa.
Aiempien tutkimusten mukaan monet henkilöstökäytännöt voidaan nähdä vastuullisuuteen
linkittyneinä – kuten avoin kommunikaatio,
suoriutumisen arviointi, osaamisen kehittäminen, urien hallinta, työntekijöiden osallistumisen
edistäminen, esimiestyö, sisäinen viestintä, työskentelyolosuhteet, työn ja perheen/yksityiselämän yhteensovittaminen (esim. Aaltonen ym.,
2004; Barrena-Martinéz ym., 2019; Ehnert,
2009; Guerci & Pedrini, 2014; Macke & Genari,
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2019; Wells, 2011). Näillä henkilöstökäytänteillä
nähdään olevan yhteys myös työhyvinvointiin.
Kuten liiketoiminnassa, myös henkilöstöjohtamisessa on tärkeää tunnistaa keskeiset sidosryhmät. Mille sidosryhmille henkilöstöjohtaminen
on oikein vastuussa ja mitä vastuullisuus henkilöstöjohtamisessa oikein tarkoittaa? Eri sidosryhmien painoarvo heijastelee mm. niiden
valtaa, legitimiteettiä ja kiireellisyyttä. Yrityksen sisällä henkilöstö muodostaa tärkeimmän
sidosryhmän sekä normatiivisesti että välillisesti. Henkilöstö edustaa yritystä suhteessa muihin
sidosryhmiin (esim. asiakkaat) ja toimii myös
yrityksen nimissä. Henkilöstö on usein myös taloudellisesti riippuvainen yrityksestä, jolloin yrityksen tuloksellisuudella on vaikutusta suoraan
henkilöstöön ja sen työllistymisen jatkuvuuteen.
Henkilöstön kokemus ja havainnot henkilöstöjohtamisen tavoitteista, käytäntöjen toimivuudesta ja oikeudenmukaisuudesta vaikuttavat
olennaisesti myös siihen, miten vastuullisena
henkilöstöjohtaminen organisaatiossa näyttäytyy (Nishii & Wright, 2013).
Vaikka henkilöstö viime kädessä arvioi sen,
kuinka vastuullista henkilöstöjohtaminen organisaatiossa on, yritysjohdolla on merkittävä
rooli henkilöstökäytänteiden legitimoinnissa
ja resurssien kohdentamisessa (Bowen & Ostroff, 2004). Tämän takia heidän näkemyksensä
vastuullisesta henkilöstöjohtamisesta on varsin
kiinnostava. Kuviossa 1 on tiivistetty vastuullisen henkilöstöjohtamisen osa-alueet ja niiden
keskeisin sidosryhmä ylimmän johdon näkökulmasta (Järlström & Saru, 2019).
Ylimmän johdon mukaan vastuullinen henkilöstöjohtaminen koostuu neljästä osa-alueesta ja niihin liittyvistä keskeisistä sidosryhmistä
(kuva 1):
– Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus näkyy
muun muassa ihmisoikeuksien ja lakisääteisten
asioiden kautta (mm. työoikeus, työehtosopimukset, paikalliset sopimukset, yhteistoiminta-
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Kuva 1. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen ja sen osa-alueet sidosryhmineen (Järlström & Saru, 2019).

neuvottelut) esimerkiksi monimuotoisuutena,
eettisyytenä ja esimiehen esimerkillisenä käyttäytymisenä. Tällä alueella lainsäätäjät ja ammattiliitot ovat keskeinen sidosryhmä, joka turvaa sekä työnantajan että työntekijän oikeuksia
ja asettaa minimiehdot vastuulliselle toiminnalle (esim. minimipalkka ja syrjintäkielto iän,
sukupuolen tai kansallisuuden perusteella).
Organisaation omat arvot, intressit ja resurssit
vaikuttavat siihen, miten pitkälle se voi ja haluaa vastuullisuutta viedä.
– Läpinäkyvät henkilöstökäytänteet viittaavat
muun muassa rekrytointiin ja resurssien kohdentamiseen, osaamisen kehittämiseen, palkitsemiseen, urasuunnitteluun, osallistamiseen ja
joustavuuteen. Henkilöstökäytänteet, joita henkilöstöammattilaiset kehittävät, todentuvat pitkälti esimiesten toimesta, joten avoin vuorovai-

kutus henkilöstöammattilaisten, esimiesten ja
henkilöstön välillä korostuu.
– Kannattavuus yhdistyy siihen, että henkilöstöjohtaminen on tavoitteellista ja strategialähtöistä. Tämä edellyttää henkilöstöammattilaisilta
proaktiivisuutta ja pidemmän aikajänteen ajattelua. Kannattavuus yhdistyy moniin sidosryhmiin, mutta ensisijaisesti työnantajaan ja omistajiin, jotka haluavat tuottoa sijoitukselleen.
Kun yritys menestyy, myös henkilöstöllä on
mahdollisuus menestyä. Vain kannattava yritys
voi tarjota resursseja henkilöstökäytänteiden
kehittämiseen ja työpaikkojen säilymiseen pidemmällä aikavälillä.
– Työntekijöiden hyvinvointi (mukaan lukien
työkyky) ja siitä huolehtiminen oli yksi keskeinen vastuullisen henkilöstöjohtamisen osa-alue.

Ylimmän johdon näkemyksiä vastuullisesta henkilöstöjohtamisesta ja sen keskeisistä sidosryhmistä

Työn Tuuli 2/2019 | 75

Työturvallisuus nostettiin esiin laajasti sekä henkiset että fyysiset stressitekijät ja pyrkimys niiden vähentämiseen. Ylin johto korosti esimiesten johtajuustyylin merkitystä siten, että esimies
on helposti lähestyttävä jopa vaikeissa asioissa,
luotettava ja kykenevä huomioimaan yksilöiden väliset erot. Ylimmän johdon näkemyksissä
tuli esiin se, että vastuullisessa henkilöstöjohtamisessa on tärkeä huolehtia sekä kannattavasta toiminnasta että henkilöstön hyvinvoinnista.
Kokemukset oikeudenmukaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta sekä läpinäkyvistä henkilöstökäytänteistä edesauttavat henkilöstön työhyvinvointia. Hyvinvointi rinnastuu ensisijaisesti
työntekijöihin sidosryhmänä, vaikka myös johdolla ja erityisesti esimiehillä on merkittävä rooli ja vastuu henkilöstön hyvinvoinnista.

Miten toteutetaan vastuullista henkilöstöjohtamista?
Lähtökohta vastuulliselle toiminnalle on lainsäädännön noudattaminen. Suomessa lähtökohta on selkeä ja lakeja noudatetaan yleensä hyvin, mutta haasteita voi tulla silloin, kun
toimintaa on ulkomailla (esim. alihankkijat).
Pisimmälle viedyssä vastuullisuusajattelussa noudatettaisiin Suomen lainsäädäntöä eikä
kohdemaan.
Vastuullinen henkilöstöjohtaminen siirtää rajapintaa työstä yksityiselämän puolelle. Kyse voi
olla esim. vapaa-ajanvakuutuksesta, työn ja elämän yhteensovittamisesta, kuten eri joustoista,
uni-, ravinto-, liikunta- tai talousopastuksesta,
ja palautumisen seurannasta laajemmin sekä
työssä että vapaa-ajalla.

sekä vuosi- ja vastuullisuusraportoinnin kautta,
joissa raportoidaan mm. työturvallisuudesta ja
-hyvinvoinnista, ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta. Raportoinnin perusteella voidaan todeta,
että yrityksillä on ainakin hyvä pyrkimys huolehtia henkilöstöstä ja toimia vastuullisesti.
Vastuullisen henkilöstöjohtamisen toteuttamiselle ei löydy tyhjentävää listaa, koska organisaatiot, niiden toimintaympäristö ja resurssit
ovat erilaisia. Alla on listattu joitakin ehdotuksia vastuullisen henkilöstöjohtamisen lisäämiseksi erityisesti Suomessa:

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
Vastuullinen henkilöstöjohtaminen korostaa läpinäkyvyyttä henkilöstökäytänteissä - olipa kyse
sitten esim. rekrytoinnista, suorituksen arvioimisesta tai palkitsemisesta. Myös avoimuutta ja
vuoropuhelua tulisi lisätä eri sidosryhmien kanssa. Osin tämä tapahtuukin yritysten kotisivujen
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•
•
•

lisäkoulutus työlainsäädännöstä ja työehtosopimuksista
laaja työterveys ja työhyvinvointiin panostaminen yli lakisääteisen tason; mahdollisuus mittauttaa oma työhyvinvoinnin
taso (palautuminen, nukkuminen, syöminen ja liikkuminen)
huomioidaan ihminen
kokonaisvaltaisesti(työkyky/terveys, vapaa-aika, perhe- ja talousasiat)
vastuullisen kulttuurin rakentaminen ja
vastuullisuuden korostaminen kaikessa
päätöksenteossa
henkilöstön roolin vahvistaminen oman
osaamisen, työn ja organisaation kehittämisen kautta
tuki ja huomio esimiestyöhön: koulutus,
kehittäminen ja arviointi
vuorovaikutuksen ja avoimuuden lisääminen läpi organisaation
henkilöstön vapaa-ajan toiminnan tukeminen
tasa-arvoinen ja monimuotoinen rekrytointipolitiikka (mm. vajaakuntoiset) ja
palkkatasa-arvo
viihtyisät, turvalliset ja ergonomiset työtilat
työajan joustomahdollisuudet (esim. liukuva työaika, etätyö)
varhaisen välittämisen malli ja menettelytavat (code of conduct)
pitkän tähtäimen ajattelu

Ylimmän johdon näkemyksiä vastuullisesta henkilöstöjohtamisesta ja sen keskeisistä sidosryhmistä

Lopuksi
Yritysten vastuullisuusstrategia muotoutuu
omanlaisekseen sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien vaikutuksesta. Tavoitteena meidän tutkimuksessa oli lisätä tietämystä vastuullisesta
henkilöstöjohtamisesta, sen osa-alueista ja keskeisistä sidosryhmistä ylimmän johdon näkökulmasta. Vastuullisen henkilöstöjohtamisen
osa-alueet olivat seuraavat: oikeudenmukaisuus
ja yhdenvertaisuus, läpinäkyvät henkilöstökäytänteet, henkilöstön hyvinvointi ja kannattavuus. Nämä osa-alueet yhdistyvät laajempiin
vastuualueisiin: laillisuus ja eettisyys, johtaminen ja johtajuus, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Vähiten ylimmän johdon näkemyksissä näkyi ulkoiseen ympäristöön liittyvä
vastuu esimerkiksi materiaalihävikin, energian, paperittomuuden, matkustuksen ja etätyön
ympäristövaikutukset. Lisäksi useita kriittisiä
sidosryhmiä tunnistettiin, joihin vastuullisen
henkilöstöjohtamisen osa-alueet yhdistyvät.
Henkilöstö lienee se kriittisin ryhmä, joka arvioi miten vastuullinen henkilöstöjohtaminen organisaatiossa toteutuu. Nähtäväksi jää, miten
nämä vastuullisen henkilöstöjohtamisen tunnistetut osa-alueet siirtyvät yrityksen arvoihin ja
päätöksentekoon.
Vastuullinen henkilöstöjohtaminen tuo toteutuessaan useita hyötyjä yritykselle, kuten
hyvä ”fiilis” työpaikalla, säästöt (mm. vähäiset
poissaolot), tehokkuus, kilpailukyvyn parantuminen, kohentunut liiketoiminnan tulos ja
työnantajakuva. Vaikka vastuullisuuden kasvattaminen voi lisätä kustannuksia, taloudelliset
tekijät voivat olla myös vastuullisuuden motiivi
tai toisaalta myös sen rajoite. Vastuullisuuteen
tulokset voivat olla vaikeasti suoraan mitattavissa, mutta hyödyt on mahdollista tunnistaa (esim. eläkevakuutusluokan pieneneminen,
kustannussäästöt).
Vain harvat henkilöstöammattilaiset tunnistavat
roolinsa merkittäväksi suhteessa vastuullisuuskeskusteluun (Boudreau & Ziskin, 2011). Moni

henkilöstöammattilainen mieltää vastuullisuusteeman yhdistyvän yksittäisiin operaatioihin,
työympäristön turvallisuuteen ja terveellisyyteen ja/tai julkisiin tehtäviin. Vastuullisuusnäkökulma voi muuttaa henkilöstöammattilaisten roolia ja osaamisvaateita, kun toimitaan
useiden sidosryhmien parissa. Vastaavasti odotusarvo on, että henkilöstöammattilaiset ovat
entistä proaktiivisempia tunnistamaan mahdolliset vastuullisuuteen liittyvät haasteet ja kykeneviä viestimään näistä haasteista. Vastuullisesta henkilöstöjohtamisesta huolehtiminen ei ole
kuitenkaan vain henkilöstöammattilaisten tehtävä, vaan myös johdolla ja esimiehillä on tärkeä rooli ja jopa velvollisuus asian suhteen. n
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Henkilöstöjohtamisen tutkimus
sosiaali- ja terveysalalla
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella on tutkittu henkilöstöjohtamista sote-alalla eri
näkökulmista jo pitkään. Nykyisin henkilöstöjohtamisen tutkimus kohdistuu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden ja johtajien yhteistyöhön, osaamiseen ja
osaamisen kehittämiseen; henkilöstöjohtamisen toimintamalleihin ja -prosesseihin sekä
johtamisen vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen. Lisäksi yhteensovittava johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa on tutkimuksen keskiössä. Henkilöstöjohtamista tutkitaan myös
luovilla ja innovatiivisilla menetelmillä. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen vahvuutena
on mahdollisuus yhdistää talouden ja tiedon hallinnan näkökulmia henkilöstöjohtamisen
kysymysten tarkasteluun tulevaisuudessa. Laitoksen monitieteinen toimintaympäristö
antaa tälle hyvät lähtökohdat.
AVAINSANAT: sosiaali- ja terveyspalvelut, henkilöstöjohtaminen, vaikuttavuus

Sosiaali- ja terveysala on ollut viime vuosien
ja vuosikymmenten laajojen muutosten mittapuulla tarkasteltuna kiinnostava tutkimuskohde – myös johtamisen näkökulmasta. Ala on
tietointensiivinen ja henkilöstövaltainen. Siellä
työskentelevät henkilöt kohtaavat usein vaikeissa elämäntilanteissa olevia asiakkaita ja potilaita. Kysymykset siitä, millaista sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden joukkoa ja miten
näissä muutoksissa johdetaan, ja tulisi johtaa,
jotta he pystyvät parhaalla mahdollisella tavalHenkilöstöjohtamisen tutkimus sosiaali- ja terveysalalla

la vastaamaan asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin,
ovat erityisen kiinnostavia. Tähän mittavaan
haasteeseen olemme sosiaali- ja terveysjohtamisen asiantuntijoina osaltamme tarttuneet.
Pääsääntöisesti tutkimuksemme on kohdistunut julkisen sektorin henkilöstöjohtamisen kysymyksiin, mutta yhä enemmän olemme myös
kiinnostuneet yksityisen sote-alan ja järjestöjen
johtamisen kysymyksistä. Tulkitsemme henkilöstöjohtamisen laajasti, sillä alan luonteesta johtuen henkilöstöä ei voi jättää huomiotta
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johtamisesta puhuttaessa. Tarkastelemme tässä
artikkelissa millaista henkilöstöjohtamisen tutkimusta on Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja
terveysjohtamisen laitoksella (STJ) tehty ja kuvaamme myös tekeillä olevaa tutkimusta.
Tänä vuonna 40 vuotta täyttäneellä STJ-laitoksella on pitkät perinteet henkilöstöjohtamisen
tutkimuksessa. Sekä tutkijat että eri tasoisten
opinnäytetöiden tekijät ovat olleet kiinnostuneita johtajista ja työntekijöistä niin muutoksessa
(esim. HUS organisaation alkuvaiheeseen liittynyt tutkimus 2000-luvun alussa), monikulttuuristuvissa ja kansainvälistyvissä työyhteisöissä
sekä vanhuspalveluissa (esim. organisaatiokulttuuri hoivakodeissa, ICARE4EU-hanke). Tutkijoita on kiinnostanut myös henkilöstövoimavarojen johtamisen (esimerkiksi palkitsemisen
diskurssit strategisessa henkilöstövoimavarojen
johtamisessa ja elämänvaihelähtöinen henkilöstövoimavarojen johtaminen), tiedon ja osaamisen johtamisen sekä työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden näkökulmat. Tutkimuksissa on
myös pohdittu sitä, miten johtajia johdetaan
isoissa ja byrokraattisissa sote-organisaatioissa, joissa johtamisjärjestelmät ovat usein monimuotoisia. Nämä teemat elävät myös tutkimuksessa nykyisin.
Viime vuosina STJ-laitoksella on tutkittu sosiaali- ja terveyspalvelujen murrosta ja sen
vaikutuksia työhön, osaamiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä johtamiseen erilaisissa
hankkeissa (esim. COPE – Osaavan työvoiman
varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon
murroksessa, ks. Juujärvi ym. 2019; JOHTAVAT – Johtajana sosiaali- ja terveyspalveluissa,
ks. Niiranen ym. 2014). Näissä tutkimuksissa
on tarkasteltu mm. sitä, millaista johtamisosaamista edellytetään palvelujen ja asiantuntijuuden yhteensovittamisessa. Yksi yhteensovittamisen avaintekijä on integraation
sisäistäminen eli asenteellinen valmius tehdä
yhteistyötä yli rajojen ja sitoutua uuteen toimintatapaan (Zitting ym., 2019). Sitä edellytetään lähi- ja keskijohdolta eli tahoilta, jotka
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ovat vaikuttamassa henkilöstön yhteistyöhön
niin omalla esimerkillään kuin konkreettisilla
käytänteillä. Meneillään olevassa ”Johtajana
yli rajojen – johtamisyhteistyö sotessa” -hankkeessa (Hujala ym., 2019) tarkastelu kohdistuu
erityisesti johtajien väliseen yhteistyöhön, joka
on tärkeässä roolissa erilaisten organisationaalisten ja professionaalisten siilojen ylittämisessä sekä moniammatillisen työn tukemisessa.
Myös työntekijöillä on tärkeä rooli sosiaali- ja
terveyspalveluja uudistettaessa ja uudistuksia
johdettaessa. Tutkimuksissamme (mm. COPE)
on kysytty, millä edellytyksillä työntekijät voivat toimia organisaation kehittämisen ja palvelujen yhteensovittamisen katalysaattoreina.
Heiltä edellytetään erityistä osaamista ja aktiivista toimintaa muutosten eteen eli muutosta
vahvistavaa organisaatiokansalaisuutta ja sen
myötä aktiivisuutta johtamiskumppaneina. Tähän vaikuttavat sekä organisaation rakenteisiin
ja kulttuuriin liittyvät tekijät, kuten hierarkiat,
siilot, vuorovaikutus- ja vaikuttamiskäytänteet,
että ammatilliset eli professiolähtöiset tai niitä ylittävät toimintatavat ja yksilölliset valmiudet sekä asenteet. Erityisen tärkeäksi kuitenkin
nostetaan henkilöstön johtamiseen kytkeytyvät
tekijät ja lähijohtajien avainrooli esteiden madaltajina. Tästä syystä johtamisosaaminen on
mielenkiintoinen tutkimuskohde. Tutkimuksessa on tarkasteltu sekä johtajien tulevaisuuden
osaamisen vaatimuksia että osaamisen kehittämismenetelmiä sairaalaorganisaatiossa. Lähitulevaisuuden johtamisosaamisvaatimukset
sinällään eivät ole kovin yllättäviä, mutta yhä
vahvemmin asiantuntija-arvioiden perusteella korostuu jaettu johtamisen ymmärrys myös
henkilöstöjohtamisen ytimenä. Mikäli organisaatiossa ei keskustella johtamisesta, eikä siitä
ole yhteistä näkemystä, on henkilöstön johtaminen vaikeaa terveydenhuollon organisaatioissa (Pihlainen ym., 2019).
Sosiaali- ja terveyspalveluissa korostuu vaikuttavan toiminnan vaatimus. Sote-palveluiden
odotetaan olevan vaikuttavia asiakkaiden näHenkilöstöjohtamisen tutkimus sosiaali- ja terveysalalla

kökulmasta, mutta samanaikaisesti niillä on
vaikutuksia esim. henkilöstön työhyvinvointiin.
Johtaminen mahdollistaa laadukkaiden, turvallisten ja vaikuttavien palveluiden tuottamisen. Johtamisen vaikuttavuuden tutkimusryhmässä toimivat tutkijat tarkastelevat johtamista
muuttuvassa toimintaympäristössä eri näkökulmista ja tuottavat tietoa vaikuttavan henkilöstöjohtamisen tueksi. Tutkimusryhmän tähänastiset havainnot voidaan tiivistää seuraavasti.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa keskustellaan
paljon työntekijöistä ja heihin liittyvistä asioista
esimerkiksi osaamisen osalta. Usein unohtuu,
että johtajatkin ovat henkilöstöä, eikä heidän
osaamisestaan keskustella organisaatioissa yhtä
aktiivisesti kuin henkilöstön osaamisesta. Yhteisesti sovitut henkilöstöjohtamisen toimintamallit, jotka liittyvät esimerkiksi rekrytointiin,
osaamisen kehittämiseen ja osaamisen johtamiseen, eivät ole systemaattisesti käytössä soteorganisaatioissa. Yksi syy tähän on se, että tietojärjestelmät eivät välttämättä taivu nykyisiin
henkilöstöjohtamisen vaatimuksiin sote-alalla
(esim. koulutustietoja kerätään, osaamistietoa
ei). Tietoa on saatavilla paljon sote-organisaatioissa, mutta tieto ei jalostu johtamisen käyttöön. Tältä osin henkilöstöjohtamisen ja tietojohtamisen näkökulmia on tarpeen yhdistää.
Hajautetut organisaatiot yleistyvät sote-alalla.
Yhtenä kiinnostuksen kohteena on hajautettujen organisaatioiden johtamisen kysymykset. Johtamisessa hyödynnetään yhä enemmän
digitaalisia välineitä, eivätkä johtajat enää ole
fyysisesti lähellä – tilanne on uusi sote- organisaatioissa. Etäjohtamisella voi olla vaikutuksia
muun muassa johtajan ja työntekijän väliseen
suhteeseen, työhyvinvointiin sekä molempien
työntekemisen tapoihin ja osaamiseen.
Henkilöstöjohtamisen edellä kuvattujen kysymysten lisäksi tavoitteemme on ”haistella” uusia tuulia ja tuottaa tietoa sote-alan tarpeisiin
tuoreilla innovatiivisilla tavoilla. Esim. kriittisinä johtamistutkijoina pyrkimyksemme on
tehdä näkyväksi vähemmän tutkittuja ilmiöiHenkilöstöjohtamisen tutkimus sosiaali- ja terveysalalla

tä ja vaiettuja ääniä (esim. Thomas ym., 2019).
STJ-laitoksella olemme olleet kiinnostuneita
mm. johtamisen epäkohdista, kuten tuhoavasta johtamisesta, ja johtajien sekä työntekijöiden
epätasapainoisistakin suhteista ja niitä määrittävistä materiaalisista ehdoista organisaatioestetiikan pohjalta. Innovatiivisuutta henkilöstöjohtamisen alueelle tuomme luovien,
taidelähtöisten menetelmien, kuten kuvataiteiden ja tanssin, avulla tarjoamalla sote-johtajille
mahdollisuuden virittäytyä kokemustensa, tuntemustensa ja ajatustensa äärelle yhteisen tutkimusintressin innoittamana (esim. Hujala ym.,
2019). Se on ollut sekä meille tutkijoina että tutkimukseen osallistujille kokemuksena voimaannuttavaa ja ymmärrystä laajentavaa.

Lopuksi
Sote-alalla henkilöstöjohtamiseen vaikuttavat
sekä organisaatioissa tapahtuvat esimerkiksi rakenteelliset muutokset ja organisaatioiden
hajauttaminen että laajemmat yhteiskunnalliset muutokset, esimerkiksi digitalisoituminen ja
ikääntyminen. STJ-laitoksella pyrimme tunnistamaan em. muutosten vaikutuksia henkilöstöjohtamiseen. Olemme erityisesti kiinnostuneita
vaikuttavuuden kysymyksistä johtamisen näkökulmasta ja palvelujen integroinnin johtamisesta. Lisäksi STJ-laitoksen vahvuutena on mahdollisuus yhdistää talouden ja tiedon hallinnan
näkökulmia henkilöstöjohtamisen kysymysten
tarkasteluun. Laitoksen monitieteinen toimintaympäristö antaa tälle hyvät lähtökohdat. n
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Henkilöstöjohtamisen tutkimus sosiaali- ja terveysalalla

Lapin yliopisto
Ville Pietiläinen
Pauliina Jääskeläinen

Inhimillisen ja digitaalisen kokemuksen
merkitys henkilöstöjohtamisessa
Artikkeli kohdistuu inhimillisen ja digitaalisen kokemuksen merkitykseen toisiaan täydentävinä näkökulmina strategisessa henkilöstöjohtamisessa. Havainnollistamme tarkasteluamme kolmen esimerkin avulla, jotka koskevat hyvinvointiteknologiaa, pelillisyyttä
ja kehollisuutta työyhteisöjen kehittämisessä. Esimerkit perustuvat Lapin yliopistossa
kerättyihin tutkimus- ja kehittämisaineistoihin. Artikkelimme päätyy johtopäätöksiin siitä,
millä tavalla esittämämme näkökulmat on mahdollista huomioida strategisessa henkilöstöjohtamisessa.
AVAINSANAT: hyvinvointiteknologia, digitaalisuus, kokemus, henkilöstöjohtaminen

Käsitys työelämästä ja sen johtamisesta ovat
monella tavalla murrostilanteessa. Henkilöstöjohtamisen kannalta voidaan erottaa kaksi ylivoimaista muutostrendiä. Yhtäältä digitalisoituminen on muuttamassa kokonaisvaltaisesti
ymmärrystämme siitä, mitä työelämä ylipäänsä
on ja miten sitä pitäisi johtaa. Kun asiantuntijat irtautuvat entistä enemmän organisaatioiden
fyysisistä rakenteista, kuten toimistoista, tiloista
ja työaikojen seurantajärjestelmistä, työtä koskevan sitoutumisen ja mittaamisen pelisäännöt
ovat muuttumassa. Samalla käydään laajaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, millä tavalla
ja missä määrin digitalisaatio on korvaamassa
suorittavan työn lisäksi myös asiantuntijatyöInhimillisen ja digitaalisen kokemuksen merkitys henkilöstöjohtamisessa

tä. Toisaalta, kaiken teknologiapuheen keskellä
inhimillisen kokemuksen ymmärtäminen näyttäytyy tärkeämpänä kuin koskaan. Inhimillisen
kokemuksen osa-alueet, kuten tunteet, empatia
ja toisen tilanteeseen eläytyminen ovat asiantuntijatyön osa-alueita, joita teknologia ei koskaan voi korvata. Myös näitä inhimillisen kokemuksen osa-alueita voidaan tärkeydestään
huolimatta pitää uhanalaisina työhön liittyvinä
taitoina, sillä digitaalisuuden on todettu monin
tavoin vieraannuttavan ihmisiä toisistaan, tai
vähintäänkin muuttavan inhimillisen vuorovaikutuksen periaatteita.
Tässä artikkelissa kysymme, millä tavalla inhiTyön Tuuli 2/2019 | 83

millisen ja digitaalisen kokemuksen merkitystä
on mahdollista ymmärtää samassa yhteydessä,
ei toisilleen vastakkaisina, vaan toisiaan täydentävinä asiantuntijatyön osa-alueina. Samalla
tarkastelemme, mitä inhimillisen ja digitaalisen
kokemuksen samanaikainen ymmärtäminen
tarkoittavat henkilöjohtamisen kannalta.
Havainnollistamme tarkasteluamme kolmesta
näkökulmasta, jotka perustuvat Lapin yliopistossa tekemäämme tutkimustyöhön ja aineistoihin. Ensimmäinen näkökulma koskee työhyvinvoinnin johtamista. Konkretisoimme, mitä
hyvinvointiteknologia organisaatiokontekstissa tarkoittaa ja miten hyvinvointiteknologiaa
voidaan käyttää strategisena henkilöstöjohtamisen työkaluna. Käytämme tässä yhteydessä esimerkkinä Hyvinvointia arktiseen liikenteeseen -hankkeen (2018–2020) aineistoa, jossa
hyvinvointiteknologiaa on hyödynnetty laajasti
kuljetusalalla. Toinen näkökulma koskee henkilöstöjohtamisen pelillistämistä. Havainnollistamme, miten pelillisyyden avulla voidaan avata jäykkinä näyttäytyviä organisaatiorakenteita,
ja miten inhimillinen ja digitaalinen kokemus
yhdistyvät pelillisyydessä. Tässä kohdin käytämme esimerkkinä Asiakkaan aika -hankkeen
(2017–2019) aineistoa, jossa on tarkasteltu henkilöstöjohtamisen haasteita sesonkiluonteisella
ja nopeasti kasvavalla matkailualalla. Kolmas
näkökulma kohdistuu kehollisuuden merkitykseen henkilöstöjohtamisessa. Työyhteisöjen
tavoitteet on tyypillisesti rakennettu sanallisen
ymmärryksen, kuten strategiapapereiden, ilmaistun arvopohjan ja johtamisjärjestelmien
varaan. Suurin osa inhimillisestä ymmärryksestä kuitenkin perustuu ei-sanalliseen ainekseen.
Havainnollistamme erilaisten työyhteisöohjausta koskevien esimerkkien avulla, mikä merkitys
kehollisuudella on työyhteisöjen kehittämisen
kannalta. Tässä artikkelissa emme mene syvälle esittämiämme näkökulmia koskevaan käsitteelliseen keskusteluun, vaan tavoitteenamme
on herättää ajatuksia siitä, mikä näkökulmien
käytännön merkitys on henkilöstöjohtamisen
kannalta.
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Hyvinvointiteknologian
merkitys ja hyödyntäminen
strategisessa henkilöstöjohtamisessa
Hyvinvointiteknologiaa voidaan pitää nopeasti nousevana alana erityisesti terveydenhuollossa (Michie, Yardley, West, Patrick & Greaves, 2017). Hyvinvointiteknologian merkitystä
ei kuitenkaan juuri ole tarkasteltu strategisen
henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Organisatorisesta näkökulmasta hyvinvointiteknologia voidaan laajasti määriteltynä jakaa alustapalveluihin (platforms), seurantasovelluksiin
(trackers, workforce monitoring), valmennussovelluksiin (coaching and consultation) ja turvallisuuden edistämiseen (occupational safety)
(Haynes, 2017). Näillä palveluilla voi olla sekä
toimintaa ennakoivia, tukevia että kuntouttavia tarkoituksia. Yhteistä palveluille on, että
ne pyrkivät vaikuttamaan yksilöön keräämällä
tietoa ja antamalla palautetta hänen toiminnastaan. Tekoälyyn pohjautuvat ennakoivat palvelut edustavat hyvinvointiteknologian uusinta sukupolvea. Yhtenä esimerkkinä tästä ovat
virtuaaliset ”chatbotit”, jotka jäljittelevät inhimillistä keskustelua, keräten tietoa yksilön työhyvinvointitekijöistä ja antaen reaaliaikaista palautetta ja ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi
erilaisissa tilanteissa (Middleton ym., 2016).
Useista käyttömahdollisuuksista huolimatta
monet hyvinvointiteknologiaan liittyvät kysymykset ovat vielä selkiytymättömiä. Keskeisenä
ongelmana on hyvinvointiteknologian ympärillä pyörivä hypetys. Näyttää siltä, että hyvinvointiteknologia yhdistyy useisiin työhyvinvoinnin
kannalta myönteisiin tekijöihin, mutta teknologian ympärillä liikkuu myös valtava liikevaihto.
Ei ole siis yhdentekevää, mikä taho hyvinvointiteknologian merkitystä tarkastelee. Näkemyksemme mukaan lisää puolueetonta tutkimustietoa tarvitaan eri sovelluksista ja palveluista
vaihtelevissa työelämätilanteissa.
Inhimillisen ja digitaalisen kokemuksen merkitys henkilöstöjohtamisessa

Keskeinen tutkimustiedon tarve kohdistuu kerätyn tiedon tulkintaan ja hyödyntämiseen. Hyvinvointiteknologiaa hyödyntävät sovellukset
keräävät tyypillisesti psykometrista dataa yksittäisistä henkilöistä. Tällainen data voi olla jo
itsessään arvokasta työntekijälle, mutta usein
tiedon ymmärtäminen työelämätilanteiden kannalta vaatii yhteistä tulkintaa ja pohdintaa siitä,
miten työntekijä pystyy hyödyntämään kerättyä
tietoa toiminnassaan.
Hyvinvointia arktiseen liikenteeseen -hankkeessa on pyritty vastaamaan edellä kuvattuun ongelmakenttään keräämällä kuljetusalan työntekijöistä hyvinvointitietoa erilaisissa
työelämätilanteissa. Hankkeen aineisto sisältää melko kattavasti pohjoisen Suomen alueella toimipaikkaansa pitävät kuljetusalan yritykset. Hankkeessa on aluksi perehdytty keskeisiin
hyvinvointiteknologiapalveluihin ja päädytty
useiden sovellusten testaamiseen ja käyttöönottoon. Tässä tarkastelemme kahta hankkeessa
hyödynnettyä sovellusta. Firstbeat-analyysi on
Firstbeat Technologies Oy:n kehittämä mittaus,
joka tuottaa tietoa yksilön stressin ja palautumisen tasapainosta, unen määrästä ja laadusta
sekä henkilökohtaisesta kuntotasosta. Õura-

älysormus on suomalaisen Oura Health oy:n
kehittämä ja valmistava sormus, joka mittaa
unta, palautumista ja päivittäistä aktiivisuutta.
Hankkeen aikana kuljetusalan työntekijöillä on
mahdollisuus toteuttaa kaksi kertaa Firstbeatmittaus ja käyttää Õura-älysormusta päivittäisessä työssään.
Kerättyä hyvinvointitietoa ja sen merkitystä on tarkasteltu kahdenvälisissä palautekeskusteluissa, joihin on osallistunut mittausten
kohteena ollut työntekijä sekä ohjaajan roolissa toiminut hankkeen edustaja. Kerätty hyvinvointitieto on toiminut keskustelujen pohjana
(kuva 1). Alustavana hankkeen tuloksena voidaan todeta kerätyn tiedon merkityksellisyys
yksilön kannalta. Hyödynnettyjen sovellusten
tuottamaa tietoa voidaan myös pitää yksityiskohtaisena ja luotettavana. Toisaalta, suurella
osalla työntekijöistä on ollut haasteita tunnistaa tilanteita kerätyn tiedon takaa. Esimerkiksi kuviossa yksi punaisella näkyvät stressipiikit
avautuivat vasta, kun niihin liittyvät tilanteet ja
tilanteiden merkitys tunnistettiin palautekeskusteluissa. Myös työelämätilanteisiin liittyvien tavoitteiden asettamista pidettiin haastavana. Vaikka kuormittavat tilanteet tunnistettiin

Kuva 1. Firstbeat-mittauksen avulla kerättyä yksilökohtaista hyvinvointitietoa hankkeessa
Inhimillisen ja digitaalisen kokemuksen merkitys henkilöstöjohtamisessa
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melko hyvin palautekeskusteluissa, niihin liittyvien vaihtoehtoisten toimintatapojen määrittäminen ei ollut yksinkertaista, vaan edellytti yhteistä pohtimista ja asiaan paneutumista.
Kokonaisuudessaan kerättyä hyvinvointitietoa
ja palautekeskusteluja voidaan pitää merkityksellisinä työntekijän toiminnan myönteisen
suuntaamisen kannalta. Tätä tulosta ei kuitenkaan vielä voida pitää strategisena henkilöstöjohtamisena, koska kerätty tieto ja palautekeskustelut koskevat yksittäisiä työntekijöitä.
Organisaation kannalta olennainen kysymys
kohdistuu hyvinvoinnin arkkitehtuuriin, jossa
yksilökohtaista tietoa yhdistetään henkilöstöstrategiaan tai liiketoimintastrategiaan (Haynes,
2018). Ilman tätä kytköstä vaarana on, että
hyvinvointiteknologia näyttäytyy organisaation johdolle ainoastaan hajanaisena kokoelmana laitteita, sovelluksia ja mittaustietoa. Myös
työntekijät voivat väsyä teknologian käyttämiseen, jos hyvinvoinnin kehittämiselle ei osoiteta työyhteisössä yhteensovittamisen mahdollisuuksia ja tukea.
Hankkeessa kerätyn tiedon strategista kytköstä
on rakennettu yrityspajojen avulla. Pajoissa on
pyritty hahmottamaan, millaiset hyvinvointitekijät ja -haasteet ovat tyypillisiä koko työyhteisölle ja mitä näille asioille on mahdollista tehdä.
Hankkeessa hyödynnetyistä sovelluksista Firstbeat-hyvinvointianalyysi on mahdollistanut kerätyn tiedon yrityskohtaisen koonnin, joka on
ollut hyvä lähtökohta työpajoille. Varsinainen
työ liittyy kuitenkin siihen, millä tavalla työympäristöä, työn vaatimuksia ja työntekijöiden yksilökohtaisia tarpeita on mahdollista yhteensovittaa vaihtuvissa työelämätilanteissa.
Hyvinvoinnin strategisen edistämisen haasteet
liittyvät hankkeen perusteella erityisesti eettisiin
kysymyksiin. Hyvinvointiteknologian avulla kerätty tieto on luonteeltaan yksilöllistä ja henkilökohtaista. Tästä lähtökohdasta kerättyä tietoa
ei voida suoraan käyttää hyvinvoinnin johtamisen tarpeisiin. Kerätyn tiedon intiimin luonteen
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lisäksi hyvinvointidata on kytköksissä työntekijän tuloksellisuuteen. Mikäli työnantajalla olisi
esimerkiksi tarkasti tiedossa työntekijöiden sairastavuusriskit sekä kielteiset kunto- ja stressitekijät, voisi houkutuksena olla työntekijöiden
jako ”hyviin” ja ”tuottaviin” tai ”heikkoihin” ja
”kalliisiin” toimijoihin. Tämän vuoksi esimerkiksi Firstbeat-analyysissa työyhteisökohtainen
tieto on aina anonyymia ja ilmaistu yleisellä tasolla. Laajasti ottaen eettisiä kysymyksiä voidaan tarkastella hyvinvointitietosuojan johtamisena (wellbeing data protection management,
Hordern, 2016). Organisaatiokehittämisen ja
hyvinvointiteknologian kohdalla tietosuojan periaatteet ovat vasta muotoutumassa.
Hyvinvointitietosuojan
johtamiskysymykset
ulottuvat myös organisaatioiden ulkopuolelle,
sillä työterveyshuollosta vastaavilla toimijoilla
on jo valmiiksi tietoa heidän asiakasorganisaatioidensa työntekijöiden terveydestä. Yksityiskohtainen hyvinvointitieto asiakasorganisaatioiden työntekijöistä lisäisi työterveyshuollon
toimijoiden mahdollisuuksia tarjota entistä
kohdennetumpia palveluita organisaatioille ja
heidän työntekijöilleen. Toisaalta työterveyshuollon toimijat tarjoavat palveluitaan liiketoimintalogiikalla, joten hyvinvointitietosuojan
johtamisen kysymykset on olennaista kohdistaa
organisaatioiden lisäksi myös työterveyshuollon
toimijoihin. Tältäkin osin yleisemmät periaatteet ovat vasta muotoutumassa.

Pelillisyyden merkitys ja
hyödyntäminen strategisessa henkilöstöjohtamisessa
Pelillisyyttä (gamification) voidaan luonnehtia
näkökulmaksi tai kehityssuuntaukseksi, joka
on kattamassa yhä laajemmin yhteiskunnallisen
toiminnan eri osa-alueita. Keskeisenä lähtökohtana on pelisuunnittelusta tuttujen elementtien
tai periaatteiden hyödyntäminen ei-pelillisessä
yhteydessä (Robson, Plangger, Kitzman, McInhimillisen ja digitaalisen kokemuksen merkitys henkilöstöjohtamisessa

Carthy & Pitt, 2015). Näitä elementtejä ovat
erityisesti pisteytys (points), tunnusmerkit (badges), pelialusta tai komentopöytä (leader-board), suoritusta ilmentävä grafiikka (performance graphs), juoni tai tarina (meaningful stories),
pelihahmot (avatar) ja joukkuetoverit (teammates) (Sailer, Hense, Mayr & Mandl, 2017). Tässä
artikkelissa emme tarkastele yksityiskohtaisemmin näiden elementtien käsitteellistä perustaa,
vaan pyrimme osoittamaan esimerkin avulla,
mitä merkitystä pelillisyydellä ja sen periaatteilla voi olla strategisen henkilöstöjohtamisen näkökulmasta.
Organisaatiokehittämisen yhteydessä pelillisyydellä on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia
työntekijöiden ja työyhteisöjen tuloksellisuuteen (esim. Umar, 2015). Toisaalta myönteiset
vaikutukset näyttävät olevan vahvasti sidoksissa työntekijöiden ja työyhteisöjen kontekstuaalisiin eroihin (Koivisto & Hamari, 2015).
Yleispätevän ohjeistuksen sijasta pelillisyyden
suunnittelu ja toteutus vaativat näin ollen vahvaa toimintaympäristön tuntemusta. Havainnollistamme seuraavaksi pelillisyyden kontekstuaalista suunnittelua ja käyttöön ottamista
Asiakkaan aika -hankkeen avulla.
Hankkeen lähtökohtana on ollut yritysryhmittymän tukeminen alueella, jossa yritystoiminta ja
palvelut laajenevat hyvin nopeasti. Tällainen tilanne on Rovaniemen Pajakylän alueella, jossa
useana vuonna jatkunut matkailun korkeasuhdanne on merkittävästi lisännyt palveluiden kysyntää. Nopeassa kehittymisessä on nähty alueella paljon mahdollisuuksia, mutta haasteena
on ollut kasvun hallitseminen ja toiminnan organisointi. Pajakylän kohdalla nämä haasteet ovat
näkyneet siten, että yritykset ovat vain väljästi
linkittyneet toisiinsa osuuskuntatoiminnan perusteella. Väljä linkittyminen on sallinut yrityksille vapauksia, mutta vastaavasti riskinä on ollut
keskinäisen kilpailun korostuminen ja palveluiden epäyhtenäinen näkyminen asiakkaille päin.
Hankkeen aikana hallitun kasvun tueksi on
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tuotettu useita erilaisia työelämäinterventioita.
Tässä artikkelissa keskitymme niistä yhteen. Pajakylän yritysten yhteisöllisyyden lisäämiseksi
hankkeessa on tuotettu pelillisyyttä hyödyntävä perehdyttämisen malli. Vastaavan tyyppisiä
malleja on hankkeen lisäksi tuotettu myös muualla, josta on esimerkkinä Rukan alueen henkilökunnan tarpeisiin suunniteltu RukaStaff-peli.
Teknisesti hankkeessa tuotettu perehdyttämisen
malli – niin sanottu Tonttukoulu – rakennettiin
wordpress-ympäristöön. Siinä on hyödynnetty
aluetta kuvaavaa karttapohjaa ja tietovisatyyppisiä kysymyksiä. Kysymykset ja tehtävät on
jaoteltu temaattisesti niin, että niiden oletetaan
palvelevan Pajakylässä työskentelyn keskeisiä sisältöjä (kuva 2 sivulla 88). Jatkossa perehdyttämissovellus on tarkoitus tarjota mobiiliversiona.
Tietovisatyyppiset kysymykset on tuotettu pääosin Pajakylän alueen yrittäjille ja heidän työntekijöilleen järjestetyissä yhteisissä työpajoissa.
Kysymysten tarkoituksena on rakentaa Pajakylän yritysten työntekijöille ymmärrystä, joka
kuvastaa kaikille alueen yrityksille yhteisiä arvoja ja toiminnan periaatteita. Tällä tavalla on
pyritty varmistamaan alueen toimijoiden yhdenmukainen näkyvyys asiakkaille, vaikka yritykset tarjoavatkin sisällöllisesti erilaisia palveluja.
Karttatehtävät on puolestaan sijoitettu Pajakylän nähtävyyksiin ja alueella toimiviin yrityksiin.
Keskeisenä ajatuksena karttatehtävissä on ollut
yhteisöllisyyden kasvu, kun tehtävien suorittaminen on edellyttänyt fyysistä perehtymistä Pajakylään ja vierailua alueen yrityksissä.
Kokonaisuudessaan Pajakylää koskevan digiperehdytyksen on todettu hankkeen aikana vaikuttavan myönteisesti yhteisöllisyyden rakentumiseen ja ehkäisevän alueen yritysten välistä
kilpailua. Hankkeen aikana on myös osoitettu,
että pelillisyyden ei välttämättä tarvitse olla kallis ratkaisu työyhteisön kehittämisessä, sillä valmiita alustoja ja työkaluja on varsin hyvin saatavilla. Tosin mahdolliset yksityiskohtaisemmat
ratkaisut, kuten karttapaikkatekniikan soveltaminen yritysten tarpeisiin rakennettuun mobiiliTyön Tuuli 2/2019 | 87

Kuva 2. Näkymä Pajakylän Tonttukoulun etusivulta.

palveluun, edellyttävät aina tarkempaa suunnittelua ja myös rahallista panostusta.
Tonttukoulu-perehdyttämismallin anti on liittynyt keskeisesti digitaalisen ja inhimillisen kokemuksen väliseen yhteyteen. Digitaalinen alusta
on antanut esimerkiksi karttatehtävän muodossa lähtösysäyksen yhteisöllisyyttä koskevan kokemuksen muodostumiselle. Yhteisöllisyys on
kuitenkin rakentunut vasta tehtävää suoritettaessa, kuten kartan osoittamaan yritykseen ja
sen henkilöstöön tutustuttaessa.
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Kehollisuuden merkitys ja
hyödyntäminen strategisessa henkilöstöjohtamisessa
Keholle annetut merkitykset länsimaisessa työelämässä liittyvät edelleen usein tarpeeseen hallita ja kontrolloida kehoa niin, että se palvelisi
parhaalla mahdollisella tavalla työn tekemistä
ja olisi siten mahdollisimman tuottava (Jääskeläinen, Pietiläinen & Meriläinen, 2019). Tämä
ajattelutapa näkyy edelleen myös organisaatiotutkimuksen kentällä, jossa kehon kautta saatua tietoa ei pidetä yhtä tieteellisenä kuin loogisen päättelyn kautta tuotettua tietoa. Vaikka
tutkimuksessa puhutaan paljon esimerkiksi työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisuudesta ja monitaInhimillisen ja digitaalisen kokemuksen merkitys henkilöstöjohtamisessa

hoisuudesta (esim. Jääskeläinen, 2013), kehon
välineellistäminen sekä kehon ja mielen eriyttäminen korostuvat työhyvinvoinnin ja työuupumuksen käsittelyssä työpaikoilla. Tämän
artikkelin toisen kirjoittajan työyhteisövalmennuksissa on käynyt ilmeiseksi, että kehon merkitys työhyvinvoinnin kannalta ymmärretään
usein ainoastaan fysiologian kautta. Kehoa pyritään huoltamaan liikunnalla, monipuolisella
ravinnolla sekä riittävällä ja laadukkaalla unella. Mielen pulmiin tarjotaan puolestaan usein
psykologista konsultaatiota. Tällaisessa asemoinnissa kehoa ja mieltä käsitellään edelleen
erillisinä ja eri tavoin lähestyttävinä asioina.
Kehollisuudelle voidaan kuitenkin antaa monipuolisempia merkityksiä myös työyhteisöissä,
mikäli ihminen ymmärretään kehon, mielen ja
sosiaalisen puolen yhteenkietoutumana, ensisijaisesti kinesteettisesti – kehon liikkeiden kautta
– maailmaa aistivana olentona (Merleau-Ponty,
2004). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
kun kehon liikkumistapaan tehdään muutoksia,
myös mielessä tapahtuu muutoksia, ja päinvastoin. Nämä muutokset tapahtuvat puolestaan
sosiaalisissa verkostoissa, jollainen työyhteisökin on (Jääskeläinen ym., 2019). Kehon, mielen
ja sosiaalisen puolen yhteyttä ei kuitenkaan ole
vielä hyödynnetty organisaatioiden kehittämisessä niin laajasti kuin se olisi mahdollista.
Mikäli idea ihmisestä kokonaisvaltaisena – kehon, mielen ja sosiaalisen ulottuvuuden yhteenkietoutumana – ja kehollisesti kokevana
yksilönä halutaan ottaa todesta, myös organisaatioiden kehittämismenetelmiä tulisi tarkastella tämän ihmiskäsityksen lävitse. Käytännössä tämä voi tarkoittaa kehollisen viestinnän
merkityksen ymmärtämistä, organisaatioiden
kehittämistä kehontuntemuksen ja liikkeen
analysoinnin kautta saadun tiedon perusteella
sekä kehollisten itsesäätelykeinojen harjoittelua (Jääskeläinen ym., 2019). Tällainen kehollisuuden näkökulma voi avata uudenlaisia tiedontuottamisen ja toiminnan tapoja sekä tehdä
näkyväksi sellaista, mitä muutoin ei ehkä tulInhimillisen ja digitaalisen kokemuksen merkitys henkilöstöjohtamisessa

taisi huomanneeksi (Taylor, 2004). Esimerkiksi
kehollinen työnohjaus, joka pohjautuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen, hyödyntää kehollisten harjoitusten kautta saatua tietoa sekä
niistä syntyneitä havaintoja keskusteluiden sekä
vaihtoehtoisten toimintatapojen kokeilemisen
pohjana (Jääskeläinen ym., 2019).
Celeste Snowber (2012) kuvaa kehon kautta
saatavaa tietoa kehon GPS-järjestelmäksi, joka
useimmilla on kytkettynä pois päältä. Sen kytkeminen päälle tarkoittaa kehon tuntemusten,
tunteiden ja ajatusten tunnistamisen harjoittelua ja havainnointia sekä tilan antamista kehollisuudelle. Tunteilla ja kehontuntemuksilla on
kulttuurista riippumattomia yhteyksiä (Nummenmaa, Glerean, Hari & Hietanen, 2014).
Tätä tietoa on mahdollista hyödyntää myös laajemmin työyhteisöjen jäsenten tunnetaitojen kehittämisessä. Vaikka tunteiden tunnistamista
ja niiden käsittelemisen merkitystä työyhteisötaitoina on tutkittu jo paljon (esim. Fineman,
2008), menetelmällisesti näitä taitoja ei ole juuri
kytketty kehontuntemusten havainnointiin työyhteisökontekstissa.
Tanssi-liiketerapiaan pohjautuvassa kehollisessa työnohjauksessa tiedon ja itseymmärryksen
välineenä käytetään kehon tuntemusten ja tunteiden havainnoinnin lisäksi liikkeen havainnoinnin menetelmiä (Jääskeläinen ym., 2019).
Labanin liikeanalyysin (LMA) kehittäjä, tanssitaiteilija, koreografi, pedagogi ja tanssintutkija
Rudolf Laban (1879–1958) huomasi työssään,
kuinka jokaisen yksilön tapa liikkua on erilainen samassakin työtehtävässä. Lisäksi yksilöllinen liikkumisen tapa on kytköksissä ihmisen
persoonallisuuteen (Laban, 2011). Tätä huomiota Laban alkoi jalostamaan yhdessä oppilaansa Warren Lambin kanssa. Heehittivät tarkastelunsa pohjalta liikeanalyysimenetelmän, jota
he testasivat muun muassa tehdastyöläisten liikkeiden tutkimuksessa. Havaintojensa pohjalta
Laban ja Lamb tekivät tehtaan liikkeenjohdolle
ehdotuksia, joiden tarkoituksena oli parantaa
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taa johtajia huomioimaan työntekijöiden liikkeiden kautta ilmeneviä persoonallisuuden piirteitä rekrytointitilanteissa (Davies, 2006). Liikkeen
havainnointityöskentelyn kautta rekrytoijat ja
liikkeenjohto pystyivät ohjaamaan työntekijöitä
heidän persoonallisia vahvuuksia vastaaviin tehtäviin, millä oli myönteisiä vaikutuksia niin henkilöstön työhyvinvointiin kuin tuottavuuteenkin.
Esimerkkinä kehon liikkeiden kautta välittyvästä tiedosta voidaan pitää niin sanottua hiljaista tietoa, joka on usein tiedostamatonta ja
kinesteettistä ymmärrystä tehtävien suorittamisesta javaikkapa organisaatioihin sisäänrakennetuista käyttäytymissäännöistä (Ropo & Parviainen, 2001). Hiljainen tieto välittyy kehosta
kehoon kinesteettisenä mallioppimisena, jolloin
sitä on usein vaikeata tavoittaa kieleen perustuvien ilmaisukanavien kautta. Taideperustaiset
kehittämismenetelmät voivat toimia sekä hiljaisen tiedon ilmaisukanavana että ”väliportaina” eksplisiittiseen eli kielellisen tiedon muodostamiseen organisaatioissa (Taylor, 2004).
Liikkeenhavainnointimenetelmät yhdistettynä
ymmärrykseen kehon, mielen ja sosiaalisen ympäristön yhteen kietoutumisesta voivat toimia
taideväliportaita systemaattisempana menetelmänä hiljaisen tiedon tuomisessa kielelliselle
tasolle. Tästä esimerkkinä toimii edellä kuvattu
Labanin ja Lambin työ tehtaissa.
Yhteenvetona toteamme, että keho- ja liiketekniikat tuottavat formaaliin kieleen perustuviin
kehittämismenetelmiin verrattuna erilaista tietoa organisaatioista. Mikäli tarkoituksena on
liikkua kohti kokonaisvaltaista ihmistä koskevaa ymmärrystä, on työyhteisö nähtävä mielestämme laajempana kuin rationaalisena tai
kielelliseen ilmaisuun perustuvana kehittämiskohteena. Koska ihmiset aistivat ja kokevat
ympäröivää todellisuuttaan ensisijaisesti kehon liikkeiden kautta (Merleau-Ponty, 2004),
on näiden liikkeiden tarkastelu olennaista myös
erilaisissa vaihtuvissa työelämätilanteissa.
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misen menetelmänä voi herättää organisaatioissa vastustusta monestakin syystä, sillä tähän ei
ole totuttu rationaalisuuteen luottavassa maailmassa. Kuvassa kolme on esimerkki kehollisen
työnohjauksen tilanteesta, jossa ihmiset totuttelevat keholliseen ilmaisuun. Kun sanojen lisäksi
koko kehon annetaan kertoa jotain olennaista
sitä ympäröivästä organisatorisesta todellisuudesta, kyseessä on kokonainen arvo- ja ajattelumaailman muutos, joka vaatii usein aikaa tullakseen hyväksytyksi. Kehon havainnointi ei
aina ole helppoa tai miellyttävää, vaan se voi
tuntua suomalaiseen työkulttuuriin vietynä – ainakin aluksi – oudolta ja liiankin jännittävältä,
mikä puolestaan voi muodostua esteeksi kehollisuutta hyödyntäville kehittämismenetelmille.
Mikäli työkulttuuriin liittyvät esteet kyetään
voittamaan, kehollinen työskentely on kokemuksemme mukaan hyvin informatiivista, itsetuntemusta lisäävää ja työyhteisön yhteishenkeä
kohottavaa toimintaa. Työtovereista on tällöin
kyetty tunnistamaan uudenlaisia puolia. Liiketyöskentely on parhaimmillaan auttanut näkemään kollegat kokonaisina persoonina, ei ainoastaan jossain työroolissa toimivina hahmoina
(Jääskeläinen, 2017).
Kehollisen työnohjauksen antia ei aina pystytä yhdistämään organisaatioiden toimintakäytäntöihin, eikä kaikilla työyhteisöillä ole tähän
haluakaan. Tällaisissakin tapauksissa tiedon
ja ymmärtämisen tapojen monimuotoisuuden
tunnistaminen on silti avannut uusia näkökulmia organisaatioiden kehittämistyöhön. Ihmisen kokonaisvaltaisuus, kehon kautta saatu
tieto on tällöin ymmärretty vähintään yhtä arvokkaaksi kuin kielen ja järkeilyn kautta tuotettu tieto, eikä kehollisuuden merkitystä ole enää
haluttu vaientaa organisaatioissa.
Viime aikoina olemme liittäneet työyhteisön
kehittämishankkeisiin digitaalisessa muodossa
olevia kehollisia harjoitteita, jotka perustuvat
tässä luvussa kuvattuihin periaatteisiin. Alustava näkemyksemme on, että nämä harjoitteet
tukevat jo itsessään työyhteisöjen kehittämistä,
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Kuva 3. Tilannekuvaa kehollisen työnohjauksen harjoitteista.

mutta toimivat myös kehollista työnohjausta
täydentävänä aineksena. Tulemme lähiaikoina
julkaisemaan lisää tutkimustietoa kehollisuuteen perustuvan työyhteisöjen kehittämisen ja
digitaalisessa muodossa olevien harjoitteiden
välisestä yhteydestä.

Johtopäätökset
Olemme tässä artikkelissa tarkastelleet inhimillisen ja digitaalisen kokemuksen merkitystä
henkilöstöjohtamisessa. Teknologian merkitys
työelämässä tulee jatkuvasti lisääntymään ja
muuttamaan käsitystämme työstä. Tämän artikkelin tarkoituksena on ollut havainnollistaa
kolmen esimerkin avulla, mitä mahdollisuuksia
digitalisoitumisessa on strategisen henkilöstöjohtamisen kannalta, ja mikä inhimillisen kokemuksen merkitys edelleen on työelämässä ja
sen kehittämisessä. Esiin nostamiemme näköInhimillisen ja digitaalisen kokemuksen merkitys henkilöstöjohtamisessa

kulmien perusteella korostamme yhteenvetona
seuraavia päätelmiä:
Hyvinvointiteknologian avulla kerätty tieto
edellyttää hyvinvoinnin arkkitehtuuria. Teknologiapalveluiden tarjoajien tavoitteena ei ole organisaation kehittäminen, vaan palveluiden liiketoimintalogiikka perustuu yksilötavoitteisiin.
Organisaatiolla tulee olla foorumeita, joissa kerättyä tietoa kootaan ja tarkastellaan laajemmin
työyhteisön kehittämisen kannalta. Näiden foorumeiden lisäksi organisaatiolla tulee myös olla
valmius käynnistää henkilöstöohjelmia, jotka
tukevat tunnistettujen hyvinvointinäkökulmien kehittämistä. Tällaiset foorumit ja ohjelmat
todennäköisesti tarkoittavat joko organisaation
oman henkilöstöosaston tai ulkopuolisen asiantuntijan hyödyntämistä.
Pelillisyys tarjoaa useita mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja yhteiseen tiedon rakenteluun.
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Digitaalisia ratkaisuja pelillisyyteen on melko
helposti, edullisesti ja monipuolisesti saatavilla.
Näillä ratkaisuilla on mahdollista tukea yhteistä
tiedon rakentelua usealla eri tavalla. Tässä artikkelissa esitetty esimerkki kohdentui yhteisöllisyyden tukemiseen tilanteessa, jossa tulosyksiköt tai yritykset ovat hajallaan ja vain väljästi
kiinnittyneitä toisiinsa.
Kehollisuuden näkökulma sisältää huomattavan potentiaalin henkilöstöjohtamisen kannalta. Olemme tässä artikkelissa osoittaneet, että
vain pieni osa inhimillisestä vuorovaikutuksesta tapahtuu järkiperäisesti, kielellisen ilmaisun
avulla. Tästä huolimatta suurin osa henkilöstökehittämisestä perustuu sanalliseen ainekseen.
Kehollisuuden vahvuus liittyy erityisesti tilanteisiin, joissa käsiteltävät asiat näyttäytyvät
haastavina, epämääräisinä tai vaikeasti lähestyttävinä. Kehollisuus tuo dialogisiin menetelmiin verrattuna vaihtoehtoisen lähestymistavan
työyhteisöjen kompleksisiin ilmiöihin. n
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VILLE PIETILÄINEN dosentti, HTT, yliopistonleh-

tori. Ville Pietiläinen työskentelee Lapin yliopistossa johtamisen psykologian yliopistonlehtorina. Hän
on Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen dosentti erityisalueenaan organisaatiodynamiikka ja työyhteisöjen kehittäminen. Akateemisen
uran ohella Pietiläisellä on yli 10 vuoden kokemus
henkilöstöjohtamisesta ja työyhteisöjen kehittämisestä. Pietiläinen on kokenut työnohjaajien, johtajien ja työyhteisöjen kouluttaja.
PAULIINA JÄÄSKELÄINEN HTM (johtamisen

psykologia), tutkija. Pauliina Jääskeläinen työskentelee Lapin yliopistossa väitöskirjatutkijana.
Hänen tutkimustyönsä käsittelee tanssi-liiketerapiaa (TLT) työyhteisöjen kehittämisen ja hyvinvoinnin näkökulmista. Hän on valmistunut tanssiliiketerapeutiksi Taideyliopiston täydennyskoulutuksesta ja on aikaisemmalta koulutukseltaan
tanssinopettaja. Jääskeläinen on kokenut työyhteisöjen ja ryhmien kouluttaja.
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Aalto University Executive Education Oy
Accenture Oy
Accountor HR Solutions Oy
Accountor HR4 Oy
Adecco Finland Oy
Aditro Enterprise Oy
Alma Media Oyj
Amiedu
Ammattien edistämislaitossäätiö AEL sr
Ammattiopisto Luovi
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Barona Oy
Careeria
CGI Suomi Oy
Compass Human Resources Group
Corporate Spirit Oy
Cubiks Finland Oy
Cuckoo Networks Oy
Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike
Discendum Oy
Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Eduhouse Oy
Eilakaisla Oy
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
FCG Finnish Consulting Group Oy
FIBS Yritysvastuuverkosto
Finla Työterveys Oy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
HAUS Kehittämiskeskus Oy
Helsingin Kamari Oy
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry
HR Legal Services Oy
HRS Advisors Oy
Humap Consultation Oy
Hyria koulutus Oy
Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Innolink Group Oy
Innotiimi-ICG
Integrata Oy
Invalidiliitto ry
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keuda
Keva
KT Kuntatyönantajat
Laura Rekrytointi Oy
Laurea-ammattikorkeakoulu
LEAD Henkilöstöratkaisut Oy
Lidl Suomi Ky
Liikenne- ja viestintäministeriö
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Luvata Pori Oy
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Lääketeollisuus ry
Lääketietokeskus Oy
Management Institute of Finland MIF Oy
ManpowerGroup Oy
Markkinointi-Instituutti
Mercuri Urval Finland
Merivoimien esikunta
Movendos Oy
Nitor Group Oy
Nordiska Institutionen för vidareutbildning inom
arbetsmiljöområdet - NIVA
Novetos Oy
Oikotie.fi Oy
Oracle Finland Oy
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Peili Consulting Oy
Personnel Development Oy Ltd
Pertec Consulting Oy
Procomp Solutions Oy
Psycon Oy
Puolustusvoimat
SAP Finland Oy
Saranen Consulting Oy
Savonia ammattikorkeakoulu Oy
Silta Oy
Solaforce Oy
Sovelto Oyj
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry
Suomen Henkilöstötalo
Sympa Oy
TAKK - Tampereen aikuiskoulutuskeskus
Talent Vectia Oy
Taloustutkimus Oy
Tampereen Yliopisto
Telia Finland Oyj
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA
Tulli
Turun Ammattikorkeakoulu
Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, TSE exe
VAASAN KAUPUNKI
Wakaru Oy
Valtiovarainministeriö Valtionhallinnon
kehittämisosasto
Verohallinto
VR-Yhtymä Oy
Zalaris HR Services Finland
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