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pääkirjoitus
Matti Vartiainen

Autonomia ja itseohjautuvuus
– vapaus kahleista vai kahleissa?
Jo ennen koronaepidemiaa kysymys autonomiasta ja kontrollista olivat työelämän suuria kysymyksiä. Monille ”pakollinen” etätyö on vilkastuttanut tätä keskustelua entisestään. On
näet syntynyt tilanne, jossa työtä tehdään fyysisesti erillään
etäjohdettuna ja itse johdettuna – ja jos lainkaan johdettuna.
Keskustelua käydään itseohjautuvuuden ja yhteisöohjautuvuuden sekä etäjohtamisen hyvistä ja huonoista puolista sekä jaetun johtajuuden ja itsensä johtamisen rajoista ja mahdollisuuksista. Nämä ovat myös tämän Työn tuulen numeron aiheet.
Lehden artikkelit voi ryhmitellä kolmeksi kokonaisuudeksi.
Ensimmäinen rakentuu Minimalist Organizational Design
(MODe) -hankkeen tutkijoiden neljän artikkelin varaan. Niissä eritellään itse- ja yhteisöjohtavuuden teemaa ja ilmentymiä. Toinen aihepiiri kolmen artikkelin voimin koskee etätyötä, itseohjautuvuutta, jaettua johtajuutta ja itsensä johtamista
osin empiiristen tutkimustulosten valossa. Kolmas kokonaisuus viiden artikkelin voimin rakentuu johtajuuden, autonomisen työn muotoilun ja yhdessä ohjautumisen kehittämisen
aihepiirin varaan.
TUUKKA KOSTAMON, JOHANNA VUOREN ja NOORA
VÄNTTISEN artikkeli ’Itseohjautuvuus: myyteistä todelli-

suuteen’ avaa teemanumeron itseohjautuvuuteen liittyvien
myyttien purkamisella. Seitsemän myyttiä koskevat itseohjautuvuuteen liittyviä ristiriitaisia odotuksia. Niiden kautta
kirjoittajat haluavat näyttää, ettei kysymys ole yksiselitteisesti ”hyvästä” tai ”huonosta” asiasta. Kaiken kaikkiaan suhteellinen yksimielisyys on siitä, että itseohjautuvuus tarkoittaa yksilön tai ryhmän autonomian lisäämistä ja perinteisen
hierarkian purkamista. Kirjoittajien mukaan yhteisymmärrys
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kuitenkin loppuu tähän ja seuraa suuri sekasotku. Myös seuraavat kirjoitukset pyrkivät jäsentämään, mistä on kysymys.
PERTTU SALOVAARA pitää artikkelissaan ’Oikea sana, vää-

rä ilmiö? Itseohjautuvuudesta yhteisöohjautuvuuteen’ itseohjautuvuutta harhaanjohtavana terminä sille, mitä yritykset ja
työyhteisöt hakevat tänä päivänä. Harha johtunee siitä, että
termillä voidaan tarkoittaa yksilöiden, tiimien, organisaatioiden tai kansakuntien itseohjautuvuutta. Salovaara määrittelee: ”Yhteisöohjautuvuus tarkoittaa ilman johtajia toimivaa
yhteisöä, jolla on omanlaisensa periaatteensa hedelmällisen
yhteistyön järjestämiseksi. Se on kokonainen synteesi, jossa
sen osat kuten rakenne ja toimintatavat tukevat yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden toteutumista.” Työpaikoilla tarvitaan
yhteisöllisyyttä tukevia rakenteita, pelisääntöjä ja käytänteitä,
Salovaara kirjoittaa.
Myös FRANK MARTELAN aiheena on yhteisöohjautuvuus ja
itseorganisoituminen artikkelissaan ’Neljä teesiä itseohjautuvuudesta – Askeleita kohti yhteisöohjautuvuutta ja itseorganisoitumista’. Hän erittelee itseohjautuvuuden käsitettä neljän
teesin avulla. Ensiksi hän erottaa itseohjautuvuuden yksilön
toimintavapautena itseorganisoitumisesta organisaation ominaisuutena. Toiseksi itseohjautuvuus vaatii hänen mukaansa sekä ylhäältä annettua vapautta että itse otettua vastuuta.
Kolmanneksi hän väittää, että itseohjautuvuus on lähes aina
yhteisöohjautuvuutta yksilösooloilun sijasta. Neljänneksi hän
esittää, että itseorganisoituminen ei tarkoita rakenteiden puutetta, vaan rakentuu vahvoille yhteistoiminnan säännöille, kuten keskinäissitoumuksiin, keskinäiskoordinaatioon ja jaettuun vastuunottoon.
Autonomia ja itseohjautuvuus – vapaus kahleista vai kahleissa?

REIMA LAUNONEN, JOONA KOISTINEN ja JORI MÄKKELI

laajentavat artikkelissaan ’Itseohjautuvuus ja työelämän demokratisointi’ lehden teemaa edelleen. He muun muassa esittävät koosteen itseohjautuvuuden käsitteen erilaisista määritelmistä, joita on ainakin viisitoista. Varsinaisesti artikkeli
käsittelee itseohjautuvuuden radikaalien muotojen vaatimuksia
ja niiden linkittymistä työelämän demokratisointiin. Kirjoittajien mukaan itseohjautuvuus tulisi liittää työelämän yleiseen demokratisointiin purkamalla vanhoja hierarkioita ja vallanjakoa.
ULLA VILKMANIN artikkeli ’Etätyö ja etäjohtaminen – mitä

voimme oppia tutkimuksista ja käytännöstä?’ tarkastelee etäjohtamista. Aihe on epäilemättä ajankohtainen koronapandemian aikoina, kun sadattuhannet työntekijät ovat aloittaneet
”pakosta” etätyön pääasiassa kotona. Etätyö on ollut tuttua
Suomessa jo aiemmin. Esimerkiksi uusimman Työolobarometrin mukaan vuonna 2019 etätyötä teki säännöllisesti vajaa
neljännes (23 %) ja satunnaisesti 14 prosenttia palkansaajista.
Etätyö on ollut esillä koko tämän vuoden enemmän kuin koskaan. Työntekijöiden kokemukset etätyöstä ovat yleensä pääsääntöisesti myönteisiä, mutta erityisesti yritysjohto saattaa
kokea liiallisen etätyön uhkaksi organisaation menestykselle.
Kirjoittaja esittelee paitsi etätyön ja sen johtamisen haasteita,
joista keskeisin lienee yhteisöllisyyden säilyttäminen, myös
etäjohtajan ja etätyöntekijän tarvitsemaa osaamista.
OSSI AURAN artikkeli ’Itseohjautuvuuden johtaminen on osa

hyvää johtamista’ kuvaa Itseohjautuvuuden johtaminen 2020
-tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksessa kerättiin aineisto itseohjautuvuudesta ja henkilöstötuottavuudesta 252 yrityksestä. Itseohjautuvuuden johtaminen pohjautui vahvasti hyvään
henkilöstötuottavuuden johtamiseen ja koostui kolmesta osaalueesta: johdon arvot, itsenäiseen päätöksentekoon kannustaminen ja päätöksenteon vastuiden jakaminen. Näistä johdon
arvopainotukset olivat perusta, jonka taso heijastui vahvasti kahteen muuhun tasoon. Itseohjautuvuuden johtaminen
oli aktiivisinta pienissä ja toimihenkilövaltaisissa yrityksissä. Koronakriisin aikana isot yritykset aktivoivat itseohjautuvuutta pieniä yrityksiä enemmän. Kokonaisuudessaan kriisin aikaisen vastuun lisäämistä selitti henkilöstötuottavuuden
johtamisen hyvä taso. Yrityksen hyvä kannattavuus ja sen
kasvu olivat yhteydessä itseohjautuvuuden johtamiseen.
LIISA MÄKELÄ, SAMU KEMPPINEN, HILPI KANGAS, TONI
LEHTIMÄKI ja JUSSI TANSKANEN kirjoittavat tekemäs-

tään kyselytutkimuksesta artikkelissaan ’Itsensä johtamisella
parempaa hyvinvointia myös koronakevään etätöissä’. Tutkimuksen tulokset osoittavat, ettei työuupumuksessa ja työn
imussa tapahtunut muutoksia koronapandemian ensimmäisten
kuukausien aikana, kun tutkimus tehtiin. Hyvä itsensä johtamisen taso näytti suojelevan työuupumukselta ja auttoi työn
imun syntymisessä. Avoimeksi tietysti jää, miten työhyvinvointi kehittyy pitkittyvän epidemian – ja etätyön – oloissa.
PAULI JUUTIN artikkeli ’Jaettu johtajuus’ jatkaa johtamis-

näkökulman avaamista itseohjautuvuuteen. Juuti painottaa,
että jaetun johtajuuden kehittämisessä ei ole kysymys pelkästään esimiehen tehtävien mekanistisesta jakamisesta ryhmän
jäsenille. Suurimpana jaetun johtajuuden haasteena Juuti piAutonomia ja itseohjautuvuus – vapaus kahleista vai kahleissa?

tää esimieskeskeistä työkulttuuria. Näin ollen jaettu johtajuus
edellyttää sekä työyhteisön kulttuurin kehittymistä että jokaisen työssä olevan ihmisen henkistä kasvua.
PIA LAPPALAISEN kirjoituksen ’Työpaikan konfliktit itsen-

sä johtamisen triggerinä’ myötä siirrytään itsensä johtamisen
kehittämiseen. Lappalaisen mukaan konfliktit, vaikka usein
aiheuttavatkin suuren henkisen kuormituksen, voivat myös
fasilitoituna käynnistää myönteisiä yksilöllisiä vaikutuksia.
Artikkelissa kuvataan työyhteisösovittelun periaatteet, jotka perustuvat restoratiivisen oikeuden, transformationaalisen
johtajuuden ja dialogisen prosessikonsultaation periaatteille.
Konflikteista voi oppia ja omaehtoisuus lisääntyä niin, että
työntekijöiden itsensä johtamistaidot kehittyvät.
OUTI VANHARANTA ja KIRSI POLVINEN kirjoittavat artik-

kelissaan ’Autonomisen työn muotoilun edellytysten kehittäminen pk-yrityksissä’ työn muotoilun voimaannuttavasta vaikutuksesta pienissä yrityksissä. Omaehtoinen työn muotoilu
tarkoittaa yksilön omien työtapojen, työnteon olosuhteiden ja
työn sisällön sekä osaamisen kehittämistä. Tarve edistää työn
muotoilua syntyy usein siitä, että organisaatiossa halutaan parantaa toiminnan joustavuutta ja tuloksellisuutta lisäämällä
työntekijöiden autonomiaa ylläpitäen samalla työntekijöiden
hyvinvointia. Artikkelissa kuvataan toimintatutkimusprosessi
ja menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat luoda parempia
edellytyksiä autonomiselle työn muotoilulle.
MARIKA TAMMEAIDIN ja PETRI VIRTASEN artikkelissa ’Yh-

dessä ohjautuminen julkisessa hallinnossa’ esitellään suurta mainetta saanut alankomaalainen organisaatio Buurtzorg.
Yritystä on pidetty esikuvana monelle itse- ja yhdessä ohjautumisen tielle lähteneille organisaatioille myös julkisella sektorilla. Kirjoittajat korostavat, että vaikka itseohjautuvuus kuvaa hyvin organisaation toiminnan ohjautumista joustavalla
tavalla, on ’yhdessä ohjautuminen’ työntekijän näkökulmaa
paremmin kuvaava termi. Tällaisessa tiimissä työntekijä toimii yhteisen tavoitteen pohjalta vaihtuvien tilanteiden vaatimia päätöksiä ja toimenpiteitä tehden. Samalla hän kehittää
työtään ja korjailee omaa toimintaansa suhteessa tiimin kokonaisuuteen.
VIRPI EINOLA-PEKKINEN ja KALLE NIEMINEN esittelevät

kirjoituksessaan ’Labit systeemisen yhdessäohjautumisen
alustoina’ innovointiin ja kehittämiseen tarkoituksen toimintaympäristön. ’Labi’ eli laboratorio on epämuodollinen ja ketterä sekä erilaisia toimijoita yhdistävä kehittämisalusta. Labeissa koulutetaan ja kasvatetaan osallistujien tietoja ja taitoja
sekä kokeillaan uusia asioita. Kirjoittajien mukaan käsitteeseen lisätään usein mielellään sana innovaatio, sosiaaliset innovaatiot ja politiikkainnovaatiot.

Sopeutumis- ja muutoskyvykkyyden tarve
Autonomia, itseohjautuvuus ja yhteisöohjautuvuus mahdollistavat kollektiivisen älyn ja jaettujen kokemusten hyödynTyön Tuuli 2/2020 | 5

tämisen kiperissä tilanteissa. Ja mikä parasta, ne näyttävät
palvelevan yksilöllisiä työhön ja muuhunkin elämään kohdistuvia tarpeita ja odotuksia. Lisäksi on perusteita ja näyttöä siitä, että ne mahdollistavat myös työn ja työprosessien
sujuvuuden, tuloksellisuuden ja hyödyn. Keskeisintä kaikenlaisille organisaatioille on, että mahdollistamalla itse- ja yhteisöohjautuvuus ne kykenevät toimimaan joustavammin ja
luovemmin kuin hierarkkisesti ohjatut organisaatiot. Autonomia eri tasoilla mahdollistaa yhteisöllisen muutosherkkyyden
ja -kyvykkyyden eli resilienssin.
Erityisesti pienet yritykset, mutta myös muut organisaatiot
tarvitsevat muutosherkkyyttä ja -kyvykkyyttä nopeasti - ja
usein arvaamatta - tapahtuvissa toimintaympäristön muutoksissa, joista viime keväänä alkanut koronaepidemia on vain
esimerkki. Vaikka läheskään kaikki muutostilanteet eivät ole
arvaamattomia, on hyödyllistä tarkastella yksilön, tiimin ja
organisaation sopeutumis- ja muutosvalmiuksia niiden kannalta. Psykologiassa resilienssillä tarkoitetaan henkistä kapasiteettia, jonka avulla ihminen pystyy, usein tiedostamattomasti, hyödyntämään niitä voimavaroja ja vahvuuksia,
jotka ylläpitävät hänen hyvinvointiaan erilaisissa tilanteissa. Myönteiset emootiot ruokkivat psykologista resilienssiä.
Organisaatiokäyttäytymisen tutkijat määrittelevät resilienssin myönteiseksi psykologiseksi kyvyksi toipua, ‘ponnahtaa
takaisin’ vastoinkäymisestä, epävarmuudesta, konfliktista,
epäonnistumisesta tai jopa myönteisestä muutoksesta, edistymisestä ja lisääntyneestä vastuusta. Suomalainen ‘sisu’ on
lähikäsite viitaten voimavaraan, jonka avulla yksilöt menevät
“vaikka läpi harmaan kiven’. Resilienssi on myös ryhmän ja
organisaation ominaisuus. Ryhmälle resilienssi tarjoaa kyvyn
selvitä vahingoittumatta epäonnistumisista, takaiskuista, ristiriidoista tai mistä tahansa muusta uhasta, jonka ryhmä saattaa
kohdata. Yksilön, tiimin ja organisaation resilienssit kytkeytyvät toisiinsa siten, että yksilötason resilienssi voi levitä organisaatiossa ja sen ulkopuolelle. Kollektiivinen kulttuurinen
resilienssi voi puolestaan tehdä yksittäisistä ihmisistä muutosjoustavia.

••••••••••••••••••••••
Tämä numero olisi voinut olla ”korona” numero, jossa asioita olisi käsitelty pelkästään pandemian näkökulmasta ja sen
synnyttämistä haasteista henkilöstöjohtamiselle. Monet kirjoituksista sivuavatkin korona-teemaa. Uskon kuitenkin, että
autonomia ja muutoskyvykkyyden tarpeet ulottuvat myös pitemmälle organisoitumisen ”uuteen normaaliin” myös pandemian jälkeen, kun monet asiat on järjestetty vähintäänkin uudehkoilla tavoilla.

Ennen pandemianjälkeistä aikaa on kuitenkin vielä joulunseutu ja Uusi Vuosi! Työn tuuli toivottaa lukijoilleen
rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2021!

Työntekijät, tiimit, organisaatiot ja yhteiskunta kokonaisuudessaan tarvitsevat kyvykkyyttä vastata toimintaympäristönsä muutoksiin ja häiriöihin. Toimintaympäristön vakauden
muuttuessa aiempaa turbulentinpaan, epävarmempaan ja häiriöisempään suuntaan, muutoskyvykkyyden kasvattaminen
on olennainen tapa selvitä. Resilienssiä on kuvattu metakyvyksi, jossa on kolme vaihetta: ennakointi (anticipation), selviytyminen (coping) ja sopeutuminen (adaptation). Tähän
voidaan lisätä vielä neljäs ylittävä, laajeneva vaihe, jolla tarkoitetaan uudistumista ja kehittymistä. n
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Autonomia ja itseohjautuvuus – vapaus kahleista vai kahleissa?

Tuukka Kostamo
Johanna Vuori
Noora Vänttinen

Itseohjautuvuus: myyteistä todellisuuteen
Koska itseohjautuvuus on muodikasta, liittyy siihen paljon väittelyä puolesta ja vastaan. Tarkastelemme artikkelissa seitsemää itseohjautuvuuteen liittyvää myyttiä. Väitämme, että itseohjautuvuus ei ole yksiselitteinen
käsite eikä voida väittää, että se sopii tai ei sovi kaikille. Esitämme, että itseohjautuvuus ei tarkoita työntekijän
autonomian maksimointia eikä itseohjautuvassa organisaatiossa työntekijä joudu organisaatiomuodon takia
yhtään enempää heitteille jätetyksi kuin perinteisessäkään organisaatiossa. Itseohjautuvissa organisaatioissa
voidaan välttää manageriaalinen hierarkia, mutta kokonaan hierarkiattomia ne eivät ole. Tarkastelemme myös
myyttiä siitä, että jokaisessa yhteisössä tarvitaan johtaja. Monet itseohjautuvuuden myytit katoavat tai muuttuvat mielettömiksi, kun ymmärretään, ettei itseohjautuvuus ole yksiselitteinen käsite, josta voimme helposti olla
samaa mieltä.
AVAINSANAT: itseohjautuvuus, autonomia, johtajuus, yhteisöllisyys, hierarkia

Itseohjautuvuus tulee keskusteluun
Itseohjautuvuus saapui ryminällä suomalaiseen työelämään
2010-luvun puolivälissä. Termi on lehtien talous- ja työelämäartikkelien vakiosanastoa. Se esiintyy tiheästi konsulttien
ja valmennusyritysten materiaaleissa. Menestyvät yritykset
ovat omaksuneet sen ja kaikkien pitäisi tavoitella sitä. Se on
termi, jota työelämän tutkijat käyttävät yhä useammin. Yleisesti itseohjautuvuus ymmärretään yksilön tai ryhmän autonomian lisäämisenä ja perinteisen hierarkian purkamisena.
Tarkemmin katsottuna yhteisymmärrys loppuu tähän ja seuraa suuri sekasotku.
Itseohjautuvuuskeskustelu taipuu joskus absurdeihin muotoihin. Joillekin se on työelämän ”uusi musta”: tapa, jolla
ratkaistaan kaikki työelämän nykyiset ongelmat. Toisille se
näyttäytyy viimeisimpänä työelämän huuhaa-trendinä, jossa
on vähintään paljon ongelmia tai joka on suorastaan vaaralliItseohjautuvuus: myyteistä todellisuuteen

nen järkevälle tekemiselle. Jotkut uskomukset, käsitykset tai
suorastaan huhupuheet saavat jopa myyttisiä mittoja: niistä
tulee elämää suurempia selityksiä erilaisten organisaatioiden,
ryhmien tai ihmisten onnistumisille tai epäonnistumisille.
Suomessa ja maailmalla itseohjautuvuuden käsite yleistyi
viimeistään Laloux´n (2014) kirjan “Reinventing Organizations” myötä. Itseohjautuvuudesta on jo ehditty kirjoittaa
suomeksi useampikin kirja (Martela & Jarenko, 2017a; Salovaara, 2018; Salovaara, 2020a; Savaspuro, 2019), joissa käsitellään ansiokkaasti käsitteen historiaa, ominaisuuksia sekä
hyviä ja huonoja puolia. Tässä artikkelissa tarkastelemme
itseohjautuvuuden myyttejä. Pitävätkö ne paikkansa ja mitä
reunahuomautuksia niistä voi tehdä?
Käsittelymme pohjana toimii Minimalist Organisational Design (MODe) -hankkeessa tekemämme tutkimustyö. Tutkimuksessa tarkastelemme suomalaisia yrityksiä, jotka ovat
itseohjautuvia tai pyrkivät sitä kohti. Lisäksi olemme perehTyön Tuuli 2/2020 | 7

tyneet aiheeseen liittyvään tutkimukseen ja kansainvälisiin
yritysesimerkkeihin.

Myytit
Itseohjautuvuuden myyttejä on monenlaisia. Neljä ensimmäistä käsittelemäämme itseohjautuvuuden myyttiä ovat sävyltään myönteisiä: “Kaikki tietävät, mitä itseohjautuvuus
on”, “Itseohjautuvuus sopii kaikille”, “Itseohjautuvassa organisaatioissa ei ole hierarkioita” ja “Itseohjautuvuus tarkoittaa
autonomian maksimointia”. Kolme jälkimmäistä ovat puolestaan kielteisiä: “Itseohjautuvuus on heitteillejättöä”, “Itseohjautuvuus ei sovi kaikille” sekä “Aina tarvitaan johtaja”.

Kaikki tietävät, mitä
itseohjautuvuus on
Itseohjautuvuus herättää runsaasti intohimoja, mistä kertovat
sitä käsittelevien juttujen otsikot. “Itseohjautuva organisaatio
– toiminnallinen taivas ilman esimiehiä?” (Kettunen, 2018),
“Mari uupui itseohjautuvassa työssä – tunnista varoitusmerkit: ‘Itseohjautuvuus ei poista johtamisen tarvetta’” (Vainio,
2019), “Itseohjautuvuus tekee hyvää työyhteisölle – kunhan
se toteutetaan oikein” (Peiponen, 2019).
Professori Richard Barker (1997) kysyy artikkelissaan: “Miten me voimme kouluttaa johtajia, jos emme tiedä, mitä johtajuus on?”. Lause tulee tavan takaa mieleen, kun seuraa
keskustelua itseohjautuvuudesta: siitäkään ei vallitse yhteisymmärrystä tutkimuksessa eikä varsinkaan yleisessä keskustelussa. Termi on niin ongelmallinen, että Perttu Salovaaran
(2020b) tässä lehdessä olevan artikkelin mukaan meidän kannattaisi kenties puhua itseohjautuvuuden sijaan yhteisöohjautuvuudesta. Tässä tekstissä pitäydymme kuitenkin termissä
itseohjautuvuus.
Jokapäiväisessä käytössä itseohjautuvuuden ajatellaan usein
olevan yksilötason ilmiö: itseohjautuvuuden lisääntyminen
tarkoittaa yksilön autonomian lisäämistä. Työelämän kannalta kenties tärkeämpää olisi tarkastella itseohjautuvuutta organisaatiotason ilmiönä, jolloin se tarkoittaisi organisaation toiminnan ajattelua uudella tavalla. Frank Martela ja Karoliina
Jarenko (2017b) ovat nimenneet yksilötason tarkastelun itseohjautuvuudeksi ja organisaatiotason puolestaan itseorganisoitumiseksi. Jako ei ole ainakaan vielä vakiintunut yleiseen
keskusteluun.
Yksilötasolla itseohjautuvuudella viitataan työntekijän autonomian lisäämiseen. Työntekijän ajatellaan olevan työnsä
paras asiantuntija, joten hänelle kannattaa antaa vapauksia
sen tekemiseen. Tämä autonomia voi olla monenlaista: joko
työntekijä voi vaikuttaa ainoastaan siihen, miten työtään tekee, tai hänelle voi antaa valtaa myös siihen, mitä ja miksi tekee (Pearce & Manz, 2005). Yksilötason autonomian lisäämisen on havaittu lisäävän mm. työntekijän sisäistä motivaatiota
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(Amabile ym., 1996) sekä merkityksellisyyden kokemuksia
(Lee & Koh, 2001).
Laajemmin itseohjautuvuudella viitataan (manageriaalisen)
hierarkian purkamiseen. Ilmiötä on tarkasteltu erityisesti itseohjautuvissa tiimeissä. Tällöin tiimeille annetaan enemmän
vapauksia päättää työn jakamisesta ja suorittamisesta. Tutkimuksissa on havaittu itseohjautuvien tiimien mm. parantavan
kommunikaatiota ja luottamusta (Bligh, Pearce & Kohles,
2006).
Sen sijaan koko organisaation itseohjautuvuuden tarkastelu
on suhteellisen uutta. Leen ja Edmondsonin (2017) mukaan
itseohjautuva organisaatio pyrkii “radikaalisti hajauttamaan
auktoriteettia systemaattisesti koko organisaatioon”. Raportointisuhteet on poistettu koko organisaatiosta systemaattisesti niin, ettei rakennetta pystytä muuttamaan esimerkiksi
ylimmän johdon toimesta. Lee ja Edmondson (2017) toteavat,
ettei tällaista ideaalista organisaatiota luultavasti ole olemassa, mutta heidän mallinsa voi auttaa ymmärtämään itseohjautuvia organisaatioita paremmin.
Jo näiden kolmen tarkastelutason – yksilö, ryhmä, organisaatio – välillä on paljon eroja siinä, miten itseohjautuvuus ymmärretään. Kaikissa on yleisesti kyse autonomian lisäämisestä ja päätöksenteon hajauttamisesta, mutta tarkemmat sisällöt,
pyrkimykset ja tulokset vaihtelevat. Frank Martela (2020)
pyrkii tässä lehdessä osaltaan ratkomaan tätä viidakkoa esittämällä neljä teesiään itseohjautuvuudesta.
Kun katsomme, miten itseohjautuvuutta organisaatioissa toteutetaan, muuttuu näkymä entistä monimutkaisemmaksi.
Esimerkiksi usein itseohjautuvuuskeskustelussa viitattu hollantilainen hoiva-alan yritys Buurtzorg on hyvin omaleimainen organisaatio. Sen yli 15 000 työntekijää toimii 8–12 hengen itseohjautuvissa tiimeissä. Tukitoiminnoissa työskentelee
50 ihmistä. Kattava IT-järjestelmä huolehtii tiedon jaosta ja
arkistoinnista. Sääntöjä on vähän: jokaisen itseohjautuvan tiimin pitää olla 8–12 hengen kokoinen, pysyä tuottavana ja pitää huolta osaamisen kehittymisestä. Miltei kaikki muu on tiimien päätettävissä.
Toista itseohjautuvaa yhtiötä, pelifirma Valvea, kuvataan hyvin erilaiseksi (Birkinshaw, 2014). Siellä yksittäinen työntekijä voi melko vapaasti päättää, mitä tekee ja mihin projektiin
kuuluu. Lähijohtajia ei käytännössä ole ja työntekijät itse huolehtivat mm. tehokkaasta työnteosta ja projektien valmistumisesta. Tehtävien tai roolin vaihtaminen onnistuu ilmoittamalla.
Kumpi yrityksistä on “tyypillisempi” itseohjautuva organisaatio? Kumpi on enemmän itseohjautuva? Kumpaa tarkoitetaan, kun sanotaan että itseohjautuvuus toimii tai ei toimi?
Maailmalta löytyy lisäksi monia organisaatioita, joissa itseohjautuvuus saa vielä toisenlaisia muotoja. Omassa tutkimuksessamme löysimme myös eroja organisaatioiden välillä: toisissa oli lähijohtajia, toisissa ei; joissakin oli tarkkoja
sääntöjä esimerkiksi kriisien ratkaisuista, joissakin ei; jotkin
olivat kulkeneet tasaisesti kohti laajempaa itseohjautuvuutta,
toiset olivat välillä ottaneet askelia taaksepäin.
Itseohjautuvuus: myyteistä todellisuuteen

Itseohjautuvuus sopii kaikille
Useat itseohjautuvuutta ylistävät kommentoijat esittävät, että
itseohjautuvuus on työelämän tulevaisuutta ja sopii kaikille
kaikissa tilanteissa. Itseohjautuvuus on ratkaisu kaikkiin työelämän ongelmiin. Onko todella näin?
Organisaatiokeskustelulle on tyypillistä nostaa keskiöön aina
uusia muoti-ideoita. Joskus ne jäävät pelkän hypen tasolle,
joskus ne muokkaavat mennessään organisaatioita enemmän
tai vähemmän uusiksi (Newell, Robertson & Swan, 2001).
Aiemmissa tutkimuksissa on huomattu itseohjautuvuuden
elementeistä olevan hyötyä ainakin yksilöiden ja tiimien tasolla. Ideana se tuntuu myös saavuttavan paljon sitä ajanhenkeä, jossa elämme. Esitetään, että itseohjautuvuus antaa ihmisille mahdollisuuden toteuttaa koko potentiaalinsa töissä,
se lisää organisaation innovaatio- ja reagointikykyä, se antaa
ihmisille mahdollisuuden toteuttaa itseään ja löytää merkityksellisyyttä työstään. Sanotaan, että näistä ja muista ominaisuuksistaan johtuen itseohjautuva organisaatio pystyy paremmin vastaavan muuttuvan työelämän vaatimuksiin nyt ja
tulevaisuudessa.
Useat esimerkit maailmalta tuntuvat todistavan, että itseohjautuvat organisaatiot voivat olla paitsi tehokkaita ja toimivia, niin myös antaa työntekijöilleen merkityksellisyyden
kokemuksia. Myös oma tutkimuksemme tukee tätä näkökulmaa. Tästä on kuitenkin vielä pitkä matka siihen, että itseohjautuvuus olisi ratkaisu kaikkiin ongelmiin ja kaikille
organisaatioille.
On itsestään selvää, että itseohjautuvuuteen liittyy myös ongelmia ja haasteita kuten muihinkin organisoinnin muotoihin.
Zappos on ollut holokratiaksi kutsutun itseohjautuvan organisaation mallioppilas, mutta viime aikoina se on ottanut askelia poispäin (Groth, 2020). Valven täydellisestä autonomiasta
on esitetty kuvauksia, joissa kyräily ja selkään puukottaminen
vallitsevat (Ong, 2018). Käymissämme keskusteluissa Buurtzorgin edustajien kanssa he ovat kertoneet, että useimmat
työntekijät viihtyvät hyvin, mutta kaikki eivät pidä runsaasta keskustelusta ja tiiviistä yhteistyöstä, joita työ edellyttää,
vaan lähtevät pois.
Totesimme aiemmin, että itseohjautuvuuden käsite on moninainen ja sen toteutustavat vaihtelevat. Monet organisaatiot hyötyvät itseohjautuvien toimintatapojen käyttöönotosta.
Mutta sen sijaan, että itseohjautuvuus nähtäisiin ihmelääkkeenä, joka ratkaisee kaikki ongelmat, sitä pitäisi lähestyä
kuin mitä tahansa organisaatiouudistusta. Mitä ongelmia
meillä on, jotka haluamme ratkaista? Voisiko itseohjautuvuus
olla yksi osa tulevia uudistuksia? Millaisia toimintatapoja
voisimme ottaa käyttöön ja miksi? Miten uudistukset käytännössä toteutetaan? Ketkä on syytä ottaa kehitysvaiheessa keskusteluihin mukaan?

Itseohjautuvuus: myyteistä todellisuuteen

Itseohjautuvassa organisaatiossa ei
ole hierarkiaa
Myytti hierarkiattomasta itseohjautuvasta organisaatiosta
esiintyy monissa keskusteluissa, myös itseohjautuvien organisaatioiden sisällä. On totta, että itseohjautuva organisaatio pyrkii purkamaan manageriaalista hierarkiaa (Lee & Edmondson, 2017), ja niiden rakenne on usein litteä (Martela,
2019). Kuitenkaan manageriaalisen hierarkian purku ei suoraan tarkoita, että kaikki yksilöiden välinen hierarkia poistuisi. Ihmisillä on taipumus järjestäytyä hierarkkisesti (Magee
& Galinsky, 2008) ja manageriaalisen hierarkian purkamisen
jälkeen on mahdollista, että itseohjautuvaan organisaatioon
syntyy uusia informaaleja hierarkioita (Lee & Edmondson,
2017). Esimerkiksi kriittiset resurssit tai toisten arvostamat
ominaisuudet voivat toimia hierarkkisen järjestyksen pohjana
(Magee & Galinsky, 2008).
Aineistomme puhuu sen puolesta, että jokaisessa itseohjautuvassa organisaatiossa on omanlaisensa hierarkkinen järjestys.
Haastateltavamme tunnistivat, että organisaatioissa oli muodostunut erilaisia hierarkioita ja he pystyivät kuvailemaan niitä ja niiden vaikutuksia ja kertomaan, keillä organisaatiossa
oli valtaa ja miksi. Hierarkiat saattoivat olla epävirallisia, eikä
muodostuneista hierarkioista useinkaan puhuttu ääneen.
Syitä yksilöiden parempaan hierarkkiseen asemaan oli monia.
Yksilöllisistä ominaisuuksista mainittiin esimerkiksi ulospäinsuuntautuneisuus sekä pitkään organisaatiossa työskentely.
Yksilölle oli myös eduksi, mikäli hän tunsi organisaation informaalin hierarkian ja osasi vaikuttaa oikeisiin avainhenkilöihin. Hierarkkista asemaa nostavina nähtiin myös positiot, joiden kautta pääsee käsiksi kriittisiin resursseihin, kuten rahaan.
Aineistossa nousi myös esiin, että informaalien hierarkioiden olemassaolo saatettiin kokea kielteisenä tai hämmentävänä. Hierarkiattomuuden myytti voikin ruokkia kielteisyyttä
sekä hämmentävyyttä entisestään. On myös mahdollista, että
muodostuneet hierarkiat vaikuttavat kielteisesti joidenkin yksilöiden mahdollisuuteen vaikuttaa organisaation sisällä. Sisältö ei enää ratkaise vaan se, kuka sisällön esittää. Tämä voi
olla ongelma, sillä itseohjautuvuuden yhtenä etuna nähdään
kyky reagoida manageriaalista hierarkiaa nopeammin muuttuvaan ympäristöön (Martela & Jarenko, 2017b). Hierarkioita
onkin tärkeä pyrkiä ymmärtämään myös itseohjautuvissa organisaatioissa, jotta jokaisella työntekijällä säilyy yhtäläinen
mahdollisuus tuoda oma osaamisensa organisaation käyttöön.

Itseohjautuvuus tarkoittaa
autonomian maksimointia
Kun haastattelimme suomalaisia asiantuntijoita ja kysyimme,
mitä he ymmärtävät itseohjautuvuudella, kuvasivat he usein
sitä työntekijän autonomian maksimointina. Autonomia eroaa muista ihmisen tarpeista siinä, että se usein auttaa muiden psykologisten perustarpeiden täyttymistä (Deci & Ryan,
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2017; Ryynänen, Simonen & Karkkola, 2020). Toisaalta liian
korkea työntekijän autonomia ei ole yksilön tai organisaation kannalta hedelmällistä (Väänänen, Toivanen & Lallukka,
2020). Itseohjautuvuutta yksilön autonomiana painottavan
kulttuurin varjopuoliin saattaa kuulua sekin, ettei työntekijä
uskalla pyytää apua (Ryhänen, 2020).
Menestyksekkäissä itseohjautuvissa organisaatioissa pyritään
korkeaan työntekijän tai tiimin autonomiaan. Samalla kuitenkin pidetään huolta kahdesta muusta sisäisen motivaation osaalueesta eli yhteisöllisyydestä ja kompetenssista. Keskeisin
keino autonomian, yhteisöllisyyden ja kompetenssin yhteen
liittämiseen on itseohjautuva tiimi, joka tarvitsee toimiakseen
jokaisen tiimiläisen osaamista ja uuden oppimista. Tutkimissamme itseohjautuvissa organisaatioissa oli myös muita osaamisen jakamisen keinoja kuten käytäntöyhteisöjä, joissa uutta
asiaa oppinut opetti asiaa toisille. Kompetenssin kehittymistä
tukivat myös käytänteet, joissa työntekijä voi itse valita, mihin projektiin haluaa mukaan sekä käytänteet, joissa työntekijä voi ilmaista ilman pelkoa, että haluaa nykyisestä roolista
pois uuden haasteen pariin. Yhteisöllisyyden tukemiseksi järjestettiin säännöllisiä yrityksen tai toimipaikan kokoontumisia ja juhlia. Yritykset tukivat myös työntekijöiden epämuodollista kokoontumista yhteisten harrastusten ympärille.
On kuitenkin muistettava, että autonomian kokemus on yksilöllinen ja riippuu kontekstista. Työntekijän autonomian tarve
saman työpaikan eri projekteissa voi olla kovinkin erilainen.
Autonomiaa ei voi myöskään mitata eikä mitoittaa, vaan kukin työntekijä rakentaa merkityksen autonomialle oman kokemuksensa kautta.

Itseohjautuvuus on heitteillejättöä
Yksi sitkeimmistä itseohjautuvuuteen liitetyistä myyteistä
kärjistää itseohjautuvuuden sellaiseksi työn organisoinniksi, jossa työntekijä jätetään selviytymään työn haasteista yksin (esim. Savaspuro, 2019). Väitteen taustalla lienee malli
lähijohtaja-työntekijä -suhteesta, jossa lähijohtaja antaa tarvittaessa apua ja tukea työntekijälle. Tämä olisi ihanteellista,
mutta valitettavasti näin ei aina tapahdu. Suomalainen kyselytutkimus kertoo, että vaikka johtajat pitävät itseään reiluina,
oikeudenmukaisina ja osallistavina, vain puolet työntekijöistä
kokee samoin (Syvänen & Loppela, 2018). Merkittävä syy tähän on kiire. Kiireisiä lähijohtajia ei näy arjessa, vaan tapaamiset on kalenteroitu kehityskeskusteluihin ja yhteisiin kokouksiin. Yksin jäämisen kokemus on varsin tavallista myös
hierarkkisissa organisaatioissa.
Sekä suomalainen aineistomme että kansainväliset esimerkit itseohjautuvista organisaatioista näyttävät, että ne tukevat
työntekijöitä monella tapaa muuten kuin lähijohtajan kautta.
Itseohjautuvat organisaatiot ovat järjestäneet työntekijöilleen
mentorointia ja coacheja, ja työhyvinvointiin on investoitu
keskivertoyrityksiä enemmän (Huovinen, 2020). Yhteisöllisten sähköisten viestintäkanavien käyttöön rohkaistaan (Vuori
& Martela, 2020), ja urasuunnitteluun on rakennettu malleja,
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jotka perustuvat kollegan tarjoamaan sparrausapuun. Konfliktinratkaisuun oli varauduttu ennakoivasti kouluttamalla kaikkia
työntekijöitä puhumaan vaikeista asioista. Lisäksi oli kehitetty
konfliktinratkaisumalleja, joissa sekä kollegoiden että tarvittaessa HR:n tuella pyrittiin löytämään ratkaisuja ristiriitoihin.
Yhteiset käytänteet tukevat työntekijää monenlaisten haasteiden kohdalla. Kuitenkin keskeisin työntekijän avunsaannin
areena on se tiimi, jossa hän kulloinkin työskentelee. Itseohjautuvat tiimit kantavat yhteisvastuuta sekä etenemisestään
että toimintaansa ja omaan organisoitumiseensa ja toimintakykyynsä liittyvistä asioista (Renkema, Bondarouk & BosNehles, 2018). Tiimidynamiikalla on kiistattomat nurjatkin
puolensa (esim. Manz & Neck, 1995), mutta työntekijän heitteille jättämiseltä itseohjautuvan tiimin työskentely yleensä
suojaa. Tiimikaverin auttaminen ja avun pyytäminen kuuluvat itseohjautuvan tiimin pelisääntöihin.
Yhteisölliset käytänteet ovat perinteiseen lähijohtajaan verrattuna erilainen organisatorinen tapa ratkaista työntekijän
avun ja tuen tarve. Tuen tarjoajien määrä lisääntyy, mutta samalla pienentyy se riski, että yksittäisen työntekijän lähijohtaja ei pysty antamaan tukea.

Itseohjautuvuus ei sovi kaikille
Edellä käsittelimme myyttiä, jonka mukaan itseohjautuvuus
sopii kaikille ja on vastaus kaikkiin työelämän ongelmiin. Sen
vastinpari “Itseohjautuvuus ei sovi kaikille” väittää itseohjautuvuuden sopivan vain tietynlaisille ihmisille, tietyille toimialoille tai tietyn kokoisiin organisaatioihin. Yhden vastineen
näihin väitteisiin esittävät Reima Launonen, Joona Koistinen
ja Jori Mäkkeli (2020) tämän lehden artikkelissa, jossa he
pohtivat itseohjautuvuuden sekä työelämän demokratisoinnin
moraalista luonnetta.
Toisaalla Gisela Bäcklander (2019) selvitti ruotsalaisten lähijohtajien käsityksiä työntekijöiden itseohjautuvuudesta.
Osa haastatelluista lähijohtajista näki itseohjautuvuuden persoonallisuuden piirteenä: ihminen joko on tai ei ole kyvykäs
toimimaan itseohjautuvasti. Nämä johtajat pyrkivät rekrytoimaan vain itseohjautuvia työntekijöitä ja pääsemään eroon
ei-itseohjautuvista työntekijöistä irtisanomisten tai sisäisten
siirtojen avulla.
Osa lähijohtajista taas ajatteli itseohjautuvuuden oppimisen
olevan mahdollista kaikille. Nämä lähijohtajat pyrkivät ruokkimaan työntekijöiden itseohjautuvuutta kehittämällä itseohjautuvuuden käytänteitä, lisäämällä informaation saatavuutta
ja yrittämällä muuttaa omaa johtamistapaansa. He pyrkivät
välttämään mikromanagerointia, viestimään selkeästi työntekijöille mitä heiltä odotetaan, ja tarkentamaan työntekijöiden
tavoitteet ja työnkuvien rajat.
Sopii myös kysyä, sopiiko byrokratia kaikille? Vai olisiko
niin, että me kaikki olemme työelämässä pärjätäksemme oppineet toimimaan byrokraattisten käytänteiden mukaisesti?
Itseohjautuvuus: myyteistä todellisuuteen

Jos meillä on aina lähijohtaja, joka ratkaisee ongelmat puolestamme, ei meidän tarvitse kehittää omia ongelmanratkaisutaitojamme. Jos taas tiedämme, että kehitysaloitteen tehdäksemme meidän täytyy lähettää kirjallinen esitys kolmea päivää
ennen osaston johdon kokousta assistentille ja lukea sen tekemä päätös pöytäkirjan valmistuttua tietystä paikasta intranetistä, niin opimme varmasti toimimaan näin kun haluamme
vaikuttaa. Jos tiedämme, että mahdollinen lisäpalkkiomme
perustuu lähijohtajan tekemään arvioon, opimme viimeistään
seuraavan vuoteen mennessä tuomaan kehityskeskustelussa
esiin työmme tulokset lähijohtajan odottamalla tavalla.
Jos siis työntekijä oppii toimimaan hierarkkisen organisaation rakenteissa, miksi hän ei oppisi toimimaan itseohjautuvan organisaation käytänteiden mukaisesti? Esimerkiksi oppimalla organisaation konfliktinratkaisukäytänteet, tekemällä
päätöksiä neuvonpitoprosessissa (Vuori & Martela, 2020), tai
iloitsemalla kaikkien kesken tasan jaetuista tulospalkkioista.
Ehkä itseohjautuvat organisaatiot voitaisiin nähdä työelämän
aikuisuudeksi (Launonen, tulossa): työpaikoiksi, joissa ei voi
mennä äidin taakse piiloon ja joissa ei tarvitse mielistellä lähijohtajaa omaa asiaa edistääkseen.
Usein kuulee myös väitettävän, että itseohjautuvuus sopii vain
tietylle toimialalle tai tietyn kokoisiin yrityksiin. Tämän myytin leviämiseen Suomessa ovat vaikuttaneet julkisuudessa esillä olleet esimerkit menestyksekkäistä itseohjautuvista IT-alan
yrityksistä (Martela & Jarenko, 2017a). Pikkuhiljaa Suomessakin olemme saaneet esimerkkejä itseohjautuvuudesta sekä
yksityisen sektorin palveluyrityksissä (esim. Ritola, 2017)
että julkisen sektorin organisaatioissa. Maailmalla itseohjautuvuutta on sovellettu menestyksekkäästi myös teollisuus- ja
maatalousyrityksissä (Laloux, 2014; Salovaara, 2018). Vaikka
monet uskovat itseohjautuvuuden sopivan vain kohtuullisen
pieniin yrityksiin, on menestyksekkäästi toimivia itseohjautuvia organisaatioita monessa eri kokoluokassa. Esimerkiksi kiinalaisjätti Haier tuodaan tavan takaa esimerkkinä radikaaliin
itseohjautuvuuteen perustuvana organisaationa (Hamel & Zanini, 2020), ja se työllistää lähes satatuhatta työntekijää.

Aina tarvitaan johtaja
Itseohjautuvuudesta puhuttaessa esiin nousee usein näkemys
johtajan välttämättömyydestä. Ajatus tulee vastaan oikeastaan aina, kun puhutaan uudenlaisista organisoitumisen muodoista tai työn tekemisen tavoista. Näkemys saa monia muotoja: “Ilman johtajaa mitään ei tapahdu”, “Joku johtaa aina,
vaikka virallista johtajaa ei olisikaan”, “Jos johtaja ei vastaa,
kukaan ei tee mitään”.
Näkemyksessä on vahva annos alfaurosmyyttiä, jota käsittelee ansiokkaasti esimerkiksi tutkijamme Perttu Salovaara
(2018). Ajatus rakentuu johtajuuskeskustelussa yleiselle johtajan ylenmääräiselle korostamiselle. Tällöin kaikki huomio
kiinnitetään yksittäiseen johtajaan: hän saa asioita aikaiseksi
ja muut seuraavat.

Itseohjautuvuus: myyteistä todellisuuteen

Uudemmissa johtajuusteorioissa – esimerkiksi post-herooinen, jaettu, ja kontekstuaalinen johtajuus – tarkastelua laajennetaan yksilöistä useamman ihmisen toimintaan sekä myös
laajemmin kontekstin vaikutuksen ymmärtämiseen. Yksittäisillä johtajilla, niin virallisilla kuin epävirallisillakin, on toki
vaikutuksensa, mutta laajemmat yhteistyöverkostot ja rakenteet nähdään tärkeämpinä toiminnan kannalta.
Itseohjautuvuudessa keskeiseksi ongelmaksi koetaan se,
että jos lähijohtajia ei ole, niin kukaan ei ota vastuuta eikä
tee heille kuuluneita tehtäviä. Tähän liittyvä myytti on se, ettei itseohjautuvassa organisaatiossa ole mitään rakenteita tai
sääntöjä. Näkökulma vastaa miltei sanatarkasti itseohjautuvista tiimeistä aikanaan käytyä keskustelua, jota Vanderslice (1989) avaa hyvin. Hänen mukaansa itseohjautuvia tiimejä perustettiin joskus miettimättä lainkaan niiden rakenteita,
toimintatapoja tai sääntöjä. Kun tiimi ei sitten toiminutkaan,
niin todettiin johtajan olevan välttämätön. Omassa tutkimuksessaan hän huomasi, että toimivassa itseohjautuvassa tiimissä voi hyvinkin olla paljon enemmän sääntöjä ja rakennetta, kuin “perinteisessä” tiimissä. Tärkeää onkin huomata, että
johtajan olemassaolo on yksi tapa ratkaista toiminnan vaatimukset. Ei suinkaan ainoa.
Yksi tapa lähestyä tätä on ajatella johtajuutta “funktioina”:
tiettyinä toimintoina, jotka pitää suorittaa jollakin tavalla
(Kostamo, 2017). Funktioita voi jakaa eri toimijoille, niitä
voi hoitaa esimerkiksi erilaisten IT-järjestelmien avulla, ja
niin edelleen. Omassa tutkimuksessamme olemme huomanneet, että organisaatiot ratkaisevat näitä funktioita hyvin monenlaisin tavoin ilman lähijohtajia. Olemme tässä tekstissä jo
käsitelleet niitä edellisten myyttien kohdalla.
Johtajuuden funktioista voisi tehdä monenlaisia listoja.
Yksi käyttökelpoinen löytyy tutkijaltamme Frank Martelalta
(2019). Hän esittää, että jokaisen organisaation on ratkaistava
kuusi organisoinnin perusongelmaa. Nämä ovat: 1) tehtävien
tunnistaminen, 2) tehtävien delegointi, 3) oikean tekemisen
palkitseminen, 4) vapaamatkustamisen estäminen, 5) oikean
suunnan varmistaminen ja 6) keskinäisriippuvaisen tekemisen koordinointi. Martelan (2019) mukaan itseohjautuva organisaatio ratkaisee nämä ongelmat usein eri tavalla, kuin perinteisemmät organisaatiot.
Jos johtajuutta ei sidota johtajaan vaan se nähdään laajempana ilmiönä, niin on mahdollista, että itseohjautuvassa organisaatiossa onkin itse asiassa enemmän johtajuutta kuin perinteisessä organisaatiossa. Professori Joseph Raelin (2003) on
käyttänyt tällaisesta organisaatiosta sanaa “leaderful”, jonka
voisi suomentaa “johtajatäyteiseksi”. Kun useampi ihminen
sitoutuu organisaatioon ja ottaa enemmän vastuuta erilaisten
funktioiden tekemisestä, on organisaatio entistä johtajatäyteisempi. Keskeistä on se, että johtajuutta jaetaan organisaatiossa aidosti. Jos esimerkiksi vastuita ja tehtäviä jaetaan, mutta silti pidetään lopullinen päätäntävalta tietyissä käsissä tai
tehtävien suorittamisesta ei palkita riittävästi, voivat ihmiset
pettyä ja katkeroitua.
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Johtopäätökset
Itseohjautuvuus on yksi työelämän trendisanoista. Olemme
tässä tekstissä käsitelleet siihen liittyviä myyttejä. Olemme
pyrkineet osoittamaan, että kuten myytit yleensäkin, ne ovat
hyvin suoraviivaisia yksinkertaistuksia monitahoisesta ilmiöstä. Keskustelut itseohjautuvuuden hyödyistä ja ongelmista
olisi hyvä aloittaa kiiltokuvien tai kauhutarinoiden sijaan kysymyksellä: Mitä se tarkoittaa, mistä me puhumme?
Yhtäältä itseohjautuvuudesta odotetaan yltiöpositiivisesti
työelämän pelastajaa. Itseohjautuvuuden kannattajat korostavat sen hyviä puolia ja viittaavat hyviin kokemuksiin maailmalta. Tässä on vaara sen liiasta hypetyksestä ja haasteiden
sivuuttamisesta. On tietysti myös mahdollista, että itseohjautuvuutta ihannoiva puhe on organisaatiotutkijoiden ja konsulttien salaliitto, jolla rakennetaan käsitteen ympärille uusia
tutkimusohjelmia ja muutosvalmennuksia.
Itseohjautuvuuden puolustajat eivät kuitenkaan ole yksin.
Myös monet tutkijat ja työelämän kehittäjät näkevät, että
organisaatiorakenteiden on muututtava, jotta voidaan vastata toimintaympäristön muutoksiin ja ihmisten odotuksiin
merkityksellisestä työelämästä. On lisäksi kiistatonta, että
entiseen verrattuna jotain radikaalisti uudenlaista, mutta samansuuntaista organisaatioajattelua ja käytäntöjä syntyy samanaikaisesti hyvinkin erilaisiin olosuhteisiin eri puolilla
maailmaa. Kenties uutta organisaatiopuhetta voidaan pitää
merkkinä siitä, että hierarkkisen organisaation haittapuolet
alkavat kasvaa suuremmiksi kuin niiden edut ja niille kaivataan oikeita vaihtoehtoja.
Toisaalta itseohjautuvuus nähdään yltiönegatiivisesti vain
turhana hullutuksena. Itseohjautuvuuteen kriittisesti suhtautuvat epäilevät sen hyötyjä ja huomauttavat sen käytäntöön
viemisen ongelmista. On toki hyvä muistaa, ettei “itseohjautuvuus” ilman tarkempaa määrittelyä ja käytännön miettimistä ole kummoinen ratkaisu mihinkään. Osassa kommentteja
on kuitenkin nähtävissä paitsi muutoksen vastustusta, niin
myös perinteisen manageriaalisen hierarkian puolustelua; että
byrokratia ja johtajat ovat kaikkien rationaalisin tapa organisoitua ja tämä takaa sen, että pätevämmät ihmiset sijoittuvat
hierarkian ylätasoille ja ovat sieltä käsin kykeneviä sekä auttamaan että valvomaan alempiaan. Manageriaalinen hierarkia on toki osoittanut tehokkuutensa, ja se on ratkaisu moniin
tehokkuuden ja rationaalisen toiminnan ongelmiin. On silti
hyvä kysyä, mikä sen rooli on työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Olisiko aika etsiä vaihtoehtoisia organisoinnin tapoja?
Yksi keskeinen syy itseohjautuviin organisaatioihin liitettyihin myytteihin on se, että kuvitellaan, että niissä ei hierarkian puutteessa ole lainkaan rakenteita, toimintatapoja, sääntöjä
tai rutiineja. Edellä kuvasimme monia esimerkkejä siitä, miten organisoinnin perusongelmat on joissain organisaatioissa
ratkaistu onnistuneesti johdon komentoketjun sijaan yhteisöllisten käytänteiden avulla. Itseohjautuvuus siis voi toimia menestyksekkäästi organisoinnin muotona!
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Mutta hypetyksestä poiketen organisoinnin muotoja ei voi
siirtää yhdestä organisaatiosta toiseen yhtä helposti kuin ajatusta johtajasta ja alaisista, vaan jokainen organisaatio joutuu itse miettimään omat ratkaisunsa. Miten pystytään ratkaisemaan organisoinnin peruskysymykset, miten johtajuuden
funktiot jaetaan, miten vältetään työntekijöiden heitteillejättö,
ja niin edelleen? Jokainen organisaatio joutuu itse tekemään
matkansa kohti itseohjautuvuutta.
Kenties vielä edellistä tärkeämpi kysymys on se, miksi organisaation pitäisi tavoitella itseohjautuvuutta. Mitä sillä halutaan
saavuttaa? Mitä sellaista itseohjautuvassa organisaatiossa on,
jota hierarkia ei tavoita? Näihin kysymyksiin vastaaminen voi
kunnolla alkaa vasta, kun kysymykset ja vastaukset itseohjautuvuuteen liitetyistä myyteistä on raivattu alta pois. n

LÄHTEET
Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J. & Herron, M.
(1996). Assessing the work environment for creativity.
The Academy of Management Journal, 39(5), 1154–1184.
Barker, R. A. (1997. How can we train leaders if we do not know
what leadership is? Human Relations, 50(4), 343–362.
Birkinshaw, J. (2014). What lessons should we learn from valve’s
innovative management model? Journal of Organization Design
JOD, 3(2), 8–9.
Bligh, M.C., Pearce, C.L. & Kohles, J.C. (2006). The importance of
self- and shared leadership in team based knowledge work. Journal
of Managerial Psychology, 21(4), 296–318.
Bäcklander, G. (2019). To see or not to see: Importance of
sensemaking in employee self-direction. Nordic Journal of Working
Life Studies, 9(2), 25–45.
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2017). Self Determination: basic
psychological needs in motivation, development and wellness.
New York: The Guildford Press.
Engström, T. , Jonsson, D. & Medbo, L. (1998). The Volvo
Uddevalla plant and interpretations of industrial design processes.
Integrated Manufacturing Systems, 9(5), 279–295.
Groth, A. (29.1. 2020). Zappos has quietly backed away from
holacracy. Yahoo!Finance. Haettu 12.10.2020 osoitteesta
https://finance.yahoo.com/news/zappos-quietly-backed-awayholacracy-090102533.html
Ong, K. J. (27.10.2018). The Nightmare of Valve’s self-organizing
“utopia”. Medium.com. Haettu 12.10.2020 osoitteesta https://
medium.com/dunia-media/the-nightmare-of-valves-self-organizingutopia-6d32d329ecdb
Hamel, G. & Zanini, M. (2020). Humanocracy. Boston, MA:
Harvard Business Review Press.
Huovinen, V. (2020). Supporting perceived wellbeing in a selfmanaging organization. M.Sc. (Tech.) Thesis. Aalto yliopisto.
Haettu 12.10.2020 osoitteesta
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43602.
Kettunen, S. (27.11.2018). Itseohjautuva organisaatio –
toiminnallinen taivas ilman esimiehiä? Kauppalehti, blogit.
Haettu 12.10.2020 osoitteesta https://blog.kauppalehti.fi/viivan-alla/
itseohjautuva-organisaatio-toiminnallinen-taivas-ilman-esimiehia
Kostamo, T. (2017). Pelkkä uusi hype? Itseohjautuvuus ja
johtamisajattelun historia. Teoksessa F. Martela & K. Jarenko
(toim.), Itseohjautuvuus. Miten organisoitua tulevaisuudessa?
(s. 79–105). Helsinki: Alma Talent.
Laloux, F. (2014). Reinventing Organizations. Brussels: Nelson
Parker.
Launonen, R. (tulossa). Taistelu työstä: kohti inhimillistä työelämää.
Helsinki: Tammi.

Itseohjautuvuus: myyteistä todellisuuteen

Launonen, R., Koistinen, J. & Mäkkeli, J. (2020). Itseohjautuvuus
ja työelämän demokratisointi. Työn tuuli, 29(2).
Lee, M. & Edmondson, A. (2017). Self-managing organizations:
Exploring the limits of less-hierarchical organizing. Research in
Organizational Behavior, 37, 35–58.
Lee, M. & Koh, J. (2001). Is empowerment really a new concept?
International Journal of Human Resource Management, 12, 684–95.
Magee, J. C., & Galinsky, A. D. (2008). Social Hierarchy The SelfReinforcing Nature of Power and Status. Academy of Management
Annals, 2, 351–398.
Manz, C. C. & Neck, C. P. (1995). Teamthink: beyond the
groupthink syndrome in self-managing work teams. Journal of
Managerial Psychology, 10(1), 7–15.
Martela, F. (2019). What makes self-managing organizations novel?
Comparing how Weberian bureaucracy, Mintzberg’s adhocracy,
and self-organizing solve six fundamental problems of organizing.
Journal of Organizational Design, 8(1), 23. doi:10.1186/s41469019-0062-9
Martela, F. (2020) Neljä teesiä itseohjautuvuudesta – Askeleita
kohti yhteisöohjautuvuutta ja itseorganisoitumista. Työn tuuli,
29(2).
Martela, F. & Jarenko, K. (2017a). Itseohjautuvuus. Miten
organisoitua tulevaisuudessa? Helsinki: Alma Talent.

Vanderslice, V. J. (1988). Separating leadership from leaders:
An assessment of the effect of leader and follower roles in
organizations. Human relations, 41(9), 677–696.
Vuori, J. & Martela, F. (2020). Neuvonpito itseohjautuvan
organisaation käytänteenä. Teoksessa Huhtinen, A-M. & Melgin,
E. (toim.), Hallitsematon viestintä. Procomma Academic 2020 (s.
108–121). Helsinki: ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry.
Väänänen, A., Toivanen, M, & Lallukka, T. (2020). Lost in
autonomy: Temporal structures and their implications for
employees’ autonomy and well-being among knowledge workers.
Occupational Health Science, 4(1–2), 83–101.

TUUKKA KOSTAMO DI, viimeistelee väitöskirjaansa Aalto-

yliopiston Tuotantotalouden laitoksella aiheenaan johtajuuspuhe. Hän toimii myös Filosofian Akatemia Oy:ssä valmentajana. Hän on MODe-tutkimusryhmän jäsen ja tutkii erityisesti
uusia johtamisen muotoja.
JOHANNA VUORI HT, dosentti, on Haaga-Helia ammatti-

Martela, F. & Jarenko, K. (2017b). Itseohjautuvuus tulee,
oletko valmis? Teoksessa Martela, F. & Jarenko, K. (toim.),
Itseohjautuvuus. Miten organisoitua tulevaisuudessa? (s. 9–37).
Helsinki: Alma Talent.

korkeakoulun yliopettaja. Hän on MODe-tutkimusryhmän
jäsen ja on tutkinut hankkeessa itseohjautuvuuden yhteisöllisiä
käytänteitä, erityisesti neuvonpitoprosessia sekä itseohjautuvuus-käsitteen erilaisia tulkintoja.

Newell, S., Robertson, M. & Swan, J. (2001). Management fads and
fashions. Organization, 8(1), 5–15.

NOORA VÄNTTINEN DI, on tuore diplomi-insinööri

Pearce, C. & Manz, C. (2005). The new silver bullets of leadership:
The importance of self- and shared leadership in knowledge work.
Organizational Dynamics, 34(2), 130–140.

Aalto-yliopistosta. Hän teki diplomityönsä MODe-hankkeessa
hierarkioista itseohjautuvissa organisaatioissa.

Peiponen, P. (15.11.2019). Itseohjautuvuus tekee hyvää
työyhteisölle – kunhan se toteutetaan oikein. Ukko.fi, blogi. Haettu
12.10.2020 osoitteesta https://www.ukko.fi/blogi/itseohjautuvuustekee-hyvaa-tyoyhteisolle/
Raelin, J. A. (2003). Creating leaderful organizations: How to
bring out leadership in everyone. San Fransisco: Berrett-Koehler
Publishers.
Renkema, M., Bondarouk, T. & Bos-Nehles, A. (2018).
Transformation to self-managing teams: lessons learned: A look at
current trends and data. Strategic HR Review, 17(2), 81–84.
Ritola, E. (2017). Debora. Työn tuuli, 26(1), 18–22.
Ryhänen, I. (2020). Investigating the dark side of self-managed
organizations. M.Sc. (Econ and Bus Admin) Thesis. Aalto yliopisto.
Haettu 12.10.2020 osoitteesta
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/4658
Ryynänen, J., Simonen, A. & Karkkola, P. (2020). Psykologiset
perustarpeet työelämässä: autonomian edistämisellä kohti työn
imua. Työelämän tutkimus, 18(3), 246–261.
Salovaara, P. (2018). Riisuttu organisaatio. Helsinki: Ajatusvirta.
Salovaara, P. (2020a). Johtopäätös – yhteisöt ja organisaatiot
pomokulttuurin jälkeen. Helsinki: Teos.
Salovaara, P. (2020b). Oikea sana, väärä ilmiö – miksi
yhteisöohjautuvuuden ymmärtäminen on tärkeämpää kuin
itseohjautuvuuden? Työn tuuli, 29(2).
Savaspuro, M. (2019). Itseohjautuvuus tuli työpaikoille, mutta
kukaan ei kertonut miten sellainen ollaan. Helsinki: Alma Talent.
Syvänen, S. & Loppela, K. (2018). Wellbeing at work through
dialogic leadership and development, laajennettu abstrakti. The
9th Nordic Working Life Conference, NWLC2018, Creating a
sustainable future of work in the Nordic Countries, Oslo, Norway,
June 13–15 2018.
Vainio, A. (2019). Mari uupui itseohjautuvassa työssä – tunnista
varoitusmerkit: ”Itseohjautuvuus ei poista johtamisen tarvetta”.
Duunitori 2.2.2019. Haettu 12.10.2020 osoitteesta
https://duunitori.fi/tyoelama/itseohjautuvuus-mari-uupui

Itseohjautuvuus: myyteistä todellisuuteen

Työn Tuuli 2/2020 | 13

Perttu Salovaara

Oikea sana, väärä ilmiö?
Itseohjautuvuudesta yhteisöohjautuvuuteen1
Itseohjautuvuus on harhaanjohtava termi sille, mitä yritykset ja työyhteisöt hakevat tänä päivänä. Kun ajatellaan, että ihmisen toiminta tapahtuu aina tietyissä puitteissa, systeemissä, on koko organisaation tuettava
hajautettua päätöksentekoa ja vastuun ottamisen mahdollisuutta. Termi yhteisöohjautuvuus tuo esiin organisaation kokonaisrakenteen tarkastelun tarpeellisuuden. Sillä on tukenaan myös historia: ihmisyhteisöt ovat
ennenkin toimineet ilman johtajia. Viimeiset 100–150 vuotta ovat olleet hierarkian temmellyskenttä, mutta nyt
ovat katseet avautumassa kohti uusia organisaatiomuotoja. Niiden keskiössä on ihmisyhteisön merkityksen
ymmärtäminen.
AVAINSANAT: yhteisöohjautuvuus, itseohjautuvuus, johtaminen, demokratia

Salossa 1990-luvun puolivälissä Nokian tehtaanjohtaja halusi
lähteä kehittämään itseohjautuvuutta matkapuhelintehtaassa.2
Kehitysprojekti eteni hyvin, tiimit omaksuivat uutta toimintatapaa, ja tiimien sisäistä ja keskinäistä yhteistyötä lisäämällä
saavutettiin parempia tuotantotuloksia ja henkilöstötyytyväisyyttä. Tiimien itseohjautuvuus oli sosiaalinen innovaatio ja
todellista edelläkävijyyttä. Tehtaanjohtajan yritettyä samaa
joitain vuosia myöhemmin Yhdysvalloissa hän joutui toteamaan ajatuksen mahdottomaksi: koko muu paikallinen johto
oli sitä vastaan. Se olisi sallinut pieniä vapauksia työntekijöille, mutta pyrki muutoin pitämään päätökset ja toiminnan
kontrollissaan. Suurin ero näissä tehtaissa oli ympäröivässä
systeemissä: toinen lähti tukemaan ajatusta kokonaisvaltaisesti, toinen olisi hyväksynyt vain itsensä johtamisen.
Itseohjautuvuus siinä mielessä kuin termiä nyt 2020-luvun
taitteessa käytetään, vaikuttaisi olevan liki historiaton termi.
Sosiaaliset innovaatiot organisoitumisen saralla ovat kuitenkin jatkumo, ja niin sanotulla itseohjautuvuusbuumillakin on
14 | Työn Tuuli 2/2020

historiansa. Ilmiö, johon itseohjautuvuudella viitataan, ei ole
uusi johdon ismi, vaan osa pidempää ihmisyhteisöiden toiminnan pohtimista.
Hierarkialle on jo jonkin aikaa kaivattu vaihtoehtoja. Konsulttiyhtiö Deloitte raportoi vuonna 2016, että 92 % sen kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että organisaatioita pitää muokata ei-hierarkkiseen ja litteämpään suuntaan. (Schwartz,
Bohdal-Spiegelhoff, Gretczko & Sloan, 2016) McKinsey &
Companyn vuoden 2017 raportissa 75 % vastanneista asemoi organisaationsa reagointikyvyn parantamisen yhdeksi
kolmesta tärkeimmästä kehityskohteesta. (De Smet, Pacthod,
Relyea & Sternfels, 2020)
Jos on johto tyytymätön organisaatiomuotoon, niin samoin on
työntekijöiden laita. Maailmanlaajuisesti 85 % työntekijöistä
ei ole sitoutunut työhönsä, kävi ilmi Gallup-yhtiön kyselyssä. Suomessa työhönsä ”aktiivisesti ei-sitoutuneita” on 88 %.
(Gallup, 2017) Jos tämä pitää paikkansa, hälytyskellojen piOikea sana, väärä ilmiö? Itseohjautuvuudesta yhteisöohjautuvuuteen1

täisi soida laajemminkin. Vaikka luvut olisivat vain suuntaaantavia, syy ei voi enää olla yksilöissä, vaan organisoitumisen
tavassa täytyy olla valuvika.
Tässä kirjoituksessa ehdotan, että yhteisöohjautuvuus kuvaa
paremmin sitä, mitä työelämässä nyt tavoitellaan, kuin itseohjautuvuus. Tuon pienen eron perustelemiseksi tehdään suuri
matka maailman ympäri. Tarina lähtee liikkeelle Brasilian São
Paulon miekkaliljaviljelmiltä, jatkuu Kaakkois-Aasian alkuperäiskansojen luo ja kiertyy sitten Yhdysvaltoihin, Chicagon
kuolonuhreja vaatineisiin helteisiin. Lopulta päädymme Kerosuon sairaalaan Keminmaalle. Matkailu avartaa, sanotaan.

Terra Viva – autonomisten
tiimien verkosto
Brasilialainen Terra Viva on maatalousyritys, joka on jaettu
kahteen tuotantoyksikköön, joista toinen viljelee kukkia ja
toinen keskittyy maanviljelyyn kasvattaen perunaa, soijaa ja
appelsiinia. Yritys sai alkunsa hollantilaisen Schoenmakerin
perheen muutettua São Paulon alueelle vuonna 1959. Perhe
ryhtyi viljelemään Brasiliassa silloin harvinaista miekkaliljaa.
Vuosien myötä yritys kasvoi, ja siellä työskenteli 1980-luvun
lopulla lähes 1000 työntekijää. Tässä vaiheessa viisi Schoenmakerin perheenjäsentä, jotka johtivat yritystä, totesivat, etteivät enää kyenneet hallitsemaan näin laajaa työyhteisöä perinteisen hierarkian keinoin.
Haastattelemani entinen toimitusjohtaja Frans Schoenmaker3 kertoi perheenjäsenten kuulleen demokraattisemmista
organisaatiomalleista, joissa työntekijät saavat äänensä kuuluviin. Tämä kiinnosti Schoenmakereita. Johto vieraili malleja käyttävissä yrityksissä, mutta demokratian kaikki käytännön toteutukset eivät heitä vakuuttaneet. Määräenemmistön
tapauksessa äänestystulos voi olla niukasti yhden ehdotuksen
puolesta, mutta jos suuri osa, lähes puolet työntekijöistä, joutuu tyytymään mielestään toimimattomaan ratkaisuun, heidän
motivaationsa ja työintonsa laskee.
Sitten Schoenmakerit tutustuivat sosiokratiaan. Siinäkin vaihtoehtojen välillä äänestetään, mutta pelkkä enemmistöpäätös
ei riitä. Voittaneesta ehdotuksesta keskustellaan, ja tavoitteena on parantaa sitä askel askeleelta, ja käydä mahdollisia lisääänestyksiä parannusehdotuksista, kunnes löytyy malli, jonka
kaikki voivat hyväksyä.
Sosiokratian rinnalle Terra Viva loi autonomisten tiimien rakenteen Toyotan BMU-tiimien (Basic Management Unit)
mukaisesti. Entisistä esimiesvetoisista työyksiköistä tehtiin
BMU-tiimejä, jotka saivat nyt itse määrittää työprosessinsa.
Niiden tuli neuvotella tavoitteet johdon kanssa, kuvata työtehtävänsä ja huolehtia vastuullaan olevista kasveista koko
kasvukauden ajan.
Terra Vivan johto ei aluksi ollut kovin luottavainen kouluttamattomista työntekijöistä koostuvien BMU’iden kykyyn kuvata työnsä. Kaikkien hämmästykseksi ensimmäiset kuvaukOikea sana, väärä ilmiö? Itseohjautuvuudesta yhteisöohjautuvuuteen1

set valmistuivat kuitenkin jo muutaman viikon sisällä – eivät
kuukausien jälkeen, kuten oli oletettu.
Kysyin Frans Schoenmakerilta, mikä muutoksessa oli vaikeinta. Lähtivätkö kaikki BMU-tiimit toimimaan näin hyvin,
vai oliko joidenkin kanssa selkeitä vaikeuksia? Hänen vastauksensa yllätti: ”No, kyllä suurin ongelma olivat johtajat.
Heillä oli vaikeuksia luopua vallastaan ja heitä pelotti antaa
vastuu BMU’ille. Johtajilla ei ollut visiota, mitä he sitten tekisivät!” Terra Vivan ratkaisu oli aloittaa keskustelut johtajien kanssa ja kehittää heille uudet työnkuvat. ”Autonomisten
tiimien myötä vastuut piti määritellä uusiksi kaikilla tasoilla,
myös ylimmälle johdolle”, Schoenmaker vakuuttaa.
Toinen yllätys oli työtehon nousu, Schoenmaker kuvaa: ”Kun
lupasimme, että uuden systeemin myötä kukaan ei menettäisi työpaikkaansa, emme osanneet kuvitellakaan, että työteho
nousisi. Jos työntekijät olisivat pelänneet työnsä menettämistä uuden systeemin myötä, he eivät olisi lähteneet optimoimaan työprosesseja.”

Mikä muuttui?
Terra Viva on esimerkki siitä, että ilmiössä, josta organisaatioissa ollaan kiinnostuneita, kyse ei ole pelkästä itsensä johtamisesta, vaan koko organisaation rakenteista, yhteistyön järjestämisen periaatteista ja käytännön toimintatavoista. Terra
Vivalla vastuun ottaminen tarkoitti näkökulman kääntämistä
omasta työstä tiimin tehtäviin: ensin pitää suunnitella oman
tiimin kanssa, miten sen tehtävät kannattaa hoitaa, kun aikaisemmin jokainen hoiti vain hänelle käsketyn tontin. Vastuun
ottaminen toi tiimiläiset yhteen, kun he ennen olivat erillisiä
työnjohdon ”alaisia”.
Tiimit olivat kyvykkäitä kantamaan vastuuta, mutta se ei olisi
ollut mahdollista ilman suuremman systeemin muutosta. Terra Vivan muutos lähti liikkeelle, kun työntekijöiltä kysyttiin,
miten he asiat tekisivät. Työnkulun kuvaamisen tärkein hyöty on tekijöiden oman ymmärryksen lisääntyminen työstään
ja yhteisestä tarkoituksesta. Vastuuta on helpompi ottaa, kun
voi vaikuttaa työnsä perusteisiin ja ymmärtää kokonaisuuden.
Käytännössä tiimin saatavilla pitää olla sen toimintaan liittyvien mittarien tiedot, kuten toimialan vertailutiedot, tuotteiden myyntiin ja jakeluun liittyvät tiedot jne. Koska tiimi tuntee työprosessinsa parhaiten, myös työtehtävien jakaminen on
tiimin vastuulla (Salovaara, 2020, s. 154–155, 158).
Terra Vivalla suurin tekijä muutoksessa oli luottamus työntekijöihin. Vastaavasti perinteisen johtamisen uskomukset
ovat itse itseään toteuttava negatiivinen ennustus: jos ihmistä
kontrolloi ja kohtelee lähtökohtaisesti kuin pahantekijää,
hän alkaa käyttäytyä odotetusti ja epäluotettavasti.4 Perinteinen systeemi saa aikaan epämotivoitumista ja vastuutonta
käytöstä, toteaa historioitsija Rutger Bregman kirjassaan Hyvän historia (2020).
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Ihmisyhteisöiden historiasta
Itseohjautumiseen tutustuneet tietävät, että Terra Vivan esimerkki ei ole ainutlaatuinen, vaan litteitä, päätöksentekoa hajauttaneita ja (lähes) ilman johtajia toimivia, demokraattisempia toimintatapoja käyttäviä työyhteisöitä löytyy paljonkin.
(esim. Diefenbach, 2019; Dignan, 2019; Laloux, 2014; Lee
& Edmondson, 2017; Salovaara & Bathurst, 2018) Ihmisyhteisöt ovat järjestäytyneet jo ennen teollistumista ja hierarkian kultakautta monin eri tavoin. Katsotaanpa taaksepäin: mitä
tiedämme ihmisyhteisöjen toiminnasta?
Thomas Gibson ja Kenneth Sillander (2011) ovat keränneet
kirjaansa Kaakkois-Aasiaa tutkineiden antropologien kirjoituksia alueen alkuperäisväestön yhteisöistä. Kirjan nimen
mukaisesti niitä yhdistää anarkistinen solidaarisuus.
Anarkia-sanan alkuperä on kreikan an-arche, joka tarkoittaa
sananmukaisesti ”ilman hallitsijaa”. Termiä käyttivät antiikin
Kreikassa filosofit, jotka kyseenalaistivat hallitsijoiden vallan
ja väittivät ihmisillä olevan moraalinen oikeus elää vapaana,
ilman pakkovaltaa. Heidän kysymyksensä oli, miten toimisi yhteisö ilman hallitsijoita? Tätä kysytään itse- ja yhteisöohjautuvuudessa, joten filosofien vanha kysymys on noussut
aikamme työelämässä vaivihkaa ajankohtaiseksi. Pohdinnat
päätöksenteon hajauttamisesta tai litteästä organisaatiosta eivät siis ole uusia.
Solidaarisuudella puolestaan viitataan yhteisvastuullisuuteen
ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Ihminen voi tuntea solidaarisuutta vaikkapa oman taloyhtiön jäseniä, maailman köyhiä tai joukkuetovereita kohtaan. Solidaarisuus ryhmän sisällä tarkoittaa myötämielisyyttä omalle ryhmälle ja painottaa
yhteisiä päämääriä.
Anarkistinen solidaarisuus viittaa siis jaettuja päämääriä tavoittelevaan yhteisvastuullisuuteen, jota yhteisö toteuttaa
vapaaehtoisen yhteistyön kautta, ilman hallitsijoita. Termin
myötä ollaan itse- ja yhteisöohjautuvuuden ytimessä. Kannattaa siis katsoa, mitä antropologit asiasta sanovat.
Kaakkois-Aasian paikallisyhteisöt hankkivat elantonsa eri tavoin: osa niistä on metsästäjä-keräilijöitä tai maanviljelijöitä, toiset taas kiertolaisuuteen perustuvia kalastajayhteisöitä.
Niitä yhdistää kolme piirrettä, kirjoittavat Gibson ja Sillander
(2011): autonomia eli yksilöiden itsenäisyys, tasa-arvoisuus
ja yhteenkuuluvuuden tunne. Näissä yhteisöissä ei esiintynyt
perinteistä hallintoa tai järjestäytymisen vaatimusta, mutta ne
”järjestäytyivät” vapaaehtoisuuden pohjalta. Miten?
Tutkitut alkuperäisyhteisöt elävät pääosin vuorilla, soilla ja
saarilla, joihin järjestäytyneen yhteiskunnan rakenteet eivät
fyysisesti yllä. Yhteiskunnan ulkopuolella toimiminen osaltaan mahdollistaa itsemääräämisoikeuden: ne ovat säilyttäneet itsemääräämisoikeuden pysymällä etäällä yhteiskunnan
valtapiiristä. Yhteisöissä jäsenet antavat paljon omaa aikaansa
ja työnsä tuotoksia (metsästys, kalastus, ruoanlaitto) muiden
hyväksi. Jakamisen kulttuuri ei rakennu veroille tai pakolle,
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vaan yhteisön jäsenten keskinäiseen sosiaaliseen yhteisvastuuseen. Heillä on vapaus antaa tai olla antamatta. Samalla
muodostuu moraalinen velvollisuus antaa toisille, sillä ilman
osallistumista yhteiseen jakamisen kulttuuriin on vaikea olla
yhteisön jäsen. Siinä missä ”jakaminen” (sharing) tukee autonomiaa, ”vaihtaminen” (exchange) luo riippuvaisuussuhteita
ja hierarkioita. (Lounela, 2019)
Huomionarvoista on, että vaikka yhteisöillä ei ole virallista
hallintoa, ei niiden vapaaehtoinen solidaarisuus ole kaoottista, vaan sitä voisi Gibsonin ja Sillanderin mukaan kutsua
hyvin organisoituneeksi. He kutsuvat mallia ”avoimeksi yhdistymiseksi”, jolla he viittaavat siihen avoimuuteen, joilla
yhteisöön voi liittyä tai siitä voi erota. Yhteisöitä voi myös
muodostua tai purkautua helposti verrattuna esimerkiksi pysyviin kyläyhteisöihin tai yrityksiin. Yhteisöllisyys toteutui
Kaakkois-Aasian alkuperäiskansoilla siten, että yksilön ja
yhteisön suhde muodostuu vapaaehtoisen valinnan hengessä.
Vapauden ja vapaaehtoisuuden pohjalle voi siis syntyä toimivia yhteisöjä ja organisoitumismalleja.
Nykypäivän hierarkioissa työ on rationaalisesti organisoitu ja
jaettu työntekijöille, jotka puolestaan on järjestetty yksiköihin, osastoihin ja vastaaviin. Valitettavasti yhteisöllisyyden
ja solidaarisuuden puuttuessa seurauksena on pahimmillaan
keskinäistä kilpailua ja kollegoiden hyötykäyttöä omien tarkoitusperien eteen. Työelämän rakenteet on organisoitu siten,
että ne eivät tue vapaaehtoisen solidaarisuuden ja yhteistyön
syntymistä. Ne edustavat mallia, jossa jokainen hoitaa tonttinsa, ja jossa itseohjautuvuudella viitataan yleisesti yksilön
itsenäiseen työhön. Tätä tuskin haettiin itseohjautuvuudella...?
Keskeinen ongelma on periaatteellisella tasolla: onko organisoitumisen keskiössä yksilö vai yhteisö? Talouden ja johtamisen opit lähtevät yksilökeskeisestä, omaa etua tavoittelevasta
homo economicus -ihmiskuvasta. Miltä näyttäisi maailman
hahmotustapa, jossa ihmisen ei kuvitella toimivan yksin umpiossa, vaan keskiössä on yhteisö?

Chicagon helleaalto
Chicagossa Yhdysvalloissa heinäkuun 12. päivä vuonna 1995
oli poikkeuksellinen kesähelle ja kostea ilmamassa. Seuraavana päivänä lämpötila nousi 41 celsiusasteeseen, ja ilmankosteudesta johtuen lämpötilaindeksi oli 52 astetta. Paikallinen media varoitti tälläisten lämpötilojen saattavan aiheuttaa
terveyshaittoja.
Asukkaat pyrkivät epätoivoisesti viilentämään asuntojaan,
jonka seurauksena sähkön kulutus lisääntyi, eikä sähköverkko
kestänyt rasitusta. Kun sähköt katkesivat yli 200 000 taloudesta, sillä seurauksella, että kerrostalojen vesipumppujen
lakattua toimimasta ylimpiin kerroksiin ei tullut vettä. Kaupungin keskustassa fyysiset rakenteet kuten tiet, talot, metalli,
betoni olivat imeneet päivän kuumuuden itseensä, eikä ilma
viilentynyt edes yöllä.

Oikea sana, väärä ilmiö? Itseohjautuvuudesta yhteisöohjautuvuuteen1

Pian helteen seuraukset alkoivat näkyä asukkaissa. Ensin
täyttyi kaupungin ruumishuoneen 222 lokeroa. Paikallisen
teurastamon omistaja toi ruumishuoneen pihalle 15-metrisen
kylmäperävaunun, ja lopulta niitä seisoi pihalla 9 kappaletta,
sisällä satoja ruumiita. Helleaalto kesti viikon, ja sen aikana
kuoli 739 henkeä ajankohdan keskiarvoa enemmän.
Katastrofin jälkeen haluttiin selvittää kuolemien syyt. Suhteellisen selvää oli, että esimerkiksi yksin elävät vanhukset tai pitkäaikaissairaat olivat kuolleisuudessa yliedustettuina. Mutta Chicagolaista sosiologia Eric Klinenbergiä
(2018) jäi vaivaamaan erityisesti yksi havainto. Kahdeksan
kymmenestä eniten kuolleisuutta kohdanneista alueista olivat
mustien asuttamia kaupunginosia, joissa oli erityisen paljon
köyhyyttä ja väkivaltarikoksia. Mutta samaan aikaan kolme
kymmenestä vähiten kuolleisuutta kohdanneista naapurustoista oli hyvin samanlaisia kuin ne, joissa oli eniten kuolleisuutta: köyhiä, väkivallan leimaamia ja afroamerikkalaisten
asuttamia. Mistä erot johtuivat?
Arvoitus alkoi avautua Klinenbergille, kun hän hylkäsi tilastot ja lähti kävellen tutustumaan eri kaupunginosiin. Englewoodin kaupunginosassa kuolleisuus oli 33 henkeä 100000
asukasta kohden, mutta Auburn Greshamissa vain kolme
henkeä 100000 asukasta kohden. Vaikka ne asujaimistoltaan,
elintasoltaan ja työttömyyden osalta näyttivät tilastoissa samanlaisilta, fyysinen ympäristö niissä oli hyvin erilainen.
Englewoodia täplittivät tyhjät, epäsiistit, hylätyt tontit, rikotut
talojen ikkunat ja vandalisoidut teollisuuskiinteistöt. Samoin
kunnallinen infrastruktuuri kärsi huolenpidon puutteesta: jalkakäytävät olivat roskaiset, päällysteen reunat murentuneet,
ja puistot epäviihtyisiä, likaisia, hoitamattomia, eikä ihmisiä
ollut juurikaan liikkeellä. Auburn Greshamissa puolestaan käveli paljon ihmisiä kaduilla ja kaupankäynti oli vilkasta pienliikkeissä. Sieltä löytyi paljon hyvin hoidettuja puistoja ja alueella toimi useita aktiivisia paikallisyhdistyksiä.
Kuolleisuuserot eivät siis selittyneet yksilöiden terveydellä tai elintasolla, vaan ympäristötekijöillä. Jos yhteisö näytti olevan aktiivinen ja välitti ympäristöstään, se vaikutti jopa
kuolleisuuteen. Klinenberg kutsui tätä nimellä sosiaalinen
infrastruktuuri. Se kuvaa, kuinka fyysiset tilat, yhteiskunnan
näkyvät ja näkymättömät rakenteet sekä usein vaikeasti määriteltävä henkinen ilmapiiri vaikuttavat toisista välittämiseen
ja yhteistyöhön. (Salovaara, 2020) Kyse ei ollut siis yksilöstä, vaan ympäristöstä ja elinpiiristä, koko systeemistä, jossa
hän eli.

Kerosuon Avoimen dialogin malli
Suomessa mielenterveysongelmaisten hoitoon kehitetty
Avoimen dialogin hoitomalli tarjoaa vastaavan esimerkin yhteisön, rakenteiden ja muun ympäröivän systeemin vaikutuksesta yksilön elämään ja toimintamahdollisuuksiin. Perinteisesti esimerkiksi psykoosipotilaat on hoidettu tarkoitukseen
varatuissa hoitolaitoksessa, jossa hän eristyksessä muusta yhOikea sana, väärä ilmiö? Itseohjautuvuudesta yhteisöohjautuvuuteen1

teiskunnasta saa psykiatrista hoitoa sen eri muodoissa. Mutta
kun potilaan pitäisi liittyä osaksi muuta yhteiskuntaan, eteen
tulee usein ongelmia. (Sama logiikka pätee vankiloihin: kiven
sisällä elämä muuttuu, mutta sieltä ulos tullessa se helposti
palaa vanhoihin negatiivisiin uomiinsa.)
Tämän ongelma on kuitenkin tunnistettu, ja jo 1980-luvulla
esimerkiksi Kemin Keroputaan skitsofreniapotilaiden hoidossa otetiin käyttöön uudenlainen tapa nähdä potilas. (Seikkula
& Alakare, 2004) Enää pääperiaatteena ei ollut hänen eristämisensä, vaan ennen kaikkea integroimisensa yhteiskuntaan.
Sosiaalisia innovaatioita voi mainita ainakin kolme:
1. Hoitokokouskäytäntö, jossa ”Jokaisen sairaalaan tulleen potilaan omaiset ja potilasta avohoidossa hoitaneet kutsuttiin yhteiseen keskusteluun. – – Tässä prosessissa perhe muuttuu hoitotoimenpiteiden kohteesta
yhteistyökumppaniksi ja yhteisen prosessin osapuoleksi.”
(Seikkula & Alakare, 2004)
2. Potilaiden vastaanottokokous, jonka tarkoituksena on järjestää nopeaa kriisihoitoa sairaala- tai laitoshoidon asemesta. Kokousten johdosta sairaalahoitoon päätyi 40 % vähemmän potilaita.
3. Sosiaalisen verkoston huomiointi: pitää tiedostaa monet eri
tahot, jotka ovat sairauden havainneet tai joihin se vaikuttaa.
Ei pelkästään oma lähiperhe, vaan suku, naapurit tai ystävät ovat osa luonnollista sosiaalista verkostoa, jota voi pitää
voimavarana ja jonka pariin henkilö jälleen taas palaa.
4. Kriisiryhmien perustaminen: moniammatillinen hoitoryhmä, joka vastaa hoidosta koko hoitoprosessin ajan. He huomioivat sosiaalisen verkoston, hoidon joustavuuden ja ovat
pysyvä kontakti potilaaseen, eikä hän näin päädy palloteltavaksi eri viranomaistahojen kesken.
Mielenterveysongelmien hoidossa keskiössä ei ole yksilö,
potilas, vaan tässä pyritään ymmärtämään, huomioimaan ja
lopulta hyödyntämään häntä ympäröivä yhteisö. Sekä Coloradon että Kerosuon esimerkeistä käy hyvin ilmi, että ilmiö,
jota tässä ajetaan takaa, ei ole yksilöorientoitunut itseohjautuvuus, vaan yhteisöllisyys. Kuten Frank Martela on hyvin
sanoittanut, ihminen ei ole yksilö, vaan suhdelo. Yksilönkin
toimijuus riippuu systeemistä, joka hänen ympärillään toimii.

Yhteisöohjautuvuus
Alkuperäiskansojen, Chicagon ja Kerosuon esimerkeille on
yhteistä, että niissä keskiöön asettuu yhteisö. Todellisuus
hahmottuu siten, että yksilö elää yhteisössä ja sosiaalinen
ympäristö vaikuttaa häneen. Suuri ajattelun murros on tämä:
organisaatiomuotoilussa ja yhteistyön järjestämisessä ei pidä
kuvitella yksilön elävän irti sosiaalisesta ympäristöstään,
vaan tulee tiedostaa ympäröivän systeemin ja yhteisön vaikutus yksilön toimijuuteen. Sama murros näkyy myös johtajuusteorioissa: 2010-luvulla on vahvistunut käsitys johtajuudesta yhteisöllisenä tapahtumana, jossa johtajuus nähdään
jaettuna, hajautettuna, kollektiivisena, monikollisena ilmiönä, jota käytännössä toteuttavat monet, mahdollisesti kaikki
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organisaation jäsenet, eivät pelkästään nimetyt pomot. Johtajuus tapahtuu verkostossa, ei yksittäisen ihmisen toimissa.
(Cullen-Lester & Yammarino, 2016; Ospina, Foldy, Fairhurst
& Jackson, 2020) Johtajuus ei siis ole yksilön ominaisuus,
vaan ryhmän, kulttuurin ja systeemin tuottamaa.
Yhteisöohjautuvuus tarkoittaa ilman johtajia toimivaa yhteisöä, jolla on omanlaisensa periaatteensa hedelmällisen yhteistyön järjestämiseksi. Se on kokonainen systeemi, jossa
sen osat kuten rakenne ja toimintatavat tukevat yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden toteutumista.
Kun tällainen yhteisöllinen ajattelutapa yhdistetään
käsitykseen siitä, että ihminen voi olla luonnostaan hyvä ja
yhteistyökykyinen, ollaan kahden uskomuksen äärellä, jotka
poikkeavat järisyttävällä tavalla totutuista periaatteista. Ihminen ei siis olekaan välttämättä itsekeskeinen ja toisille pahansuopa: ”suurin osa ihmisistä on, pohjimmiltaan, aivan kelvollisia ja rehellisiä”, kuvaa historioitsija Bregman (2020) tätä
näkemystä kirjassaan Hyvän historia.
Yhteisöohjautuvuus tarkoittaa ihmis-/työyhteisöä, jossa koko
systeemi – sen rakenne, käytänteet, prosessit, ja toimintatavat – pitää yllä demokraattisia toimintatapoja. Hierarkiassa
rakenteet ja johtamismallit ylläpitävät, suorastaan tuottavat,
johtajien valtaa ja työntekijöiden vapautta kaventavaa toimintaa. Itseohjautuvuus puolestaan näköjään supistuu monissa
hahmotuksissa itsensä johtamiseksi ja yksilön tueksi, ilman
systeemin kehittämistä.
Jos demokraattisia toimintatapoja ei järjestelmällisesti tueta, on olemassa uhka, että tapahtuu – tahattomia tai tahallisia – vallankaappauksia, toteaa organisaatiotutkija Thomas
Diefenbach (2019). Mutta kuten edellä mainittu, ihmisyhteisöissä esiintyy luontaisesti useita ryhmädynaamisia ilmiöitä
– yksilöiden halu autonomiaan, pyrkimys tasa-arvoon, tarve yhteisöllisyyteen, ja taipumusta dominointiin. Hierarkia
vastaa näistä selkeästi dominanssin taipumukseen, mutta sen
suuri ongelma on, että se ei lähtökohtaisesti tue tasa-arvoa tai
vapaaehtoista yhteisöllisyyttä.

Yhteisön pelisäännöt
Ryhmädynaamisia ilmiöitä esiintyy aina myös työyhteisöissä, mutta käytännössä hierarkkinen systeemi kahlitsee tyystin
monia sellaisia ilmiöitä, joita esiintyy ilman johtajaa toimivissa yhteisöissä ja ryhmissä. Hierarkkisissa työyhteisöissä
päätöksenteko, tavoitteet, konfliktit tai palaute on jätetty esihenkilöiden huoleksi. Miten ne hoidetaan ilman pomoja?
Shakki, monopoli ja lasten jalkapalloilu pihalla ovat esimerkkejä tilanteista, joissa pelisäännöt korvaavat johtajan. Kun
säännöt löytyvät kirjoitettuina ja kaikki tietävät ja yhteisesti
hyväksyvät ne, ei peliin osallistuvalla yhteisöllä ole suuriakaan ongelmia toimia ilman johtajaa. ”Yhteisölliset käytänteet” tarjoavat yhteisöohjautuvalle organisaatiolle pelisääntöjä vastaavat puitteet toiminnalle. Niiden periaatteena on tukea
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demokraattisia, ei-hierarkisia toimintatapoja. Itse- ja yhteisöohjautuvat organisaatiot ovat kehittäneet useita kymmeniä
tällaisia käytänteitä. (Salovaara, 2018, 2020)
Käytänteiden keskiössä on jälleen yhteisö, tiimi. Kelläpä on
parempi näkymä työkokonaisuudesta ja sen työkuormasta
kuin tiimin jäsenillä? Tiimin on ensin täytynyt luoda mahdollisimman hyvä kuva työn kokonaisuudesta. Esittelen tässä neljä käytännettä, joiden avulla yhteisöohjautuvuus toimii (ilman
johtajia) ja lopuksi kiteytän periaatteet näiden takana.

Päätöksenteko
Miten tehdään päätöksiä kollektiivisesti, ilman johtajaa? Tätä
pohditaan yleisesti, ja kärsimättömimmät toteavat ryhmäpäätöksenteon olevan hidasta, vaivalloista ja tehotonta. Lähes
kaikissa itseään itseohjautuviksi kutsuvissa suomalaisissa organisaatioissa on käytössä neuvonpitoprosessi, jossa on kolme askelta. Jos sinulla on idea, jota haluat edistää:
1. Kysy niiltä, joita asia koskee. Käytännössä ei tarvitse kysyä
kaikilta, vaan 3–6 henkilöltä.
2. Pyydä asiantuntijoiden näkemyksiä – taas tietty määrä erilaisia näkemyksiä riittää.
3. Vie näkemykset alkuperäiseen ryhmään, arvioikaa ne ja
tee/tehkää päätös.
Prosessin tarkoituksena on luoda avarampi kuva asiasta ja sen
vaikutuksista. Yksilöllä tai tiimillä on edelleen vastuu päätöksenteosta, ja prosessin tarkoitus on auttaa tekemään parempia
päätöksiä. Esimerkiksi suomalaisella Futuricella näitä askelia seuraa vielä arvio päätöksen vaikutuksista ihmisille, asiakkaille ja numeroiden valossa yrityksen taloudelle.
Neuvonpidon rinnalle voi luoda mandaatteja ja rooleja. Mandaatti on sanoitus, joka kertoo ryhmän tai roolin vastuut ja
tehtävät, ja vallan, eli mitä se voi tehdä. Organisaatioissa on
tyypillisesti rooleja, joille on annettu tiettyjä vastuita, kuten
laatu, tilaukset, ja it-järjestelmän ylläpito. Tällaisen asiantuntijaroolin täyttö voi olla myös kiertävä, määräaikainen tai
vaihtuva.
Terra Viva (yllä) käyttää sosiokratiaa, jossa suuremmista päätöksistä äänestetään. Niitä hiotaan niin kauan, kunnes äänestyksessä eriävän näkemyksen esittäneet voivat hyväksyä toimintavaihtoehdon.

Palaute
Palautteen ongelmana pidetään sitä, että on vaikea antaa palautetta ja ottaa sitä vastaan. Hierarkiassa tehtävä lankeaa esihenkilöille, mutta suurin osa heistä pitää tilannetta haastavana. Ongelma juontuu perinteisestä ”tontti”-ajattelusta, jossa
kuvitellaan kaikilla olevan oma työ ja tontti, joihin puuttuminen koetaan henkilökohtaisena loukkauksena.
Oikea sana, väärä ilmiö? Itseohjautuvuudesta yhteisöohjautuvuuteen1

Yhteisöohjautuva malli katsoo asiaa toisin, yhteisön ja tiimin näkökulmasta. Tiimin työt määrittyvät organisaation kokonaisuudesta. Työ ei ole yksilön omistuksessa, vaan tiimille on määritelty tehtävät, jotka tiimi kaikessa viisaudessaan jakaa keskenään.
Jos joku ei suoriudu työstään, onko se tiimin vai yksilön vika?
Jos työtehtävät eivät edisty tai tiimin jäsen stressaantuu tai
tehtäviä jää tekemättä, onko kyse laiskuudesta ja pahansuopuudesta? Yhteisöohjautuvuudessa ajatellaan, että tiimi ei ole
onnistunut tukemaan yhtä jäsentä riittävästi tai organisoimaan
töitä tasapuolisesti. Tällaisen ajattelutavan sisäistäminen vaatii tiimiltä keskinäistä rehellistä keskustelua, nöyryyttä pyytää
apua ja keskinäistä huolenpitoa. Jos näen Maxin jäävän jälkeen laskutuksessa, käännänkö selkäni, vai voimmeko kysyä
kaikilta tiimipalaverissa, miten työt etenevät ja onko työtaakka sopiva? Palautteen ei siis tarvitse ensi sijassa kohdistua
yksilön tekemiseen, vaan pitää ymmärtää systeemiä, jonka
osanen hän on.
Palaute on yksi tiimin tehtävistä, ei yksilön syyllistämisen
väline. Siksi parempi termi palautteelle on puheeksi ottaminen. Periaate on: jos näet epäkohdan, on sinun asiasi ottaa se
puheeksi. Sen ei tule tarkoittaa jatkuvaa syyllistämistä, vaan
huolenpitoa – ja huolenpidon ja puheeksi ottamisen tapoja voi
tiimi keskenään kehittää.

Tavoitteenasettelu
Perinteisessä mallissa tuotannon ja palvelun tehokkuutta tavoitteleva johto kiristää tavoitteita ja työntekijät juoksevat lujempaa, ja siksi työtyytyväisyys laskee. Yksi suuri mysteeri
perinteiselle johtamiselle on, että yhteisöohjautuvuus synnyttää parhaimmillaan tehokkaamman ja hyvinvoivemman työyhteisön. Miten se on mahdollista?
Päinvastoin kuin termi itseohjautuvuus antaa ymmärtää, yhteisöohjautuvuudessa tavoitteiden keskiössä ei ole yksilö,
vaan tiimi (solu, yksikkö tms.). Lähtökohtaisesti pitää hahmottaa, millä tavoin oma porukka on osa isompaa organisaatiota ja edesauttamassa sen tarkoituksen toteutumista.
Yhteisöohjautuvassa mallissa tiimit neuvottelevat johdon ja
muiden tiimien kanssa niille kuuluvat tehtäväkokonaisuudet.
Näihin neuvotteluihin tiimi voi antaa mandaatin jollekin tai
parille jäsenelleen, jotka sitten tuovat asiat tiimipalaveriin.
Yhteinen kokonaisuuden hahmotus ja sitoutuminen ovat keskiössä, kun tiimi keskenään pohtii, mitä nämä tavoitteet tarkoittavat meille, millaista osaamista vaaditaan, miten työaika
arvioidaan jne.
Yksi hieman erilainen esimerkki on verkostojen hyödyntäminen amerikkalaisessa tomaattisäilykkeitä valmistavassa Morning Starissa, jossa jokainen työntekijä tekee nipun sopimuksia
nimeltä CLOU, Colleague Letter of Understanding. Näitä kahdenvälisiä sopimuksia kullakin voi olla esimerkiksi 5–15 kappaletta. Niissä määritellään henkilön missio, sitä tukevat työtehtävät ja vastuut, ja ne sovitaan uusiksi vuosittain. Morning
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Starin mallia suunnittelut Chris Rufer määrittää rakenteen olevan joukko suhteita, joita yksilöillä on toistensa kanssa.
Ryhmä vastuuntuntoisia työntekijöitä voi organisoida työnsä
paremmin kuin johto sen tekisi. Vapaudella päättää työstään
on kuitenkin kaksi puolta, toteaa Rufer: osa ihmisistä haluaa
kehittää työtä ja tehdä luovia ja hyödyllisiä asioita, osa taas
pyrkii hyötymään systeemistä negatiivisessa mielessä. Tämä
ei ole perinteistä vapaamatkustamista, mutta kuvaa, kuinka
vähän yhteenkuuluvuuden tunnetta hierarkia synnyttää.

Konfliktinratkaisu
Perinteisesti ristiriitojen ratkaisu menee pomoille, mutta yhteisöohjautuvassa mallissa on muotoiltu konfliktinhallintaan
yhteisön toteuttamia toimintatapoja. Morning Starin vastuullisuusprosessi kuvaa tätä ajattelua. Siinä on viisi askelta:
1. Epäkohdan havaitsija ottaa asian puheeksi kahden kesken.
2. Jos asia ei selviä, otetaan mukaan ulkopuolinen avustaja,
joka on neutraali asian ja henkilöiden suhteen.
3. Seuraavaksi kuvaan astuu kollegoiden paneeli, joka kuulee
osapuolia ja pyrkii selvittämään erimielisyydet.
4. Tämän jälkeen apuun voi tulla sovittelija tai muu konfliktinhallinnan asiantuntija, joka ehdottaa ratkaisua (tämä
muistuttaa hieman valtakunnansovittelijan roolia).
5. Viimeisenä vaihtoehtona on viedä asia toimitusjohtajalle,
mutta tälle tasolle ei ole koskaan päädytty.
Lisäksi työyhteisön jäseniä koulutetaan monesti esimerkiksi
väkivallattoman kommunikaation malliin (Non-Violent Communication) tai konfliktin etenemismalleihin (esim. Friedrich
Glaslin yhdeksänportainen malli, kts. Salovaara, 2020, s. 160–)
tai tiimien ja ryhmädynaamiikan perusilmiöiden tunnistamiseen. Nämä kaikki auttavat yhteisöä ehkäisemään konflikteja
ennalta ja ratkomaan niitä itsenäisesti.

Loppukiteytys
Uusia organisoitumistapoja on hierarkian rinnalle noussut
leegio: itseohjautuvuus, yhteisöohjautuvuus, sosiokratia, holakratia, teal... Niiden ytimessä on vanha filosofinen kysymys
anarkiasta: jos ihmiset ovat lähtökohtaisesti vapaita, miten
yhteistyö järjestetään ilman hallitsijaa? Se, että vain pieni osa
yrityksen työntekijöistä – johtajat – on vastuullisia ja loput tekevät mitä heille on käsketty, tuhlaa lähtökohtaisesti kaikkien
voimavaroja. Tässä kirjoituksessa on kuvattu vapaaehtoisen
yhteisöllisyyden pohjalta tapahtuvaa ja demokratiaa ylläpitävää organisaatiomallia.
Itseohjautuvuuden nimellä tunnettu organisoitumistapa on
haastanut hierarkiat. Litteässä hierarkiassa ei ole esimiehiä,
päätöksenteko on hajautettu tiimeille ja työntekijöille, ja tiimit toimivat suorassa yhteistyössä asiakkaan kanssa, ilman
komentoketjua tai väliporrasta. Keskiöön nousevat tiimit tai
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muu vastaava merkityksellinen lähityöyhteisö. Solidaarisuus
ryhmän sisällä tarkoittaa myötämielisyyttä omalle ryhmälle
ja painottaa yhteisiä päämääriä. Jos tätä halutaan, on yhteisöohjautuvuus luultavasti parempi termi kuvaamaan ilmiötä,
jota työyhteisöissä todella tavoitellaan kuin yksilöä painottava itseohjautuvuus. Nyt ei kaivata omiin mielenkiinnon kohteisiinsa katoavia ”kiukuttelevia prinsessoja” – kuten eräs tuttuni totesi – vaan uudet sukupolvet vaikuttavat etsivän hyviä
työyhteisöitä. Niiden toteutumiseksi tarvitaan yhteisöllisyyttä
tukevia rakenteita, pelisääntöjä ja käytänteitä. n
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289–296.
Schwartz, J., Bohdal-Spiegelhoff, U., Gretczko, M. & Sloan, N.
(2016). 2016 Global Human Capital Trends. The new organization:
Different by design. Deloitte University Press.

20 | Työn Tuuli 2/2020

Oikea sana, väärä ilmiö? Itseohjautuvuudesta yhteisöohjautuvuuteen1

Frank Martela

Neljä teesiä itseohjautuvuudesta
– Askeleita kohti yhteisöohjautuvuutta ja
itseorganisoitumista
Itseohjautuvuus on tullut ryminällä suomalaiseen työelämäkeskusteluun, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?
Esitän neljä teesiä itseohjautuvuudesta, jotka selventävät mistä on kyse ja mikä on itseohjautuvuuden potentiaali tulevaisuuden työelämän muokkaamisessa sisäisesti motivoivammaksi, innovatiivisemmaksi ja tuottavammaksi. Ensiksi erotan itseohjautuvuuden yksilön toimintavapautena itseorganisoitumisesta tapana organisoitua
ilman hierarkiaa. Toiseksi esitän itseohjautuvuuden vaativan sekä ylhäältä annettua vapautta että itse otettua
vastuuta. Kolmanneksi väitän, että itseohjautuvuus on lähes aina yhteisöohjautuvuutta eli yksilöllisen sooloilun sijasta se rakentuu vahvalle tiimitason koordinoinnille. Neljänneksi muistutan, että itseorganisoituminen ei
tarkoita anarkistista rakenteiden puutetta, vaan rakentuu vahvoille yhteistoiminnan säännöille. Nämä rakenteet
eivät vain perustu hierarkkisiin esimiessuhteisiin, vaan keskinäissitoumuksiin, keskinäiskoordinaatioon ja jaettuun vastuunottoon.
AVAINSANAT: byrokratia, itseohjautuvuus, itseorganisoituminen, työn tulevaisuus, yhteisöohjautuvuus

Elokuussa 2015 pääsin kättelemään hollantilaisen kotihoitoyrityksen Buurtzorgin toimitusjohtajaa Jos de Blokia, kun
hän vieraili Helsingin Hankenilla kertomassa yhdeksän tuhannen hengen organisaatiostaan, jonka toiminta rakentui itseohjautuvien ja autonomisten kahdentoista hengen tiimien
ympärille. Tiimeillä ei ollut lainkaan esimiehiä ja yrityksellä
ei ollut lainkaan keskijohtoa – pelkästään tuhansia asiakastyötä tekeviä hoitajia ja alle viisikymmentä ihmistä pääkonttorissa heitä palvelemassa. Yritys kasvoi kohisten ja oli 300
miljoonan euron liikevaihdollaan vallannut jo 70 prosenttia
Hollannin kotihoitomarkkinoista – alle kymmenen vuotta perustamisestaan (Gray ym., 2015; Martela & Jarenko, 2017b).
Työntekijät olivat tyytyväisiä – yritys on vuodesta toiseen

voittanut Hollannin paras työnantaja -kilpailun –, asiakastyytyväisyys oli kilpailijoita selkeästi parempi, mutta silti yritys
pystyi tarjoamaan kotihoitoa 20 prosenttia kilpailijoitaan pienemmin kustannuksin (Gray ym., 2015). Kun työstään motivoituneille ihmisille annettiin tilaa tehdä työnsä itse järkevästi
katsomallaan tavalla ilman esimiesten kontrollia, olivat tulokset siis erinomaisia sekä asiakkaan, työntekijän että työnantajan näkökulmasta. Itseohjautuvuus tuntui vapauttavan ihmiset
palvelemaan asiakkaitaan innostuneesti ja laadukkaasti.
Muutamaa kuukautta myöhemmin päätimme kollegani Karoliina Jarenkon kanssa toimittaa kirjan itseohjautuvuudesta. Se ilmestyi vuonna 2017 nimellä Itseohjautuvuus – Miten
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organisoitua tulevaisuudessa? (Martela & Jarenko, 2017b).
Motiivi kirjan toimittamiselle oli selkeä: Tässä on kiinnostava nouseva ilmiö, josta toistaiseksi ei ole lainkaan kirjoitettu
suomeksi. Halusimme kerätä kiinnostavimmat tutkijat ja käytännön toimijat yhteen, jotta loisimme yhteistä ymmärrystä
siitä, mitä itseohjautuvuus on ja miten se voisi tehdä työelämästä autonomisemman, motivoivamman ja tuottavamman.
Kirjassa näkemyksensä aiheesta pääsivät esittämään IT-alan
yritysten Futuricen ja Vincitin toimitusjohtajat sekä Reaktorin asiantuntijat. Myös Minimalist Organization Design -hanke (MODe), jossa tällä hetkellä itseohjautuvuutta tutkin, oli
edustettuna tutkijoiden Perttu Salovaara ja Tuukka Kostamo
kirjoituksien kautta.
Sittemmin itseohjautuvuudesta on tullut suorastaan trendisana suomalaisessa työelämässä. Kirjoja ja lehtiartikkeleita, jossa ilmiötä ihmetellään on ilmestynyt useita (esim. Salovaara,
2018, 2020; Savaspuro, 2019) ja moni suomalainen yritysjohtaja vähintäänkin väittää yrityksensä pyrkivän vahvistamaan
itseohjautuvuutta. Samalla sana on kokenut inflaation ja voi
eri toimijoiden käyttämänä tarkoittaa kaikkea täydellisestä
hierarkiattomuudesta työntekijöiden voimauttamiseen tai palvelevampaan esimiestyöhön. Ilmiöstä käytävää suomalaista
ja kansainvälistä keskustelua seuranneena sekä itseohjautuvia
organisaatioita tutkineena selvennän tässä tilannetta esittämällä muutaman keskeisen teesin, jotka toivon mukaan auttavat
ymmärtämään mitä itseohjautuvuus pohjimmiltaan tarkoittaa,
mitä erilaisia ilmiöitä siihen kätkeytyy ja mikä on sen potentiaali suomalaisen työelämän radikaaliin uudistamiseen.

Teesi 1: Itseohjautuvuus on yksilön ominaisuus, itseorganisoituminen on organisaation ominaisuus
Kun puhumme itseohjautuvuudesta, puhummeko yksilöstä
vai organisaatiosta? Eli onko fokus yksilön toimintamahdollisuuksissa ja -kyvyissä vai onko kyseessä tietynlainen organisoitumisen tapa? Buurtzorg edustaa radikaalisti erilaista tapaa
organisoitua verrattuna perinteiseen hierarkkiseen byrokratiaan. Moni itseohjautuvuudesta kiinnostunut yritysjohtaja ei
kuitenkaan ole kiinnostunut organisaatiorakenteen radikaalista uudistamisesta ja koko keskijohdon irtisanomisesta, vaan
enemmänkin tavoitteena on nykyisten rakenteiden puitteissa
ja pienin uudistuksin vahvistaa työntekijöiden kykyä suoriu-

tua tehtävistään oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Nämä kaksi
itseohjautuvuuden merkitystä menevät usein auttamatta sekaisin: Toinen puhuu radikaalisti erilaisesta, täysin esimiehettömästä organisaatiorakenteesta, toinen puhuu valmentavammasta esimiestyöstä, jonka avulla esimies voi tukea alaisensa
oma-aloitteisuutta – eli organisaatiosta, joka edelleen rakentuu vahvasti esimies-alainen -suhteiden varaan (Taulukko 1).
Selkeyttääksemme, mistä pohjimmiltaan on kyse, esitimme
Jarenkon kanssa (Martela & Jarenko, 2017a), että meidän tulisi erottaa toisistaan kaksi erillistä asiaa: itseohjautuvuus ja
itseorganisoituminen.

Itseohjautuvuus viittaa yksilöön eli työntekijään ja tarkoittaa ”henkilön kykyä toimia omaehtoisesti ilman ulkopuolisen
ohjauksen ja kontrollin tarvetta” (Martela & Jarenko, 2017a,
p. 12). Työntekijä on itseohjautuva, kun hän pystyy edistämään organisaation päämääriä itsenäisesti, omaa harkintaansa käyttäen ilman tarvetta kysyä kaikkeen lupaa esimieheltä.
Itseohjautuvuuden vastakohta on ylhäältäpäinohjautuvuus,
jossa esimies kertoo työntekijälle, mitä milloinkin kuuluu
tehdä ja miten se kuuluu tehdä. Työntekijä nähdään aloitekyvyttömänä ja passiivisena olentona, jota pitää jatkuvasti
ohjata ja kontrolloida, jotta tämä saadaan tekemään jotakin.
Esimiehen käskyjä odottavan aloitekyvyttömän työntekijän
sijaan itseohjautuva työntekijä kykenee itsenäisesti ja omaehtoisesti edistämään yhteisiä päämääriä ja eri tilanteissa päättämään, miten niitä parhaiten edistetään.
Itseorganisoituminen on vuorostaan organisoitumisen tapa,
jossa hierarkkisuutta on pyritty radikaalisti purkamaan siten,
että organisaatiossa ei ole lainkaan esimiehiä tai heidän valtaansa on tuntuvasti rajoitettu (Lee & Edmondson, 2017; Martela, 2019). Kyse on siis työn organisoinnin rakenteista, erityisesti näiden rakenteiden hierarkkisuuden asteesta. Buurtzorg,
jossa ei ole lainkaan esimiehiä, on esimerkki itseorganisoituvasta yrityksestä. Toinen esimerkki on kalifornialainen tomaatinjalostusfirma Morning Star, jossa työntekijöiden väliset vastuut hoidetaan keskinäissopimuksin, kenelläkään ei ole
esimiehiä ja kuka tahansa voi tehdä investointipäätöksen, jos
saa vertaisverkostoltansa siihen riittävän tuen (Hamel, 2011).
Suomessa esimerkiksi 550 hengen it-alalla toimivan Reaktorin toiminta rakentuu asiakastyötään autonomisesti ja ilman

Taulukko 1. Itseohjautuvuuden, yhteisöohjautuvuuden ja itseorganisoitumisen määritelmät.

Itseohjautuvuus

Yhteisöohjautuvuus

Itseorganisoituminen

Kohde

Yksilö

Tiimi

Organisaatio

Määritelmä

Henkilön kyky toimia omaehtoisesti ilman ulkopuolista ohjausta ja kontrollia

Tiimin kyky toimia omaehtoisesti ilman ulkopuolista
ohjausta ja kontrollia

Tapa organisoitua, jossa hierarkkisuutta ja esimiesten valtaa on
radikaalisti vähennetty

Vastakohta

Ylhäältäpäin-ohjautuvuus

Esimiesjohtoinen tiimi

Hierarkkinen organisaatio
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esimiehiä toteuttavien tiimien ympärille. Itseorganisoituminen on siis hierarkkisen byrokratian vastakohta. Kun perinteisessä organisaatiossa tehtävien delegointi ja koordinointi,
vastuunjako ja muut työn koordinoinnin haasteet ratkaistaan
pitkälti hierarkkisten komentoketjujen kautta, pyrkivät itseorganisoituvat organisaatiot ratkomaan samat ongelmat ilman
esimiehiä, useimmiten jonkinlaisen työntekijöiden keskinäisen koordinaation kautta (Martela, 2019). Päätöksentekoon
ei esimerkiksi kysytä lupaa esimieheltä, vaan keskustellaan
ensin niiden henkilöiden kanssa, joita päätös eniten koskee
ja joilla on siihen jotakin näkemystä, ja sen jälkeen tehdään
päätös tällä porukalla (Vuori & Martela, 2020).
Siinä missä itseorganisoituminen on siis radikaalisti uusi tapa
organisoitua, voi yksittäisten työntekijöiden itseohjautuvuus
toteutua hyvinkin erilaisissa organisaatiorakenteissa. Vahvan
hierarkkinenkin organisaatio voi tarjota yksittäisille työntekijöille tai tiimeille tilaa päättää itsenäisesti, miten he heille annettuja tavoitteita ja asiakkuuksia hoitavat. Johtamisportaiden
määrä ei siis ole itseohjautuvuuden este, vaan kyse on siitä
kuinka paljon tilaa ja itsenäisyyttä esimiehet antavat yksittäisille työntekijöille ja tiimeille. Hierarkkisessa organisaatiossa
voi olla itseohjautuvia yksiköitä ja rooleja, joissa työntekijät pääsevät ohjaamaan omaa toimintaansa varsin itsenäisesti.
Tämä tarkoittaa myös sitä, että itseohjautuvuus on asteittaista: Kukaan työntekijä ei ole 100 % itseohjautuvassa asemassa, eikä kukaan ole myöskään 100 % ylhäältäpäinohjautuva.
Jokainen työntekijä on jotakin tästä välistä: Kykeneväinen
itsenäiseen päätöksentekoon tietyissä asioissa, mutta riippuvainen esimiehen päätöksestä toisten asioiden suhteen. Itseohjautuvuuden kasvu tarkoittaa, että niiden asioiden määrä
lisääntyy, joista työntekijä saa itsenäisesti päättää ilman tarvetta hakea lupaa esimieheltä.
En usko, että kaikki suomalaisyritykset kymmenen vuoden
päästä ovat hierarkiattomia ja itseorganisoituneita. Tulemme
näkemään enemmän tällaisia pioneeriyrityksiä, mutta valtaosassa yrityksissä tulee edelleen olemaan esimiehet ja jonkinlainen hierarkia. Silti uskon ja toivon, että esimiesten rooli on
monin paikoin muuttunut valmentavampaan suuntaan, näin
tehden tilaa työntekijöiden suuremmalle itseohjautuvuudelle.

Teesi 2: Itseohjautuvuus vaatii sekä ylhäältä annettua
vapautta että itse otettua vastuuta
Mitä vaaditaan siihen, että työntekijä voi olla itseohjautuva?
Itseohjautuvuus ei onnistu yksipuolisesti: Organisaatio ei voi
pakottaa yksilöä itseohjautuvaksi. Toisaalta yksilö ei voi itseohjautua, jos organisaatio ei anna hänelle siihen tilaa. Työntekijän itseohjautuvuus vaatii siis ensinnäkin sitä, että organisaatio ja esimies antaa hänelle riittävästi tilaa ja vapautta
lähteä ohjaamaan omaa toimintaansa. Tiukassa kontrollissa
oma-aloitteisuus tukahtuu (Deci ym., 2017; Martela & Kostamo, 2017). Organisaation ja esimiehen näkökulmasta itseohjautuvuus vaatii siis työntekijän oikeuksien laajentamista, sitä
että hänelle annetaan valtaa tehdä sellaisia päätöksiä, jotka aiemmin on tehnyt esimies. Näitä oikeuksia on ainakin kolmentyyppisiä, ja ne liittyvät työn tekemiseen, työn johtamiseen ja
osallisuuteen organisaation kehittämisessä (Taulukko 2).

Työn tekemisen oikeudet liittyvät työntekijän kykyyn itsenäisesti päättää työnsä tekemisen tavoista. Voiko hän esimerkiksi hankkia itselleen tarvittavan työvälineen vai tarvitseeko sen hankkimiseen luvan? Kun tehtävälista on pitkä, voiko
hän itsenäisesti priorisoida tehtäviä sen mukaan, mitkä ovat
hänen näkemyksensä mukaan tärkeimpiä toteuttaa vai pitääkö hänen tarkistaa esimieheltään, miten asioita priorisoidaan?
Voiko hän ylipäänsä käyttää omaa harkintaansa siihen, miten
parhaiten tavoitteitaan edistää vai onko asioiden harkitseminen jotakin, joka kuuluu esimiehen tehtäviin?
Työn johtamisen oikeudet viittaavat työn tavoitteiden asettamiseen eli kuka päättää, mitä päämääriä henkilö työssään
edistää. Onko henkilöllä mahdollisuus itse päättää, mitkä ovat
ne tavoitteet, joita edistämällä hän parhaiten palvelee organisaatiota? Vai tulevatko tavoitteet ylhäältä annettuna ilman mahdollisuutta vaikuttaa niihin mitenkään itse. Tämä liittyy myös
onnistumisten mittaamiseen ja palkitsemiseen: Kuka päättää,
millä kriteereillä henkilön onnistumista työssään mitataan? Siinä missä työn tekemisen oikeudet koskevat työntekijän vapautta päättää, miten tavoitteitaan parhaiten edistää, liittyvät työn
johtamisen oikeudet näihin tavoitteisiin itseensä ja siihen, kuka
päättää mitä päämääriä työntekijä ylipäänsä työssään edistää.

Taulukko 2. Itseohjautuvuuteen liittyvien oikeuksien kolme tyyppiä.

Organisaation
tarjoamat oikeudet:

Työn tekemisen oikeudet

Työn johtamisen oikeudet

Oikeudet osallistua organisaation
kehittämiseen

Työntekijän ottamat
vastuut:

Vastuu oman työn
organisoinnista

Vastuu oman työn päämäärien asettamisesta

Vastuu koko organisaation
kehittämisestä

Sisältö:

Priorisointi, aikataulutus,
resurssien hankkiminen

Tavoitteiden asettaminen,
tehtävien määrittäminen,
onnistumisen kriteereiden
määrittäminen

Toimintatapojen kehittäminen,
uusien strategisten suuntien
määrittäminen, yhteisen toiminnan
organisointi ja koordinointitavat
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Oikeudet osallistua organisaation kehittämiseen tarkoittavat sitä, missä määrin työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa oman työroolinsa ympärillä oleviin asioihin. Eli sitä,
kuinka paljon työntekijä otetaan mukaan ja kuinka paljon
hänen äänensä painaa, kun päätetään organisaatiotason asioista, kuten toiminnan kehittämisestä, uusista strategisista
avauksista tai vaikkapa työvuorojen jakamistavoista, sisäisen viestinnän tavoista, etätyökäytännöistä tai muista yhteisen tekemisen reunaehdoista. Toisissa organisaatioissa nämä tulevat vahvemmin ylhäältäpäin, kun taas toisissa
työntekijöillä on vahva tunne siitä, että fiksut ideat menevät
eteenpäin ja vaikuttavat siihen, miten organisaatiota kehitetään – riippumatta siitä keksikö idean alun perin kesätyöntekijä vai johtoryhmän seniorijäsen.
Työntekijälle voidaan siis esimiehen ja organisaation toimesta antaa enemmän tai vähemmän valtaa suhteessa oman
työnsä tekemisen tapoihin, työnsä päämäärien asettamiseen
ja organisaation kehittämiseen. Mutta sen lisäksi työntekijän pitää olla halukas ja kykeneväinen ottamaan tämä annettu tila haltuun. Työnantajan antamat oikeudet tarkoittavat
työntekijän näkökulmasta paitsi vapautta myös uusia vastuita oman työnsä johtamisesta.
Työntekijän on siis ensinnäkin haluttava ottaa vastaan tämä
uusi vastuu oman työnsä johtamisesta ja organisoinnista. Jotkut ovat tyytyväisiä siihen, että saavat toimia tietyn laatikon
sisällä, jossa ei tarvitse murehtia muusta, kunhan tekee sen
mitä pyydetään tekemään. Tämä saattaa osittain olla opittua avuttomuutta – kun on vuosikymmeniä toiminut organisaatiossa, jossa oma-aloitteisuudesta on rankaistu, sisäistää
ihminen vankeutensa, eikä enää kaipaa vapautta. Itseohjautuvuutta radikaalisti lisättäessä ihmiselle kuitenkin sysätään
sellaisia vastuita, jotka esimies on aiemmin hoitanut. Hänen
täytyy haluta ottaa nämä vastuut itselleen, jotta homma toimii.
Oma-aloitteisuuden ja itsenäisen päätöksenteon vaade kasvaa.
Työntekijän näkökulmasta ensimmäinen edellytys itseohjautuvuuden toteutumiselle on itseohjautuva motivoituminen.
Toiseksi itseohjautuvuus asettaa uusia haasteita työntekijän
osaamiselle: Työntekijän on osattava hoitaa esimiehen aiemmin tekemät hommat, kuten tehtävien priorisointi, aikatauluttaminen, päämäärien asettaminen ja hankintapäätösten
järkevyyden arvioiminen. Nämä ovat kaikki opeteltavissa
olevia itsensä johtamisen taitoja, joiden osaamisen tarve korostuu itseohjautuvuuden lisääntyessä, koska itseohjautuvuuden myötä työntekijän harteille siirtyy sellaisia vastuita,
jotka esimies on aiemmin hoitanut hänen puolestaan. Tämä
on vapauttavaa, voimauttavaa ja mahdollistaa usein aiempaa järkevämmän toiminnan. Työntekijällä on kuitenkin oltava tarvittava itsensä johtamiseen liittyvä osaaminen, jotta hän
selviää näistä uusista vastuista.
Motivaation eli halun itsenäisesti edistää yhteisiä päämääriä
ilman jatkuvaa kontrolloinnin tarvetta ja osaamisen eli kyvyn
johtaa itseään – lisäksi työntekijä tarvitsee vielä riittävän ymmärryksen siitä mitä häneltä edellytetään eli mikä on se suunta
ja päämäärä, jota kohti organisaatio toivoo hänen ohjautuvan.
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Työntekijöiden itseohjautuvuutta lisätessä on siis syytä kiinnittää huomiota useampaan kriittiseen seikkaan samanaikaisesti. Ensinnäkin esimiehen on tosiasiallisesti uskallettava ja
suostuttava luovuttamaan pois sitä valtaa, mitä hänellä on ollut suhteessa työntekijän tekemisiin. Pahin mahdollinen tilanne on se, että esimies ei enää suostu kertomaan, miten työntekijän tulisi tietty asia tehdä, vaan antaa hänen päättää siitä
itse. Samaan aikaan esimiehellä edelleen on vahva näkemys
siitä, mikä on oikea tapa tehdä asia, joten työntekijä saa palautteen heti, jos tekee asian eri tavalla kuin esimiehen mielestä olisi pitänyt tehdä. Tämä on näennäisitseohjautuvuutta,
jossa työntekijä saa itseohjautua vain niin kauan kuin ohjautuu esimiehen haluamaan suuntaan – jota esimies ei kuitenkaan etukäteen kerro. Kun työntekijälle annetaan valta itseohjautua, on esimiehen hyväksyttävä, ettei tämä aina ohjaudu
juuri niin kuin esimies olisi halunnut hänen ohjautuvan. Esimies voi auttaa henkilöä tekemään fiksumpia päätöksiä. On
kuitenkin hyväksyttävä, että työntekijän näkemys fiksuimmasta etenemistavasta saattaa olla eri kuin esimiehen. Ja kun
valta on luovutettu työntekijälle, on hänen annettava mennä
valitsemaansa suuntaan.
Toinen kriittinen tekijä on työntekijän itsensä johtamisen taitojen tukeminen. Ei voida olettaa, että antamalla työntekijälle
joukko uusia vapauksia ja vastuita hän osaa ne hoitaa kunniakkaasti heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Moni tarvitsee
jonkinlaista tukea löytääkseen toimivat tavat huolehtia uusista vastuista. Siksi itseohjautuvuutta lisättäessä on tärkeää pitää huolta siitä, että näiden taitojen opetteluun löytyvät tarvittava koulutus tai tukijärjestelmät. Jos esimies on viimeiset
pari vuosikymmentä aikatauluttanut tehtävät, kestää aikansa
löytää toimivat tavat aikatauluttaa samat tehtävät itse. Lisäksi
monille voi olla vaikeaa uskoa, että he tosiaan voivat nyt päättää itse asioista, jotka esimies on aiemmin päättänyt heidän
puolestaan. Siksi loikka kohti itseohjautuvaa työntekemisen
tapaa vaatii pitkäjänteisyyttä, jotta kaikki oppivat luottamaan
uuteen vastuunjakoon ja saavat riittävän tuen uusien toimintatapojen opetteluun. Itseohjautuvuuden kasvattamisen nivelkohdissa onkin kriittisen tärkeää tarjota työntekijöille itsensä
johtamiseen liittyvää tukea ja koulutuksia.

Teesi 3: Itseohjautuvuus on lähes aina
yhteisöohjautuvuutta
Itseohjautuvuus on ylhäältäpäinohjautuvuuden vastakohta.
Termi korostaa sitä, että työntekijälle annetaan valtaa päättää
asioista, joista aiemmin on päättänyt hänen esimiehensä. Kyse
on siis vastakkainasettelusta esimiehen ja työntekijän välillä ja
siitä, miten heidän keskinäinen vallanjakonsa muotoutuu: mistä asioista päättää esimies, mistä alainen itsenäisesti.
Vaikka tämä on tärkeä vastakkainasettelu, on hyvä tiedostaa,
että käytännössä itseohjautuvuus on lähes aina yhteisöohjautuvuutta. Buurtzorgilla työntekijät eivät yksin päätä mitä tekevät. Sen sijaan kahdentoista hengen tiimit päättävät keskenään, miten työnsä organisoivat ja jakavat. Eli se, että tiimillä
ei ole esimiestä, ei tarkoita, että valta siirtyisi yksilöille. Se
tarkoittaa vallan siirtymistä tiimille. Tiimi on se yksikkö, joka
yhdessä ohjautuu kohti jaettua päämäärää. Se sopii, minkä-
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laisilla vastuun- ja työnjaoilla tätä päämäärää parhaiten edistetään. Tilanne on sama ohjelmistokehitysyritys Reaktorilla.
Esimiehettömyys ei tarkoita sooloilua, vaan sitä että tiimit
päättävät yhdessä miten työtään edistävät – tavallisesti jatkuvassa vuoropuhelussa asiakkaan kanssa. Eli sen sijaan, että
yksi esimies johtaisi työtä ottaa tiimi kokonaisuutena vastuuta
työn edistämisestä ja löytää itselleen sopivimmat menettelytavat asioiden edistämiseen.
Esimiehettömät organisaatiot ovatkin lähes aina organisaatioita, jotka rakentuvat tiimien ympärille. Vastuu työn johtamisesta ei siirry esimieheltä yksilöille, vaan esimieheltä tiimille.
Tiimi ottaa vastuun siitä, että hommat hoidetaan. Sen vuoksi
tällaisissa organisaatiossa korostuvat toimivan tiimityön ehdot,
kuten psykologisen turvallisuuden varmistaminen (Salmivaara
ym., 2020). Kuten eräs MODe-hankkeessa haastattelemamme
työntekijä asian kiteyttää: ”Mä en haluaisi henkilökohtaisesti itse saada täysin päättää mitä mä teen, mä haluan että tiimi
päättää, koska muuten se ei toimi, mä en tykkää sooloilusta.”
Tästä tärkeästä teesistä kirjoittaa tarkemmin Perttu Salovaara
tässä Työn Tuulen numerossa.

Teesi 4: Itseorganisoituminen ei ole rakenteen puutetta
vaan erilainen tapa organisoitua
Suurin virhe, mitä organisaatio voisi tehdä itseorganisoitumisen suhteen, on potkia pois esimiehet ja ajatella, että nyt työntekijät voivat sitten alkaa iloisen vapautuneina itseohjautua.
Muutaman tämänhenkisen kokeilun tuloksena on tavallisesti
ollut työntekijöiden vaatimus saada esimiehet takaisin. Organisaatio vaatii toimiakseen rakenteen. Jokaisen organisaation
on kyettävä ratkaisemaan tietyt universaalit ongelmat toimiakseen (ks. alla oleva Taulukko 3; Martela, 2019; Puranam ym.,
2014): Pitää olla tapa valita yhteinen suunta ja miettiä strategia
sitä kohti. Pitää myös olla tapa tunnistaa tarvittavat työtehtävät, delegoida ne oikeille tekijöille ja varmistaa, että ne tulevat
tehdyiksi. Pitää olla prosessit, joiden avulla keskinäisriippu-

vaisia tehtäviä koordinoidaan ja joiden avulla kriittinen informaatio tarjotaan sitä tarvitsevien käytettäväksi. Perinteisessä
organisaatiossa esimiehillä ja hierarkiassa ylempänä olevilla
on keskeinen rooli näiden organisoitumisen universaalien ongelmien ratkaisussa (Martela, 2019; Puranam ym., 2014). Jos
esimiehet yhtäkkiä poistetaan, jää organisaatio tyhjän päälle.
Mikään ei enää toimi ja tekeminen muuttuu kaaoottiseksi.
Itseorganisoituminen ei ole anarkiaa, vaan toisenlainen tapa
organisoitua. Se tarjoaa rakenteet, joiden avulla tiedon kulkuun, tehtävien delegointiin, strategian luomiseen, toimenpiteiden koordinointiin ja aikaansaamisen varmentamiseen
liittyvät ongelmat ratkaistaan. Nämä ratkaisut eivät perustu
hierarkiaan, vaan esimerkiksi työntekijöiden keskinäiseen
koordinaatioon, velvoitteisiin ja valvontaan. Itseorganisoituminen voi sisältää hyvinkin tarkat ohjeistukset siitä, miten
kuuluu toimia. Nämä toimintatavat, säännöt ja käytänteet voivat olla yhtä tiukkoja tai löysiä kuin perinteisessäkin organisaatiossa. Ne vain toimivat erilaisen logiikan mukaan, jossa
esimiehillä ei ole erityistä roolia niiden toteutumisessa.
Asiaa voi havainnollistaa nelikentällä, jonka toisena akselina
on hierarkkisuus vastaan autonomisuus (Taulukko 4). Ja toisena akselina rakenteet vastaan rakenteettomuus. Perinteisessä
weberiläisessä byrokratiassa, joka edelleen on se tyypillisin organisoitumisen muoto, yhdistyy kaksi piirrettä: rakenteet ovat
vahvat ja ne ovat selkeän hierarkkisia (Weber, 1946). Byrokratian puhtain vastakohta on anarkia, jossa jokainen toimija on
autonominen ja itsenäinen, eikä ole mitään sitovia rakenteita,
jotka rajoittaisivat hänen toimintaansa. Jos byrokraattisesta
organisaatiosta poistetaan esimiehet, ilman että luodaan tilalle uusia, korvaavia rakenteita, päädytään tällaiseen anarkiaan.
Byrokratian ja anarkian lisäksi on kuitenkin kaksi toisenlaista yhdistelmää rakenteita ja hierarkiaa. Hierarkkisuus ilman
selkeitä rakenteita tarkoittaa itsevaltiutta, jossa hallitsija voi
tehdä alamaisilleen mitä vain ilman lakien ja sääntöjen luomia pidäkkeitä. Keskiaikainen kartanonherra saattoi kohdella

Taulukko 3. Organisoitumisen universaalit ongelmat ja miten byrokratia ja itseorganisoituminen ne ratkaisevat
(Martela, 2019).

Weberiläinen byrokratia

Työnjako

Motivointi

Informointi

Tehtävien tunnistaminen
Tehtävien delegointi
Oikean tekemisen
palkitseminen
Vapaamatkustamisen
estäminen
Oikean suunnan
varmistaminen
Keskinäisriippuvaisen
tekemisen koordinointi

Ylhäältä alas

Itseorganisoituminen
Kaikilla työntekijöillä valta ja vastuu tunnistaa tarvittavat tehtävät ja etsiä niille tekijä

Esimiesten tehtävä tarkkailla
työntekijöiden tekemisiä ja
tuloksia sekä palkita ja rangaista ansionsa mukaan

Työntekijät vastuussa toisilleen ja /tai
suoraan asiakkaalle. Velvollisuus puuttua
puutteisiin. Usein painopiste luottamuksessa ja sisäisessä motivaatiossa.

Tarkkaan rajatut tehtävät,
yksityiskohtainen ohjeistus ja
valvonta

Päätöksenteossa tarvittavan tiedon
läpinäkyvyys ja aktiivinen levittäminen

Standardisoidut prosessit ja
ylhäältä-alaspäin tapahtuva
koordinointi

Tiimien ja yksiköiden välinen koordinaatio
varmistetaan IT-järjestelmillä ja linkkirooleilla
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Taulukko 4. Hierarkkisuus vastaan autonomisuus ja rakenteet vastaan rakenteettomuus nelikenttänä.

Rakenteettomuus

Itsevaltius

Anarkia

Rakenteet

Perinteinen
byrokratia

Itseorganisoituminen

Hierarkisuus

Autonomisuus

maaorjiaan omaisuutenaan, ja itsevaltaisella kuninkaalla oli
oikeus päättää alamaistensa elämästä ja kuolemasta mielensä mukaan. Byrokratia korvasi tämän mielivaltaisen yksinvaltaisuuden hierarkkisella järjestelmällä, jossa myös ylintä johtoa koskivat tietyt säännöt ja rajoitteet – tehden näin
organisaatioista huomattavasti tehokkaampia ja vähemmän
riistäviä (Weber, 1946). Eli byrokratia korvasi mielivaltaisen
hierarkkisuuden säädellyllä hierarkkisuudella. Itseorganisoituminen vuorostaan säilyttää byrokratiasta periytyvät selkeät
rakenteet, mutta pyrkii vähentämään hierarkkisuutta. Näin se
pyrkii yhdistämään byrokraattisen tehokkuuden hierarkkiattoman autonomisuuden tuomaan luovuuteen, ketteryyteen ja
sisäiseen motivaatioon.
Ihmiskunnan historia on tältä osin ollut jonkinlaista taistelua hierarkkisempien ja tasa-arvoisempien yhteenliittymien
välillä. Metsästäjä-keräilijä -yhteisöt ovat antropologisen ja
muun todistusaineiston pohjalta olleet pääsääntöisesti hyvinkin tasa-arvoisia (Boehm, 2001; Knauft, 1991). Tämä ei ollut
kuitenkaan mikään vakaa tasapainotila, sillä yhteisöistä nousi jatkuvasti esiin hahmoja, jotka pyrkivät kahmimaan lisää
valtaa itselleen. Yhteisöillä oli kuitenkin tyypillisesti hyvinkin tehokkaat keinot, joilla tällaiset vallantavoittelijat onnistuttiin painamaan alas ja palauttamaan tasa-arvo yhteisöön
– ääritapauksissa karkottamalla tai tappamalla vallantavoittelija (Boehm, 2001). Tasa-arvo oli siis saavutus, joka perustui
vahvoihin tasa-arvoa ylläpitäviin rakenteisiin. Taloustieteilijät ja taloustieteen historioitsijat Daron Acemoglu ja James
Robinson (2019) ovat esittäneet, että ihmisyhteisöjen historia voidaan nähdä keskusvallan ja kansalaisyhteisön välisenä valtataisteluna. Kansalaisyhteisö pyrkii säilyttämään autonomiansa ja estämään liian vahvaa keskusvaltaa alistamasta
heitä. Toisaalta ilman keskusvaltaa ja sen tuomaa rakennetta
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ja toimintamahdollisuuksia yhteiskunnat tuppaavat jäämään
hyvin alkeelliselle tasolle. Vallan keskittäminen mahdollistaa
veronkeräyksen, julkisen terveydenhuollon, yleisen koulutusjärjestelmän ja muut modernin yhteiskunnan peruspilarit. Liian vahva keskusvalta vuorostaan tukahduttaa kansalaisyhteisön ja johtaa autoritarismiin, jossa keskusvalta onnistuneesti
alistaa yksilöt palvelemaan omia pyrkimyksiään. Pohjois-Korea, Kiina ja muut autoritaariset valtiot, jotka jatkuvasti kehittävät uusia menetelmiä ihmisten kontrolloimiseksi, ovat tästä
varoittava esimerkki. Historia onkin Acemoglun ja Robinsonin mukaan ollut jatkuvaa kilpajuoksua kansalaisyhteisön ja
keskusvallan välillä, jossa paras lopputulos syntyy siinä kapeassa käytävässä. Siinä vahva keskusvalta mahdollistaa isoja yhteiskunnallisia projekteja ja instituutioita, mutta vahva
kansalaisyhteisö pitää vallan aisoissa demokraattisten vaalien, mielenosoitusten, lakkojen, riippumattoman lehdistön ja
muiden työkalujen avulla.
Uskon, että samaa mallia voidaan soveltaa myös organisaatioiden analyysiin. Rakenteeton organisaatio ei asioita juurikaan saavuta, vaan jää helposti tehottomaksi keskustelukerhoksi. Toisaalta autoritaarinen organisaatio tukahduttaa
ihmisissä olevan omaehtoisuuden ja luovan potentiaalin ja
jäykistää tekemisen, kun vain johtoportaan ideat etenevät.
Siksi organisaation rakentaminen on jatkuvaa tasapainon hakemista riittävän autonomian tarjoamisen ja riittävän struktuurin luomisen välillä (Aelterman ym., 2019). Yksi hyvin
mielenkiintoinen tapa tämän tasapainon optimoimiseksi on
tarjota struktuuria ilman hierarkiaa eli miettiä, minkälaisilla
ratkaisuilla voidaan riittävä struktuuri tarjota ilman, että se
vaatii vallan keskittämistä ihmisen yläpuolelle. Tässä piilee
itseorganisoitumisen radikaali potentiaali organisaatioelämämme uudelleenluomisessa.
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Lopuksi
Pohjimmiltaan itseohjautuvuuden lipun alle kätkeytyy kaksi
osittain yhteen kietoutunutta, mutta lopulta varsin itsenäistä
työelämän murrosta. Radikaalimpi näistä koskee itseorganisoitumista eli sitä, että on syntynyt esimiehistä riippumaton
organisoitumisen tapa. Sadoista tai tuhansista ihmisistä koostuva organisaatio voidaan rakentaa varsin pitkälti ilman esimiehiä, kunhan löydetään toimivat tavat jakaa vastuuta ja ratkoa muut organisoitumisen perusongelmat (Martela, 2019;
Puranam ym., 2014). Tämän osalta elämme mielenkiintoista
pilottivaihetta, jossa Suomesta ja muualta maailmasta löytyy
kourallinen kiinnostavia uuden organisoitumisen edelläkävijöitä, jotka ovat onnistuneet selviämään organisaation rajusta
kasvusta ilman tarvetta tuoda esimiehiä ja johtoportaita työntekijöiden yläpuolelle. Uskon, että näiden uuden ajan organisaatioiden määrä tulee tulevina vuosina lisääntymään.
Erityisesti näitä itseorganisoitumisen edelläkävijöitä tulee
näkymään sellaisilla aloilla, joita määrittää neljä tekijää: 1)
lopputuote on pitkälti räätälöity eli jokaisen asiakkaan kanssa tehdään jotakin uniikkia sen sijaan, että tehdas sylkisi ulos
miljoonittain samaa bulkkituotetta. Kun pitää pystyä reagoimaan asiakkaan ainutlaatuisiin tarpeisiin, ovat autonomiset
tiimit etulyöntiasemassa, kun toiminta ei jatkuvasti töksähdä tarpeeseen kysellä lupia pääkonttorista. 2) Työntekijöillä
on vahva osaaminen ja motivaatio tehdä työnsä hyvin. Mitä
vahvempia ovat työntekijöiden ammattitaito ja sisäinen motivaatio palvella asiakasta sekä tehdä laadukasta jälkeä, sitä vähemmän he tarvitsevat ketään johtamaan heitä. Ja sitä enemmän esimiehen kontrolliyritykset koetaan häiriötekijänä. 3)
Eri yksiköiden keskinäisriippuvaisuus on pieni. Mitä itsenäisemmin yksi tiimi voi suorittaa omaa työtään ilman tarvetta
koordinoida tekemistään toisten tiimien kanssa, sitä helpompaa itseorganisoitumista on rakentaa. 4) Kilpailu parhaasta
osaamisesta on tiukkaa. Vallasta on vaikea luopua. Siksi itseorganisoitumista syntyy ensimmäisenä sinne, missä ulkoinen pakko siihen on suurin. Ja yksi ulkoisen pakon muoto on
kilpailu parhaista työntekijöistä. Kun palkkataso ei ole kynnyskysymys, hakeutuvat työntekijät niihin paikkoihin, joissa
pääsevät toteuttamaan itseään. Esimiehetön organisaatio pystyy uskottavasti lupaamaan henkilölle enemmän vapautta ja
autonomiaa kuin perinteisen hierarkkinen organisaatio. Tämä
selittää miksi ohjelmointialalle, jossa tuottavuuserot eri koodarien välillä ovat tunnetusti valtaisat, toimii kaikista eniten
itseorganisoituvuuden nimiin vannovia yrityksiä. Siellä yritysten kasvun pullonkaula on useimmiten riittävän hyvien
osaajien rekrytointi. Siksi itseorganisoitumisesta on muodostunut rekrytointivaltti, jonka siivittämänä itseorganisoitumisen kautta toimivat yritykset ovat nopeasti kasvaneet satoja
ihmisiä työllistäviksi alan avaintekijöiksi.
Radikaalien itseorganisoituneiden yritysten esiinmarssin rinnalla toinen iso trendi koskee työelämän muuttumista itseohjautuvammaksi myös perinteisten organisaatiorakenteiden sisällä. Automatisaation ja digitalisaation myötä rutiinityö on
katoava luonnonvara: yhä isompi osa rutiiniaivotyöstä voidaan delegoida algoritmeille ja ohjelmistoille. Ihmisten teh-

täväksi jäävässä työssä korostuvat kaksi tekijää (Brynjolfsson
& McAfee, 2014; Frey & Osborne, 2017): ensinnäkin inhimillistä vuorovaikutusta vaativa tekeminen ja toiseksi itsenäistä
ja luovaa päätöksentekoa vaativa tekeminen. Tämäntyyppisessä työssä korostuvat toisaalta se, että ihmiselle on pelkästään
työn rakenteen vuoksi annettava enemmän itsenäistä päätäntävaltaa kuin helpommin ylhäältäpäin ohjatussa rutiinityössä. Toiseksi tällaisessa työssä, jossa laatu on tärkeämpää kuin
pelkkä määrä, korostuu sisäisen motivaation merkitys. Sisäisesti motivoituneet työntekijät kykenevät itsenäisempään,
oma-aloitteisempaan ja laadukkaampaan työskentelyyn kuin
pelkän ulkoisen palkkion perässä olevat passiiviset työntekijät (Cerasoli & Nicklin, 2014). Vahva keino vahvistaa ihmisen sisäistä motivaatiota on tarjota hänelle autonomiaa ja tilaa
tehdä työnsä itsenäisesti (Deci ym., 2017; Martela & Kostamo, 2017). Kun itsenäisen asiantuntijatyön merkitys korostuu
alalla kuin alalla, myös tarve itseohjautuvuuden lisäämiseen
vahvistuu. Siksi toimialasta riippumatta suomalaisessa työelämässä tullaan seuraavina vuosina näkemään enemmän tai
vähemmän radikaaleja askeleita itseohjautuvuuden vahvistamiseksi. Usein tämä tarkoittaa esimiesten poistamisen sijasta
esimiesten roolin uudelleenmiettimistä. Perinteisestä komenna- ja kontrolloi -mallista siirrytään yhä enemmän valmentavaan ja palvelevaan johtamiseen, jossa työntekijöiden autonomisuus ja asiantuntemus tunnistetaan. Esimiehen tehtäväksi
tulee palveleva rooli, jossa hän tukee asiansa osaavaa tekijää,
jotta tämä pystyisi hommansa parhaiten suorittamaan.
Itseorganisoituminen on siis radikaalia organisaatiorakenteiden uudelleenajattelua, jossa esimiehet poistuvat kokonaan.
Kun siihen yhdistetään vielä ajatukset työelämän demokratisoinnista, aletaan olla jo hyvinkin uudenlaisen organisaatiomaailman kynnyksellä (Launonen ja kump., tämä lehti;
Launonen, 2021). Itseohjautuvuus on maltillista työntekijän
oikeuksien vahvistamista ja esimiesroolin uudelleenmuotoilua palvelevampaan suuntaan nykyisenkaltaisten yleisrakenteiden sisällä. Radikaali tai maltillisempi, suunta on
molemmilla sama: työntekijöiden vallan ja autonomian vahvistaminen. Molemmissa lähestymistavoissa uskotaan, että
osaava ja motivoitunut työntekijä haluaa tehdä työnsä hyvin,
kunhan hänelle annetaan siihen tilaa ja mahdollisuus. Tämä
on se itseohjautuvampi, sisäisesti motivoivampi ja autonomisempi työelämä, jota meidän tulisi yhdessä pyrkiä rakentamaan erilaisten radikaalien ja maltillisten askelien kautta. Pitkäkin matka alkaa ottamalla ensimmäinen askel kohti
työntekijöiden vapauttamista tekemään työnsä paremmin. n
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Itseohjautuvuus ja työelämän demokratisointi
Itseohjautuvuus on yksi merkittävimmistä uusista avauksista, mistä työn kehittämisen osalta on keskusteltu
viime vuosien aikana. Esimerkit maailmalta ja Suomesta kannustavat organisaatioita miettimään itseohjautuvuuden vahvistamista omassa toiminnassaan. Itseohjautuvuus ei kuitenkaan ole mikään kiveen hakattu
päämäärä, vaan käsite pitää sisällään monia erilaisia toiminnan muotoja ja painotuksia. Artikkelimme käsittelee
itseohjautuvuuden radikaalien muotojen vaatimuksia ja miten nämä näkökulmat linkittyvät työelämän demokratisoinnin kysymyksiin. Mitkä päämäärät painottuvat, jos otamme itseohjautuvuuden lähtökohdaksi työntekijöiden vaikutusvallan vahvistamisen? Vertaamme itseohjautuvuuden demokraattisen tulkinnan näkökulmia
MODe-hankkeessa kerättyihin aineistoihin, jotka käsittelevät itseohjautuvuuden ymmärtämistä, ja esittelemme
siihen liittyviä käytännön toteutuksia IT-alan organisaation tapausesimerkin kautta. Tavoitteena on pohtia mahdollisuutta vahvistaa työelämän demokratisoitumista itseohjautuvuuden avulla.
AVAINSANAT: itseohjautuvuus, demokratia, organisoituminen

Johdanto
Itseohjautuvuus on yksi nykyisen työelämäkeskustelun trendikäsitteistä. Vaatimus itseohjautuvuuden lisäämisestä nostetaan usein esille, kun puhumme siitä, miten toimintaa tulisi
uudistaa organisaatioissa. Ymmärryksemme itseohjautuvuudesta ei kuitenkaan ole yhtä kirkas kuin halumme saada sitä lisää. Itseohjautuvuuteen liitetyt tavoitteet ja toimintamallit saattavat organisaatiokohtaisesti erota suuresti toisistaan. Lisäksi
ihmisten ymmärrys siitä mitä käsitteellä tarkoitetaan, kattaa
hyvin laajan spektrin lähtien tehokasta tehtävän suorittamisesta aina oman työn sisältöjen ja päätöksien itsenäiseen määrittelyyn asti.
MODe (Minimalist Organizational Design) -hankkeessamme lähdimme selvittämään, millaisia uusia organisoitumisen
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muotoja on olemassa, sekä miten niitä todellisuudessa toteutetaan organisaatioissa. Itseohjautuvuus nousi hyvin nopeasti
päätutkimuskohteeksemme, koska: 1) se oli hankkeessa mukana olevilla organisaatiolla tavoitteena, jota halutaan vahvistaa, ja 2) sen erilaiset käytännön toteutusmuodot paljastivat
meille, millaisia odotuksia ja ymmärryksiä uudenlaiseen organisoitumiseen liitetään.
Kirjoituksessamme tarkastelemme sitä, miten itseohjautuvuuteen liittyvät tavat ja toiminnanmuodot ymmärretään suhteessa siihen päämäärään mitä itseohjautuvuudella halutaan
saavuttaa. Halu vahvistaa itseohjautuvuutta liittyy yleensä
kahteen isoon päämäärään: ensimmäinen korostaa, että itseohjautuvuuden avulla saadaan aikaan tehokkaampaa ja fiksumpaa toimintaa organisaatioissa, toinen taas painottaa itseohjautuvuuden merkitystä työntekijöiden autonomian tunteen
ja päätösvallan vahvistamisen kannalta.
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Jälkimmäinen pääpainotuksista lähestyy työelämän demokratisoimisen ajatuksia. Voidaankin esittää kysymys, pitäisikö
itseohjautuvuuden tavoitteena tässä jälkimmäisessä painotuksessa olla myös työntekijöiden virallisen vaikutusvallan
vahvistaminen? Siksi tarkastelemme kirjoituksessamme työelämän demokratisoimiseen liittyviä tavoitteita ja pohdimme, miten vahvistunut itseohjautuvuus voisi edistää niiden
toteutumista. Käsittelemme myös lyhyesti sitä, miten itseohjautuvuuteen liittyvä eetos kytkeytyy demokratisoinnin tavoitteisiin tutkimissamme organisaatioissa. Voisiko itseohjautuvuuden vahvistaminen olla keino vahvistaa työelämän
demokratisoitumista työntekijöiden arjessa?

Mitä itseohjautuvuudella
tarkoitetaan?
Työelämän kehittämiseksi on siis esitetty ajatus itseohjautuvuuden vahvistamisesta. Käsitteellä on monia ulottuvuuksia,
mutta yksittäisen työntekijän tasolla sillä tarkoitetaan yksinkertaisuudessaan sitä, että yksilö pystyy toimimaan itsenäisesti
ilman ulkopuolisen ohjauksen tarvetta. Lisäksi itseohjautuvuuteen liittyy työn päämäärien tiedostaminen ja niiden tavoitteleminen itsenäisesti. Tiivistäen: itseohjautuvuus edellyttää kykyä johtaa omaa tekemistään työssään (Kostamo, 2017, s. 80).
Vaikka voimme antaa itseohjautuvuudelle lyhyen yksilön toimintaa koskevan määritelmän, todellisuudessa itseohjautuvuudelle löytyy lukuisia erilaisia määrityksiä painotuseroineen.
MODe-hankkeemme tutkija Perttu Salovaara löysi 15 erilaista
itseohjautuvuuden käsitettä, joissa kaikissa on englanniksi mukana termi self- yhdistettynä tiettyyn toimintatapaan (taulukko
1, sivulla 31). Vaikka käsitteet ovat lähellä toisiaan niistä löytyy
erilaisia painotuksia: esimerkiksi käsitteet self-regulated, selfgovernance, self-managament ja self-leadership pitävät samankaltaisuudestaan huolimatta sisällään aste-eroja siitä, millaista
itseohjautuvuutta käsityksen avulla halutaan saada aikaan.
Tutkijamme Johanna Vuori taas huomasi, että kun työntekijöiltä ja esihenkilöiltä kysytään, mitä itseohjautuvuudelle tarkoitetaan, niin vastauksina saadaan hyvin erilaisia näkökulmia. Toisissa käsityksissä esimerkiksi yksilön mahdollisuus
vaikuttaa työnsä päämääriin voi olla hyvinkin rajattua, tai toisissa vastauksien ääripäässä, äärimmäisen toivottua. On olemassa siis monenlaisia muotoja itseohjautuvuudelle. Asiaa
ei ollenkaan helpota se, että suomalaisessa keskustelussa on
alettu käyttää termejä yhteisöohjautuminen, yhteisohjautuminen ja joukko-ohjaistuminen, jotka kaikki tuntuvat määrittelevän itseohjautuvuuden hiukan erilaisilla painotuksilla.
Mitä termiä halutaan käyttää, riippuu pitkälti myös siitä, mikä
ongelma halutaan ratkaista. Hankkeemme tutkija Frank Martela on nostanut esille sen, että on olemassa kuusi perustavanlaatuista haastetta, joita organisoinnilla halutaan ratkaista.
Martelan löytämät haasteet pohjautuvat Puranamin, Alexyn ja
Reitzigin (2014) tekemään tutkimukseen uusista organisoitumisen muodoista. Kuusi universaalia organisoitumisen haastetta ovat: työnjako, tehtävänhallinta ja koordinointi, oikeasta
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toiminnasta palkitseminen, vapaamatkustamisen kitkeminen,
päämäärän ja suunnan antaminen sekä yhteistyön varmistaminen ja koordinointi. Hierarkkiset ja itseohjautuvat organisaatiomallit pyrkivät ratkaisemaan näitä haasteita hyvin erilaisilla tavoilla (Martela, 2019).
Itseohjautuvuutta tuodaan esille uutena tapana ratkaista organisoitumiseen liittyviä ongelmia. Organisaatioissa olevat hierarkiat ovat usein historiallisia luomuksia, jotka heijastelevat
sitä aikaa, jolloin ne luotiin. Tämän vuoksi itseohjautuvuuden
lisääminen voidaan nähdä tapana päivittää organisaatiot vanhasta ajattelusta 2000-luvun maailmaan. Ei kuitenkaan ole
olemassa mitään yhtä yhtenäistä itseohjautuvuuden mallia,
jolla organisoitumiseen liittyvät haasteet ratkaistaisiin, vaan
kuuteen haasteeseen liittyy hyvin erilaisia ratkaisuja, joita
voidaan kutsua itseohjautuvuutta vahvistaviksi.
Ongelmien lisäksi on olemassa kysymys siitä, mitä itseohjautuvuudella halutaan mahdollistaa? Itseohjautuvuus saatetaan nähdä itseisarvona, vaikka oleellisia ovat ne päämäärät,
joita itseohjautuvuuden avulla edistetään. Yleisellä tasolla
on mahdollista löytää kaksi pääpainotusta itseohjautuvuuden
päämääristä:
1. Itseohjautuvuus tehostaa toimintaa ja lisää ketteryyttä, reagointinopeutta sekä muutoskyvykkyyttä parantaen siten tuloksentekokykyä.
2. Itseohjautuvuus siirtää valtaa ja vastuuta työntekijöille,
vahvistaen työntekijöiden autonomiaa sekä mahdollisuutta vaikuttaa oman työnsä sisältöihin ja päämääriin, näin parantaen työntekijöiden työn mielekkyyttä ja motivaatiota.
Näitä näkökulmia voidaan kuvata tehokkuus- sekä autonomia/demokratia näkökulmiksi. Painotuksena ensimmäisessä on toiminnan tehostaminen, toisessa taas työntekijöiden
valtaistaminen. Näkökulmien tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään, sillä ensimmäisen näkökulman voidaan nähdä
myös kehittävän työn mielekkyyttä tehden työntekijöiden arjesta joustavampaa, mikä myös parantaa mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten työnsä toteuttaa. Toinen näkökulma taas
painottaa myös sitä, että työn mielekkyyden vahvistuminen
ja päätösvallan siirtäminen työntekijöille tukevat motivaatiota ja työntekijöiden halua kehittää omaa työtänsä, mikä taas
näkyy tuloksessa. Näin siis ideaalitapauksessa.
On myös vahvaa näyttöä siitä, että itseohjautuvat organisaatiot pystyvät olemaan taloudellisesti tehokkaita, luomaan
mielekkyyttä työnkuviin ja parantamaan työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia (Laloux, 2014; Minnaar & de Morree,
2019). Näin ollen itseohjautuvissa organisaatiomalleissa ei
ole kyse pelkästään pilvilinnojen rakentamisesta ja epämääräisestä haihattelusta.
Erilaisilla itseohjautuvuuden muodoilla tavoitellaan siis erilaisia päämääriä. On siis vaikeaa väittää, onko tietty itseohjautuvuuden muoto aidointa itseohjautuvuutta. Voimme
kuitenkin erotella eri itseohjautuvuuden muodot suhteessa itseohjautuvuuden mahdollistamiin tavoitteisiin, jolloin
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Taulukko 1. Itseohjautuvuuden käsitteen erilaisia määritelmiä.

TERMI (ENGLANTI)

MÄÄRITTELY SUOMEKSI

Self-management,
self-leadership
Itsensä johtaminen

Yksilön kyky johtaa ja organisoida omaa elämäänsä ja työtään (Neck & Manz,
1996).

Self-control
Itsekontrolli

Toteutuu silloin, kun yksilö toimii tietoisesti toisin kuin yleensä, ilman ulkoista
pakkoa. (Baumeister, Schmeichel & Vohs, 2007)

Self-directed, self-planned
Itseohjattu
Itsesuunniteltu

itsenäinen päätöksenteko ja toiminta, viittaa tyypillisimmin oppimiseen ja tulee
pedagogian filosofiasta. Tavoitteena sisäisesti motivoitunut itsenäinen ja aktiivinen
oppija.

Self-regulation
Itsesäätely

Tunneälyyn liitetty kyvykkyys tunnistaa ja hallita omia tunteitaan, sisäisiä
voimavaroja ja kyvykkyyksiä.

Self-determination
Itsemääräytyminen,
itsesääntely

Itsemääräytymisteorian mukaan ihminen on aktiivinen toimija. Jotta ihminen voi
toteuttaa tarkoitustaan, ympäristön on tuettava kolmea perustarvetta: omaehtoisuus,
kyvykkyys, yhteisöllisyys. (Deci & Ryan, 2000).

Management by self-control
Itseohjautuva johtaminen

Druckerin (1954) mukaan tietotyö vaatii työntekijöiltä itsensä johtamisen taitoja.
Itseohjautuva johtaminen liittyy tavoitejohtamiseen: kun tavoitteet ovat työntekijälle
selvillä, hänen oletetaan ohjaavan itse itseään näiden suunnassa.
Se vaatii työntekijöiltä uusia ajattelutapoja, kyvykkyyksiä ja työkaluja.

Self-managed/
autonomous teams
Autonomiset itseohjautuvat
tiimit

Selittää periaatteet, miten tiimit voivat toimia autonomisesti organisaatiossa.
Autonomisia tiimejä on tutkittu 1950-luvulta lähtien, ja erityiset tiimien
kehittämisbuumit olivat 1990-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella.
(Patanakul, Chen & Lynn, 2012)

Self-contained, self-regulated
Omavarainen, itsesäätelevä

Esimerkiksi W.L. Gore’lla on omavaraisia tehtaita, jotka operoivat itsenäisesti niille
valikoituja tuotantolinjoja. Kun tehtaiden koko ylittää 150 henkeä, toinen itsenäinen
tehdas rakennetaan sen viereen.

Self-governance
Itsehallinto

Viittaa yleensä valtion autonomiseen, itsenäiseen asemaan.

Self-managing organization
Itseohjautuva organisaatio

Koko työyhteisö toimii itseohjautuvasti, ei vain tiimit ja yksilöt. Työyhteisöllä on tätä
tukevia rakenteita, prosesseja ja käytänteitä (Lee & Edmondson, 2017).

Self-organizing
Itseorganisoituminen

Miten asiat organisoituvat kompleksisissa systeemeissä (Plowman ym., 2007).
Esimerkiksi ihmisen keho on kompleksinen systeemi, jossa eri osat ovat yhteydessä
toisiinsa ja riippuvaisia toistensa toiminnoista. Kehon toiminnot järjestyvät
itsenäisesti ilman erillistä ”ohjausta”.

(Co-management, coleadership, social selforganizing?)

Yhteisöohjautuminen, yhteisohjautuminen, joukko-ohjaistuminen,
ryhmäohjautuminen, kanssaohjautuminen, yhdessä ohjautuminen

voimme arvioida esimerkiksi mikä itseohjautuvuuden muoto edistää parhaiten jotain tiettyä tavoitetta. Yksi vahvimmin
itseohjautuvuuteen liitetyistä tavoitteista on turhien valtahierarkioiden poistaminen organisaatioista. Tämän tavoitteen
voidaan nähdä lukeutuvan itseohjautuvuuden radikaaliin ytimeen, eli niihin piirteisiin, jotka vahvimmin haastavat olemassa olevien organisaatioiden perinteiset lähtökohdat.
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Kun tarkastelemme itseohjautuvuuden radikaaleja muotoja,
minkälaisia vaatimuksia nämä mallit asettavat organisaatiolle, joka toteuttaa itseohjautuvuutta? Tutkijat Michael Lee
ja Amy Edmondson (2017) asettavat kolme perusehtoa, joita itseohjautuvien organisaatioiden tulisi toteuttaa: 1) vallan
jakaminen läpi organisaation, joka näkyy esimerkiksi siinä
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tään ylöspäin, koska hierarkiaan perustuvasta valvonnasta on
luovuttu, 2) kyseinen vallanjako ei ole pelkkä harjoitettava
käytänne, vaan se on vahvistettu viralliseksi organisaation
toiminnan periaatteeksi, ja 3) kyseinen vallanjako on myös
toteutettu systemaattisesti läpi organisaatio.
Mielenkiintoista Leen ja Edmondsonin radikaalin itseohjautuvuuden määritelmässä on se, kuinka lähelle ne osuvat
demokraattisen organisaation määrityksiä. Molemmissa korostetaan vallan hajauttamista, työntekijöiden päätösaseman
virallistamista ja vahvaa systemaattista muutosta, joka koskee
koko organisaatiorakennetta. Näyttääkin siis siltä, että monet
demokratiaa vahvistavat tekijät varmistavat itseohjautuvuuden toteutumisen tavalla, joka tukee työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääntymistä myös työn päämäärien osalta.
Itseohjautuvuuden ”pimeä puoli” on siinä, että sen avulla voidaan myös vahvistaa työtekijöiden kuormitusta ja vastuuttamista ilman että tästä on selkeää hyötyä työntekijöille. Tämä
koskee erityisesti tilanteita, jossa itseohjautuvuudella lisätään työntekijöiden vastuuta omasta työstään ilman että valtaa määritellä työnsä tavoitteita tai edes työn tekemisen tapoja
millään merkittävällä tavalla lisättäisiin. Demokraattinen itseohjautuvuus estää tämän pimeän puolen uhan toteutumista.

Työelämä ja demokratia
Jos itseohjautuvuuden käsite on monitulkintainen, ei demokratiakaan päästä meitä helpolla. Demokratia-käsitteen sisällön määrittely poliittisten ajatuksien sanakirjassa aloitetaan
toteamalla, että vaikka demokratia voidaan yksinkertaisesti
kääntää sanatarkasti kreikasta ”kansanvallaksi”, niin demokratiaan liittyvät teoreettiset sisällöt ovat valtavan monimutkaisia. Lähtökohtaisesti haasteita tuottavat jo aivan perustavanlaatuiset kysymykset siitä, ketkä kuuluvat kansaan ja
mitkä hallinnon muodot ovat heidän vallassaan, eivätkä esimerkiksi edusta vallassa olevien ryhmien intressejä (Scruton,
2007, s. 169). Minimimäärityksenä voimme sanoa demokratian sisältävän ajatuksen poliittisesta yhteisöstä, jossa vallitsee
jonkinlainen kansalaisten välinen poliittinen tasa-arvo (Held,
2006). Käsitteen suora kääntäminen tai siihen liittyvä minimimääritys eivät siis kovinkaan paljon rajaa sitä, millaisia toteutumismuotoja demokratia voi saada käytännössä.
Demokratia on lisäksi harvoin ristiriidatonta, yhdessä tehtyä
hallintoa kaikkien parhaaksi, vaan kyse on pikemminkin jatkuvan kamppailun alueesta, jossa tehdään sekä käsitteellisiä
että sisällöllisiä uudelleenmäärittelyjä. On siis lukuisia demokratian toteutusmuotoja ja tulkintoja. Näyttääkin siltä, että
jos joku vaatii demokratiaa, niin olisi syytä kysyä, millaista demokratiaa haluat? Tässä ei ole mitään poikkeuksellista,
käsitteillä on laajat ja suppeat merkityksensä (Walzer, 1994).
Oleellinen seikka on se, että demokratia on tavoite, jonka
vahvistamista yhteiskunnassa yleensä harvoin vastustetaan,
vaikka sen tarkoista toteuttamismuodoista kiistelläänkin.
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Työelämä ei ole muusta yhteiskunnasta erillinen saareke,
vaan yhteiskunnallinen kehitys vaikuttaa myös siihen, mitkä
asiat painottuvat työelämässä. Työelämään vaikutetaan niin
lainsäädännön kuin muidenkin yhteiskunnallisten instituutioiden toimesta. Monet työelämään liittyvät kysymykset linkittyvät poliittisiin kysymyksiin. Voimme siis todeta, että työelämän pitäisi olla jossain määrin arvoiltaan ja päämääriltään
yhdenmukainen sen yhteiskuntajärjestelmän kanssa, jonka sisälle se on muodostunut.
Haastavampi kysymys on se, millä tavalla yhteiskuntajärjestelmämme tavoitteiden tulisi vaikuttaa työelämän sisältöihin?
Tämä haaste on muodostunut entistä monimutkaisemmaksi viimeisten vuosikymmenien aikana, sillä suomalainen työelämä
on kansainvälistynyt ja kiinnittynyt globaaleihin markkinoihin. Tällöin työelämässä tehtäviin päätöksiin vaikuttavat vahvemmin muutkin tekijät kuin paikalliset ja kansalliset intressit.
Kansainvälistyminen ei kuitenkaan poista alkuperäistä kysymystä siitä, saavatko yhteiskunnallisesti vapaat, itsenäiset
ja keskenään tasa-arvoiset ihmiset olla alisteisessa asemassa
työelämässä? Jos katsomme, että työelämässä valtasuhteiden
ei tarvitse välttämättä olla täysin samankaltaisia kuin muualla
yhteiskunnassa, niin mikä on hyväksyttävä määrä dominanssia, jonka täysivaltainen kansalainen voi hyväksyä työn kontekstissa? Valta-asemat ja dominanssi ovat aina ongelmallisia
demokratian kannalta, mutta ne ovat erityisen haitallisia, jos
haluamme painottaa tasa-arvoa demokratian tärkeimpänä lähtökohtana ja tavoitteena (O’Neill, 2008).
On myös tärkeää muistaa, että demokratian ajatukseen usein
liitetään näkemyksiä, jotka ovat luonteeltaan regulatiivisia
ideaaleja (Williams, 2018). Regulatiivinen ideaali tarkoittaa
päämäärää, jota välttämättä ei pystytä tavoittamaan, mutta
sitä kohti kannattaa pyrkiä. Tämä johtuu siitä, että mitä lähemmäksi pääsemme tätä tavoitetta, sen parempi tilanteemme mitä luultavammin on. Tällaisia päämääriä ovat esimerkiksi vapaus ja tasa-arvo. Saattaa olla mahdotonta luoda
yhteiskuntaa, jossa kaikilla ihmisillä olisi täydellinen vapaus
ja tasa-arvo suhteessa toisiinsa, mutta meidän kannattaa pyrkiä kohti tavoitetta, jossa ihmiset olisivat mahdollisimman
vapaita ja tasa-arvoisia (Rawls, 1999).
Minkälaisia vaatimuksia demokraattiselle organisaatiolle voidaan asettaa? Kolme suurta lähtökohtaa, jotka ovat oleellisia
demokraattiselle organisaatiolle, ovat: 1) jaettu, yksilöllinen,
kollektiivinen omistus, joka voi olla muodossa, jossa jokainen työntekijä omistaa organisaatiota tai sitten vaihtoehtoisesti omaa omistajankaltaisen statuksen, 2) demokraattinen
päätöksenteon rakenne, jolloin kaikki pääsevät vaikuttamaan
ratkaisuihin, 3) ei-hierarkkiset tavat organisoitua ja johtaa
toimintaa (Diefenbach, 2019). Työ täyttää modernissa yhteiskunnassa merkittävän osan arjestamme, joten kokonaisuuden
kannalta olisi todella tärkeää, että myös työ olisi mahdollisimman monelle mielekästä ja merkityksellistä. Näitä tavoitteita työelämän demokratisoinnilla yritetään tavoitella.

Itseohjautuvuus ja työelämän demokratisointi

Itseohjautuvuus keinona
demokratisoida työelämää
Itseohjautuvuudella on siis monta muotoa ja toteuttamistapaa
lähtien painotuksista, joissa korostetaan yksilön omaa toimintaa olemassa olevien raamien sisällä. Toisessa päädyssä on
näkemykset, joissa pyritään kokonaisvaltaisiin työn- ja päätöksenteon organisoinnin muutoksiin. Mitkä sitten ovat niitä tekijöitä, joita meidän tulisi mahdollistaa, jotta voimme
puhua demokratiaa vahvistavasta itseohjautuvuudesta? On
syytä muistaa, että puhuessamme demokraattisesta itseohjautuvuudesta kyse ei ole siitä, että kaikki toiminnan muodot pitäisi demokratisoida, vaan siitä että työhön liittyvät suuremmat institutionaaliset kysymykset ja ratkaisut muokataan
demokratiaa edistäviksi.
Varmuudella voimme kuitenkin todeta, että demokratiaa vahvistavassa itseohjautuvuudessa oleellisimpia eivät ole työn
sujuvuutta ja tehokkuutta kehittävät ratkaisut. Vaikka aikaansaaminen liittyykin vahvasti työn mielekkyyteen, demokratian vahvistavassa itseohjautuvuudessa työntekijöiden asemaan ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvät tekijät ovat
ensisijaisempia kehityskohteita kuin työn arkea sujuvoittavat
tekniset ratkaisut.
Demokratiaa vahvistavassa itseohjautuvuudessa tärkeintä on
itseohjautuvuuden eetos eli sen moraalinen luonne. Parhaimmillaan itseohjautuvuus tuhoaa vanhoja valtarakenteita siirtäen valtaa työntekijöille, näin mahdollistaen dominoinnin vähenemisen ja tasa-arvon vahvistumisen. Tämä demokratiaa
lisäävä moraalinen luonne voidaan nähdä jopa niin tärkeänä
päämääränä, että se ei edes tarvitse tuekseen muita perusteluja liittyen esimerkiksi tehokkuuden kasvuun tai organisaation
ketteryyden vahvistumiseen.
Ainoa vasta-argumentti tavoitteelle on se, että pystytään
osoittamaan, että muutos kohti demokratiaa aiheuttaisi suurella todennäköisyydellä vaikutuksia, jotka heikentäisivät
työntekijöiden vapautta ja tasa-arvoa. Esimerkki demokratisoitumisesta seuraava mahdollinen taloudellinen romahdus
olisi tällainen tekijä. Tästä näkökulmasta voimme nähdä, että
taloudelliset kysymykset linkittyvät työelämän demokratisoimisen mahdollisuuksiin, mutta työelämän demokratisoimista
ei tarvitse oikeuttaa taloudellisella kasvulla tai tehokkuudella
vaan siihen liittyvien päämäärien arvolla.
Itseohjautuvuuden demokratiaa edistävässä ytimessä on näin
ollen kaksi vahvaa ajatusta:
1. Organisaatiossa olevia, erityisesti johtamiseen liittyviä, hierarkioita on purettava.
2. Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia ja autonomiaa on
vahvistettava.
Näiden kahden tekijän kehittäminen kokonaisvaltaisessa mittakaavassa ei voi jäädä vain työn tekemiseen liittyviin käytännöllisiin ratkaisuihin. Ne edellyttävät muutoksia valtasuhteisiin sekä töiden organisointia tavalla, jossa työntekijälle
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siirtyy aidosti päätösvalta omaa työtänsä koskevissa kysymyksissä. Toiminnan kehittäminen itseohjautuvaksi ilman
huomion kiinnittämistä valta-asemiin ja mahdollisuuteen
määritellä työn päämääriä pitää sisällään vaaran, että työntekijöiden parhaaksi suunniteltu järjestelmä palveleekin ensisijaisesti organisaation nykyistä johtoa ja omistajia.
Toiminnan kehittämiseen liittyvä painotus pitää sisällään niin
sanotun tehokkuuden aaveen, jolloin vapauden vaatimus alkaakin toimia tehostamisen ja uudenlaisen kontrollin välineenä. Tutkijamme Tuukka Kostamon kehittämä termi ”tehokkuuden aave” viittaa siihen, että positiivisten asioiden, kuten
työntekijöiden motivaation ja itseohjautuvuuden lisääminen,
ei saa ainoastaan tarkoittaa sitä, että ihmiset nöyremmin tekevät heille määrätyt tehtävät (Kostamo, Marttinen & Launonen, 2017).
Jos tämä seikka korostuu liikaa, positiivisiksi tarkoitetut tekijät johtavatkin siihen, että yritykset voivat vaatia työntekijöiltä yhä enemmän työtä yhä suuremmalla innolla. Tällöin
työntekijöiden hyväksi tarkoitetut ajatukset muuttuvat ensisijaisesti yrityksen tulosta palvelevaksi ideologiaksi, jolloin
itseohjautuvuuden vaatimukset alkavat toimia työelämää
kurjistavina tekijöinä. Jotta välttäisimme tehokkuuden aaveen vaikutukset itseohjautuvuuteen pyrkivässä organisaatiossamme, tulee ensisijaisena painotuksenamme olla vallan
hajottaminen ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien
vahvistaminen, kun lähdemme edistämään demokraattista itseohjautuvuutta.
Millaiselta sitten näyttäisi demokraattinen itseohjautuvuus?
Demokraattinen itseohjautuvuus pyrkii suitsimaan valtaa, eli
se etsii ratkaisuja, jotka poistavat mahdollisuutta nöyryyttää,
dominoida ja kontrolloida toisia ihmisiä organisaatiossa. Demokraattinen itseohjautuvuus ei anna työntekijöille ainoastaan valtaa määritellä miten -kysymyksiä, eli kuinka omaa
tehtävänkuvaansa toteuttaa, vaan mahdollistaa myös vaikuttamisen mitä- ja miksi -kysymyksiin, eli organisaation päämääriin ja tavoitteisiin. Demokraattinen itseohjautuvuus antaa työntekijöille virallisen aseman päätöksentekijöinä eli se
institutionalisoi työntekijöiden oikeuden olla itseohjautuvia.
Tämä seikka torjuu kuningasbugi-ilmiötä (Launonen, 2021).
Kuningasbugi liittyy tilanteeseen, jossa itseohjautuvuus on
riippuvaista tietystä henkilöstä tai ryhmästä, joita Frank Martela kutsuu ”valistuneiksi itsevaltiaiksi”. Useat itseohjautuvuutta toteuttavista yrityksistä ovat olleet vahvasti henkilöriippuvaisia. Niissä on ollut toimitusjohtaja, joka on ajanut
itseohjautuvuutta sisään organisaatioon. Martela toteaakin,
että elämme itseohjautuvuuden osalta valistuneiden itsevaltiaiden aikaa. Tämä tarkoittaa sitä, että yritysmaailmassa on
valistuneita johtajia, jotka omalla toiminnallaan rakentavat
uutta tapaa organisoitua ja johtaa (Martela 2017, 165).
Kuningasbugin ongelmallisuus johtuu siitä, että vaikka kuinka jakaisimme johtajuutta, jakautuminen ei toteudu riittävässä mittakaavassa, mikäli suuri osa johtavassa asemassa
olevista linjaa samaan aikaan, että tarvitsemme kuninkaita/
kuningattaria näkemyksen ja vision luomista varten. Tämä
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kuninkaallinen virka ei ole pelkästään käytännöllinen ratkaisu päätöksentekoon, vaan se pohjaa vahvasti ajatuksiin
erityisyksilöiden tarpeellisuudesta. Todellisuudessa kuningasbugin olemassaoloa pitää vahvimmin yllä se, että organisaatioissa omistus- ja valta eivät ole työntekijöillä, jolloin
merkittäviä muutoksia ei pystytä tekemään ilman hierarkiassa
ylhäällä olevien suostumusta.
Tästä syystä myös itseohjautuvuuteen ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksiin liittyviä päätöksiä voidaan kumota todella tehokkaasti tilanteessa, jossa omistaja haluaa ”perinteisempiä organisoitumisen muotoja”. Malliesimerkkinä tästä
toimii FAVI:n tarina, jossa erittäin toimivasta itseohjautuvuudesta jouduttiin luopumaan uuden omistajan myötä. Toimivan systeemin suurin heikkous ja valuvika oli siinä, että omistus oli liian keskittynyttä (Minnaar 2017a, 2017b).
Martela esittää toiveen, että voisimme siirtyä tästä valistuneesta itsevaltiudesta perustuslailliseen tasavaltaan, eli tilanteeseen, jossa organisaatioiden rakenteet olisivat niin
toimivia, että ne varmistaisivat itseohjautuvuuden ilman yksittäisen johtajan hyväntahtoisuutta (Martela, 2017, s. 165166). Olen samaa mieltä Martelan kanssa tavoitteista edistää
työelämän demokratisoitumista. Uskon myös, että valta-asemassa olevat tahot pystyvät omalla toiminnallaan edistämään
työelämän muutosta kohti parempaa. On loistavaa, jos organisaation johdossa olevat henkilöt purkavat yrityksissä olevia turhia valta-asemia, luoden mahdollisuuksia uudenlaisille
avauksille. Haasteena on kuitenkin se, että johtuen juuri kuningasbugista on mahdollista, että välivaiheeksi tarkoitetusta
tilasta ei välttämättä haluta siirtyä eteenpäin.
Mielenkiintoinen kysymys on se, miten itseohjautuvuuden ja
työelämän demokratisoinnin välinen suhde on ymmärretty organisaatioissa, jotka haluavat olla itseohjautuvia. Otimme tarkastelumme kohteeksi IT-alalla toimivan organisaation, sillä
alan eetoksessa painottuu moni työelämän demokratisoinnin
päämääriin vahvasti linkittyvä tekijä.

Itseohjautuvuus IT-alalla
– flirttailua demokratian suuntaan
Monissa IT-alan edelläkävijäyrityksissä on otettu uuden vuosituhannen edetessä tietoisia ja selkeitä askeleita kohti itseohjautuvaa organisaatiota. Eräässä IT-konsultointialalla toimivassa yrityksessä toteutetut haastattelut valottavatkin, miltä
itseohjautuvuuseetos voi konkreettisesti näyttää alan nykykontekstissa. IT-alan itseohjautuvuuden erityispiirre on sen
selkeä kytkeytyminen ohjelmistokehityksen ketteriin menetelmiin. Esimerkiksi ketterän ohjelmistokehityksen manifestissa (https://agilemanifesto.org/) luottamusta asiantuntijayksilöiden osaamiseen pidetään formaaleja prosesseja, työkaluja
ja suunnitelmia tärkeämpänä. Tämä esimerkkiyrityksessä ja
IT-alalla yleisemminkin tunnettu julistus kytkeytyy erityisesti pyrkimyksiin parantaa ohjelmistokehityksen käytäntöjä ja
siten alalla tuotettujen ohjelmistojen laatua ja asiakastyytyväisyyttä, jotka on koettu yleisellä tasolla heikoiksi perintei34 | Työn Tuuli 2/2020

sempien yritysten ja käytäntöjen kohdalla. Kyseessä ei siis
ole esimerkiksi demokratian lisäämiseen sinänsä tähtäävä julistus. Manifestin ensimmäinen perusperiaate kuuluu seuraavasti:
Our highest priority is to satisfy the customer
through early and continuous delivery
of valuable software. (https://agilemanifesto.org/)
Kahdentoista taustaperiaatteen joukosta löytyy myös suora
viittaus itseohjautuviin tiimeihin:
The best architectures, requirements, and designs
emerge from self-organizing teams.
(https://agilemanifesto.org/)
Tämä ketterän kehityksen konteksti on syytä pitää mielessä
esimerkkiyrityksen kohdalla, sillä yritys on profiloitunut tällaisia uusia toimintatapoja edistäväksi edelläkävijäksi. Edelläkävijyyteen liittyy eräänlainen lupaus työntekijöille siitä,
että yrityksessä on mahdollista toimia ja kehittyä monipuolisesti näiden uudenlaisten IT-alan parantamiseen tähtäävien
toimintatapojen mukaisesti. Asiantuntijan ruohonjuuritason
itseohjautuvuus on siis esimerkkiyrityksessäkin liittynyt lähtökohtaisesti ketterien toimintatapojen mahdollistamiseen. Itseohjautuvuuden itseisarvoisempi kehittäminen laajempien
organisaatiorakenteiden tasolla on sijoittunut vasta ajallisesti
myöhempiin vaiheisiin ja liittynyt myös yrityksen kasvuun.
Haastatteluissa ilmenevässä itseohjautuvuuseetoksessa korostuu asiantuntijoiden autonomia erityisesti jokapäiväisen
työn tekemisen ja organisoinnin ja siihen liittyvien päätösten osalta. Asiantuntijan autonomian nähdään johtavan pragmaattisiin hyötyihin, kuten parempiin työn tuloksiin ja ketteryyteen. Itseohjautuvuus nähdään siis nykyaikaisena, uutena
ja järkevänä tapana tehdä IT-alan työtä.
[…] syntyy paljon enemmän uusia innovaatioita ja kehitetään asioita paljon enemmän eteenpäin ja tota sit mä
koen et itseohjautuudella pystytään vaikuttaan siihen,
että saadaan täys kapasiteetti ihmisistä käyttöön ja hyödynnettyy ihmisten parhaita puolia paremmin ja tota sit
iha tällee niinku tehokkuus näkökulmasta niin myöskin
koen. että sillon ku ollaan itseohjautuvia niin myöskin
pystytään tekee työt tehokkaammin […] (Työntekijä)
Erityisen mielenkiintoista esimerkkiyrityksen itseohjautuvuuseetoksessa on se, että itseohjautuvuuteen liittyvät uutena
ja hyvänä nähdyt toimintatavat asettuvat voimakkaasti vastakkain vanhoina ja turhina nähtyjen toimintatapojen kanssa.
Tällaisia järkevän tekemisen esteenä nähtyjä asioita ovat esimerkiksi byrokratia, hierarkiat, johtajat, pomottaminen, komiteat, korporaatiot, säännöt ja prosessit. Nämä asiat saavat
välillä voimakkaan roolin haastatteluissa, ja usein tavoitellut
itseohjautuvuuteen liittyvät asiat määrittyvät ikään kuin näiden negaationa.
Prosessi on sellanen sana mitä pelätään ja säännöt ja
tälleen näin et aina jos mä sanon et mä teen tähän proItseohjautuvuus ja työelämän demokratisointi

sessin ja nyt tehdään asioita prosessin mukaan niin siellä
on joku aina sillee heti karvat pystyssä että ei että tämä
kuulostaa korporaatiolle että ei me näin voida tehdä.
(Työntekijä)
Demokraattiset ideaalit eivät siis näyttäisi olevan aivan yrityksen/IT-alan itseohjautuvuuseetoksen ytimessä. Hierarkioiden purkamista ja tasa-arvon ja autonomian vahvistamista kyllä voimakkaasti tavoitellaan organisaation eri tasoilla,
mutta autonomian lisäämisen päämäärä näyttäisi olevan työn
järkevämpi ja ketterämpi suorittaminen ilman haitallisia esteitä, joina perinteisemmät johtamis- ja organisaatiorakenteet
koetaan. Kiinnostavaa onkin nähdä, millaisiin kehityskulkuihin ja jännitteisiin tämä organisaatiossa johtaa, kun itseohjautuvuuspyrkimykset asettuvat arkiseen suhteeseen muiden
sosiaalisten ainesten kanssa.
Haastattelujen perusteella itseohjautuvuuseetos määrittää
vahvasti, mitkä toimintatavat saavuttavat legitimiteettiä esimerkkiyrityksessä. Itseohjautuvuuseetoksessa huonoiksi kehystetyt toimintatavat kohtaavat voimakasta vastustusta organisaatiossa, mikä tekee niiden toteuttamisesta vaikeaa, ja
toisaalta ajaa hierarkioiden purkamista ja autonomian ja tasaarvon lisääntymistä konkreettisesti eteenpäin. Siinä mielessä
itseohjautuvuuseetoksen voi nähdä demokraattisen kehityksen kannalta varsin relevanttina ilmiönä, vaikka demokratiaa
ei eksplisiittisesti tavoiteltaisikaan.
Esimerkkiyrityksessä on kuitenkin jonkin verran lähinnä liiketaloudelliseen hallintaan tähtääviä hierarkkisia elementtejä, jotka aiheuttavat kitkaa itseohjautuvuusihanteiden kanssa.
Yksiköiden ja johtamisroolien nimeämisessä onkin vältetty
tyypillisiä titteleitä ja nimiä, millä korostetaan näiden roolien
ja yksiköiden erilaisuutta suhteessa vanhanaikaisina ja haitallisina pidettyihin organisaatiorakenteisiin. Tällöin hierarkioidenkin osalta välittyy viesti siitä, että niillä ei pyritä ”turhien”
rakenteiden tai auktoriteettiasemien ylläpitämiseen. Itseohjautuvuuseetos näyttäisi myös elävän suhteellisen sulavasti rinnakkain liiketoiminnallisten päämäärien kanssa. Tämä
onkin hyvin linjassa ketterän kehityksen manifestin kanssa,
jossa asiakastyytyväisyys ja laadukas ohjelmisto ovat korkeimpia prioriteetteja, joihin taas autonomian ja ketteryyden
ajatellaan johtavan. Haastatteluissa itseohjautuvuuden hyötyjä perustellaan myös liiketoiminnallisten tavoitteiden näkökulmasta. Kitkaa aiheuttaa hierarkkinen toimintatapa, eikä
toiminnan päämäärä sinänsä. Esimerkkiyritys on myös merkittävissä määrin työntekijöidensä omistama, mikä lisännee
liiketoimintalähtöisen ohjausrakenteen legitimiteettiä työntekijöidenkin näkökulmasta.
Erityisen ristiriitaisessa suhteessa itseohjautuvuuseetos näyttäisi olevan yksikkö- ja organisaatiotason kollektiivisten
koordinaatio- ja päätöksentekotarpeiden kanssa. Kollektiivinen päätöksenteko ja toiminta nähdään monessa kohtaa tärkeinä ja tavoittelemisen arvoisina asioina, mutta niiden toteutuminen on haastavaa yksilöiden ja tiimien autonomiaa
korostavassa yhteisössä. Moni haastateltavista kokee yrityksen ruohonjuuritason toiminnan olevan liiankin pirstaloitu-
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nutta, ja kaipaisi selkeämpää visiota ja tavoitteita raamittamaan toimintaa yhteiseen suuntaan.
Siinä on riski, että ohjaudutaan liian moneen suuntaan
samanaikasesti. Se on musta sellanen iso. Koska halutaan ja voidaan olla kaikkee niin ei osata sanoo mitä me
ei olla. […] Mä en nyt yhtäkkiä ala ohjautumaan, että
mä alan nyt yhtäkkiä kehittämään jotain työstökoneita
täällä ja niinkun aletaankin tämmöseks laitevalmistajaks
ihan vaan koska on itseohjautuvuus. (Työntekijä)
Toisaalta pienikin autonomian rajoittaminen saatetaan nähdä myös ongelmallisena. Kaikenlaiset prosessit ja byrokratia
koetaan hitaina ja rajoittavina, minkä vuoksi perinteisemmät
yhteisöllisen päätöksenteon tai vaikkapa edustuksellisen demokratian käytännöt olisivat myös haasteellisia. Kyse ei siis
näyttäisi olevan päätöksillä tavoiteltujen päämäärien välisistä
poliittisista jännitteistä, vaan jännitteet syntyvät kahden keskenään ristiriitaisen toimintatavan, autonomian ja kollektiivisuuden välille. Kollektiivisten toimintatapojen haastavuus
saattaakin johtaa merkittävien päätösten valumiseen keskeisten valtaa käyttävien henkilöiden pöydälle kuningasbugin
hengessä, mikä jälleen koetaan ongelmallisena, sillä yrityksen itseohjautuvuuseetokseen sisältyy myös vahva tasa-arvon
ajatus. Valta-asemassa olevia ei automaattisesti nähdä kyvykkäämpinä tekemään päätöksiä, varsinkaan ilman kaikkea sitä
tietoa, joka on hajautunut päätöksen vaikutuspiirissä oleville
henkilöille ja sidosryhmille.
Yksi esimerkkiyrityksen keskeinen ratkaisu tähän autonomian ja kollektiivisuuden jännitteeseen on nk. neuvonantoprosessi (”advice-prosessi”). Kuka tahansa organisaation jäsen
voi ainakin teoriassa käynnistää ketterästi ja itseohjautuvasti neuvonantoprosessin riippumatta siitä, miten isosta päätöksestä on kyse. Prosessiin kuitenkin sisältyy vaatimus siitä, että kaikkia päätöksen vaikutuspiirissä olevia henkilöitä
on kuultava ja heiltä on kerättävä päätöksentekoon tarvittava tieto. Käytännössä isot päätökset päätyvät edelleen usein
keskeisten henkilöiden pöydälle, koska he ovat arjessaan
jatkuvasti tekemisissä laajemman kontekstin kanssa. Neuvonantoprosessi lisää kuitenkin näissäkin tapauksissa konkreettisesti ”kansalaisten” vaikutusmahdollisuuksia sekä päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja sitä kautta tehtyjen päätösten
koettua legitimiteettiä.
Vaikka neuvonantoprosessilla ei tavoitella demokratiaa demokratian vuoksi, vaan parhaaseen tietoon perustuvia järkeviä päätöksiä melko jaettujen päämäärien saavuttamiseksi, on neuvonantoprosessin yhteensopivuus demokraattisten
arvojen kanssa ilmeinen tasa-arvon ja ”kansalaisten” vaikutusmahdollisuuksien näkökulmasta. Tässä mielessä neuvonantoprosessi on hyvä esimerkki itseohjautuvuuseetoksen työelämän demokratiaa edistävästä potentiaalista. Ajatuksen voi
kääntää myös toisinpäin. Kenties demokraattisten arvojen
nostaminen itseohjautuvan organisaation prioriteettilistalle
ketteryyden ja autonomian rinnalle voisi auttaa kehittämään
uudenlaisia käytänteitä ja ratkaisuja vastaamaan muutospyrkimyksissä ilmeneviin haasteisiin ja jännitteisiin.
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Yhteenveto
Näyttää vahvasti siltä, että jos haluamme painottaa itseohjautuvuudessa työntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa
omaan työhönsä mahdollisimman monimuotoisesti ja kokonaisvaltaisesti, itseohjautuvuuteen kannattaisi liittää työelämän demokratisointiin tähtääviä tavoitteita. Ensisijaisena
painotuksena näemme sen, että itseohjautuvuuteen liittyvät
lähtökohdat institutionalisoidaan eli virallistetaan systemaattisesti läpi koko organisaation. Tämä myös mahdollistaisi demokraattisen päätöksentekorakenteen kehittämisen itseohjautuvuuden tueksi.
Virallinen vipuvarsi auttaisi myös purkamaan vanhoja hierarkioita, mikä tukisi vallan uudelleenjakoa. Pyrkimyksenä olisi
päästä niin sanottuun point of no return -tilaan, josta paluu
vanhoihin malleihin tehtäisiin mahdollisimman vaikeaksi.
Tavoitteena olisi kytkeä yhteen radikaalin itseohjautuvuuden
ja demokraattisen organisaation vaatimukset.
Suurena haasteeksi nousee kysymys siitä, onko tämä muutos
mahdollista ilman muutoksia omistussuhteissa? Tämä painotus nousee vahvasti esiin demokraattisen organisaation luomisessa. Jos omistus ja siihen liittyvä valta säilyvät pienessä
piirissä, onko meidän edes realistista odottaa, että itseohjautuvuus voidaan pysyvästi integroida osaksi organisaation toimintatapoja? Jos valta ajaa systeemi alas säilyy hierarkkisessa kontrollissa, on itseohjautuvuus aina tiettyjen toimijoiden
suopeuden varassa. Vaatiiko radikaali itseohjautuvuus siis tuekseen vahvaa työntekijäomistajuutta organisaatiossa?
Esiin nousee myös kysymys siitä, onko tämänkaltaisen ratkaisun toivominen lainkaan realistista nykyisessä maailman
tilanteessa, jossa talous ja politiikka eivät lähtökohtaisesti
tähtää työntekijöiden aseman vahvistamiseen organisaatioissa? Edellyttääkö itseohjautuvuuden toteutuminen työntekijöiden asemaa parantavassa muodossa suuria muutoksia siihen,
miten ymmärrämme talouden ja yritysten roolin yhteiskunnassa? Voidaan myös esittää kysymys siitä, onko demokraattinen itseohjautuvuus haihattelua: työntekijöiden kyvykkyys
johtaa omaa tekemistä ei ole riittävä, demokraattisen itseohjautuvuuden tavoittelu tuhoaisi organisaatiot taloudellisesti ja
rapauttaisi suomalaisen työelämän kilpailukyvyn. Tämä on
tarina, jonka olemme saaneet usein kuulla vastaukseksi puhuessamme uusista organisoitumisen muodoista. Tarvitsemme
hierarkioita, Johtajia isolla J:llä sekä kuria ja kontrollia, jotta
pärjäisimme kovassa maailmassa.
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Jälkimmäisen väitteen tyrmääminen ja ensimmäisen väitteen
esittämän muutoksen mahdollisuuden tutkiminen ovatkin kysymykset, joita pitäisi pohtia samalla kun mietitään itseohjautuvuuden käytännön toteuttamisen muotoja työn arjessa.
Etenkin jos koemme, että itseohjautuvuus ja demokraattisempi työelämä ovat tavoitteita, joita kohti haluamme pyrkiä. n

36 | Työn Tuuli 2/2020

Itseohjautuvuus ja työelämän demokratisointi

REIMA LAUNONEN VTM, kirjoittaa työn, demokratian ja

oikeudenmukaisuuden välisiä suhteita tarkastelevaa väitöskirjaa Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.
Parhaillaan hän työskentelee MODe -hankkeessa Aalto yliopistossa. Tämän lisäksi Reima toimii tutkija-valmentajana Filosofian Akatemialla, jossa hänen tutkimuksensa on keskittynyt työhyvinvointiin liittyviin kysymyksiin, kuten motivaation johtamiseen sekä itseohjautuvuuden kehittämiseen organisaatioissa.
JOONA KOISTINEN DI, tekee väitöskirjaa Aalto-yliopiston

kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella, yhteistyössä
MODe-hankkeen kanssa. Joonan väitöskirja syventyy erilaisten
käytäntöjen kohtaamisiin organisaatioiden jokapäiväisessä
arjessa sekä näihin kohtaamisiin liittyvien keskinäisriippuvuuksien ja ristiriitojen sumplimiseen osana keskijohdon työtä.
JORI MÄKKELI DI, on jatko-opiskelija Aalto-yliopiston kaup-

pakorkeakoulussa ja osallistuu tutkijana MODe hankkeeseen.
Tutkijana Joria kiinnostavat erityisesti itseohjautuvien organisaatioiden toimintatapojen ja rakenteiden tunnistaminen ja
niiden ymmärtäminen. Lisäksi Jori kehittää työyhteisöjä
ja niiden toimintaa osana digitoimisto Futuricen Strategy
& Culture-tiimiä. Konsulttina Jori on keskittynyt erityisesti
organisaatioiden työmenetelmien, yrityskulttuurin ja johtamisen kehittämiseen ketterissä organisaatiomuutoksissa. Omaksi
henkilökohtaiseksi uratavoitteekseen hän on asettanut vikasietoisemman ja inhimillisemmän työelämän ja yhteiskunnan
edistämisen.
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Ulla Vilkman

Etätyö ja etäjohtaminen – mitä voimme oppia
tutkimuksista ja käytännöstä?
Etätyö on ollut esillä viime kuukaudet enemmän kuin koskaan. Työntekijöiden kokemukset etätyöstä ovat
yleensä pääsääntöisesti myönteisiä, mutta erityisesti yritysjohto saattaa kokea liiallisen etätyön uhkaksi
organisaation menestykselle. COVID-19 siirsi ihmiset kertarysäyksellä etätyöhön ja näyttää siltä, että etätyötä
tullaan myös pandemian jälkeen tekemään aiempaa enemmän. Etänä tehtävää työtä ja erityisesti hajautettuja
tiimejä on tutkittu paljonkin. Tämä artikkeli yhdistää etätyötä ja etäjohtamista käsittelevää tutkimustietoa sekä
kirjoittajan omia kokemuksia suomalaisista organisaatioista. Lopuksi pohditaan myös etätyön tulevaisuutta ja
tulevaisuuden työnteon malleihin vaikuttavia tekijöitä.
AVAINSANAT: etätyö, etäjohtaminen, hajautettu työ, etäjohtaja, etätyöntekijä

Johdanto: siirtyminen etätyöhön
ja -johtamiseen
Etätyö on tullut jäädäkseen. Viime vuosina etätyö on yleistynyt vauhdikkaasti suomalaisissa organisaatioissa niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Julkisella sektorilla etätyön
yleistymistä on vauhdittanut erityisesti valtion toimitilastrategia, jossa tavoitteena on pienentää toimitilojen neliömäärää
suhteessa henkilöstön määrään. Yksityisissä yrityksissä etätyö on nähty työantajamielikuvaan myönteisesti vaikuttavana tekijänä ja hajautettuja tiimejä on alkanut syntyä yksinkertaisesti olosuhteiden pakosta: osaavaa työvoimaa on palkattu
sieltä, mistä sitä on ollut saatavilla.
Etätyön voi määritellä työksi, jota luonteensa puolesta voi
hoitaa toimistolla, mutta joka syystä tai toisesta tehdään jossain muualla. Tyypillisiä paikkoja etätyölle ovat oma koti tai
kesämökki, kahvilat ja liikennevälineet. Työ, jonka suoritta38 | Työn Tuuli 2/2020

miseksi on liikuttava pois toimistolta, ei ole etätyötä, vaan
tällöin on kyseessä työmatka. Voidaan myös puhua liikkuvasta työstä tai mobiilityöstä. Liikkuvaa työtä on esimerkiksi
kentällä tehtävä työ, kuten vaikkapa maastossa suoritettavat
mittaukset, rakennusten tai laitteistojen tarkastaminen tai laitteiden ja koneiden huoltotyö. Usein myös myyntityö ja konsultointi edellyttävät liikkumista asiakkaan luo.
Etäjohtaminen on puolestaan erilaisten työmuotojen johtamista, joissa etäisyys lisääntyy. Etäjohtamista tapahtuu etätyön
ja liikkuvan työn lisäksi esimerkiksi hajautetuissa tiimeissä,
joissa ihmiset tekevät työnsä pääosin jossakin organisaation
toimipaikassa. Esimiehellä on usein tiimin jäseniä saman toimipisteen lisäksi yhdessä tai useammassa toimipisteessä. Lisäksi hajautetussa tiimissä voi olla työnsä etänä tekeviä tiimin
jäseniä tai tiimin jäsenet voivat tehdä satunnaisesti tai säännöllisesti etätyötä. Suomalaisissa organisaatioissa on ollut havaittavissa viime vuosina lisääntyvässä määrin organisoituEtätyö ja etäjohtaminen – mitä voimme oppia tutkimuksista ja käytännöstä?

mista toimintojen mukaan, eikä paikkakunnan mukaan, joka
on lisännyt voimakkaasti hajautettujen tiimien määrää.
Keväällä suomalaiset siirtyivät muuta Eurooppaa enemmän
etätyöhön Euroopan elin- ja työolojen kehittämisviraston mukaan (Ahrendt ym., 2020) (kuva 1). Suomalaisten innokkuutta siirtyä tieto- ja asiantuntijatyössä etätyöhön voitaneen selittää muun muassa teknisillä valmiuksilla hoitaa työtehtävät
paikkariippumattomasti, eurooppalaista työkulttuuria matalammalla hierarkialla sekä - ehkä yllättävästikin - vahvemmalla luottamuksen kulttuurilla, ja mahdollisesti myös suomalaisten kuuliaisuudella noudattaa viranomaisten ohjeita.

mutta moni asia oli silti jo tuttua verrattuna organisaatioihin,
joissa etätyötä ei oltu aiemmin juuri tehty. Parker, Knight ja
Keller (2020) kertovat Harvard Business Review’ssa julkaisemassaan artikkelissa esimiesten suhtautuvan epäilevästi työntekijöihin: 38 prosenttia oli sitä mieltä, että etätyössä
olevat työntekijät suoriutuvat heikommin kuin toimistolla
työnsä tekevät ja 22 prosenttia koki epävarmuutta työntekijöiden suoriutumisesta. Lisäksi noin 40 prosenttia esimiehistä oli epävarma omasta johtamisestaan uudessa tilanteessa tai
koki johtavansa huonommin. Jo ennen pandemiaa olen omassa työssäni törmännyt samankaltaisiin tuloksiin luottamuksen
osalta etätyön lisääntyessä. Osa esimiehistä luottaa tiimiinsä täysin ja työn tulokset ratkaisevat, mutta toinen puoli taas
suhtautuu hyvin epäilevästi siihen, miten tunnollisesti ihmiset
työnsä hoitavat etänä. Yllättävästi tämä esimiesten luottamus
ei näytä olevan missään yhteydessä siihen, kuinka koulutettua henkilöstö on, vaan jopa korkeasti koulutettujen huippuasiantuntijoidenkin kohdalla uskotaan ihmisten käyttävän tilannetta hyväkseen ja luistavan työnteosta. Todellisuudessa
ihmiset hoitavat työnsä hyvinkin tunnollisesti ollessaan etätyössä. Monet kokeneet etäjohtajat ovat todenneet, ettei luottamus ole oikeasti ongelma, vaan todellisuudessa suurempi
haaste on se, miten seurata työntekijöiden kuormittumista ja
työmäärää.
Virolaisen (2010) väitöskirjassa mainitaan Zigursin (2003)
todenneen, että etäisyys ei poista johtamisen tarvetta, mutta
sen muoto ja tapa muuttuvat. Virolainen nostaa esille myös
Hymowitzin (1999) tutkimuksen, jossa 90 prosenttia esimiehistä kokee etäjohtamisen vaikeaksi. Lisäksi Virolainen kertoo Bergumin (2009) tutkimuksesta, jossa osa esimiehistä on
sitä mieltä, että johtaminen ei ole vaikeampaa, mutta se eroaa
samapaikkaisen tiimin johtamisesta. Virolainen (2010) viittaa
useaan lähteeseen todetessaan, että etäjohtamisessa on hylättävä vanhentuneet toimintamallit, kyseenalaistettava työhön
liittyvät vanhat uskomukset sekä muutettava vanhoja työhön
liittyviä sääntöjä. Oleellista on tiedostaa, että kyse on ennen
kaikkea ihmisten yhdistämisestä ja ihmisten johtamisesta
(Annunzio, 2001; Jarvenpaa ym., 1998; Kayworth & Leidner, 2000).

Kuva 1. COVID-19 takia etätyöhön siirtyneiden työntekijöiden määrä maittain (%) (Ahrendt ym., 2020, 5).

Esimiestyössä painopiste siirtyy
asioista ihmisiin
Suomalaiset organisaatiot siirtyivät etätyöhön onnistuneesti ja ketterästi, ainakin teknisesti. Organisaatiot, joissa työtä on tehty etänä tai hajautetusti eli useassa eri toimipisteessä, jatkoivat työtä kuten ennenkin. Toki nyt sataprosenttinen
etäisyys muusta työyhteisöstä aiheutti uudenlaisen tilanteen,
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Omassa työssäni olen havainnut, että esimiehet usein odottavat nopeita ja helppoja ratkaisuja esimiestyöhön, jolloin halukkuus raivata kalenteriin aikaa ihmisten yhdistämiselle ja
johtamiselle ei houkuttele. Lähijohtaminen koetaan myös helpommaksi, koska siinä esimiestyötä voi hoitaa spontaanisti
muun tekemisen ohessa: käydä jututtamassa työntekijää sopivan tilaisuuden tullen, koota tiimi käytäväpalaveriin ratkaisemaan akuuttia työasiaa tai jakaa työtehtäviä samalla, kun
kävelee tiimin jäsenten joukossa. Vuonna 2016 ilmestyneessä
kirjassani listaan etäjohtamisessa tarvittavia osaamisalueita
(kuva 2). Vuorovaikutustaidot ja sosiaalinen taitavuus korostuvat, sillä ihmisiä pitää osata kohdata digitaalisissa välineissä. Tavoitteiden kautta johtaminen yhdistettynä säännölliseen
vuorovaikutukseen tukee hyvää itsensä johtamista ja itseohjautuvuutta.
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Kuva 2. Etäjohtaminen edellyttää muun muassa hyviä sosiaalisia taitoja sekä suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä
(Vilkman, 2016, 139).

Yhteistyössä organisaatioiden kanssa olen kuitenkin havainnut, että etäjohtaminen on osalle pääosin sähköpostijohtamista ja loputtomia Teams-kokouksia. Aikaa ihmisten johtamiselle on vaikea löytää. Osittain kyse on mielestäni myös
haluttomuudesta: sähköpostien lähettely ja ryhmäpalaverit tuntuvat tehokkaammalta ajankäytöltä. Ekonomien jäsenilleen tekemässä kyselyssä (2020) käy ilmi, että etätyössä
työntekijät odottavat johtamiselta eri asioita. Keskijohdossa
haasteena on myös oman asiantuntijaroolin yhdistäminen esimiesrooliin. Mikäli esimiehellä on asiantuntijatyössään tulostai muita tavoitteita, menee niiden täyttäminen usein etusijalle esimiestehtävän ohi.

että luottamus on ensin ansaittava. Tällöin esimiehellä on
suurempi tarve kontrolloida työn sujumista etätyössä. Psykologisesti luottamus voi olla myös päätös, ja etäjohtamisessa
usein ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin päättää luottaa. Luottaminen kannattaa, sillä henkilöstön kokiessa, että heihin luotetaan, haluavat he yleensä olla myös luottamuksen arvoisia.
Työ etäällä tehdään jopa tunnollisemmin kuin toimistolla: halutaan olla osoitetun luottamuksen arvoisia. Tämä on käynyt
ilmi etätyötä koskevissa henkilöstökyselyissä sekä ihmisten
omissa kommenteissa keskustellessamme etätyöstä, luottamuksesta ja työkuormasta valmennettavien kanssa.

Hyvän etäjohtamisen kulmakivet
Määrittelin kirjassa Etäjohtaminen - tulosta joustavalla työllä (2016) etäjohtamisen kulmakiviksi kuusi tekijää (kuva 3).
Perustan sujuvalle johtamiselle ja yhteistyölle luovat luottamus, arvostus ja avoimuus. Nämä kolme ovat asioita, jotka
linkittyvät vahvasti toisiinsa, eikä yksi voi ilmetä ilman toista. Luottamus, arvostus ja avoimuus ovat toki tärkeitä tekijöitä kaikenlaisessa esimiestyössä, mutta niiden merkitys on
korostuneemmin tärkeä etäisyyden lisääntyessä. Virolainen
(2010) tuo esille, että luottamus johtajan ja tiimin jäsenten
välillä saattaa olla pinnallisempaa ja häilyvämpää (Jarvenpaa, Knoll & Leidner, 1998). Ja moni esimies on todennut
luottamuksen rakentamisen uutena esimiehenä etäällä tiimin
jäsenistä vaikeaksi. Nähdäkseni luottamus aiheuttaa erityishaasteita, jos esimiehen ihmiskäsitykseen kuuluu uskomus,
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Kuva 3. Hyvän etäjohtamisen kulmakivet eivät eroa hyvän
johtamisen kulmakivistä, mutta etäisyyden lisääntyessä
niiden merkitys korostuu (Vilkman, 2016, 126).

Kulmakivistä pelisäännöt, jatkuva dialogi ja yhteisöllisyys
ovat niitä, joilla kokonaisuus pidetään kasassa. Sopimalla
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tiimin yhteiset pelisäännöt raamitetaan yhteistyötä ja rakennetaan luottamusta, jatkuva dialogi on säännöllistä yhteydenpitoa ja keskustelua niin työhön liittyvistä asioista kuin
muustakin sekä esimiehen ja työntekijän että työntekijöiden
välillä, ja yhteisöllisyys on tärkeä pohja sujuvalle yhteistyölle. Lisäksi yhteisöllisyyden syntymisen mahdollistava yhteenkuuluvuuden kokemus on tärkeä voimavara- ja motivaatiotekijä niin tiimityössä kuin itsenäisesti tehtävässä työssä
(Vilkman, 2006).
Säännöllisen yhteydenpidon merkitys nousi esille myös Matilaisen (2019) tutkimuksessa, jossa tutkittiin työn imuun
vaikuttavia tekijöitä virtuaalityössä. Useiden eri tekijöiden
joukosta kahdella todettiin olevan merkittävä yhteys motivaatioon. Toinen on vapaus valita missä, milloin ja miten työnsä hoitaa, ja toinen on säännöllinen yhteydenpito esimiehen
ja asiantuntijan välillä. Työntekijät odottavat siis säännöllistä keskustelua työn tavoitteista, etenemisestä, ajankohtaisista työhön liittyvistä kysymyksistä, mutta kokevat tärkeäksi
myös sen, että esimies on kiinnostunut ja osoittaa arvostustaan esimerkiksi kysymällä mitä kuuluu. Huolestuttavaa mielestäni oli keväällä 2020 kuullut kommentit siitä, että esimies
ei ole soittanut koko etätyöjakson aikana. Toisessa ääripäässä
taas kuulin tapauksesta, jossa esimies ilmestyi jokaisen asiantuntijan oven taakse yllättäen tervehtimään heitä. Usein
juuri tästä onkin kyse johtamisessa ja ihmisten välisessä toiminnassa. Meiltä ei puutu tietoa siitä, mitä asioita kuuluu tai
kannattaa tehdä, mutta osaamista siitä, miten asioita tehdään,
puuttuu yllättävän monelta. Esimiesvalmennuksissa tärkeintä
onkin, että mietitään myös omaan organisaatioon sopivia keinoja siihen, miten niitä kannattaa tehdä.

Mitä onnistuminen
etäjohtamisessa edellyttää?
Onnistuminen etäjohtamisessa on siis yhteisen suunnan näyttämistä ja ehkä jopa sen määrittelyä yhdessä oman tiimin
kanssa. Suunnan on oltava selkeä ja ymmärrettävä kaikille,
jotta se ohjaa tekemistä oikeaan suuntaan. Suunnan lisäksi
tarvitaan tavoitteita ja tavoitteista käytävää keskustelua. Virolaisen (2010) väitöskirjasta käy ilmi myös, että etäisyys lisää
työntekijöiden itsenäistymistä (Bergum, 2009). Käytännössä
tämä tarkoittaa, että työntekijöillä täytyy olla hyvät itsensä
johtamisen taidot ja mahdollisuus toimia itseohjautuvasti. Ilman säännöllistä keskustelua tavoitteista ja etenemisestä kohti tavoitteita, käy helposti niin, että itseohjautuva työntekijä
ohjautuu sinne, mikä häntä kiinnostaa, ja ne, jotka eivät toimi
itseohjautuvasti, suoriutuvat huonosti. Kumpikaan vaihtoehto ei kuulosta hyvältä organisaation tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Jotta säännöllinen keskustelu tavoitteista
ja etenemisestä, mutta myös kuormittumisesta ja jaksamisesta
on mahdollista, tarvitaan aikaa ihmisille. Sujuvan yhteistyön
varmistamiseksi tarvitaan edellytyksiä hyvälle yhteistyölle,
eli luottamusta ja yhteisöllisyyttä, sekä ketterää toimintakulttuurin kehittämistä. Toimintatavat pitää sovittaa hajautettuun
työhön sekä arvioida säännöllisesti, mikä toimii ja mitä on
kehitettävä. Lisäksi etäjohtaminen ja yhteistyö etänä toimii,
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kun digitaalista työympäristöä osataan hyödyntää sujuvampaan kommunikointiin ja tiedonjakoon sekä työtehtävien tehokkaampaan hoitamiseen.

Etätyön hyvät ja huonot puolet
Etätyöstä käytiin keväällä kiivasta keskustelua mediassa. Osa
kirjoituksista ylisti etätyön ihanuutta ja tehokkuutta, toiset
kertoivat etätyön huonoista puolista ja negatiivisista vaikutuksista. Kauppalehdessä (23.6.2020) neljä suomalaista johtajaa myös vetosi päättäjiin etätyösuositusten purkamiseksi.
Mielipidekirjoitusten mukaan muun muassa sparrailu, luovuus ja uuden innovointi ovat kontaktilajeja ja edellyttävät
samapaikkaisuutta. Tästä en löytänyt suoranaisesti tutkimusta, mutta kokemukseni mukaan edellä mainitut asiat voivat
onnistua mainiosti hajautetuissa tiimeissä, joissa kaikki toimivat etäällä toisistaan ja toimintatavat on muokattu digitaaliseen ympäristöön sopivaksi. Siebdrat, Hoegl ja Ernst (2009)
nostavat nimittäin omassa tutkimuksessaan esille, että etäällä
toisistaan toimiva tiimi voi olla yhtä menestyvä kuin samapaikkainen tiimi edellyttäen, että tehtäviin ja työn sujumiseen
liittyvät prosessit sekä sosioemotionaaliset prosessit ovat
kunnossa. Jälkimmäisessä on kyse siis siitä, miten aloitteellisia ihmiset tiimissä ovat, miten tiimin jäsenet huomioivat
toisiaan ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään.
Kauppalehden mielipidekirjoituksessa nostettiin esille myös,
että neljäsosa koki, ettei ollut pystynyt hoitamaan työtään
laadukkaasti ja tehokkaasti etätyössä. Tähän todennäköisesti vaikutti keväällä 2020 ainakin osittain se, että lapset olivat samaan aikaan kotikoulussa ja päiväkotejakin oli laitettu
kiinni. Työrauha ja keskittyminen eivät siis toteutuneet aivan
samalla tavalla kuin normaalioloissa. Bloom, Liang, Roberts
ja Ying (2014) tekivät tutkimuksen 16.000 työntekijää työllistävässä kiinalaisorganisaatiossa kotona tehtävän työ sujumisesta. Etätyössä olleet asiakaspalvelutyöntekijät soittivat
13,5 prosenttia enemmän puheluita toimistolla oleviin kollegoihinsa verrattuna. Lisäksi vaihtuvuus etätyöntekijöiden
keskuudessa oli puolta pienempi ja työtyytyväisyys oli korkeampi. Boom kollegoineen selittää työtehoa sillä, että kotona on huomattavasti vähemmän häiriötekijöitä ja ihmiset
tekevät siellä myös enemmän töitä: he aloittavat työpäivänsä aiemmin, pitävät lyhyempiä taukoja ja sairaspoissaolojen
määrä väheni merkittävästi. Suomessa samasta asiasta on
uutisoinut Ilmarinen, joka kertoi eläkekäsittelijöiden olevan
työssään keskimäärin 25 prosenttia tehokkaampia ollessaan
etänä (Typpö & Ruohomäki, 2017). Vaikka kaikissa työtehtävissä tehokkuutta ei pystytä mittaamaan yhtä yksiselitteisesti
konkreettisina työsuorituksina, on moni organisaatio silti havainnut koronan aikana, että siirtyminen etätyöhön vaikutti
yllättävän vähän työn tuloksellisuuteen. Olen jopa kuullut
käyneen niin, että keväällä käynnistettiin syksyksi aikataulutettuja projekteja, kun kevään projektit saatiin vietyä läpi
normaalia nopeammassa aikataulussa. Lisäksi moni meistä
on varmasti huomannut, että työ kotona on intensiivisempää,
työhön on helppo uppoutua ja saa todella paljon aikaan, mutta
myös työstä irtautuminen on hankalampaa. Etätyö edellyttää
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siis uudenlaisia taitoja myös työntekijöiltä. On tärkeää tunnistaa, että ihmiset ovat yksilöitä ja kaikki eivät pysty keskittymään kotona työn tekemiseen tai tekevät sen syystä tai toisesta mieluummin toimistolla. Ja etänä voi olla päiviä, jolloin ei
saa niin paljon aikaiseksi - ihan kuten toimistollakin.
Kirjoittaessani toista kirjaani kävin läpi erityisesti etätyöhön
liittyvää tutkimustietoa. Perryn (2019) tekemän globaalin
henkilöstön sitoutumista käsittelevän tutkimuksen mukaan
työntekijät ovat kaikkein sitoutuneempia työskennellessään
neljästä viiteen päivään viikossa etänä (kuva 4). Paljon etätyötä tekevät olivat huomattavasti sitoutuneempia, kuin yhdestä kahteen päivää etänä työskentelevät. Tutkimus kuitenkin totesi tämän pitävän paikkansa vain, mikäli tiimi- ja
yhteistyön koettiin sujuvan myös etätyössä.

Kuva 5. Suurimmat haasteet etätyössä Bufferin henkilöstökyselyn mukaan jo ennen koronavirusta (Vilkman, 2020,
123).

Etätyöntekijän tarvitsema
osaaminen

Kuva 4. Etätyön vaikutukset sitoutumiseen ovat yllättävät.
Mitä enemmän etätyöpäiviä viikossa, sitä sitoutuneempi
työntekijä (Perry, 2019).

Etätyö on monelle myös tärkeä elämänlaatuun vaikuttava tekijä. Se mahdollistaa työn ja muun elämän sovittamista yhteen paremmin ja tuo joustoa esimerkiksi lapsiperhearkeen.
T-median työnantajakuvatutkimuksessa (2018) työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistävänä tekijänä vastaajat kokivat
joustavat työajat ja erityisesti mahdollisuuden etätyöhön.
Etätyössä on kuitenkin omat riskinsä. Etätyö ulkomailla
(2020) kirjassani esittelin Buffer, Inc. -yhtiön työntekijöiden
suurimmat haasteet etätyössä (kuva 5). Bufferin henkilöstöstä 84 prosenttia tekee etätyötä kotonaan. Henkilöstökyselyssä suurimmiksi haasteiksi nousi irtautuminen työstä, yksinäisyys sekä yhteistyö ja vuorovaikutus. Lukuisat ammatti- ja
etujärjestöjen jäsenkyselyt sekä organisaatioiden omat henkilöstökyselyt ovat tulleet enemmän tai vähemmän samoihin tuloksiin viime aikoina. Vuoden 2020 aikana on keskusteluissa asiakasorganisaatioiden kanssa noussut esille edellä
mainittujen lisäksi ergonomia ja kuormittuminen, työn ja vapaa-ajan sekoittuminen ja vapaamuotoisen vuorovaikutuksen
vähäisyys.
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Tukeakseen työhyvinvointia etätyössä, osa organisaatioista
on tarjonnut henkilöstölleen erilaisia verkkokoulutuksia ja
webinaareja. Jaksaminen, ergonomia, työpäivän rytmittäminen ja rajaaminen sekä parempi itsensä johtaminen ovat olleet suosittuja teemoja. Moni kaipaa konkreettisia vinkkejä ja
käytännön kokemusten jakamista kollegoiden kesken. Täysin
digitaalisessa työympäristössä tehtävä työ kuormittaa hieman
eri tavalla, kuin tietotyö toimistolla, vaikka siinäkin tietokone ja erilaiset kommunikaatio- ja yhteistyövälineet ovat keskeisessä roolissa. Franssila, Okkonen ja Savolainen (2014)
totesivat tietotyön informaatioergonomiaa koskevassa tutkimuksessaan, että digitaalisesta työympäristöstä johtuvaan
kuormitukseen vaikuttaa ensisijaisesti käyttäjän omat käyttötottumukset ja odotukset, ja vasta toissijaisesti työyhteisön
toimintatavat.
Kyky itsenäiseen työskentelyyn ja itsensä johtamiseen liittyvä osaaminen tarjoavat yhden näkökulman. Sujuakseen etätyö edellyttää lisäksi vuorovaikutusta ja yhteistyötä muiden
kanssa. Voidaan ajatella, että etätyössä työntekijällä on korostuneesti vastuu yhteydenpidosta muuhun työyhteisöön. Enää
ei riitä, että on tavoitettavissa tarvittaessa, vaan digitaalisen
työympäristön tehokas hyödyntäminen yhteistyöhön edellyttää, että työaikaa varataan myös ajan tasalla pysymiseen
tiimin ja organisaation tapahtumista ja osallistutaan alustalla
käytävään keskusteluun. Tämä ei luonnollisestikaan tarkoita jatkuvaa päivystämistä kaikissa kommunikaatiokanavissa,
vaan sitä, että työpäivän rutiineihin kuuluu myös kanavissa
käytävän keskustelun tarkistaminen ja siihen osallistuminen
tarvittaessa. Mielestäni tämä on osa nykypäivän ammattitaitoa useimmissa työtehtävissä.
Digitaaliset välineet tuovat omat haasteensa vuorovaikutukseen: etäkokoukset koetaan raskaaksi, keskustelua ei synny,
kuulumisten vaihto ja rento jutustelu vähenevät tai jäävät
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pois ja väärinymmärrysten määrä kasvaa. Pahimmillaan työ
keskittyy yhä enemmän sähköpostien perkaamiseen ja etäkokousmaratoneihin. Työ digitaalisessa työympäristössä voi
kuitenkin olla muuta. Parhaimmillaan se voi olla hyvin antoisaa, jossa sopivasti yhdistyy mahdollisuus keskittyä työskentelyyn sekä epämuodolliseen ajatustenvaihtoon pikaviestimissä ja yhteisiä hauskoja hetkiä videopalaverissa työkavereiden
kanssa. Tiimin kanssa voi syntyä aito kohtaamisen tunne, kun
kerran viikossa kokoonnutaan yhteiseen etäpalaveriin ja laitetaan videot päälle. Ideointi ja työpajat onnistuvat myös virtuaalisesti, kun siirretään tarralaput virtuaaliselle valkotaululle tai hyödynnetään muita sovelluksia, joissa useat voivat
työstää dokumenttia samanaikaisesti. Iso ryhmä voidaan jakaa myös pareihin tai pienryhmiin keskustelemaan asiasta,
ja asioita voidaan työstää eteenpäin yhteistyön mahdollistavilla alustoilla myös kokousten välillä. Mielestäni yhteistyön hankaluus etätyössä onkin enemmän tottumattomuutta
ja osaamattomuutta. Yhteistyöhön löytyy jopa aiempaa monipuolisemmin mahdollisuuksia, kun digitaaliset välineet otetaan käyttöön. Se tuo mahdollisuuksia myös tulevaisuuden
työhön: yhdistämällä digitaalisen ympäristön monipuolisia
mahdollisuuksia ja aika- ja paikkariippumattomuutta sekä ihmisten kokoontumista tarpeen mukaan yhteen, päästään mahdollisesti jopa parempiin lopputuloksiin.

Yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus eivät ole mikään kiva sivutuote, joka syntyy työn lomassa automaattisesti, vaikka
ne voivat syntyä lähityöyhteisössä helpommin. Käytännössä
psyykkistä yhteydentunnetta on kuitenkin helppo ylläpitää,
jos yhteisöllisyys on ollut aiemmin olemassa. Yhteisöllisyyden rakentaminen on mahdollista myös täysin virtuaalisesti,
mutta se on hitaampaa. Moni onkin huomannut käytännössä,
että uuden tiimin aloittaessa toiminnan, helpottaa huomattavasti, jos tiimin jäsenet saadaan alussa yhteiseen tapaamiseen.
Edes vähän tuttuun ihmiseen on helpompi olla yhteydessä,
sillä kohtaaminen kasvotusten vauhdittaa yhteisöllisyyden rakentumista ja keskustelu on avoimempaa myös verkossa.

Yhteisöllisyyden säilyminen
monipaikkaisessa työssä

Ongelmallisempaa on tilanteissa, joissa halukkuutta yhteisöllisiin asioihin ja yhteishengen rakentamiseen ei ole. Yhteisöllisyys rakentuu toki virallisen vuorovaikutuksen kautta, mutta
Vartia ja Perkka-Jortikka (1994) ovat todenneet yhteisöllisyyden olevan varsinkin epävirallista vuorovaikutusta. Se on niin
sanottua yhteen hiileen puhaltamista ja “hyvää fiilistä”, jota ilman yhteiset tavoitteet eivät voi toteutua (Virolainen, 2010).
Erityisesti asiantuntijatyössä osa kokee vapaamuotoisen vuorovaikutuksen olevan ylimääräistä ja turhaan työaikaa vievää
hömppää. Haasteena onkin sovittaa yhteen työhönsä enemmän
sosiaalisia yhteisiä hetkiä kaipaavien ja omaa työrauhaa arvostavien toiveet vapaamuotoisten yhteisten hetkien luomisessa.
Mitä vähemmän kollegoita kohdataan toimistolla, sitä tärkeämpää on kuitenkin luoda paikkoja virtuaalisille kahvipöytä- ja
käytäväkeskusteluille. Suosittuja viime aikoina ovatkin olleet
erityisesti säännölliset etäkahvit, mutta vapaamuotoista vuorovaikutusta voi lisätä myös työpalavereihin esimerkiksi käymällä aluksi läpi kuulumiskierros, jakamalla onnistumisia tai muistamalla syntymäpäiväsankareita pienillä hauskoilla jutuilla.
Yhteisöllisyyden ylläpitämisessä kannattaa huomioida myös
toimivien käytäntöjen luominen osaamisen ja tiedon jakamiseen sekä panostaa keskustelukanavien hyödyntämiseen niin
asiapitoisessa kuin vapaamuotoisessa viestinnässä.

Erityisesti viime kuukausina yhteisöllisyyden kaipuu ja merkitys työssä on korostunut. Jatkuvassa etätyössä moni on kaivannut työn sosiaalista puolta ja kokenut yhteisöllisyyden
kärsivän. Virolainen (2010) onkin nostanut esille väitöskirjassaan useita tutkimuksia eristyneisyyden ja yhteenkuulumattomuuden tunteiden kielteisistä vaikutuksista tiimityöhön.
Yhteenkuulumattomuuden tunne vähentää viestintää ja tiimikoheesiota sekä heikentää työmoraalia ja organisaatioon
sitoutumista (Warkentin ym., 1997; Van Aken, Hop & Post,
1998; Wiesenfeld, Rahuram & Garud, 1998; Staples, 1996).
Virolainen kertoo myös, että Trentin, Smithin ja Woodin
(1994) mukaan muusta työyhteisöstä etäällä työskentelevät
kokivat saavansa vähemmän sosiaalista tukea. Vietettyään
kevään eristäytyneenä, moni voi todennäköisesti allekirjoittaa
osan edellä mainituista. Kesän jälkeen varovaiset tapaamiset
toimistolla koettiin hyvinkin antoisaksi ja lähitapaamiset ovat
tuntuneet merkityksellisemmiltä.
Virolainen (2010) kertoo myös, että fyysinen etäisyys saattaa heikentää työyhteisöön sitoutumista, vaikka sitoutuminen
työhön lisääntyisikin (Hanhike ym., 1998). Yhteisöllisyys
on muiden tekijöiden lisäksi juuri sitoutumista tiimiin ja yhteisiin tavoitteisiin (mm. Meyer & Allen, 1997). Lohdullista etätyön ja hajautettujen tiimien näkökulmasta on mielestäni kuitenkin se, että Virolainen (2010) toteaa Wilsonin ym.
(2008) tutkineen, että psyykkinen läheisyyden tunne on oleellisempaa kuin fyysinen läheisyys. Säännöllinen yhteydenpito,
avoin keskustelukulttuuri ja yhteinen ryhmäidentiteetti edistävät psyykkistä läheisyyden tunnetta (Wilson ym., 2008).
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Etätyön kohdalla ollaankin usein siinä onnellisessa tilanteessa,
että ihmiset jo tuntevat toisensa ja yhteisöllisyys on olemassa.
Yhteisöllisyyden ylläpitämiseen pitää kuitenkin löytyä uusia
keinoja. Tarve digitaalisten välineiden valjastamiselle yhteisöllisyyden ja me-hengen ylläpitämiseen ei tule poistumaan pandemian jälkeenkään, sillä etätyön muuttuessa tavanomaisemmaksi ja työn monipaikkaistuessa voi olla enää harvakseltaan
tilanteita, jolloin kaikki tiimin jäsenet ovat yhtä aikaa toimistolla. On myös hyvä keskustella yhdessä pelisäännöistä sen osalta, mihin palavereihin voi osallistua etänä ja mitkä edellyttävät
fyysistä läsnäoloa. Se, miten asioista sovitaan, riippuu paljon
tiimin tilanteesta, työn luonteesta ynnä muista tekijöistä.

Etätyön tulevaisuus
Jatkossa etätyötä hyvin suurella todennäköisyydellä tullaan
tekemään enemmän kuin ennen COVID-19 -pandemiaa.
Muun muassa Yle uutisoi kesällä 2020 Taloustutkimuksen
kanssa tekemästään tutkimuksesta (kuva 6), jonka mukaan
puolet tutkimukseen osallistuneista haluaa jatkossa tehdä
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etätyötä aina, kun se on mahdollista (Pantsu, 2020). Organisaatioiden ja ammatillisten etujärjestöjen tekemissä omissa
etätyökyselyissä kevään ja kesän aikana on saatu samansuuntaisia tuloksia. Joissakin etätyökyselyissä on saatu tuloksia,
joiden mukaan etätyötä halutaan tehdä jopa enemmän kuin
organisaatioiden johto olisi uskonut. Etätyön suosio selittynee monien vastaajien kohdalla parantuneella elämänlaadulla
ja paremmalla työhön keskittymisellä.

ta käsin. Kysymys ei ole pelkästään etätyöstä, vaan työtä tulisi miettiä kokonaisuutena. Tällöin etätyön voidaan ajatella
olevan vain yksi työn organisoinnin ja tekemisen tapa. Johnson ja Suskewicz (2020) nostavat esille, että kannattaa lähteä liikkeelle siitä, millainen työnteon malli olisi ihanteellinen
omalle organisaatiolle tulevaisuudessa. He peräänkuuluttavat
myös huolellista etujen ja haittojen analysoimista ja testaamista, jotta ei sorruttaisi liian suoraviivaisiin oletuksiin. Oma
havaintoni on, että etätyöhön ja erityisesti digitaalisten välineiden kautta tehtävään yhteistyöhön ja sen tehokkuuteen
liittyy paljon uskomuksia, jotka tutkimustiedon valossa eivät
pidä paikkaansa. Yhteistyö digitaalisten alustojen kautta voi
olla tehokasta ja tuloksellista, kunhan osaaminen yhteistyön
johtamiseen ja työntekijöiden tiimityötaidot ovat kunnossa, ja
toimintatapoja kehitetään tilanteeseen sopivaksi. n
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Ossi Aura

Itseohjautuvuuden johtaminen on osa
hyvää johtamista
Itseohjautuvuuden johtaminen 2020 -tutkimuksella selvitettiin itseohjautuvuuden ja henkilöstötuottavuuden
johtamisen päätöksiä ja aktiivisuutta satunnaisotannalla valituissa 252 yrityksessä. Tutkimuskyselystä muodostettuihin indikaattoreihin yhdistettiin vuosien 2015–2019 tilinpäätöstiedot. Itseohjautuvuuden johtaminen
pohjautui vahvasti hyvään henkilöstötuottavuuden johtamiseen ja koostui kolmesta osa-alueesta: johdon
arvopainotukset, esimiesten kannustavuus ja päätöksenteon vastuut. Näistä johdon arvopainotukset olivat
perusta, jonka taso heijastui vahvasti kahteen muuhun tasoon. Itseohjautuvuuden johtaminen oli aktiivisinta
pienissä ja toimihenkilövaltaisissa yrityksissä. Koronakriisin aikana isot yritykset aktivoivat itseohjautuvuutta
pieniä yrityksiä enemmän. Kokonaisuudessaan kriisin aikaisen vastuun lisäämistä selitti henkilöstötuottavuuden johtamisen hyvä taso. Itseohjautuvuuden johtamisen aktiivisuudella ei ollut yhteyttä vuoden 2019 kannattavuuteen, mutta vuosien 2018 ja 2017 hyvä kannattavuus sekä kannattavuuden kasvu 2018–2019 olivat
yhteydessä johtamisen aktiivisuuteen. Hyvä kannattavuus oli pohja itseohjautuvuudelle.
AVAINSANAT: itseohjautuvuuden johtaminen, johtaminen, johtajuus, henkilöstötuottavuus, kannattavuus

Johdanto
Itseohjautuvuus on alun perin psykologinen käsite. Sen on todettu liittyvän hyvinvointiin sekä yksilöiden ja ryhmien suorituskykyyn. Itseohjautuvuuden ilmiötä on tutkittu pääosin
henkilöstön ja tiimin näkökulmista (Deci ym., 1989; Cloninger, 2004; Martela, 2014; Kostamo, 2017; Jarenko, 2020),
mutta sen yritystason johtaminen on jäänyt vähälle huomiolle. Itseohjautuvuuden johtaminen liittää ilmiön johtamisen
tutkimukseen.
Johtamisella tarkoitetaan johdon liiketoimintastrategian ja
henkilöstötuottavuuden johtamisen päätöksiä (Aura ym.,
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2019). Tulostemme mukaan ylimmän johdon päätökset mm.
henkilöstötuottavuuden tavoitteista ja vastuurooleista luovat
pohjan johtamisjärjestelmälle, jonka osana voi olla itseohjautuvuuden eri menetelmien toteuttamista organisaatiossa.
Itseohjautuvuuden yleisyyttä ei tunneta kovinkaan tarkasti,
eikä sen organisaatiotason edellytyksiä ole määritetty. Itseohjautuvuuden hyötyjä ja haasteita on toki raportoitu eri kokoisissa yrityksissä (Eskola, 2019; Syrjänen & Tolonen, 2017;
Ala-Mutka, 2019).
Vaikka itseohjautuvuus parantaa yksilöiden suorituskykyä, ei
itseohjautuvuutta tukevan johtamistavan vaikutusta yrityksen
taloudelliseen tuloksellisuuteen ole juurikaan tutkittu. Tämä
Itseohjautuvuuden johtaminen on osa hyvää johtamista

johtunee tarvittavan taloustiedon puutteesta. Böckerman kumppaneineen (2017, 41) päättelivät vuonna 2012 MEADOWS-aineistosta itseohjautuvuuden osalta: ”työnteon muodoilla ei ole
selkeää positiivista yhteyttä yritysten työn tuottavuuteen, kun
muut tuottavuuteen vaikuttavat keskeiset tekijät sekä yritysten
tuottavuushistoria on huomioitu malleissa.”
Itseohjautuvuuden rinnalla puhutaan yhteisö- ja parviohjautuvuudesta (Jarenko, 2020; Ala-Mutka, 2019). Alan terminologia on kuitenkin vakiintumaton. Tähän pyrimme tuomaan
selkeyttä, erityisesti ilmiön johtamisen osalta.

Itseohjautuvuuden johtaminen
2020 -tutkimus
Itseohjautuvuuden johtaminen 2020 -tutkimus on jatkoa
vuonna 2009 alkaneelle tutkimussarjalle, jonka teemoina ovat
olleet strategisen hyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden
johtaminen. Vuodesta 2015 alkaen olemme1 tutkineet myös
henkilöstötuottavuutta ja sen yhteyksiä yrityksen kannattavuuteen. Käytän tässä artikkelissa sanamuotoja ”analysoimme, tutkimme”, jne kuvaamaan sitä tiivistä yhteistyötä, mitä
tutkijatiimimme on tehnyt.

Tutkimuskysymykset
Lähestyimme tutkimuksen problematiikkaa neljän tavoitteen
ja tutkimuskysymyksen kautta. Selkeää hypoteesia esimerkiksi itseohjautuvuuden johtamisen tason ja yrityksen kannattavuuden välille emme kuitenkaan luoneet.

Tavoite / tutkimuskysymys 1.
Mikä on itseohjautuvuuden eri toimintatapojen yleisyys
johtamisessa suomalaisissa yrityksissä. Miten aktiivisesti yritykset hyödyntävät itseohjautuvuuden periaatteita ja
järjestelmiä henkilöstötuottavuuden johtamisessa?

Tavoite / tutkimuskysymys 2.
Mitkä ovat henkilöstötuottavuuden johtamisen (HTJ) tason
yhteydet itseohjautuvuuden menetelmien käyttämiseen.
Miten HTJ:n peruspäätösten taso vaikuttaa itseohjautuvuuden johtamisen toimintatapojen aktiivisuuteen? Mikä on itseohjautuvuuden johtamisen optimaalinen vaiheistus?

Tavoite / tutkimuskysymys 3.
Mikä on itseohjautuvuuden johtamisen tason yhteys yrityksen kannattavuuteen suhteessa saman toimialan yrityksiin?
1
Tutkijaryhmässä ovat olleet tämän artikkelin kirjoittajan ohella professorit Guy
Ahonen ja Juhani Ilmarinen sekä KTT Tomi Hussi. Tutkimusraportit ovat ladattavissa
verkkosivuiltani www.ossiaura.com/julkaisut. Työnjaossa allekirjoittaneelle on langennut suurin operatiivinen vastuu tiedon keruusta, analysoinnista ja tulosten kirjoittamisesta, mutta muun tiimin panos linjauksissa, tulkinnoissa ja pohdinnoissa on ollut
merkittävä. Ilman em. kolmikon tukea tämä urakka olisi jäänyt tekemättä! Olen ollut
enemmän kuin onnekas saadessani tehdä tutkimusta Guyn, Jussin ja Tomin kanssa.

Itseohjautuvuuden johtaminen on osa hyvää johtamista

Onko itseohjautuvuuden johtaminen taloudellisesti tehokkaampaa verrattuna perinteisimpiin johtamistapoihin?

Tavoite / tutkimuskysymys 4.
Miten itseohjautuvuuden käsitteistössä voidaan ottaa huomioon psykologinen ja johtamistieteellinen näkökulma
siten, että sen hyödyntämisen potentiaali voidaan hyödyntää Suomessa optimaalisesti?
Tätä artikkelia kirjoitettaessa olemme edenneet tavoite/ tutkimuskysymyksiin 1–3. Neljännen kohdan asiantuntijaprosessi
toteutetaan tammi-helmikuussa 2021.

Tutkimusmenetelmät
Tutkimuksessa kartoitettiin itseohjautuvuuden johtamisen ja
sen eri toimintatapojen yleisyyttä ja yhteyttä henkilöstötuottavuuden johtamisen tasoon sekä itseohjautuvuuden aktiivisuuden yhteyttä yrityksen kannattavuuteen.
Tutkimusaineistona olivat satunnaisesti valitut yritykset teollisuuden, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja liike-elämänpalvelujen toimialoilta kolmessa kokoluokassa: alle 50, 50–
250 ja 251–1000 työntekijää. Yritykset valittiin satunnaisesti
ajantasaisesta CRM-tietokannasta, ja niiden vastuuhenkilöt
pyydettiin mukaan tutkimukseen puhelimitse. Puhelinbuukkauksen aikana (30.3.–11.5.2020) tavoitettiin 521 yritystä,
joista 252 vastasi tutkimukseen. Vastausprosentti oli siis erinomainen 48,4 %.
Johtamisen ja itseohjautuvuuden toimintatapojen tiedot kerättiin toimitusjohtajilta ja HR-vastaavilta nettikyselynä. Tilinpäätöstiedot saatiin yhteistyökumppanin, Bisnode Finland
Oy:n kautta virallisista tilinpäätöstietokannoista.
Itseohjautuvuuden johtamisessa kartoitimme johdon päätöksiä ja linjauksia itseohjautuvuuden käyttämisessä, henkilöstön päätöksenteon, työn toteutuksen autonomiaa sekä vastuuta tuloksista. Esimiesten osalta kartoitimme esimiesten
kannustavuutta ja henkilöstön kuuntelua. Tärkeiksi muuttujiksi nousivat kysymykset johdon arvopainotuksista johtamisessa ja ihmisten arvostamisessa.
Itseohjautuvuuden johtamisen kysymysten ohella kartoitimme johdon strategisia päätöksiä ja toimintoja, henkilöstön
kehittämistoimintoja, sekä esimiestyön mallintamista ja aktiivisuutta. Näin pystyimme analysoimaan kunkin yrityksen
henkilöstötuottavuuden johtamisen tason ja suhteuttamaan
sen itseohjautuvuuden johtamisen aktiivisuuteen.
Yritysten vastauksista laskettiin itseohjautuvuuden johtamisen eri osa-alueiden faktorit, jotka toimivat tilastollisten analyysien aineistona. Nämä faktorit esitellään tarkemmin tulososassa. Lisäksi laskettiin edellisten tutkimusten mukaan
henkilöstötuottavuuden johtamisen eri osa-alueiden indikaattorit (Aura ym. 2018).
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Kannattavuudessa on kysymys siitä, kuinka hyvin yrityksen
taloudelliset tuotot vastaavat sen aikaansaamiseen käytettyjä
kustannuksia. Kannattavuutta voidaan tarkastella katelaskelman avulla. Tässä tutkimuksessa kannattavuuden mittarina
käytetään käyttökatetta.
Käyttökate kertoo, mitä yrityksellä jää myyntituotoista jäljelle, kun vähennetään sen hankkimat materiaalit, palvelut
ja henkilöstökulut. Käyttökate itsessään ei ole kovin vertailukelpoinen indikaattori, koska se on riippuvainen yrityksen
koosta. Toiminnan laajuuteen suhteutettuna tunnuslukuna
käytetään käyttökatetta suhteessa liikevaihtoon eli käyttökateprosenttia (lyhenne jatkossa KK%). Käyttökateprosentti on
vahvasti toimialasidonnainen. Lopullisessa analyysissa toimialojen väliset erot huomioitiin vertaamalla jokaisen yrityksen
käyttökateprosenttia sen toimialan yritysten käyttökateprosentin mediaaniin. Tämä tapahtui toimialoittain TOL-3 tasolla.

Tutkimuksen tuloksia
Itseohjautuvuuden johtamisen kolme
osa-aluetta ja niiden jakaumat eri
yrityskokoluokissa ja toimialoilla
Itseohjautuvuuden johtamisen kokonaisuus rakentui analyysien ja tulkintojen kautta kolmeen osa-alueeseen, joiden kysymykset esitellään taulukossa 1. (sivulla 49) Osa-alueiden
pistearvot laskettiin vastausten pistearvojen summana, jonka
jälkeen ne suhteutettiin skaalalle 0–100% keskinäisen vertai-

lun helpottamiseksi. Kolmen osa-alueen suhteellisten arvojen
keskiarvona muodostettiin itseohjautuvuuden johtamisen kokonaisindeksi, IOJI.
Tulosten tarkastelua varten muodostimme kolmesta osa-alueesta ja kokonaisindeksistä neljä tasoluokkaa keskiarvojen ja
keskihajontojen perusteella.
Itseohjautuvuuden johtamisen kokonaisindeksin jakauma eri
toimialoilla ja yrityskokoluokissa on kuvassa 1.
Itseohjautuvuuden johtaminen oli isoissa yrityksissä passiivisempaa kuin pienissä (p=0,003) ja keskisuurissa yrityksissä
(p=0,042). Erot eri osa-alueilla koostuivat tilastollisesti erittäin merkitsevistä eroista esimiesten kannustavuudessa sekä
melko merkitsevistä eroista johdon arvopainotuksissa. Päätöksenteon vastuussa ei kokoluokkien välillä ollut tilastollisia eroja, vaikka siinäkin pienet yritykset olivat henkilöstöpainotteisempia kuin isot.
Kysymystasolla pienissä yrityksissä korostettiin enemmän
henkilöstön osallistamista, kuin johtajavetoisuutta (keskiarvo
3,28, isoilla yrityksillä 2,89). Myös ihmisten johtaminen arvotettiin korkeammalle (keskiarvot vastaavasti 3,33 vs. 3,13).
Toimialoista itseohjautuvuuden johtaminen oli aktiivisinta
liike-elämän palvelujen ja kuljetuksen toimialoilla ja passiivisinta teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla. Liike-elämän palveluissa itseohjautuvuuden johtaminen oli
tilastollisesti aktiivisempaa kuin kaupan, teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla.

Kuva 1. Itseohjautuvuuden johtamisen kokonaisindeksin jakaumat ero toimialoilla ja yrityskokoluokissa.
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Taulukko 1. Itseohjautuvuuden johtamisen osa-alueiden tutkimuskysymykset sekä piste- ja suhteelliset keskiarvot.

Taulukko 1. Itseohjautuvuuden johtamisen osa-alueiden tutkimuskysymykset sekä piste- ja suhteelliset keskiarvot.

Osa-alue

Tutkimuksen kysymykset

Johdon arvopainotukset

1. Mikä on yrityksenne strateginen perusorientaatio? Kumpi seuraavista pareista
kuvaa parhaiten yrityksenne toiminnan perusluonnetta? Johtajavetoinen (top-down, 1)
- Henkilöstöä osallistava (down-up, 5)

Pistekeskiarvo 6,3±1,6

2. Miten henkilöstöön ja sen johtamiseen liittyvät asiat painottuvat yrityksessänne?
Valitse kunkin vastausparin parhaiten yrityksenne toimintatapoja vastaava vaihtoehto.

Suhteellinen 54,4±20,6

Esimiesten kannustavuus

Pistekeskiarvo 11,6±1,6
Suhteellinen 71,4±13,6

Päätöksenteon vastuut

Pistekeskiarvo 7,6±2,3
Suhteellinen 38,4±19,1

Itseohjautuvuuden
johtamisen kokonaisindeksi

Suhteellinen 52,0±14,8

Asioiden / työn johtaminen (1) vs. ihmisten johtaminen (5)

Miten esimiehet toimivat yrityksessänne työn ja henkilöstön johtamisen suhteen?
1. Esimiehet kuuntelevat pääsääntöisesti henkilöstön mielipidettä ennen
päätöksentekoa.
2. Esimiehet kannustavat henkilöstöä oma-aloitteesuuteen ja omien päätösten
tekemiseen työssään.
3. Esimiehet kannustavat alaisiaan itse ratkaisemaan ongelmatilanteet.

Miten henkilöstöön ja sen johtamiseen liittyvät asiat painottuvat yrityksessänne.
Valitse kunkin vastausparin parhaiten yrityksenne toimintatapoja vastaava vaihtoehto.
1. Johto määrittelee keskeiset tavoitteet (1) - Henkilöstöllä oikeus luoda ja määritellä
omia tavoitteitaan (5)
2. Johto määrittelee ketkä huolehtivat eri tehtävistä (1) - Työjako syntyy työntekijöiden
vuorovaikutuksen tuloksena (5)
3. Esimiesten tehtävänä valvoa alaisten tuloksellisuutta (1) - Työntekijät ovat
vastuussa toisilleen (5)

Keskiarvo:
●

johdon arvopainotukset

●

esimiesten kannustavuus

●

päätöksenteon vastuut
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Johdon arvopainotukset ratkaisevat itseohjautuvuuden muiden osa-alueiden tason
Itseohjautuvuuden johtamisessa johdon arvopainotusten taso
heijastui vahvasti esimiesten kannustavuuteen ja päätöksenteon vastuisiin. Ihmisten ja ihmisten johtamisen arvostaminen
ovat itseohjautuvuuden johtamisen perusta.
Esimiesten kannustavuudessa johdon arvopainotukset näkyivät vastausten keskiarvoissa selkeinä eroina. Esimiesten kannustaminen oma-aloitteisuuteen sai arvopainotusten alimmalla tasolla keskiarvon 3,43 ja ylimmällä tasolla 4,48 (p=0,001).
Vastaavasti esimiesten kannustaminen ratkaisuihin oli arvopainotusten alimmalla tasolla keskimäärin 3,43 ja ylimmän tasolla
4,19 (p=0,001). Henkilöstön päätöksenteon vastuisiin johdon
arvopainotteisuus loi myös vahvan strategisen pohjan (kuva 2).

Kuvassa 2 osoitetaan johdon arvopainotteisuuden merkitys
tavoitteita, työnjakoa ja tulosvastuuta koskeviin päätöksiin.
Arvopainotteisuuden ylimmän tason yrityksistä yli puolessa (53 %) henkilöstöllä on vahva rooli tavoitteita päätettäessä. Arvopainotteisuuden alimman tason yrityksissä vastaava
osuus on vain 3 %. Vastaava trendi havaitaan työnjaon ja tuloksellisuuden päätöksissä.
Kun tutkimuksen 252 yritystä jaettiin työntekijä- ja toimihenkilövaltaisiin yrityksiin, voitiin johdon arvopainotusten merkitystä tutkia tarkemmin liiketoiminnan perusluonteen mukaan. Havainnot olivat mielenkiintoisia. Johdon arvopainotus
heijastui henkilöstön vahvaan rooliin tavoitteiden päättämisessä erityisesti toimihenkilövaltaisissa yrityksissä. Työnjaon
päätöksissä arvopainotteisuus heijastui taas enemmän työntekijävaltaisten yritysten henkilöstön rooliin. Tulosvastuun
osalta erot olivat pieniä.

Kuva 2. Johdon arvopainotteisuuden yhteydet henkilöstön päätöksenteon vastuisiin.

Henkilöstötuottavuuden johtamisen
yhteys itseohjautuvuuden johtamiseen

misen osa-alueita, joten pääsimme analysoimaan henkilöstötuottavuuden johtamisen (HTJ) yhteyksiä itseohjautuvuuden
johtamiseen (IOJ). Analyysin yhteenveto esitetään kuvassa 3.

Tutkimuksemme toinen kysymys kohdistui henkilöstötuottavuuden johtamisen ja itseohjautuvuuden johtamisen yhteyteen.
Käytännössä voidaan kysyä, onko hyvää itseohjautuvuuden
johtamista ilman hyvää ”tavallista” henkilöstön johtamista.

HTJ:n ja IOJ:n välillä on selkeä yhteys. Vahvin yhteys on
HTJ:n ja esimiesten kannustavuuden välillä, mutta HTJ:n ja
johdon arvopainotusten korrelaatiokin on tilastollisesti erittäin merkitsevä. HTJ:n yhteys päätöksenteon vastuisiin on
hieman alhaisempi, toki sekin tilastollisesti merkitsevä.

Kartoitimme suuren määrän henkilöstötuottavuuden johta50 | Työn Tuuli 2/2020

Itseohjautuvuuden johtaminen on osa hyvää johtamista

Kuva 3. Henkilöstötuottavuuden johtamisen yhteydet itseohjautuvuuden johtamisen arvopainotuksiin, esimiesten kannustavuuteen sekä henkilöstön päätöksen teon vastuisiin.

Hyvä johtaminen tukee siis itseohjautuvuuden johtamista.
Regressioanalyysin mukaan itseohjautuvuuden johtamisen
kokonaisindeksin eroja selittävät henkilöstötuottavuus yrityksen strategisissa toiminnoissa, henkilöstön henkilöstötuottavuus, ikäjohtaminen ja osaamisen johtaminen. Tämän mallin
selitysosuus oli 25 %. Jos avataan henkilöstötuottavuutta yrityksen strategisissa toiminnoissa tarkemmin, puhutaan johdon päätöksistä sekä työhyvinvoinnin huomioon ottamisesta
esimiesten koulutuksessa, työn ja perheen yhteensovittamisessa ja työkuormituksen säätelyssä.

seohjautuvuuden johtaminen edellyttää selkeät tavoitteet ja
vastuuroolit, aktiiviset kehittämisen prosessit sekä osaavan ja
motivoituneen henkilöstön ja yhteistyökykyisen työyhteisön.
Taulukossa 2 vastataan tämän luvun alussa esitettyyn kysymykseen: onko hyvää itseohjautuvuuden johtamista ilman
hyvää ”tavallista” henkilöstön johtamista. Vastauksen saamiseksi ristiintaulukoitiin henkilöstötuottavuuden ja itseohjautuvuuden johtamisen neljä tasoluokkaa.

Taulukko 2 osoittaa, että alimman tason henkilöstötuottavuuden johtamisen ja ylimmän tason itseohjautuvuuden johtamiKun regressioanalyysin selittäviin muuttujiin lisätään hensen yrityksiä on 0,8 % kaikista yrityksistä. Erittäin harvinaikilöstötuottavuus, se nousee mallin toiseksi tärkeimmäksi
nen tasoluokkien
yhdistelmä siis.
muuttujaksi.
sanoa, että ilman
hyvää johtamista
Taulukko 2.Voidaankin
Henkilöstötuottavuuden
ja itseohjautuvuuden
johtamisen
ristiintaulukointi.
itseohjautuvuuden johtamisella ei ole hyvää kasvualustaa. It-

Taulukko 2. Henkilöstötuottavuuden ja itseohjautuvuuden johtamisen tasoluokkien ristiintaulukointi.

Henkilöstötuottavuuden johtamisen tasoluokat

Itseohjautuvuuden
johtamisen
tasoluokat

Alin taso

Alle keskitason

Yli keskitason

Ylin taso

Alin taso

2,0 %

7,1 %

5,2 %

0,8 %

Alle keskitason

1,2 %

11,1 %

16,7 %

9,1 %

Yli keskitason

0,4 %

8,7 %

11,5 %

10,7 %

Ylin taso

0,8 %

1,2 %

6,3 %

7,1 %
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Henkilöstötuottavuuden tilan yhteys
itseohjautuvuuden johtamisen tasoon
Kuten edellisessä luvussa todettiin, on henkilöstötuottavuudella selkeä yhteys itseohjautuvuuden johtamiseen. Kun ihmiset ovat motivoituneita, osaavia ja työkykyisiä, on itseohjautuvuuden johtaminen aktiivista.
Analyysi tuo esiin näiden kahden ilmiön suhteen ja yhteyden.
On mielenkiintoista pohtia ilmiöiden syy-yhteyttä. Vaatiiko itseohjautuvuuden johtaminen kehittyäkseen hyvää henkilöstuottavuutta – siis hyvää porukkaa, vai kasvattaako itseohjautuvuuden johtaminen ihmisten motivaatiota, osaamista ja työkykyä?
Pohdintaan voidaan vielä lisätä esimiesten henkilöstötuottavuus tai osa siitä. Kartoitimme kyselyssä esimiesten osaamista ja motivaatiota henkilöstötuottavuuden johtamisessa.
Se korreloi positiivisesti paitsi henkilöstötuottavuuden johtamisen, myös itseohjautuvuuden johtamisen kanssa. Tulokset
ovat varsin luontevia, johtajuus (leadership) on oleellinen osa
hyvää johtamista (management).
Tulkintani tästä kokonaisuudesta päätyy siihen, että johtaminen, johtajuus, henkilöstötuottavuus ja itseohjautuvuus muodostavat positiivisen kierteen organisaatiossa. Hyvä johtaminen ja johtajuus kehittävät henkilöstötuottavuutta, antavat
tilaa ihmisille motivoitua ja hallita työtään. Ja motivoituneet,
osaavat ihmiset saavat – ja ottavat vastuuta itseohjautuvuudessa. Näin kierre on valmis.
Itseohjautuvuuden johtamisen positiivisen kierteen edellytyksenä ovat oikeat strategisen linjaukset. Yrityksen johto – ja
kenties omistajat hallituksen kautta – painottavat aidosti henkilöstön osallistamista ja ihmisten johtamista. Eivät siis johtajavetoisuutta ja asiajohtamista. Tahto kasvuun ja uudistumiseen
ovat osa strategista viisautta itseohjautuvuuden johtamisessa.
Mutta täytyy toki muistaa, että kierre voi edetä myös negatiivisesti – johtaja- ja asiapainotteisuus estää päätökset vastuun
antamisesta. Esimiehet eivät tue ihmisiä – jotka eivät uskalla
ottaa vastuuta – kuka sitä nyt virheitä haluaisi tehdä?

Koronapandemian vaikutus
itseohjautuvuuden johtamiseen
Tutkimuksemme tiedonkeruun vaihe osui sattumalta Covid-19 pandemian alkuvaiheeseen, huhti-toukokuuhun 2020.
Teimme tutkimussuunnitelman tammikuussa 2020. Haimme
tutkimusapurahaa Työsuojelurahastolta, joka myönsikin sen
maaliskuun 19 päivänä – siis muutama päivää Suomen hallituksen julistaman poikkeustilan alkamisen jälkeen. Tässä vaiheessa lisäsimme tutkimuskysymyksiin muutaman korona-aikaa koskevan kysymyksen.
Kysyimme korona-ajan vaikutuksista seuraavia asioita: muutoksia liikevaihdossa, henkilöstön lomautuksia, etätöihin siir52 | Työn Tuuli 2/2020

tymistä, etäneuvotteluteknologioiden käyttöä sekä tärkeimpinä henkilöstön kannustamista itsenäiseen päätöksentekoon
omaan työhön liittyvissä asioissa sekä resursseista päättämisen keskittämisestä tiukasti johdolle.
Pandemian alkuvaiheen vaikutukset olivat toimialakohtaisia.
Huhti-toukokuussa oli liikevaihdon laskua ja henkilöstön lomautuksia eniten kaupan ja kuljetuksen toimialoilla, vähiten
teollisuudessa ja rakentamisessa. Etätöiden tekeminen ja etäneuvotteluteknologioiden käyttö oli luonnollisesti suurinta
toimihenkilövaltaisissa liike-elämän palveluissa.

Itsenäiseen päätöksentekoon kannustaminen
Itsenäistä päätöksentekoa kartoitettiin sekä normaalitilanteessa
että koronakriisin aikana. Normaalitilannetta ”ennen nykyistä
koronakriisiä” koskeva kysymys muotoiltiin seuraavasti: Miten
esimiehet toimivat yrityksessänne työn ja henkilöstön johtamisen suhteen? Ja alakysymykset olivat: Esimiehet kannustavat
henkilöstöä oma-aloitteisuuteen ja omien päätösten tekemiseen
työssään, sekä Esimiehet kannustavat alaisiaan itse ratkaisemaan ongelmatilanteet. Vastausvaihtoehdot näihin kahteen
alakysymykseen olivat: ”ei koskaan (1), harvoin (2), silloin tällöin (3), lähes aina (4), aina (5)”. Muutosanalyysia varten kysymysten vastaukset summattiin, jolloin saatiin muuttuja ”Esimieskannustus itseohjautuvuuteen normaalitilanteessa”.
Koronakriisin aikaista toimintatapaa koskeva kysymys oli: Kannustettu henkilöstöä itsenäiseen päätöksentekoon omaan työhön
liittyvissä asioissa; vastausvaihtoehdot siinä olivat: ”ei lainkaan
(1), vähän (2), kohtalaisesti (3), paljon (4), erittäin paljon (5).
Kysymyksiin saatujen vastausten pohjalta laskettiin yrityskohtaisesti itseohjautuvuuteen kannustamisen muutos normaaliajasta korona-aikaan. Analyysin tulos on selkeä: 2/3
yrityksistä itseohjautuvuuteen kannustaminen väheni koronakriisin aikana. Vastaavasti 1/5 yrityksistä se pysyi ennallaan, ja
vain joka yhdeksännellä yrityksellä kasvoi. Tulos sinällään on
selkeä, mutta iso kysymys kuuluu: Mikä aiheutti muutoksen?
Tai vähintään: Mitkä tekijät selittävät muutoksen suuruutta?
Regressioanalyysin tulos oli, että ihmisläheinen johtaminen
tukee itseohjautuvuuteen kannustamista myös kriisin aikana.
Henkilöstön osallistaminen, työhyvinvoinnin huomioon ottaminen kehittämiskeskusteluissa ja johdon strategiatyössä,
jatkuvan parantamisen aktiivisuus osaamisen kehittämisessä
sekä työyhteisön hyvä ilmapiiri selittivät itsenäiseen päätöksentekoon kannustamisen muutosta. Mallin selitysosuus oli
25,3 %, jota voidaan pitää erittäin korkeana. Hyvä henkilöstöjohtaminen ja aktiivinen kehittäminen antoivat siis hyvän
pohjan korona-ajan itsenäiseen päätöksentekoon. Mainittakoon, että tästä analyysista oli poistettu etätyöhön siirtymisen
intensiteetti. Se oli mielestämme luonnollinen, olosuhteista
johtuva syy itsenäiseen päätöksentekoon kannustamiseen.
Analyysista löytyi myös tulos polarisaatiosta: Yritykset, joissa itseohjautuvuuden johtamisen päätöksenteon vastuut olivat suuret, kannustivat ihmisiä itsenäiseen päätöksentekoon
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muita yrityksiä enemmän myös koronakriisin aikana. Vastuun
antaminen ihmisille siis jatkui kriisin aikanakin.
Erot eri ryhmien välillä itseohjautuvuuden johtamisen muutoksessa ovat huikeat. Työhyvinvoinnin huomion ottaminen
johdon strategiatyössä on tästä hyvä esimerkki: ”Paljon” firmoissa yli 46 %:lla itseohjautuvuus lisääntyi tai pysyi ennallaan; kun taas ”Ei lainkaan” firmoista 10 % säilytti tason kriisin aikana. Itseohjautuvuuteen kannustamisen vähenemisen
tulokset ovat luonnollisesti päinvastaiset.
Yrityskoko oli jonkin verran yhteydessä itsenäiseen päätöksentekoon kannustamisen muutoksessa. Isot yritykset ikään kuin
kirivät kiinni pienten yritysten toimintatapoja lisäämällä hieman enemmän kannustamista itsenäisyyteen kriisin aikana. Tulosta voidaan sarkastisesti tulkita sanomalla ”pakko konsultoi”.

Päätöksenteon keskittäminen johdolle
Päätöksenteon keskittäminen johdolle (Keskitetty päätöksenteko resursseista tiukasti johdolle, vastausvaihtoehdot: 1=ei
lainkaan ... 5=erittäin paljon) oli toinen itseohjautuvuuden
johtamiseen liittyvä koronakriisin kysymys.
Analyysi päätöksenteon johdolle keskittämisestä toi melko odotetun tuloksen: keskittämisen tasoa selittivät henkilöstön lomautusten ja liikevaihdon alenemisen määrä sekä itseohjautuvuuden
johtamisen päätöksenteon vastuiden taso. Mitä enemmän oli lomautuksia ja mitä enemmän liikevaihto laski, sitä tiukemmin
päätökset siirrettiin johdolle. Ja mitä vähäisemmät olivat henkilöstön päätöksenteon vastuut, sitä enemmän resurssipäätöksiä
siirrettiin johdolle. Regressiomallin selitysosuus oli 16,7%.

Itseohjautuvuuden johtamisen aktiivisuuden
yhteys yritysten kannattavuuteen
Itseohjautuvuutta ja sen johtamista on perusteltu pitkälti työn
merkityksellisyyden ja psykologisen turvallisuuden avulla. Itseohjautuvuuden yhteyksiä yritysten kannattavuuteen ei ainakaan tietääksemme ole tutkittu. Tähän avautui mahdollisuus
Bisnode Finland Oy:ltä tutkimukseemme saatujen tilinpäätösaineistojen avulla. Kuten tutkimusmenetelmissä kuvattiin,
oli lopullinen muuttuja tarkastelussa yrityksen käyttökateprosentin ero prosenttiyksikkönä toimialan (TOL3) mediaaniin.
Tutkimusvuonna yhteyttä itseohjautuvuuden johtamisen aktiivisuuden ja kannattavuuden välillä ei havaittu, mutta yhteys edellisten vuosien kannattavuuteen oli selkeä (kuva 4).
Kuvassa 4 yhdistetään itseohjautumisen johtamisen aktiivisuus ajalta ”ennen koronakriisiä” vuoden 2019 tilinpäätökseen. Oletuksenamme on, että alkuvuoden 2020 johtamiskäytänteet olivat käytössä jo vuonna 2019. Muutamissa kyselyn
kysymyksissä käytimme jopa sanamuotoa ”vastaa vuoden
2019 osalta”. Näin halusimme varmistaa, että vastaukset kuvastivat yrityksen normaalia toimintaympäristöä. Sen lisäksi,
kuten edellisessä luvassa esitettiin, kysyimme tiettyjä asioita
koronakriisin suhteen.
Näillä perusteluilla voidaan sanoa, että itseohjautuvuuden
johtamisen aktiivisuudella ei ollut yhteyttä kannattavuuteen.
Sen sijaan edellisen kahden vuoden hyvällä kannattavuudella
oli yhteys itseohjautuvuuden aktiivisuuteen. Tulosta voi tulkita siten, että hyvä taloudellinen tila rohkaisee yrityksiä itseohjautuvuuden johtamiseen.

Kuva 4. Itseohjautuvuuden johtamisen kokonaisindeksin yhteys yritysten kannattavuuteen.
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Kun laskimme kannattavuuden muutoksen vuodesta 2018
vuoteen 2019, muodostimme keskiarvon ja -hajonnan mukaan neljä muutosluokkaa. Heikoimmassa luokassa käyttökateprosentti putosi 7,2 %-yksikköä tai enemmän ja vastaavasti parhaassa luokassa se nousi saman 7,2 %-yksikköä tai
enemmän. Näiden luokkien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero itseohjautuvuuden johtamisen kokonaisindeksissä sekä
henkilöstön päätöksenteon vastuissa. Näiden lisäksi myös ihmisten johtamisen painotus asiajohtamisen sijaan oli hyvän
taloudellisen kehityksen yrityksissä tilastollisesti korkeampi,
kuin talouden kehityksen kannalta heikoimmassa ryhmässä.
Johtamisen ja taloudellisen tuloksellisuuden yhteyden tulkinta on haasteellinen kokonaisuus, nimenomaan kausaliteetin
näkökulmasta. Yhdessä Aalto-yliopiston kanssa tekemässämme tutkimuksessa (Aura ym. 2019) vertasimme teollisuusyritysten johtamisen ja kannattavuuden kausaliteettia vuosien
2009–2016 välillä kerätyllä aineistolla. Päädyimme sekä-että tulkintoihin; tietyt johtamisen tasoon liittyvät kokonaisuudet ennustivat seuraavien vuosien kannattavuutta, ja kannattavuus oli yhteydessä johtamisen tasoon seuraavina vuosina.
Vaikutusten aikajänne oli suurimmillaan kaksi vuotta molempiin suuntiin.
Nyt näemme, että edellisten vuosien kannattavuus on yhteydessä itseohjautuvuuden johtamisen tasoon. Vastaavasti tulemme näkemään itseohjautuvuuden tason yhteyden kannattavuuteen tämän tutkimuksen seurannassa vuosien 2021 ja
2022 tilinpäätösten valmistuessa.

Tutkimuksen tulkinta ja
johtopäätökset
Tutkimuksen tulosten tulkintojen pohjalta rakensimme itseohjautuvuudelle johtamisen mallin, jonka osa-alueina ovat
johdon arvopainotteisuus, esimiesten kannustavuus ja päätöksenteon vastuut. Teimme mallista useita versioita, joita esiteltiin allekirjoittaneen blogiteksteissä ja joita kommentoitiin
varsin laajasti sosiaalisessa mediassa. Tämä johtamisen ja itseohjautuvuuden aktiivien keskustelu oli oivallinen tapa asioiden jäsentämisen ja sen kautta johtamisen mallin luomiseen.
Tutkimuksen tulosten – ja siis itseohjautuvuuden johtamisen
mallin – lähtökohta on johdon arvopohja henkilöstön suhteen.
Ihmisiä ja ihmisten johtamista arvostavissa yrityksissä oli selkeästi terve pohja itseohjautuvuuden johtamisen muille osaalueille. Voisi jopa sanoa, että ilman johdon oikeaa arvopohjaa itseohjautuvuudelle ei ole yrityksessä edellytyksiä.
Esimiesten itseohjautuvuuteen kannustavuus on hyvin ilmeinen itseohjautuvuuden johtamisen osa-alue. Sekään ei synny tyhjästä, vaan vaatii taustalle selkeät päätökset toimijoiden
rooleista ja työhyvinvoinnin painotuksesta esimiesten kouluttamisessa. Esimiesten hyvä johtajuus, osaaminen ja motivaatio henkilöstön tukemisessa parantaa luonnollisesti itseohjautuvuuteen kannustamista.
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Ihmisten – henkilöstön tai työntekijöiden – itseohjautuvuus
on luonnollisesti itseohjautuvuuden ydin. Kartoitimme sitä
kysymällä päätöksentekoa työn tavoitteista, toteuttamisesta ja
tulosvastuusta. Kysymykset antoivat perusteen nimittää osaalue ”päätöksenteon vastuiksi”, koska siitä näkemyksemme
mukaan asiassa on kyse. Itseohjautuvuus ei ole vain psykologista turvallisuutta tai jotenkin ”mukavaa”, vaan se on osa
liikeyrityksen johtamisen keinovalikoimaa.
Taulukossa 1 on esitetty itseohjautuvuuden johtamisen osaalueiden kysymykset, pistekeskiarvot ja suhteellisen skaalan
keskiarvot. Ne osoittavat, että päätöksenteon vastuut (keskiarvo 38,4) olivat tasoltaan selkeästi matalammalla tasolla,
kuin johdon arvopainotukset (54,4) ja erityisesti esimiesten
kannustavuus (71,4). Tämä osoittaa, että vastuun antamisessa
ihmisille on vielä suuri kasvupotentiaali. Sen havaitsee siitäkin, että kaikkiin kolmeen päätöksenteon kysymykseen ”4”
tai ”5” vastanneita yrityksiä oli vain 4,8 % tutkimukseen vastanneista.
Pienissä yrityksissä itseohjautuvuuden johtaminen oli aktiivisempaa kuin isoissa. Tämä oli yksi selkeä tulos ja muuttaa
”muilta yrityksiltä oppimisen” paradigmaa uuteen asentoon.
Itseohjautuvuudessa isoilla yrityksillä on selkeästi opittavaa
pieniltä.
Tulokset henkilöstötuottavuuden johtamisen ja henkilöstötuottavuuden (ihmisten motivaatio, osaaminen ja työkyky)
yhteyksistä itseohjautuvuuden johtamisen aktiivisuuteen olivat mielenkiintoisia. Ensinnäkin henkilöstötuottavuuden johtamisen taso oli yhteydessä itseohjautuvuuden tasoon. Taulukossa 2 osoitetaan näiden kahden yhteydet sekä se, että
heikon henkilöstötuottavuuden ja hyvän itseohjautuvuuden
johtamisen yhdistelmä oli erittäin harvinainen – se löytyi 0,8
%:lta tutkimuksen yrityksiltä.
Toisaalta henkilöstötuottavuus ja itseohjautuvuuden johtaminen korreloivat – osaava ja motivoitunut henkilöstö pystyi
toteuttamaan itseohjautuvuutta, tai se oli edellytys itseohjautuvuuden johtamiselle. Tulkinnassa näimme positiivisen kierteen, jossa hyvä johtaminen tukee johtajuutta, joka puolestaan
tukee henkilöstötuottavuutta, joka tukee itseohjautuvuuden
johtamista. Kierre on mahdollinen, jos johdon arvopainotukset ovat henkilöstöä arvostavat.
Koronakriisi loi sattumalta yhden lisämausteen tutkimukseemme. Keräsimme vastauksia yrityksiltä huhti-toukokuussa 2020, jolloin koronakriisin ensimmäinen vaihe oli pahimmillaan. Toimme kyselylomakkeeseen useita korona-ajan
toimintatapoihin liittyneitä kysymyksiä ja pystyimme analysoimaan siten toimintatapojen muutoksia.
Tulosten mukaan isot yritykset aktivoivat itseohjautuvuutta
pieniä ja keskisuuria enemmän koronakriisin aikana pääosin
etätyön tuoman pakon takia. Koko yrityskunnassa koronakriisi toi mukanaan polarisoitumista; aktiivisesti henkilöstöä itseohjautuvuuteen kannustaneet kannustivat heitä muita enemmän. Laajemmin analysoituna hyvä henkilöstötuottavuuden
johtaminen selitti vastuun antamisen kasvua kriisin aikana.
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Itseohjautuvuuden johtamisen yhteys yritysten taloudelliseen
suorituskykyyn oli yksi tutkimuksemme tutkimuskysymyksistä. Tilinpäätösaineiston ja johtamiskäytänteiden yhdistäminen osoitti, että itseohjautuvuuden johtamisen aktiivisuudella ei ollut yhteyttä yritysten kannattavuuteen. Toisaalta
tulokset osoittivat, että aikaisempien vuosien hyvä kannattavuus ja kannattavuuden kasvu olivat yhteydessä hyvään itseohjautuvuuden johtamisen tasoon. Hyvä taloudellinen tila oli
siis peruste itseohjautuvuuden kasvattamiselle. Vuosien 2021
ja 2022 tilinpäätökset tulevat osoittamaan itseohjautuvuuden
johtamisen merkityksen yritysten tulevalle kannattavuudelle.
Lopuksi voisi todeta, että itseohjautuvuuden johtaminen näyttäytyy hyvin loogisena johtamisen osa-alueena. Itseohjautuvuuden johtaminen ei synny tyhjiössä, vaan vaatii taustakseen
hyvää henkilöstötuottavuuden johtamista – johdon päätöksiä tavoitteista, vastuista ja eritoten ihmisten arvostamisesta.
Joku voisi sanoa, että itseohjautuvuus edellyttää taustalleen
hyvää yrityskulttuuria, mutta minä sanon, että se edellyttää
johdon oikeita päätöksiä.
Mikään asia, hyväkään ei ole olemassa, ellei sitä ole selkeästi
yrityksissä päätetty. Ei kuitenkaan ole olemassa mitään salaperäistä, maagista yrityskulttuuria, joka tulee jostain ja on
olemassa joissain yrityksissä – ja joissakin ei. On vain hyvää
tai huonoa johtamista – tai johtamattomuutta. On vain päätöksiä, jotka mahdollistavat uudet toimintatavat. Päätöksiä, vastuita, ja resurssointia. Ei tässä ole mitään maagista– tämä on
rationaalista, pitkäjänteistä työtä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että viisaat päätökset ja hyvät toimintatavat normaaliaikana helpottavat toimintaa kriisiaikana. Eihän siinäkään mitään uutta ole – pitää vain toimia hyvin normaaliaikana. n
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Itsensä johtamisella parempaa hyvinvointia
myös koronakevään etätöissä
Tässä artikkelissa tarkastellaan itsensä johtamisen ja etätyöntekijän hyvinvoinnin välistä yhteyttä COVID-19
pandemian aikana. Tarkastelemme 1) itsensä johtamisen ja koetun työhyvinvoinnin muutosta koronapandemian aikana ja 2) työhyvinvoinnin tasoa koronapandemian aikana ja sitä, eroaako hyvinvointi erinomaisilla,
keskitasoisilla ja heikoilla itsensä johtajilla. Tutkimusaineisto (n= 406) on kerätty touko-kesäkuussa 2020
teknologiateollisuuden etätyöntekijöiltä. Tulokset osoittivat, että itsensä johtamisen taidot yhdistyivät selkeästi
työuupumuksen ja työn imun muutoksiin. Tutkimuksen tulokset osoittavat myös työuupumuksen ja työn imun
olleen kohtuullisilla tasoilla koronapandemian aikana ja itsensä johtaminen näytti suojelevan työuupumukselta
sekä varsinkin edesauttavan työn imun syntymisessä.
AVAINSANAT: etätyö, itsensä johtaminen, työhyvinvointi, koronakriisi

Johdanto
Keväällä 2020 asiantuntijatyö siirtyi laajamittaisesti etätyöksi
koronapandemian vuoksi. Työtä tehtiin oman vakituisen toimipisteen ulkopuolella, ja merkittävässä roolissa oli digitaalisessa työympäristössä toimiminen. Aikaisemmin etätyötä
on tyypillisesti tehty vakituisessa toimipaikassa työskentelyn
ohella, ja tällöin etätyö on ollut mahdollisuus lisätä työn joustavuutta. Etätyö on muun muassa tarjonnut työntekijälle mahdollisuuden valita paikka ja usein myös aika työn tekemiselle.
Koronapandemian aikana valinnan mahdollisuudet pienenivät huomattavasti, sillä etätyö oli kansallinen hallituksen antama suositus Suomessa. Etätyöhön ei siis koronapandemian
aikana liity samanlaista valinnan vapautta kuin aiemmin, ja
se koskee myös henkilöitä, jotka eivät ole aikaisemmin tehneet etätyötä lainkaan tai ainakin hyvin vähäisessä määrin.
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Aiempi tutkimus (Golden & Veiga, 2005) on osoittanut, että
yhteys etätyön ja työtyytyväisyyden välillä voi olla käyräviivainen. Tällöin on havaittu, että etätyön osuuden kasvu lisää
työtyytyväisyyttä vain tiettyyn määrään saakka. Tämän osuuden saavuttamisen jälkeen työtyytyväisyys alkaa vähentyä,
jos etätyön osuus edelleen lisääntyy. Koronapandemian aikana etätyötä on tehty suurelta osin pääasiallisena työskentelymuotona, jolla puolestaan voi olla yhteyttä työntekijöiden
hyvinvointiin. Tässä artikkelissa tarkastelemme etätyöntekijöiden hyvinvointia kahden keskeisen käsitteen kautta. Työhyvinvoinnin puutetta ja sen negatiivista puolta katsomme
työuupumuksen (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001; Demerouti, Bakker, Nachreiner & Ebbinghaus,
2002) kautta ja positiivisen työhyvinvoinnin tilannetta tarkastelemme työn imun (Schaufeli & Bakker, 2010) kautta.
Etätyön on myös osoitettu liittyvän työntekijän yksilöllisiin
ominaisuuksiin ja tapoihin toimia (Anderson, Kaplan & Vega,
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2015). Etätyössä yksilön kyky ohjata omaa toimintaansa korostuu, ja tätä voidaan lähestyä itsensä johtamisen käsitteen
kautta. Itsensä johtamisella tarkoitetaan, että ihmiset ohjaavat toimintaansa ja motivoivat itseään autonomisesti (Manz,
1986, 2015). Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että kotona työskennellessä työntekijät asettavat itselleen useammin
tavoitteita, ja tämä johtaa heidän kohdallaan korkeampaan
työtyytyväisyyteen (Müller & Nielsen, 2019). Työntekijän kyky johtaa omaa toimintaansa edesauttaa hänen työhyvinvointiaan, esimerkiksi lisäämällä työn imun esiintymistä
(Breevaart, Bakker, Demerouti & Derks, 2016). Voidaankin
olettaa, että itsensä johtamisella on yhteyttä työhyvinvoinnin
kokemukseen myös koronapandemian aikana etätyössä.
Tässä artikkelissa tarkastellaan itsensä johtamisen ja työntekijän hyvinvoinnin välistä yhteyttä etätyön kontekstissa koronapandemian aikana. Tarkastelemme ensinnäkin sitä, miten
itsensä johtaminen ja koettu muutos työhyvinvoinnissa koronapandemian aikana ovat yhteydessä keskenään. Toisena
näkökulmana tarkastelemme työhyvinvoinnin tasoa koronapandemian aikana ja sitä eroaako hyvinvointi erinomaisilla,
keskitasoisilla ja heikoilla itsensä johtajilla. Tutkimusaineisto
on kerätty touko-kesäkuun 2020 välisenä aikana yhden monikansallisen yrityksen kahdesta liiketoimintayksiköstä ja vastaajat (n= 406) ovat tehneet vastausajankohtana etätyötä.

Katsaus aiempaan tutkimukseen
Itsensä johtaminen etätyössä
Itsensä johtamisella tarkoitetaan prosessia, jonka kautta
henkilö vaikuttaa ja johtaa omaa toimintaansa käyttäytymiseen ja kognitioihin liittyvien strategioiden kautta (Neck &
Houghton, 2006; Neck & Manz, 2013). Neckin, Manzin ja
Houhgtonin (2020) mukaan itsensä johtaminen sisältää kolmenlaisia strategioita: käyttäytymiseen keskittyvät strategiat, luonnolliseen palkitsemiseen keskittyvät strategiat ja rakentavat ajatusmallistrategiat. Käyttäytymiseen keskittyvät
strategiat sisältävät mm. tavoitteen asettamisen, itsensä tarkkailun, palkitsemisen, palautteen antamisen, itsensä rankaisemisen ja ympäristön vihjeet (esim. Neck & Houghton, 2006).
Luonnolliset palkitsemisstrategiat sisältävät kaksi strategiaa.
Ensimmäinen strategia tarkoittaa sitä, että itse aktiviteetista
rakennetaan itselle mieluisa ja nautittava, jotta siitä tulee sisäsyntyisesti motivoivaa (Manz, 2015, s. 4). Työkontekstissa
tätä pystyy toteuttamaan esimerkiksi käyttämällä omia vahvuuksiaan tietoisemmin tai tuunamalla työtä, eli tekemällä
aktiivisesti muutoksia omaan työhön. Toinen strategia sisältää ajatuksen siitä, että keskitetään omat huomiot ja havainnot
tehtävän myönteisiin puoliin pois epämiellyttävistä ja negatiivisista piirteistä. Rakentavat ajatusmallistrategiat sisältävät
epäsuotuisten uskomusten ja olettamusten tunnistamisen, niiden haastamisen ja korvaamisen paremmin toimivilla uskomuksilla (Bakker & Woerkom, 2017, s. 53; Manz, 2015, s. 5).
Myönteinen sisäinen puhe sekä mielikuvaharjoittelu kuuluvat
rakentaviin ajatusmallistrategioihin.
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Itsensä johtaminen linkittyy tiiviisti henkilön työhyvinvointiin. Viimeaikaisessa tutkimuksessa onkin itsensä johtamisella nähty olevan yhteys muun muassa korkeampaan työn
imuun itsenäisen vastuunottamisen ja aloitekyvykkyyden
kautta (Breevaart ym., 2016). Itsensä johtamisen on myös havaittu olevan yhteydessä vähäisempään uupumusasteiseen väsymykseen (Elloy, 2014), joka on työuupumuksen keskeinen
osa-alue. Tämän lisäksi itsensä johtamisen on nähty olevan
yhteydessä yksilön subjektiiviseen hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen (Houghton & Jinkerson, 2007). Itsensä johtamisen
voi nähdä vaikuttavan myös henkilön motivaation, erityisesti
sisäisen motivaation, syntymiseen (Furtner ym., 2015). Sen
lisäksi, että itsensä johtaminen vaikuttaa myönteisesti työn
imuun, on se yhdistetty myös henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin (mm. Lucke & Furtner, 2015).
Itsensä johtamista etätyön kontekstissa on empiirisesti tutkittu hyvin vähän (esim. Müller & Nielsen, 2019). Aiemmassa
tutkimuksessa on kuitenkin nostettu esiin, että etätyön aiheuttamien työn ja työympäristön erityispiirteiden vuoksi niissä
työskenneltäessä tarvitaan itsensä johtamista. Etätyöympäristöä on kuvattu muun muassa autonomiseksi (Harpaz, 2002), ja
sen on nähty lisäävän työntekijän oman työn toteutuksen ajankäytön suunnittelun vapautta (Morgan, 2004). Aiemmassa tutkimuksessa onkin tunnistettu oman työn suunnittelun (Harpaz,
2002) sekä ajankäytön suunnittelun taitojen olevan tärkeitä
etätyöympäristössä (Morgan, 2004). Müller ja Niessen (2019)
toteavat tutkimuksessaan, että edes osittain etätöitä tekevät
henkilöt hyödynsivät enemmän itsensä johtamisen strategioita
kuin toimistotyötä tekevät. He käyttivät erityisesti itsensä palkitsemisen, tavoitteen asetannan sekä onnistuneen toiminnan
visualisoimisen strategioita (Müller & Niessen, 2019). Edellä
kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien lisäksi etätyöympäristö
kuitenkin aiheuttaa usein haasteita esimeriksi työn ja vapaaajan yhteensovittamisen ja kotiympäristössä tapahtuvien häiriöiden ja keskeytysten vuoksi (Johnson ym., 2007). Tämän
vuoksi erityisesti etätyössä on tärkeää, että työntekijä kykenee itse johtamaan omaa työtään, esimerkiksi ajankäyttöä ja
tavoitteiden saavuttamista, tehokkaasti. Yhteenvetona voidaankin todeta, että itsensä johtaminen on etätyökontekstissa
tärkeää, ja sillä voi olla myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin.

Työhyvinvointi etätyössä
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan etätyöntekijöiden hyvinvointia työuupumuksen ja työn imun kautta. Työuupumuksen
voidaan nähdä kertovan työhyvinvoinnin puuttumisesta ja
sen negatiivisesta puolesta, kun taas työn imun avulla saadaan
ymmärrystä hyvinvoinnista positiivisena ilmiönä. Työuupumuksen keskeisinä oireina nähdään uupumusasteinen väsymys, kyyninen asenne työtä tai sen kohteena olevia henkilöitä
kohtaan sekä heikko ammatillinen itsetunto (Demerouti ym.,
2001; Hakanen, Bakker & Schaufeli, 2006). Työn imun tunnusmerkkejä sen sijaan ovat tarmokkuus ja energisyys työssä, ylpeys omasta työstä, työlle omistautuminen ja työhön uppoutuminen (Hakanen ym., 2006; Schaufeli & Bakker, 2010).
Työuupumus ja työn imu voidaan nähdä vastakkaisina, mutta
Työn Tuuli 2/2020 | 57

erillisinä ilmiöinä. Työuupumusta on selitetty työn vaatimustekijöillä, kuten jatkuvalla kiireellä ja laadullisilla vaatimuksilla, kun työn imuun on ollut positiivisessa yhteydessä erilaiset
työn voimavaratekijät, kuten työn hallinnan mahdollisuudet ja
sosiaalinen tuki (Demerouti ym., 2001; Hakanen ym., 2006).
Etätyössä työntekijä kohtaa todennäköisesti normaaliin toimistotyöhön verrattuna erilaisia vaatimuksia ja voimavarat voivat
olla erilaisia. Esimerkiksi etätyöhön voi liittyä enemmän autonomiaa ja vähemmän sosiaalisen tuen mahdollisuuksia.
Aiempi tutkimus työuupumuksesta ja etätyöstä on osoittanut,
että etätyö on yhteydessä vähäisempään uupumusasteiseen
väsymykseen (kts. myös kirjallisuuskatsaus Charalampous,
Grant, Tramontano & Michailidis, 2019; Golden, 2006). Tämän on ehdotettu osittain johtuvan siitä, että etätyöntekijöillä ei ole niin suurta aikaan liittyvää stressiä, koska heidän ei
esimerkiksi tarvitse kuluttaa aikaansa työmatkoihin (Sardeshmukh, Sharma & Golden, 2012) ja koska he voivat joustavammin vastata perheen tarpeisiin (Golden, 2006; Windeler,
Chudoba & Sundrup, 2017). Toisaalta tuoreehko tutkimus
on osoittanut, että etätyön suhteellinen osuus kokonaistyöskentelystä ei ole suoraan yhteydessä uupumusasteiseen väsymykseen tai kyynistymiseen, joskin etätyön intensiteetti voi
vähentyneen kollegoilta saadun sosiaalisen tuen kautta lisätä
työuupumusta (Vander Elst ym., 2017). Osa-aikaisesti tehtävän etätyön on myös havaittu tarjoavan mahdollisuuden palautumiseen ja näin lievittävän sosiaalisen vuorovaikutuksen
aiheuttamaa uupumusta (Windeler ym., 2017). Näiden tutkimusten valossa näyttäisi siltä, että etätyö itsessään ei olisi voimakas riskitekijä työuupumusoireilulle.
Etätyöstä ja työn imusta tehtyjä tutkimuksia löytyi muutama,
ja niiden löydökset poikkeavat toisistaan. Etätyön intensiteetin on havaittu vähentävän työn imua, ja sen on havaittu johtuvan osittain siitä, että etätyön osuuden lisääntyminen vähentää työssä saatua palautetta ja sosiaalista tukea (Sardeshmukh
ym., 2012). Kun työn imun vaihtelua on seurattu päivittäisellä
tasolla, hiljattain osittaiseen etätyöhön siirtyneiden työntekijöiden työn imu oli etäpäivinä korkeampaa kuin toimistolla
työskennellessä, vaikka heidän keskimääräinen työn imun tasonsa ei etätyöjakson vaikutuksesta muuttunutkaan (Delanoeije & Verbruggen, 2020).
Yhteenvetona voidaan todeta, etätyön tutkimus on ajankohtaista, sillä meneillään oleva COVID-19 pandemia on muuttanut etätyön erityisesti asiantuntijatyössä ”uudeksi normaaliksi”, ja aiempi vapavalintaisuus on suurelta osin muuttunut
vahvaksi suositukseksi maassamme. Tämä tilanne voi olla
merkityksellinen hyvinvoinnin näkökulmasta. Hyvinvoinnin
kannalta etätyössä keskeistä voi olla se, miten ihminen osaa
tässä uudessa tilanteessa omaa toimintaansa ohjata ja johtaa,
joten tarkastelemme tässä artikkelissa itsensä johtamisen ja
etätyöntekijän hyvinvoinnin välistä yhteyttä.
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Aineisto ja menetelmät
Tutkimusaineisto koostuu 406 etätyöntekijästä. Aineisto on
kerätty yhden monikansallisen liikeyrityksen kahdesta yksiköstä touko-kesäkuun 2020 aikana verkkopohjaisella kyselylomakkeella. Liikeyritys toimii teollisuuden alalla ja molemmissa yksiköissä vastaajien työtehtävät olivat samankaltaisia,
lähinnä asiantuntijatyötä. Taulukossa 1 on esitetty aineistoa
kuvaavia tietoja. Suurin osa vastaajista oli miehiä (78 %),
mikä voi selittyä liikeyrityksen toimialalla. Niukka enemmistö (51 %) vastaajista oli iältään 36–50-vuotiaita ja iän kokonaiskeskiarvo oli noin 45 vuotta. Vastaajista 14 % oli esimiesasemassa.
Itsensä johtamista mitattiin yhdeksän väittämän ASLQ-mittarilla (Houghton ym., 2012), joka mittasi kolmea itsensä johtamisen ulottuvuutta: käyttäytymisen tietoisuutta, tehtävien
motivointia sekä konstruktiivista kognitiota. Väittämiin vastattiin asteikolla 1 (täysin eri mieltä) – 5 (täysin samaa mieltä). Väittämistä muodostettiin ensin keskiarvosummamuuttuja (Cronbachin alpha = 0,77) arvioimaan itsensä johtamisen
tasoa välillä 1–5, jossa suuret arvot kuvasivat korkeatasoisen
itsensä johtamisen tasoa. Selkeämmän vertailuasetelman luomiseksi itsensä johtamista tarkasteltiin luokittelemalla se kolmeen ryhmään. Heikot ja kohtalaiset itsensä johtajat saivat
arvoja (1,0–3,0), hyvät itsensä johtajat (3,1–4,0) ja erinomaiset itsensä johtajat (4,1–5,0). Tällä tavoin luokiteltuna suurin
osa vastaajista (58 %) oli hyviä itsensä johtajia, kun heikkoja
ja kohtalaisia (33 %) sekä erinomaisia (9 %) itsensä johtajia
oli vähemmän.
Työuupumusta mitattiin yhdeksän väittämän BBI-mittarilla
(Salmela-Aro ym., 2011). Väittämät kuvasivat työuupumuksen kolmea ulottuvuutta: uupumusta, kyynisyyttä ja alentunutta ammatillista itsetuntoa. Asteikolla 1 (täysin eri mieltä)
– 6 (täysin samaa mieltä) mitatuista väittämistä muodostetiin
keskiarvosummamuuttuja (Cronbachin alpha = 0,86).
Työn imua puolestaan mitattiin yhdeksän väittämän UWES9-mittarilla (Schaufeli ym., 2006). Väittämiä arvioitiin asteikolla 1 (täysin samaa mieltä) – 7 (täysin eri mieltä) ja ne mittasivat työn imun kolmea ulottuvuutta: tarmoa, omistautumista
ja uppoutumista. Väittämistä muodostettiin keskiarvosummamuuttuja (Cronbachin alpha = 0,92). Sekä työuupumuksen
että työn imun muutosta kysyttiin yhdellä kysymyksellä: Verrattuna aikaan ennen poikkeusoloja, sanoisitko että koet näitä
tuntemuksia työtäsi kohtaan useammin, harvemmin vai ei ole
tapahtunut muutosta.
Eritasoisten itsensä johtajien eroja työuupumuksen ja työn
imun suhteen tarkasteltiin Kruskal-Wallisin H-testin ja ristiintaulukoinnin avulla. Kruskal-Wallisin testiä käytettiin
aineiston epänormaalisuuden sekä muutaman poikkeavan
havainnon vuoksi. Post hoc -vertailut tehtiin Dunnin menetelmällä Bonferroni-korjauksin. Ryhmäerojen tulkinta
suoritettiin järjestyslukujen keskiarvojen perusteella, mutta eroja havainnollistettiin mediaanien avulla. Vaikutuksen
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Taulukko 1. Kuvailevia tietoja aineistosta
Taulukko 1. Kuvailevia tietoja aineistosta

Yksikkö A
n (%)

Yksikkö B
n (%)

Yhteensä
n (%)

Mies

163 (78 %)

150 (77 %)

313 (78 %)

Nainen

41 (20 %)

40 (20 %)

81 (20 %)

5 (2 %)

5 (3 %)

10 (2 %)

Alle 36-vuotiaat

26 (13 %)

45 (24 %)

71 (18 %)

36–50-vuotiaat

119 (61 %)

78 (41 %)

197 (51 %)

Yli 50-vuotiaat

52 (26 %)

68 (35 %)

120 (31 %)

Kyllä

33 (16 %)

22 (11 %)

55 (14 %)

Ei

176 (84 %)

174 (89 %)

350 (86 %)

Heikot ja kohtalaiset

66 (31 %)

65 (33 %)

131 (32 %)

Hyvät

125 (60 %)

114 (58 %)

239 (59 %)

19 (9 %)

17 (9 %)

36 (9 %)

210 (52 %)

196 (48 %)

406 (100 %)

Sukupuoli

Muu/ei halua vastata
Ikä

Esimiesasema

Itsensä johtaminen

Erinomaiset
Yhteensä

* Taustatekijöissä havaintojen määrä (N=388–406) vaihtelee puuttuvan tiedon mukaan

* Taustatekijöissä havaintojen määrä (N=388–406) vaihtelee puuttuvan tiedon mukaan

suuruutta (effect size) arvioitiin H-testisuureesta lasketun
epsilonin neliön (ℇ2) avulla (ks. King, Rosopa & Minium,
2011). Analyyseissä mukana olevissa työuupumuksen, työn
imun ja itsensä johtamisen summamuuttujissa ilmennyttä
puuttuvaa tietoa oli hyvin vähän (N=3) ja nämä havainnot
jätettiin analyysin ulkopuolelle. Analyysit tehtiin IBM SPSS
Statistics 26 -ohjelmalla.

Löydökset

Itsensä johtaminen oli yhteydessä työuupumuksen ja työn
imun muutoksiin. Kaikilla itsensä johtamisen tasoilla työuupumus oli suurimmalla osalla vastaajista pysynyt samana
(taulukko 2). Ristiintaulukoinnin mukaan heikoilla ja kohtalaisilla itsensä johtajilla (22 %) työuupumus oli lisääntynyt
merkitsevästi enemmän (χ2 (4) = 10,08, p = 0,039) verrattuna hyviin (12 %) ja erinomaisiin (6 %) itsensä johtajiin. Kokemukset työn imusta olivat puolestaan lisääntyneet merkitsevästi enemmän (χ2 (4) = 11,75, p = 0,019) erinomaisilla
itsensä johtajilla (36 %) kuin hyvillä (23 %) tai heikoilla ja
kohtalaisilla (16 %) itsensä johtajilla.

Etätöihin siirryttyä COVID-19 pandemian aikana työuupumus
oli oman arvion mukaan lisääntynyt 15 %:lla vastaajista, vähentynyt 8 %:lla ja pysynyt samana 77 %:lla (taulukko 2). Työn
imun koettiin lisääntyneen 22 %:lla vastaajista, vähentyneen
10 %:lla ja pysyneen samana 68 %:lla. Suurimmalla osalla vastaajista siten sekä työn imun että työuupumuksen tasot pysyivät
muuttumattomina verrattuna normaalitilanteeseen.

Itsensä johtamisen tasojen välillä oli tilastollisesti merkitseviä
eroja sekä työuupumuksen (H(2) = 20,32, p < 0,001) että työn
imun (H(2) = 80,86, p < 0,001) kokemisessa. Vaikutuksen suuruuden (effect size) tarkastelu osoitti, että itsensä johtamisen
yhteys työuupumukseen oli heikko (ℇ2 =0,05) ja työn imuun
kohtalainen (ℇ2 =0,20). Itsensä johtamisella näyttäisi siten olevan vahvempi yhteys työn imuun kuin työuupumukseen.
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Taulukko 2. Ristiintaulukko työuupumuksen ja työn imun muutoksesta verrattuna aikaan ennen
poikkeusoloja eri itsensä johtamisen ryhmissä
Taulukko 2. Ristiintaulukko työuupumuksen ja työn imun muutoksesta verrattuna aikaan ennen poikkeusoloja
eri itsensä johtamisen ryhmissä

Heikot ja
kohtuulliset
itsensä johtajat

Hyvät itsensä
johtajat

Erinomaiset
itsensä johtajat

Yhteensä

N (%)

N (%)

N (%)

N (%)

29 (22 %)

28 (12 %)

2 (6 %)

59 (15 %)

Harvemmin

9 (7 %)

21 (9 %)

3 (8 %)

33 (8 %)

Ei muutosta
aiempaan

93 (71 %)

190 (79 %)

31 (86 %)

314 (77 %)

Useammin

21 (16 %)

56 (23 %)

13 (36 %)

90 (22 %)

Harvemmin

19 (14 %)

23 (10 %)

0 (0 %)

42 (10 %)

Ei muutosta
aiempaan

91 (70 %)

160 (67 %)

23 (64 %)

274 (68 %)

Työuupumuksen muutos Useammin

Työn imun muutos

Post hoc -vertailut osoittivat, että heikot ja kohtalaiset itsensä
johtajat kokivat tilastollisesti merkitsevästi enemmän työuupumusta kuin hyvät (p = 0,022) tai erinomaiset itsensä johtajat (p < 0,001). Lisäksi hyvät itsensä johtajat kokivat merkitsevästi enemmän työuupumusta kuin erinomaiset itsensä
johtajat (p = 0,009). Työn imun osalta erinomaiset itsensä
johtajat kokivat merkitsevästi enemmän työn imua kuin hyvät (p < 0,001) tai heikot ja kohtalaiset itsensä johtajat (p <
0,001). Vastaavasti hyvät itsensä johtajat kokivat merkitsevästi enemmän työn imua kuin heikot ja kohtalaiset itsensä
johtajat (p < 0,001).

Työuupumus

6,00

6,00
5,00

4,00

Työn imu
6,28
5,22

4,67

5,33

4,00

3,00

2,00

2,22

1,89

3,00

1,44

1,00
0,00

Kokonaisuudessaan heikot ja kohtalaiset itsensä johtajat kokivat siten enemmän työuupumusta ja vähemmän työn imua

7,00

5,00

2,00

Kuvassa 1 esitetään työuupumuksen ja työn imun mediaanit
eri itsensä johtamisen ryhmissä. Heikoilla ja kohtalaisilla itsensä johtajilla työuupumus oli korkeammalla tasolla (Md =
2,22) kuin hyvillä (Md = 1,89) tai erinomaisilla (Md = 1,44)
itsensä johtajilla. Työn imua kokivat puolestaan eniten erinomaiset itsensä johtajat (Md = 6,28), kun taas hyvät (5,33)
sekä heikot ja kohtalaiset (4,67) itsensä johtajat kokivat vähemmän työn imua.

2,00
1,00

Yhteensä

Heikot ja Hyvät itsensä Erinomaiset
kohtalaiset
johtajat
itsensä
itsensä
johtajat
johtajat

0,00

Yhteensä

Heikot ja Hyvät itsensä Erinomaiset
kohtalaiset
johtajat
itsensä
itsensä
johtajat
johtajat

Kuva 1. Työuupumuksen ja työn imun mediaanit (Md) eri itsensä johtamisen tasoilla.
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kuin hyvät tai erinomaiset itsensä johtajat. Vastaavasti hyvät
itsensä johtajat kokivat enemmän työuupumusta ja vähemmän työn imua kuin erinomaiset itsensä johtajat. Työuupumuksen kokemukset myös lisääntyivät suhteellisesti eniten
heikkojen ja kohtalaisten itsensä johtajien ryhmässä ja työn
imun kokemukset lisääntyivät suhteellisesti eniten erinomaisten itsensä johtajien ryhmässä. Paremmat itsensä johtamisen
taidot olivat siten etätyön kontekstissa yhteydessä parempaan
työn imuun ja hieman matalampaan työuupumukseen.

Yhteenveto ja johtopäätökset
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella itsensä johtamisen ja työntekijän hyvinvoinnin välistä yhteyttä etätyön
kontekstissa koronapandemian aikana kahdesta eri näkökulmasta: 1) miten itsensä johtaminen ja koettu muutos työhyvinvoinnissa koronapandemian aikana ovat yhteydessä
keskenään, ja 2) millainen oli työhyvinvoinnin taso koronapandemian aikana ja erosiko hyvinvointi erinomaisilla, hyvillä ja heikot ja kohtalaiset-ryhmän itsensä johtajilla.
Tutkimuksen löydökset osoittivat ensiksikin työuupumuksen
ja työn imun tasojen pysyneen useimmilla vastaajilla ennallaan poikkeusoloista huolimatta. Toisaalta, itsensä johtamisen taidot yhdistyivät selkeästi työuupumuksen ja työn imun
muutoksiin. Hyvät itsensä johtajat olivat todennäköisemmin
kokeneet myönteisen muutoksen työn imussaan verrattuna
heikkoihin itsensä johtajiin, jotka raportoivat myös muita
useammin työuupumuksensa kasvaneen. Toiseksi, tutkimuksen tulokset osoittavat työuupumuksen ja työn imun olleen
kohtuullisilla tasoilla koronapandemian aikana ja itsensä johtaminen näytti suojelevan työuupumukselta sekä varsinkin
edesauttavan työn imun syntymisessä.
Aiempi tutkimus etätyöstä on toteutettu hyvin erilaisessa kontekstissa kuin tutkimukset, joita tehdään COVID-19 pandemian aikana tai sen jälkeen. Tyypillisesti etätyöhön liitetyt
työntekemisen paikan ja ajan valinnan mahdollisuudet ovat
vähentyneet, kun tartuntataudin aikana liikkumista on rajoitettu ja esimerkiksi kotikoulua käyvät perheen lapset ovat
voineet vaikuttaa työajan käyttöön. Toisaalta mahdollisuus
tehdä etätyötä on voinut luoda turvallisuuden tunnetta, kun
sosiaalisten kontaktien väheneminen on pienentänyt tartuntariskiä. Tämän tutkimusaineiston keruuhetkellä pandemia oli
Suomessa laantumisvaiheessa. Odotukset siitä, että syksyllä lomien jälkeen palataan ainakin osittain toimistotyöhön ja
että etätyö muuttuisi enemmän vapaavalintaiseksi työskentelymuodoksi, olivat melko vahvoja. Tämän artikkelin kirjoitushetkellä, lokakuussa 2020, COVID-19 pandemian toinen
aalto on kuitenkin käynnissä Suomessakin ja etätyötä suositellaan tehtäväksi suuressa osassa maata. Tilanteen pitkittyessä myös kokemukset etätyöstä ja hyvinvoinnista voivat
muuttua, ja siksi asiaa olisi hyvä säännöllisin väliajoin seurata. Tarvitaankin jatkotutkimusta siitä, miten pitkittynyt pakotettu etätyö vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin niin työssä kuin
elämässä kokonaisuudessaan.
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Itsensä johtamisen tutkimusta etätyön kontekstissa on tehty erittäin vähän, joten tämä tutkimus tuottaa uutta tietoa aihepiiriin. Tutkimuksemme osoitti, että itsensä johtaminen
näyttäisi olevan yhteydessä parempaan hyvinvointiin myös
pakotetun etätyön tilanteessa, joten sen merkitys etätyön kontekstissa olisi hyvä huomioida jatkotutkimuksissa.
Tämän tutkimusten tulosten perusteella ehdotamme, että erilaisissa organisaatioissa henkilöstöjohdon ja esihenkilöiden
tulee aktiivisesti seurata etätyöntekijöiden hyvinvointia ja sen
mahdollista muutosta. Toisena löydöksiimme pohjautuvana
käytännön ehdotuksena nostamme esiin itsensä johtamisen
merkityksellisyyden etätyön kontekstissa. Etätyöntekijän olisi hyvä tietoisesti esimerkiksi pohtia omaa työtoimintaansa,
asettaa sille tavoitteita ja seurata niitä. Henkilöstön kehittämisen yhtenä tavoitteena tulisi olla etätyöntekijöiden itsensä
johtamisen taitojen vahvistaminen. n
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Itsensä johtamisella parempaa hyvinvointia myös koronakevään etätöissä

Pauli Juuti

Jaettu johtajuus
Jaetusta johtajuudesta on viime aikoina tullut sekä suosittu tutkimusaihe että kehittämisen kohde. Jaetun
johtamisen kehittämispyrkimyksissä ei kuitenkaan aina ymmärretä jaetun johtajuuden syvällistä ja abstraktia
luonnetta. Kehittämistä pyritään tekemään aivan liian usein pelkästään rakenteellisia ratkaisuja painottaen
tai esimiesten tehtäviä mekanistisesti työryhmän jäsenille jakaen. Tällaisten toimenpiteiden avulla ei jaettua
johtajuutta kuitenkaan voida saada aikaan. Jaetun johtamisen synty edellyttää sydämen sivistyksen mukaan
tulemista työskentelyyn. Se edellyttää sekä työyhteisön kulttuurin kehittymistä että jokaisen työssä olevan
ihmisen henkistä kasvua.
AVAINSANAT: jaettu johtajuus, työkulttuuri, henkinen kasvu

Mitä jaettu johtajuus on ja
mitä se ei ole?
Johtaminen on kiehtova aihe, sillä se vaikuttaa sekä ihmisiin
että organisaatioihin. Ehkäpä siksi johtamista on tutkittu todella paljon. On valitettavaa, että tutkimisesta on tästä huolimatta
jäänyt käteen vain vähän villoja. Emme vieläkään edes oikein
tunnu tietävän, mitä johtaminen on. Tutkijat ovat kyenneet pikemminkin kumoamaan johtamiseen liittyviä käsityksiä kuin
rakentamaan kestävää perustaa seuraaville tutkimuksille.
Tutkimustyön kuluessa ovat muun muassa kumoutuneet käsitykset siitä, että johtaminen olisi seurausta johtajan ominaisuuksista tai johtajan käyttämistä johtamistyyleistä. Tällä ei
tarkoiteta, etteikö niillä olisi merkitystä. Sen sijaan johtamistyössä voi menestyä, joskin samalla myös epäonnistua, hyvin
eri ominaisuuksia omaten ja eri johtamistyylejä käyttäen.
Johtamista tarkasteltaessa on syytä muistaa, ettei johtaminen
ole pelkästään esimiehen toimintaa. Johtaminen syntyy vasta,
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kun jotkut ihmiset seuraavat esimiestä tiettyjen päämäärien
tavoittelemiseksi. Viime aikoina on totuttu puhumaan siitä,
että johtamisen määrittävät kontekstin, esimiehen, alaisten
ja päämäärien muodostamat suhteet. Kontekstuaalisen johtamisnäkökulman mukaan johtamista ei voi mallintaa, vaan se
esiintyy kussakin yhteisössä ja kunakin aikana erityisellä tavalla (Fairhurst, 2011, 495).
Tutkijat ovat myös havainneet, että johtaminen näyttää katoavan, kun sitä pyritään havainnoimaan (Alvesson & Sveningsson, 2003, 376). Tämä johtamisen häipymisilmiö saattaa
osaltaan johtua siitä, että työyhteisössä johtamiseen osallistuvat tavallisesti monet henkilöt työprosessin edetessä. Koska
johtaminen on moni-ilmeinen ja hieman sekava ilmiö, se voi
onnistua ja epäonnistua monella tavalla. Vaikka johtamiseen
osallistuvat useat henkilöt, tiedämme, että sekä työyhteisön
onnistumiset että epäonnistumiset laitetaan aina esimiehen
piikkiin (Häkkinen, 2012).
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Johtamiseen liittyviä tarinoita tutkimalla on saatu selville muun muassa, että ihmiset osaavat toimintaansa jälkeenpäin tarkastelemalla kuvailla, millaista johtaminen jossakin
työyhteisössä oli. Tällöin työyhteisöä johtaneesta esimiehestä konstruoidaan useimmiten stereotyyppisellä tavalla joko
hyvä tai huono johtaja (Juuti, 2018). Johtamiselle, kuten niin
monelle muullekin työlle, on tyypillistä, että se kohdistuu
pääosin vasta tulossa oleviin tapahtumiin. Johtaminen vaatii
viisautta, kykyä tehdä hyviä suunnitelmia ja päätöksiä, jotka
koskevat tulevaisuutta hämmentävienkin tilanteiden vallitessa (Shotter & Tsoukas, 2014).
Yleisesti uskotaan, että poikkeuksellisen hyvä johtaja kykenee kohtaamaan epäselvät ja hämmentävät tilanteet kiinnittämällä huomiota juuri oikeisiin tilanteen ominaisuuksiin ja
näin luomaan mieleensä mallin, jonka kautta hän osaa tulkita
tilanteita. Ehkäpä kuitenkin haasteellisissa tilanteissa menestyminen on pikemminkin kiinni siitä, että johtaja osaa keskustella työskentelyyn osallistuvien henkilöiden kanssa tilanteesta jo ennen kuin työyhteisössä on tehty päätöksiä. Näin
ajatellen jaettua johtamista ei voida pitää uutena ilmiönä.
Jaettu johtajuus on kuitenkin viime aikoina noussut aivan uudenlaisen tieteellisen mielenkiinnon kohteeksi kontekstuaalisen johtamisnäkökulman kautta. Tällöin jaettua johtajuutta on
alettu pitää johtamisen vaativimpana ja ”korkeimpana tasona” (Juuti, 2017).
Jaettuun johtamiseen liittyy kuitenkin myös paljon väärinymmärryksiä. Usein ajatellaan, että jaetulla johtamisella tarkoitetaan sitä, ettei työyhteisössä ole esimiestä. Joskus myös
ajatellaan, että jaetun johtamisen myötä ajaudutaan antaa
mennä -tyylin käyttämiseen ja sitä myötä kaaokseen. Vielä
viime aikoinakin jotkut ovat jäsentäneet jaetun johtamisen rakenteelliseksi tai hallinnolliseksi ilmiöksi. Jaettu johtajuus ei
kuitenkaan tarkoita mitään edellä mainittua. Sen sijaan jaettu
johtajuus on yhteisiin päämääriin ja tiettyihin ihmisiin sitoutunutta johtamistäyteistä (leaderful) työskentelyä. Toisin sanoen jaettu johtajuus on sitä, että kaikki työhön osallistuvat
henkilöt ovat sitoutuneet työn päämääriin ja sitoutuneet myös
siihen, että juuri he tuon työn tekevät ja siksi he jakavat työhön liittyvät ajatuksensa keskenään.

Miksi jaetun johtajuuden tavoittelu
puhuttaa nykyisin?
On monia syitä, miksi jaettu johtajuus on noussut johtamistutkimuksen keskiöön viime aikoina (Gronn, 2002). Näiden
syiden taustalla olevia monimutkaisia tekijöitä voitaisiin
pelkistetysti kutsua nimikkeellä maailman monimutkaistuminen. Kun maailmasta on tullut entistä monimutkaisempaa
ja kun työyhteisöjen on entistä useammin kohdattava vaikeaselkoisia ongelmavyyhtejä, tarvitaan kaikkien rakentavaa panosta ongelmien ratkaisemiseksi ja työyhteisöjen onnistumisen varmistamiseksi.
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Jo informaatioyhteiskunnan syntyminen toi mukanaan uusia
ja yllättäviä tilanteita. Globalisaatio monimutkaisti edelleen
tilannetta. Vaikka entisestään kutistuneessa maailmassa kaikki tieto oli entistä helpommin saatavilla, käytettävissä olevien
tietojen runsaus oli omiaan vaikeuttamaan viisaiden päätösten tekemistä. Informaatiotulvan keskellä oli entistä vaikeampaa tietää, mihin tietoon tuli tarttua ja mitkä tiedot voitiin sivuuttaa työyhteisön kannalta merkityksettömänä.
Organisaatiot pyrkivät vastaamaan tähän tilanteeseen karkeasti ottaen pääosin kahden keinon avulla. Ensinnäkin organisaatiot asiantuntijavaltaistuivat. Organisaatioihin palkattiin
korkeasti koulutettuja ihmisiä, joilla oli paljon asiantuntemusta sekä kykyä itsenäiseen toimintaan. Toiseksi organisaatiot verkostoituivat. Verkostot saattoivat koostua alihankintaketjuista tai uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämiseksi
koostetuista hankkeista. Joka tapauksessa nämä uudet olosuhteet vaativat uudenlaista johtamista.
Luovaan työskentelyyn pyrkiviä asiantuntijoita ei voinut enää
johtaa perinteisellä johtajakeskeisellä tavalla. Tässä tilanteessa jaettu johtajuus tarjosi uudenlaisen ratkaisun. On paradoksaalista, että jaettu johtajuus on joutunut kovaan kilpailuun
sellaisten johtajakeskeisten mallien kanssa, jotka väittävät olevansa vuorovaikutteisia ja ihmiskeskeisiä. Johtamisen lehdissä julkaistut yhteenvedot osoittavat, että vielä viime aikoina transformationaalinen johtaminen ja autenttinen
johtaminen ovat yleisimpiä aiheita johtamista käsittelevien
artikkelien joukossa (Zhu, Song, Zhu & Johnson, 2019).
Myös kriisit, kuten koronakriisi, vaikuttavat johtamiseen.
On paradoksaalista, että kriisin ilmaantuminen antaa johtamiselle oikeutuksen. Ihmiset ikään kuin ”suostuvat” luovuttamaan osan itsenäisestä päätöksentekovallastaan johtajille,
jotta nämä veisivät heidät turvallisella tavalla kriisin ylitse.
Vaikka kriisi on nopea ja epäselvästi esiintyvä muutostilanne,
ihmiset eivät kriisin ilmentyessä yleensä ala entistä enemmän
keskustelemaan keskenään ja näin etsimään oikeanlaista etenemistietä. Jaetun johtajuuden etenemisen kannalta on kuitenkin huomattava, että kriisin vallitessa ihmiset henkisellä
tasolla lähentyvät toisiaan. Kriisin onnistunut ratkaiseminen
yhdistää ihmisiä ja luo uudenlaista kulttuuria.
Jaetun johtajuuden leviämisen kannalta keskeistä on ollut,
että monet organisaatiot ovat tehneet paljon työtä henkilöstöjohtamisen kehittämiseksi ja organisaation kulttuurin sekä
arvopohjan työstämiseksi. Kehittämistyön seurauksena yhä
useammat johdon edustajat ovat havainneet ihmisten asiantuntemuksen ja osaamisen merkityksen organisaatioille. Samalla useimmat kehittämistyöhön osallistuneet ihmiset ovat
hyväksyneet samanlaiset toiminnan reunaehdot, esimerkiksi
demokraattiset ja ihmisläheiset arvot työskentelynsä perustaksi. Kaikki tämä on ollut omiaan edesauttamaan jaetun johtamisen yleistymistä.
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Jaetun johtajuuden syntymisen
edellytykset
Jaetun johtamisen synnyttäminen ei yleensä ole mikään itsestään selvällä tavalla tai suoraviivaisesti etenevä prosessi. Monet organisaatiot ovat edelleen hierarkkisia koneistoja ja useiden esimiesten toiminnassa on puutteita. Nämä seikat ovat
omiaan vaikeuttamaan jaetun johtamisen syntymistä.
Hierarkkisessa organisaatiossa useimmiten painotetaan liiaksi esimieskeskeisyyttä ja pyritään vetämään rajaa esimiesten
ja muiden työntekijöiden välille. Tällaiset henkiset rajat estävät helposti aidon vuorovaikutuksen synnyn. Samalla ne pyrkivät selittämään esimiestoiminnan puutteet esimerkiksi jonkun vaikeaksi koetun henkilön aiheuttamiksi. Usein kuitenkin
ns. vaikea henkilö on vain herkkä ihminen, joka auttaa työyhteisön tunnetilojen sääntelyä oirehtimalla. Näin tehdessään
hän toimii työyhteisön ukkosenjohdattimena purkaen työyhteisön jäsenten kokemia paineita.
Jaettua johtajuutta eli kaikkien työyhteisön jäsenten innostunutta, päämäärähakuista ja yhteistyökeskeistä toimintaa on
vaikea saada aikaan, mikäli työyhteisössä ei arvosteta jokaisen työyhteisön jäsenen työpanosta ja anneta tilaa jokaisen
esittämille näkemyksille.
Jaetun johtamisen aikaansaaminen on ehkäpä helpointa aloittaa tarkastelemalla työyhteisön päämääriä. Usein on niin, että
työyhteisön jäsenet jäsentävät työyhteisön päämäärät varsin
eri tavalla. Tämä voi aiheutua heidän tehtäviensä ja koulutuksensa eroista. Tämä voi myös aiheutua siitä, ettei päämääristä
ole puhuttu riittävästi.
Suuressakin organisaatiossa on melko helppoa ottaa jokainen
organisaatiossa työskentelevä henkilö mukaan organisaation
strategiaa työstämään. Strategian työstämiselle on nykyisin lähes kaikissa organisaatioissa jatkuva tarve, sillä organisaatioiden ympäristöt ja uuden tekniikan, kuten esimerkiksi digitalisaation muodot, joita työssä käytetään, muuttuvat jatkuvasti.
Vaikka kaikki organisaation jäsenet olisivat osallistuneet organisaation strategian työstämiseen, saattaa strategia jäädä
kauas heidän työstään, mikäli kukin työyhteisö ei työstä myös
omaa strategiaansa. Strategian työstäminen saattaa kuulostaa juhlavalta, mutta mikäli strategiaprosessin vetäminen on
osaavissa käsissä, sen avulla voidaan käsitellä konkreettisia
asioita ja samalla avata niihin uudenlaisia näkökulmia, jotka
entistä tuoreemmalla tavalla jäsentävät asiakkaiden tarpeita ja
sitä, miten työyhteisön kannattaa toimia onnistuakseen.
Itse kunkin työntekijän työhön liittyvät tehtävät, jotka alun
alkaen ovat ehkä tuntuneet rutiininomaisilta ja jopa tylsiltä,
saavat uutta ulottuvuutta, jos niitä tarkastellaan työyhteisön
ja koko organisaation päämääriä vastaan. Toisen maailmansodan aikana eräällä tehtaalla Yhdysvalloissa huomattiin,
että sodan vuoksi vakituisten työntekijöiden tilalle palkatut
tilapäistyöntekijät, jotka valmistivat pienehköjä metalliosia,
alkoivat menettää mielenkiintoaan työtä kohtaan. Tämän
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vuoksi työntekijät vietiin lentokentälle ja heille näytettiin hävittäjää ja sanottiin, että he tekevät osia lentokoneisiin, joiden
avulla sotilaat taistelevat sodassa (Strauss & Sayles, 1967,
235). Tämä esimerkki osoittaa, että kaikkiin työhön liittyvistä
tehtävistä voi saada esille kiinnostavia piirteitä, jos niitä katsoo oikeasta näkökulmasta.
Työskentelyyn liittyy aina tunteita ja nämä tunteet vaikuttavat
siihen, millaista yhteistoimintaa ihmisten välille työpaikalla
syntyy. Pelkistetysti työyhteisöjen ilmapiirit voidaan jakaa Aja B-tyyppisiin (de Board, 2014). A-tyyppisessä organisaatioilmapiirissä on paljon ristiriitoja ja taisteluita yksilöiden,
ryhmien tai osastojen välillä. B-tyyppisessä organisaatioilmapiirissä ihmiset tuntevat voivansa turvallisin mielin kohdistaa
energiansa työtilanteisiin. B-tyyppinen organisaatio rohkaisee
ihmisiä tarkastelemaan avoimesti tosiasioita ja minimoimaan
defensiivisen käyttäytymisen. B-tyyppisessä organisaatiossa
ihmiset kokevat voivansa työskennellä ammattimaisesti, aikuisina toisten aikuisten joukossa (Juuti, 1995).
Jaettu johtajuus perustuu siihen, että ihmiset toimivat toisiaan arvostaen aikuismaisesti ja ammatillisesti. Tämä on helppo sanoa, mutta erittäin vaikea käytännössä toteuttaa. Tämä
johtuu siitä, että työyhteisöissä toimivat henkilöt ovat usein
koulutukseltaan ja kokemukseltaan lähellä toisiaan. Lisäksi
he työskentelevät jokseenkin samanlaisten tehtävien parissa.
Tällöin keskeiseksi voi nousta kysymys, kuka heistä on paras. Jokainen tietysti haluaa hyväksyntää ja arvostusta ja kokee olevansa muita parempi. Työssä ihmisen arvo määräytyy
usein muun muassa hänen ammattitaitonsa, osaamisensa ja
työpanoksensa perusteella. Jaettua johtajuutta rakennettaessa on syytä kiinnittää paljon huomiota siihen, että itse kunkin työyhteisön jäsenen vahvuudet pääsevät nousemaan esille
niin, että he itse ja muut osaavat arvostaa heitä. Jaetun johtajuuden syntymisessä on nimittäin keskeistä, että osataan antaa ja ottaa vastaan oma ja toisten työpanos sekä osataan jakaa
osaamista ja oppia muilta.
Yksi jaetun johtajuuden kulmakivistä ja samalla Akilleen
kantapäistä on erilaisuuden arvostaminen. Työyhteisö ei voi
olla luova eikä työyhteisö voi muutoinkaan hyvin, mikäli siellä ei arvosteta erilaisuutta. Erilaisuuden arvostaminen vaatii
sitä, että työyhteisön jäsenillä on riittävä itsetunto, jotta he
voivat antaa tilaa myös toisenlaisille ihmisille kuin he itse
ovat. Vain sellaiset henkilöt, jotka ovat riittävällä tavalla työstäneet omia kielteisiä puoliaan voivat hyväksyä erilaisuutta.
Nykyaika vaatii sitä, että jokainen työyhteisö on riittävän innovatiivinen, jotta se kykenee vastaamaan jatkuvasti muuttuvan ympäristön sille asettamiin haasteisiin tuoreella tavalla.
Innovatiivisuuden tavoittelussa keskeistä on kerätä jatkuvasti tietoa asiakkailta ja muilta organisaation ulkoisilta tahoilta
siitä, mihin suuntaan maailma on menossa. Lisäksi on keskeistä kuunnella erilaisia näkökulmia, jotta saadaan riittävästi
rakennuspuita uusille ajatuksille ja toimintatavoille.
Innovatiivinen organisaatio ei olekaan sellainen, jossa jokainen työyhteisön jäsen painaa itsekseen työtään otsasuonet
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kusteleva työyhteisö, jossa keskustellaan koko ajan siitä, mitä
ollaan tekemässä ja jaetaan myös työskentelyn taustalla oleviin perusteisiin liittyviä ajatuksia (Anderson, 1997).
Keskustelevassa työyhteisössä uskalletaan jakaa myös työhön
liittyvät tunteet. Tiedämme tutkimuksista, että ihmiset aistivat
herkästi toistensa tunnetiloja ja tämä vaikuttaa työskentelyyn.
Myönteiset tunteet luovat perustaa hyvälle työsuoritukselle
sekä edistävät myös hyvää ongelmanratkaisua. Ikävä kyllä
on huomattu, että kielteiset tunteet tarttuvat herkemmin kuin
myönteiset (Barsade, 2002, 644–652).
Kun tunteilla on merkittävä vaikutus ihmisten työskentelyyn
ja heidän mahdollisuuteensa tehdä hyvää yhteistyötä, on niitä kyettävä hallitsemaan työyhteisössä. Yhdessä työtä tekevien ihmisten onkin kyettävä synnyttämään läheisyyttä toinen
toistensa keskuuteen. Tämä edellyttää läsnäoloa ja myötätuntoa sekä sitä, että osataan rakentaa riittävän myönteinen, toivolle perustuva tunnelma työskentelyn perustaksi (Boyatzis
& McKee, 2005).

mintansa kautta antavan esikuvia muille. Kun työyhteisön jäsenet ovat omaksuneet nöyrän palveluasenteen toimintansa
ohjenuoraksi, yhteisiin päämääriin ponnisteleminen on entistä helpompaa, sillä näin tehdessään työpaikalla olevat ihmiset
kykenevät tekemään omia töitään luottaen siihen, että muiden
toiminnat tukevat heidän toimintaansa.
Palvelevassa johtamisessa on piirteitä, joita on muissakin hyvissä johtamistavoissa. Palveleva johtaminen korostaa luottamuksen rakentamista, oikeudenmukaisuutta, ihmisten arvostamista, keskustelevaa toimintatapaa, tunneherkkyyttä
ja halua kehittää toimintaa entistä paremmaksi (Greenleaf,
2002; Spears, 1998, 1–16).
Työyhteisön jäsenten on asetettava toiset itsensä yläpuolelle ja pyrittävä auttamaan heitä onnistumaan. Tämä edellyttää
etenkin esimiehiltä paljon, sillä heidän asemansa asettaa heidät epäsymmetriseen suhteeseen muihin nähden.

Kypsä ryhmäytyminen

Jaetun johtajuuden rakennuspuut
Jaettua johtamista voidaan kehittää monien eri keinojen avulla. Käsittelen tässä kolmea keskeistä keinoa, sillä niiden sisältämä sanoma on joka tapauksessa tavalla tai toisella sisällytettävä organisoitumiseen ja työskentelyyn, jotta niistä tulisi
yhteiselle innostukselle ja vastuunkannolle perustuvaa päämäärähakuista ja mielekästä toimintaa.

Palveleva johtaminen
Jaetun johtamisen synnyttäminen vaatii esimieheltä tietynlaisen ryhmää ja siinä olevia ihmisiä palvelevan asenteen omaksumista. Mikäli esimies ei omaksu tällaista johtamistyyliä,
hänen pyrkimyksensä jäävät vain hänen omiksi pyrkimyksikseen eivätkä muut ota niitä omikseen. Mikäli taas esimies
käyttää tasa-arvoiseen kohteluun ja muiden arvostamiseen
sekä asiakkaiden palvelemiseen liittyvää johtamistyyliä, hän
voi saada kaikki toiminnassa mukana olevat henkilöt pyrkimystensä taakse. Sanalla sanoen, tämä merkitsee palvelevan
johtamistyylin käyttämistä (Juuti, 2017, 147).
Palvelevan johtamistyylin käyttäminen on sitä tärkeämpää,
mitä hierarkkisempi organisaatio rakenteeltaan on. Tämä johtuu siitä, että keskeistä palvelevassa johtamisessa on palveluasenteen omaksuminen. Palveluasenteessa keskeistä on, että
palvelua suorittava henkilö asettuu palveltavan henkilön alapuolelle (Schein, 2009, 33). Toisen palveleminen vaatii nöyrää asennetta. Esimies, joka asettuu nöyrästi palvelemaan
muita, tasapainottaa esimiehen ja alaisen välisen organisoitumisesta johtuvan epäsymmetrisen asetelman. Näin syntyvä
entistä tasa-arvoisempi suhde mahdollistaa jaetun johtajuuden syntymisen. Lisäksi se auttaa myös muita omaksumaan
palveluasenteen, sillä usein on todettu esimiehen oman toi66 | Työn Tuuli 2/2020

Jaettuun johtajuuteen pyrittäessä esimiehen on herkällä tavalla tarkasteltava omaa suhdettaan paitsi jokaiseen työyhteisössä olevaan yksilöön myös johtamaansa ryhmään nähden.
Ryhmät elävät omaa ”elämäänsä”, ja tuota ryhmän ”elämää”
voidaan kuvata ryhmän kehitysvaiheiden avulla.
Jo 1960-luvun puolivälissä Tuckman (1965) kehitti oman näkemyksensä ryhmien kehitysvaiheista. Tämä näkemys kestää edelleen päivänvalon, sillä se kuvaa ymmärrettävällä ja
useimmiten paikkaansa pitävällä tavalla sitä, miten ryhmät
kehittyvät. Tuckman jakoi ryhmien kehitysvaiheet seuraavasti: 1) Muotoutuminen (forming), 2) Myrskyäminen (storming), 3) Normiutuminen (norming) ja 4) Suorittaminen
(performing). Jaetun johtajuuden syntymisen kannalta tässä
vaihejaossa on kiinnitettävä huomiota etenkin vaiheiden 3 ja
4 välisiin suhteisiin.
Ryhmän alkuvaiheella on sikäli merkitystä jaetun johtajuuden kannalta, että kahden ensimmäisen kehitysvaiheen aikana vallitseva kaaos saa useimmat esimiehet hykertelemään
tyytyväisyyttään, kun he pääsevät ryhmän kehitysvaiheeseen
kolme, jossa kukin ryhmän jäsen muodostaa yksilöllisen suhteen esimieheen. Tällöin nimittäin ryhmässä vallitsee ehkäpä ensimmäistä kertaa sen historian aikana järjestys. Tällöin
ryhmän jäsenet ovat löytäneet paikkansa ryhmässä ja ryhmään on syntynyt eräänlainen ”nokkimisjärjestys”. Yksilöt
ovat tällöin myös oppineet käyttäytymään ”nokkimisjärjestyksen” mukaisesti, sillä he tietävät, että jos he poikkeavat
tämän ”nokkimisjärjestyksen” mukaisista säännöistä ja käyttäytymismalleista, muut rankaisevat heitä tavalla tai toisella.
Useimmat ryhmät työelämän arkisella näyttämöllä ovat päätyneet tähän normittumisen vaiheeksi kutsuttuun kehitysvaiheeseen ja myös juuttuneet siihen. Osaltaan tämä juuttuminen
johtuu siitä, ettei esimiehillä ole halua pyrkiä siirtymään pois
tästä vaiheesta, sillä he pelkäävät, että ryhmä syystä tai toisesJaettu johtajuus

ta tällöin ajautuu takaisin kaaokseen. Lisäksi he eivät ymmärrä, millä keinoin he voisivat kehittää ryhmää tästä eteenpäin.
Esimiehiä ei voi moittia, sillä tapa, jonka avulla ryhmä voi
kehittyä normittumisen vaiheesta eteenpäin on ns. tavanomaisen logiikan vastainen. Ryhmä voi kehittyä normittumisen
vaiheesta eteenpäin seuraavalla tavalla: ”Kun ryhmä on kaaoksen jälkeen siirtynyt normittumisen vaiheeseen, jossa vallitsee näennäinen järjestys ryhmän jäsenten välillä, esimiehen
on annettava valtansa pois ja jaettava se ryhmän jäsenille”.
Ohje tuntuu hankalalta omaksua, sillä siinähän tunnutaan kehottavan esimiestä tekemään jotakin sellaista, joka voi suistaa
ryhmän takaisin kaaokseen. Ohjeen taustalla oleva logiikka
on kuitenkin vedenpitävä, sillä se tapa, jolla normittumisen
vaiheessa on saavutettu järjestys, on epäterve. Ryhmän jäsenet ovat normittumisen vaiheessa sopeutuneet tilanteeseen,
jossa he suhtautuvat enemmän tai vähemmän lapsenomaisesti
esimieheen ja organisaatioon. He eivät ole omaksuneet sitä,
että he muodostavat työyhteisön ja ovat myös vastuussa työyhteisön toiminnoista. Sen sijaan he vain tottelevat esimiehen
ohjeita. Tästä on osoituksena useiden esimiesasemassa olleiden kokemus siitä, että ihmiset kyselevät ”turhia” asioita, eivätkä näytä ottavan vastuuta toiminnoistaan.
Ainoa keino kannustaa ihmisiä aikuismaiseen, omasta ja työyhteisön toiminnasta vastuuta ottavaan toimintatapaan on antaa työyhteisön jäsenille lisää valtaa. Vanhastaan on tiedetty, että valta ja vastuu seuraavat toisiaan. Ihmisiltä on turha
odottaa vastuullista toimintaa, jos he kokevat, ettei heillä ole
valtaa toimia.

Hyvät ihmissuhteet
On ehkä turha korostaa jaetun johtajuuden yhteydessä erikseen hyvien ihmissuhteiden merkitystä. Kuitenkin jaettu johtajuus rakentuu hyville ihmissuhteille. Jos perinteinen johtaminen pyrkii rakentamaan suhdetta esimiehen ja kunkin
alaisen välille, on tämä korvattava jaetussa johtajuudessa näkemyksellä kaikkien työpaikalla olevien ihmisten suhteiden
varaan rakentuvasta työskentelytavasta. Jos edellä olevassa
virkkeessä esitetty ajatus tuntuu pelkältä sananhelinältä, ei
ole ymmärretty jaetun johtajuuden ydinsanomaa.
Jaettu johtajuus rakentuu työpaikalla olevien ihmisten työn
päämääriin sitoutumiselle ja sille, että he tunnistavat kaikkien työpaikalla olevien henkilöiden mukana olemisen näiden
päämäärien tavoittelussa. Tällöin kaiken toiminnan taustalla
oleva esimiehen meta-äänestä tulee vain yksi ääni muiden äänien joukossa. Samalla meta-äänen kuuntelun aiheuttama hiljaisuus muuttuu jatkuvaksi keskusteluksi. Jaetun johtajuuden
suurena vaatimuksena on, ettei tuo äänien jatkuva virta ala
kohdistua muihin kuin perustehtävän mukaisiin aiheisiin.
Jaetun johtajuuden onnistumisen seurauksena työyhteisö herää todella henkiin. Tällöin työyhteisössä työtään tekevät ihmiset ovat taitavalla tavalla vuorovaikutuksessa keskenään ja
Jaettu johtajuus

käyvät älykästä dialogia siitä, mitä he ammatillisen näkemyksensä puitteissa kokevat, että työyhteisön pitäisi tehdä sekä
siitä, miten heidän pitäisi toimia.
Jaettu johtajuus syntyy helpommin, mikäli työyhteisön jäsenet käyvät jatkuvaa dialogia työskentelyn kuluessa. Dialogin seurauksena he kasvavat ihmisinä, heistä tulee entistä avoimempia ja suvaitsevampia. Kun ihminen kokee, että
muut kuulevat hänen näkemyksiään, ja hän kuuntelee muiden
näkemyksiä, hän muuttuu ihmisenä. Ihmisenä kasvu ja kehittyminen on kuitenkin hidas prosessi. Vastaavasti työyhteisön
kehittyminen ja kypsyminen vie aikaa ja vaatii jatkuvaa ylläpitoa (Lambert, 2003, 423–425).

Jaetun johtajuuden haasteet
Ehkäpä suurin haaste jaetun johtajuuden aikaansaamisessa on
kulttuurimme, joka ei juuri anna malleja tämän tyyppiselle
työskentelylle ja organisoitumiselle. Kulttuurimme on perinteisesti painottanut esimieskeskeisyyttä. Tämä on puolestaan
ajanut organisaatiot opitun avuttomuuden tai funktionaalisen
typeryyden tilaan (Alvesson & Spicer, 2013, 184). Kun nykyinen ympäristö vaatii organisaatioilta jatkuvaa innovatiivisuutta ja uusien tuotteiden sekä palveluiden tuottamista, on
organisaatioiden kuitenkin muutettava radikaalisti omia johtamis- ja toimintatapojaan. Luovuus on ihmisissä, ja uuden
ideat useimmiten syntyvät ihmisten välisissä epävirallisissa
jutusteluissa. Tällaiselle toimintatavalle perinteiset suoritustehokkuutta ja taloudellista tuloksellisuutta painottavat organisaatiot eivät tavanomaisesti ole antaneet tilaa.
Jaetun johtajuuden kehittäjien on kyettävä vakuuttamaan organisaatioiden johto siitä, että jaetun johtajuuden käyttäminen kannattaa myös taloudellisessa mielessä. Argumenttina
tähän on, että nykyisin niin monissa organisaatioissa käytössä
oleva liiallinen taloudellisten seikkojen korostaminen on itse
asiassa lyhytnäköistä toimintaa. Sen seurauksena organisaatiot menettävät ne mahdollisuudet, joita olisi saavutettavissa
pidemmällä tähtäyksellä, jos organisaatiot panostaisivat uudenlaisten tuote- ja palvelutapojen kehittämiseen.
Toinen haaste on myös luonteeltaan kulttuurinen. Henkilöstö,
joka on tottunut työskentelemään tiukkojen suoritus- ja tulosraamien oloissa, ajautuu helposti turhanaikaisten keskustelujen käymiseen, mikäli se saa lisää vapautta. Tämä ajaa työyhteisön pois perustehtävästä. Jaetun johtajuuden kehittäjien on
kyettävä torjumaan perustehtävästä pois siirtyminen.
Ihmisten saaminen mukaan jaettua johtamista kehittämään
vaatii sitä, että organisaatiot näkevät sosiaaliseen järjestelmään
sijoittamisen investointina. Organisaatioiden sosiaalinen järjestelmä on perinteisesti sivuutettu investointeja ajateltaessa. Ihmisten välisiin suhteisiin, organisaation ilmapiiriin ja ihmisten
tunteisiin sekä työhyvinvointiin panostaminen on kuitenkin taloudellisestikin kannattavaa, sillä niihin panostaminen saattaa
siirtää organisaatiot entistä kypsemmälle toiminnan tasolle.
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Jää nähtäväksi kykenevätkö organisaatiot saavuttamaan jaetun
johtajuuden edustaman sydämen sivistykselle perustuvan organisoitumisen tason, ja kykeneekö se voittamaan johtajien ja
esimiesten egon korostamiselle perustuvan toimintatavan. n
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Pia Lappalainen

Työpaikan konfliktit itsensä johtamisen
kehittämisen triggerinä
Työelämässä merkittävin henkistä kuormitusta aiheuttava tekijä on ihmissuhdekonfliktit. Hallitussa prosessiohjauksessa konfliktien kaltaiset elämän käännekohdat voivat käynnistää positiivisia henkilötason vaikutuksia.
Konfliktien fasilitoitu sovittelu voi eheyttää työntekijän egon ja korjata tiimidynamiikan vauriot jopa konfliktia
edeltänyttä tilannetta paremmalle tasolle. Tervehdyttävien mekanismien ymmärtämiseksi artikkelissa kuvataan
työyhteisösovittelun periaatteet, jotka perustuvat restoratiivisen oikeuden, transformationaalisen johtajuuden ja
dialogisen prosessikonsultaation periaatteille. Ensimmäistä kertaa sovittelututkimuksen kentällä tässä yksilöidään ja kuvataan sovittelun hyötyjä osapuolten näkökulmasta. Empiirinen lomakekysely sovitteluun osallistuneiden havainnoista tarjoaa näyttöä konfliktien oppimisvaikutuksista: sovittelu yhdistetään minäpystyvyyden
ja omaehtoisuuden lisääntymiseen sekä voimaantumiseen, joka innostaa työntekijät itsensäjohtamistaitojen
kehittämiseen.
AVAINSANAT: henkilöristiriidat, itsensä johtaminen, posttraumaattinen kasvu, työyhteisösovittelu

Johdanto
Työntekijän kokemus työelämän laadusta ja omasta kohtelusta värittyy voimakkaimmin ihmissuhdekonflikteissa, jotka
tunnistetaan työelämän merkittävimmäksi henkistä kuormitusta aiheuttavaksi tekijäksi. Yksilötasolla ne syövät työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä ja organisaatiotasolla tehollista työaikaa (Lappalainen, 2018). Siksi työelämän laatua
kehitettäessä ja suorituskykyä parannettaessa huomio kannattaisi suunnata työn ympäristötekijöistä psykososiaaliseen
pääomaan, jonka rakentumisessa psykologinen turvallisuus ja
työntekijöiden keskinäinen luottamus ovat merkittävä arvoja
(Okhuysen ym., 2013).

Työpaikan konfliktit itsensä johtamisen kehittämisen triggerinä

Psykososiaalisen pääoman hallinta vaatii yksilön toimintaa ohjaavien tarpeiden ja tunteiden ymmärrystä (Korff ym.,
2017). Tarpeisiin vastaaminen puolestaan edellyttää äärimmäisen aitoa ja avointa vuorovaikutusta, jossa toiveet ja palaute tulevat ilmaistuiksi ja kuulluiksi. Valitettavasti tällainen vaihdanta ei ole perinteisesti kuulunut työkulttuuriimme,
mikä saattaa selittää konfliktien suuren määrän Suomessa:
pullotettuina tunnekuorma eskaloituu ja saattaa ryöpsähtää
ilmoille hallitsemattomasti, aiheuttaen lisää mielipahakertymää (Gellin, 2019) ja poissaoloja ja syöden tuottavuutta
(McKenzie, 2015).
Hieman yllättäen posttraumaattisen kasvun tutkijat ovat havainneet positiivisia henkilötason vaikutuksia niinkin dramaattisissa elämän käännekohdissa (Hammarlund, 2004;
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Heffer ym., 2009) kuin työpaikan konflikteissa (Joutsenniemi & Lipponen, 2015; Arpawonga ym., 2016). Vaikutusten
on arveltu liittyvän itsetuntemuksen lisääntymiseen ja elämätaitojen kehittymiseen. Myös kokemukset työyhteisösovittelun kentältä osoittavat, että konfliktien sovittelu ulkopuolisen asiantuntijan prosessiohjauksessa saattaa eheyttää
työntekijän egon ja korjata tiimidynamiikan vauriot jopa
konfliktia edeltänyttä tilannetta paremmalle tasolle (Järvinen & Luhtaniemi, 2013).

yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet värittävät yhteisön sosiaalista dynamiikkaa (Niitamo, 1999).

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on työyhteisösovittelun
vaikutuksiin pureutuva teorianmuodostus. Aiempi konfliktikirjallisuus on paneutunut sovittelukoulukuntien eroihin,
sovittelijan rooliin, fasilitointitekniikoiden teoretisointiin ja
sovitteluprosessin vaiheistukseen, jättäen vähemmälle huomiolle sovittelun osapuolten kokemusmaailman. Tämä artikkeli täyttää tämän aukon tarkastelemalla sovitteluprosessiin
osallistuneiden työntekijöiden kokemuksia.

Työelämäosaamisen kirjon laventuessa niin julkinen kuin
akateeminenkin keskustelu on huomioinut diversiteetin, yksilöiden moninaisuuden ja monitaustaisuuden. Tämän rikkauden on nähty uudistavan ajattelua, ruokkivan innovointia
(Desivilya ym., 2010) ja varmistavan monipuolisesti vastakkaiset argumentit huomioivan päätöksenteon (De Dreu &
Van Vianen, 2001). Samalla se on kääntänyt huomion työelämän laatuun: erilaisten persoonallisuuksien lisääntyvä kirjo saattaa samalla lisätä psykososiaalista kuormitusta, jonka
voimakkaimmin tunnekuormaa aiheuttava juurisyy löytyy
työntekijöiden välisistä ristiriidoista (Gellin, 2019). Tästä kehityksestä johtuen yksilöiden tunteidensäätelytaidot ja kyky
yhteisesti prosessoida yhteistyön herättämiä tunteita korostuvat. Aivotyötä voidaankin tänä päivänä perustellusti kutsua
tunnetyöksi (Fineman, 2003).

Kokemuksia lähestytään kahden päätutkimuskysymyksen
kautta, joista ensimmäiseen etsitään vastausta alan kirjallisuudesta ja toiseen empiriasta:

Vuorovaikutuksen kompleksisuus

1. Miten työyhteisön konfliktit ja niiden sovittelu vaikuttavat
organisaatiotasolla?
2. Miten työpaikan konfliktit ja niiden sovittelu vaikuttavat
yksilöön?
Työyhteisöjen konfliktien ja vuorovaikutusdynamiikan ymmärtämiseksi kuvataan lyhyesti aluksi konfliktien teoriaa.
Sovittelumenetelmä esitellään restoratiivisen työyhteisösovittelun periaatteiden kautta, jotka perustuvat restoratiiviseen
oikeuteen (Shank & Takaqi, 2004; Sherman & Strang 2007),
transformationaaliseen johtajuuteen (Hautala, 2005; Leban
ym., 2005) ja dialogiseen prosessikonsultaatioon (Pohjola
ym., 2018). Käytännön sovittelutoiminnan hahmottamiseksi
artikkelissa yksilöidään ja kuvataan sovittelun hyötyjä osapuolten näkökulmasta. Prosessin yhteistoimintaa ja yksilöä
tervehdyttävien mekanismien ymmärtämiseksi analysoidaan
sovitteluun osallistuneiden osapuolten narratiiveja.

Työn henkilökohtaistuminen ja
muuttuminen tunnetyöksi
Työn käsitteen muutos (Rouhiainen, 2005) on haastanut perinteisen syväosaamiseen perustuvan toimintamallin, jossa
työntekijä keskittyy asiantuntijuutensa kannalta oleelliseen
osaamisalueeseensa joko-tai -ajattelun mukaisesti valikoiden ja syventyen. Tämän kapean syväosaamisen kehittämisen rinnalle on astunut sekä-että -tyyppistä monialaistumista,
joka ei ulotu pelkästään analyyttiseen substanssiosaamiseen,
vaan vaatii työntekijöiltä kontekstuaalista osaamista, jota kutsutaan myös prososiaalisiksi, pehmeiksi tai siirrettäviksi työelämän metataidoiksi (Lappalainen, 2017). Nämä geneeriset
kyvykkyydet määrittävät, missä määrin yksilön alakohtainen
tietämys muuntuu koko työyhteisön voimavaraksi, ja miten
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Työn murroksen tutkimus on tunnistanut monia postmodernille ajalle tyypillisiä kuormitustekijöitä (Järvinen & Luhtaniemi, 2013). Erityisesti viestinnän määrän, monimuotoisuuden
ja kompleksisuuden lisääntyminen haastaa työntekijät paradigman muutokseen (Horila & Valo, 2016). Tämän seurauksena viestintä ei olekaan enää vain yhdensuuntaista tiedottamista ja tiedonsiirtoa vaan vuorovaikuttamista, suostuttelua,
motivointia, valmentamista, yhteisöllisyyden rakentamista ja
systeemiälykästä resonointia ympäristön kanssa (Hämäläinen
ym., 2018). Työn ympäristötekijöistä mm. johtamiskulttuurin
tiedetään mallintavan vuorovaikutusta joko aitoa ja avointa vaihdantaa lisäten tai tukahduttaen (Lappalainen, 2019b).
Myös toimistotyyppiratkaisujen tiedetään vaikuttavan dialogikulttuuriin; erityisesti monitilat näyttävät altistavan työntekijöitä kahnauksille (Sirola ym., 2017).
Vaikka konfliktit itsessään ovat vain harvoin yksinomaan
vahingollisia, suurta haittaa voi aiheuttaa tapa, jolla niihin
puututaan tai ollaan puuttumatta (Gibson & Callister, 2010).
Reilu, tasapuolisesti työntekijöitä kohteleva ja rakentavaa
dialogia tukeva konfliktinratkaisukulttuuri lisää kokemusta
oikeudenmukaisuudesta: olennaista ei ole se mistä riidellään,
vaan se, miten ongelmat ratkotaan (DeChurch, 2001) ja mitä
niistä opitaan (Lappalainen, 2019a).
Viestinnällisten työelämätaitojen ja konfliktien yhteys näkyy
myös vuorovaikutustutkimuksen kehityskulussa tietosisältöorientaatiosta yhteyksien rakentamiseen. Jo vuosikymmeniä
sitten yksilöiden välisistä viesteistä tunnistettiin niin asiakuin suhdeulottuvuus, joka ohjaa tulkintaa ja selittää, mikseivät viestit aina välity yksiselitteisinä vastaanottajalle (Watzlawick ym., 1967). Dialogin moniäänisyyden ajattelukaan ei
ole uusi, tunnistaen yksilöiden eroihin ja yhtäläisyyksiin perustuvan dynamiikan (Bakhtin, 1981). Akkommodaatioteoria
syntyi kuvaamaan viestinnän roolia sosiaalisen etäisyyden tai
läheisyyden rakentamisessa (Giles ym., 1991), ja relationaaTyöpaikan konfliktit itsensä johtamisen kehittämisen triggerinä

linen dialektiikka ilmaantui selittämään suhteiden dynamiikkaa. Kohteliaisuusteoria syventyi viestintään kasvojen säilyttämisestä neuvottelevana tavoitteellisena toimintana (Eelen,
2001), jossa sosiaaliset tarpeet ohjaavat identiteetin ja imagon
rakentamista (Arundali, 2010). Viimeaikaista tutkimuspainotusta kuvastaa Gerlanderin (2018) toteamus ihmissuhteiden
rakentumisesta viestinnässä ilmenevien ja siitä nousevien
vastakkaisten voimien dynaamiselle suhteelle.
Tämä kehityskaari nostaa keskiöön ihmissuhteisiin luonnollisena osana kuuluvat jännitteet ja syyt, joiden vuoksi viestintä
jo lähtökohtaisesti niin helposti epäonnistuu. Työpaikan konflikteissa on harvoin kyse puutteellisesta tiedonkulusta, vaan
sitä useammin tunteista, joita kollegan toiminta tai ontuvasta
vuorovaikutuksesta juontaneet väärinkäsitykset ovat herättäneet (Lappalainen, 2018).

Työelämän konfliktit
Konfliktien ratkomiseksi on pyritty ymmärtämään työpaikan
konfliktien juurisyitä ja äkkiseltään niitä on löydetty lisääntyneestä narsismista, sosiopatiasta ja psykopatiasta. Tämänkaltainen medikalisointi tai kiinnostus patologiaan on kuitenkin
konfliktitutkimuksen valossa osoittautunut epärelevantiksi (de Vries, 2001). Jos jokin yleispätevä, yhteinen nimittäjä
juurisyille pitäisi löytää, se voisi olla yli- tai väärin-tulkitseminen, mutta vielä syvemmälle kaivettaessa näiden pohjalta
löytyy persoonallisuuseroja tai puutteellisia työelämätaitoja
(Lappalainen, 2018).
Työelämässä on tunnistettu monenlaisia konflikteja ja niiden
mukaisia luokittelujakin on useita. Tyypillisimmin eripura
jaetaan tehtävä-, prosessi-, status- ja ihmissuhdekiistoihin,
mutta selvärajaisia eroja on vaikea tehdä, koska jatkuessaan
arkisiin tehtäväkonflikteihinkin alkaa sekoittua ihmissuhdekonflikteille tyypillistä henkilökohtaistumista ja tunnekuormaa (Meng ym., 2015; Greer & Jehn, 2007).
Vaikka ihmissuhdeongelmat onkin tunnistettu vakavaksi
henkisen kuormituksen aiheuttajaksi (Kessler ym., 2013),
työpaikan konfliktit voivat tarjota myös potentiaalia oppiville ja uutta luoville organisaatioille (De Dreu & Van Vianen, 2001). Ristiriitaiset näkemykset salliva dialogi varmistaa monipuolista päätöksentekoa tukevan argumentoinnin,
luotettavan riskienhallinnan ja turvallisen ideoinnin. Tämän
uudistumista ja operatiivista toimintaa tukevan organisaatiotason vaikutuksen rinnalla on esitetty toinenkin myönteinen vaikutus, joka ilmenee yksilötasolla: konfliktit saattavat
parhaimmillaan tarjota oppimisvaikutuksia ja tukea yksilön
kasvua trauman transformationaalisen prosessoinnin kautta
(Järvinen & Luhtaniemi, 2013).
Ratkaisun keinot ja konfliktin prosessoinnin tapa jakavat sovittelumenetelmät kahteen ääripäähän (Charkoydian, 2014).
Toisesta ääripäästä löytyy direktiivinen koulukunta, jossa
sovittelijan vahvan evaluatiivisella otteella on tärkeä rooli
määritettäessä syyllistä tai väärintekijää sekä rangaistusta
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rikkomuksesta. Evaluatiivisissa sovitteluissa osapuolet lähinnä seuraavat ohjeita ja toimivat auktoriteetin määräysten
mukaan, jolloin ajattelullakaan ei ole tilaa jalostua (Wall &
Kessler, 2012.) Tämä napakka ja sisällöllisesti ohjattu menetelmä tuottaa aika-tehokkaasti juridisen sopimuksen tosiasioihin keskittyen. Toisen ääripään fasilitoivat menetelmät
antavat enemmän huomiota tunnekokemuksille ja omistajuutta osapuolille, sovittelijan ainoastaan ohjatessa prosessia (Ervasti & Nylund, 2014). Tämän suuntauksen työskentelyn on arveltu synnyttävän posttraumaattista kasvua
(Lappalainen, 2019a).

Posttraumaattinen kasvu
Traumalla tarkoitetaan psyykkistä vammaa tai elämäkriisiä,
joka keskeisellä tavalla muuttaa yksilön elämäntarinan kulun, murentaa psykologista turvallisuutta ja vie uskon elämän hyvyyteen. Trauma voi olla yhtäkkinen ja massiivinen
tai seurausta pitkäkestoisesti toistuvista ärsykkeiden sumasta (Riekki, 2014).
Yllättäen näillä elämältä pohjan vievillä tapahtumilla voi
olla yksilölle myönteisiäkin seurauksia. Posttraumaattisella kasvulla tarkoitetaan ”trauman kokemuksesta seurannutta psykologista kasvua, joka ilmenee yksilön arvostuksissa,
asenteissa ja toiminnassa” (Joutsenniemi & Lipponen, 2015,
2515). Mahdollinen kasvu ei poista traumasta aiheutunutta
vauriota, mutta saattaa lieventää sitä. Trauman lieventäminen ei sinänsä käynnistä kasvua vaan vaatii itseen ja ympäröivään maailmaan liittyvien käsitysten muokkaamista.
Tämä kasvu ei eroa normaalista elämään kuuluvasta kehityksestä mutta vaatii tuekseen psyykkistä sietokykyä ja psykologista työstämistä tai mukauttamista. Näiden avulla tapahtuu myönteistä sopeutumista (Fredrickson & Levenson,
1998; Fredrickson & Branigan, 2005), joka mahdollistaa
selviytymisen ja suojaa tulevissa vastoinkäymisissä vahvistamalla resilienssiä (Richardson, 2013).
Näiden sopeutumista ja resilienssiä tukevien kykyjen lisäksi persoonallisuuden piirteillä on yhteys posttraumaattisiin
vaikutuksiin: siinä missä ulospäinsuuntautuneisuus, avoimuus uudelle, miellyttävyys ja tunnollisuus myötävaikuttavat kasvun käynnistymiseen, neuroottisuus puolestaan vähentää sen todennäköisyyttä. Traumaperäiseen kasvuun liitetään
mittaamisongelma, joka juontuu siitä, ettei ilmiöön liitetty
kyvykkyys ole yksilön piirre, vaan sopeutumisprosesseja ja
toimintaa, jossa yhdistyy niin yksilö- kuin ympäristötekijöitäkin. Sitä ei siis voi yksiselitteisesti yhdistää taloudelliseen tai
muuhun menestymiseen elämässä, vaan se näkyy vaikeammin mitattavina lisääntyneenä elämän arvostamisena, ihmissuhteiden merkityksellisyyden kasvuna, muuttuneina priori
teetteina ja henkisyyden lisääntymisenä (Joutsenniemi &
Lipponen, 2015).
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Työyhteisösovittelu posttraumaattisen
kasvun triggerinä
Kriisien tutkimus on tähän asti keskittynyt lähinnä itse traumaan sen seurausten ja erilaisten interventioiden vaikutusten
sijaan (Hammarlund, 2004). Tämän vuoksi vaikeiden työpaikkakonfliktien sovittelustakin tiedetään teoriassa yleisesti
vain tämän artikkelin esiymmärryksenä palveleva olettamus,
että se sysää käyntiin monia psykososiaalisia vaikutuksia
(Järvinen & Luhtaniemi, 2013). Mekaaninen sovittelu ei siis
automaattisesti johda posttraumaattiseen kasvuun. Se vaatii
tuekseen psykologista turvallisuutta ja ajatteluprosessin ohjausta. Sitä vastoin syyllisyyden, pelon ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksista voi muodostua ylitsepääsemättömiä
kasvun esteitä. Dialogisen prosessikonsultaation mukainen
omistajuuden pysyttäminen osapuolilla itsellään on ehdoton
edellytys yksilön ajattelun muutokselle ja henkilökohtaiselle
kasvulle (Pohjola ym., 2018).
Tämän vuoksi transformationaalisen sovittelun perusarvojen on toteuduttava prosessin kaikissa vaiheissa. Sovittelijat
koulutetaan fasilitoimaan sovitteluprosessia tasapuolisesti, puolueettomasti ja ihmisarvoa kunnioittavasti, tavoitteenaan restoratiivisen oikeuden mukainen egon eheyttäminen
ja ihmissuhdevaurioiden korjaaminen. Kasvojen menetyksiltä suojaava toimintatapa varmistaa, ettei kukaan osapuolista tule syyllistetyksi ja tuomituksi, ja prosessin vastuullinen
ohjaus varmistaa turvallisen osallistumisen ilman pelkoa hylkäämisestä tai eristämisestä. Ratkaisukeskeisyydellä (Järvinen & Luhtaniemi, 2013) vältetään ikäviin asioihin palaamiseen, yhteiseen muistelemiseen ja ongelmaan keskittymiseen
mahdollisesti liitetyt vahingolliset reaktiot (Rime ym., 2013).
Pelkkä ulkopuolisen sovittelijan tarjoama ulkoinen ohjaus ei
kuitenkaan riitä varmistamaan kasvua, vaan siihen tarvitaan
osapuolten sitoutumista. Aktiivinen toimijuus ennustaa posttraumaattista kasvua rakentaen uskoa omiin kykyihin. Siinä
keskeinen ehto on itsehallintakyvyn lisääntyminen (Dekel
ym., 2011), mikä sovittelussa varmistetaan omistajuutta tukemalla, korostamalla vastuuta ja vapautta osallistujien oikeuksina. Tämän vuoksi sovittelija ei määrittele, mitä sisältöjä
keskusteluissa käsitellään, vaan ainoastaan mahdollistaa ongelmien juurisyihin syventymisen prosessin vaiheita seuraten. Tämä vaatii kuitenkin tuekseen tietyt reunaehdot, jotka
ovat sovittelijan vastuulla ja joita pidetään sovittelijan arvoina (Gellin, 2019).
Sovittelijan tärkein tehtävä on turvata osapuolten psykologinen turvallisuus ja luottamuksen ilmapiiri, muutoin nämä
henkilökohtaista riskinottoa välttääkseen pitävät keskustelun turvallisissa, pintapuolisissa ja työn rakenteisiin liittyvissä teemoissa. Sovittelija ohjaa prosessia tavalla, jossa alkuun
eriävät henkilökohtaiset tavoitteet suuntautuvat kohti kollektiivisia päämääriä. Sovittelija johtaa prosessia transformatiivisella otteella, mahdollistaen ajattelun ja toiminnan muutoksen varmistamalla aidon vaihdannan ja sitä kautta yhteisen
ymmärryksen syntymisen (Rebelo ym., 2018).
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Transformatiivisuus ilmenee neljän dialogisen periaatteen
kautta. Itsesäätelyn merkitystä korostamalla ja omalla käytöksellään mallintamalla sovittelija varmistaa, ettei keskusteluiden aikana synny uutta tunnevahinkoa loukkausten tai
hyökkäysten kautta. Levollinen pysähtyminen aktiiviseen
kuunteluun ja läsnäoloon rakentavan keskustelun toisena peruspilarina mahdollistaa toisilta oppimisen ja yhteisen ymmärryksen syntymisen. Kolmas dialogin rakentaja on assertiivinen, jämäkkä ilmaisu, jonka oppiminen keskusteluiden
aikana lisää voimaantumisen tunnetta ja mahdollistaa konfliktinehkäisytaitojen kehittymisen. Viimeisenä kuvaan astuu
myötäeläminen ja empatia, jotka ovat aidon dialogin seurauksia ennakkoedellytysten sijaan. Tällöin yksilöiden näkökulmat ovat jo lähentyneet ja usko hyvään on palautunut (Lappalainen, 2017).
Näillä tekijöillä mahdollistetaan transformaatio, jossa ahaahetkien oivallukset kehystävät tilanteen toisin ja saavat yksilöt määrittelemään itsensä, toisensa ja keskinäisen dynamiikkansa uudella tavalla. Tämä on yleensä se käännekohta, joka
vie polarisoituneen väittelyn toiselle abstraktiotasolle ja saattaa toisistaan erkaantuneet intressit yhteen. Tämä herääminen
omaan kyvykkyyteen käynnistää uteliaan itsen tarkastelun ja
minätietoisuuden lisääntymisen ja johtaa innostuneen itsensä
johtamisen kautta parhaimmillaan henkilökohtaisen elämäntarinan uudelleen kirjoittamiseen (Putnam, 2004, 2010).
Siirtymä konfliktin ahdistuksesta henkilökohtaisen kapasiteetin lisääntymiseen on kuitenkin vaivalloinen. Sovittelu käynnistää tyypillisesti osallistujissa epämukavuutta, syvällistä
moraalista reflektointia ja yrityksen arvojen ja johtamiskulttuurin kyseenalaistamista. Osallistuminen koetaan pääsääntöisesti epämiellyttäväksi ja kuormittavaksi, ja osallistumispakko herättää vastarintaa. Toisaalta työntekijät oivaltavat
kollektiivisen vastuunsa keskusteluiden onnistumiseksi, eivätkä halua torpedoida lähikollegoiden mahdollisuutta ongelmien ratkaisuun (Lappalainen, 2019a).
Keskusteluiden alkaessa tämä henkinen vastustus näkyy puhumattomuutena ja itsepintaisena omassa positiossa pitäytymisenä. Pakottamisen ja painostamisen sijaan sovittelija
nojaa näissä tilanteissa dialogisen prosessikonsultaation fasilitointityökaluihin ja kutsuu osapuolia jakamiseen, jossa
nämä pienin askelin lähenevät toisiaan. (Sirola ym., 2017).
Luottamuksen kasvaessa ja psykologisen turvallisuudentunteen vahvistuessa osallistujat eivät pelkästään liiku horisontaalisesti kohti toisiaan vaan myös vertikaalisesti kohti työyhteisöongelmien juurisyitä. Syvenevä vuoropuhelu käy kohti
inhimillisiä tarpeita ja tunnekuormaa, joka yleisemmin juontaa arvostuksen puutteesta. Tämä arvottomuuden kokemus
vahvistuu yksilön etsiessä kokemukselleen näyttöä ja tukea
kanssakäymistilanteista. Tulkinnat vahvistuvat ja havainnot kumuloituvat kipeäksi sumaksi, joka todistaa itse itseään
(Lappalainen 2019a).
Sovitteludialogissa käydään rohkeasti kohti tätä mielipahakertymää ja puretaan sumaa kerros kerrokselta. Tässä käsittelyssä kukin havainto tai tapahtuma otetaan neutraaliin, yhteiseen käsittelyyn, jossa yhdessä ihmetellään keskustelijoiden
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välillä olevaa ilmiötä, syyllistämättä ja leimaamatta. Sitä mukaa kun epäselvä asia vuorollaan asettuu mittasuhteisiinsa,
osapuolet rohkaistuvat väärinkäsityksen oikenemiseen liittyvän helpotuksen saattelemana ottamaan taas seuraavan asian
tarkasteluun. Moraalisen, kollektiivisen velvoitteen rinnalle
rakentuu tunne osallisuudesta, omistajuudesta ja reiluudes-

ta, kun työntekijät pääsevät vaikuttamaan omaan työarkeensa
(Järvinen & Luhtaniemi, 2013). Taulukossa 1 koostetaan tämän artikkelin empirian pohjalta työyhteisökonfliktien ja niiden sovittelun keskeisiä elementtejä rinnastaen niitä psyykkiseen traumaan ja lääketieteelliseen terapiaan (Joutsenniemi &
Lipponen, 2015; Riekki, 2014).

Taulukko 1. Konfliktien ja kriisien rinnastaminen.

Työelämäkonflikti
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sosiaalinen kriisi

psyykkinen kriisi

koulutettu sovittelija kuuntelee rohkaisten
narratiivin muodostamiseen
sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulma

kliininen asiantuntija kuuntelee oireita
diagnosoinnin tueksi
psykiatrinen ja yksilökeskeinen näkökulma

kohtaaminen luonnollisena elämäntapahtumana

kohtaaminen katastrofina

sietokyvyn ylittyminen

sietokyvyn ylittyminen

toistuvien ärsykkeiden kumuloituva suma (II-tyypin
trauma)
jatkuva, vähittäinen traumatisoituminen

yksi voimakas ärsyke (I-tyypin trauma)

dialoginen, fasilitatiivinen prosessikonsultaatio
käsittelyn keinona
uskomusjärjestelmän horjuminen, ammatillisen
itseluottamuksen murtuminen ja toivottomuus

lääketieteellinen hoito ja konsultaatio

reagointi pyrkii turvaamaan sosiaalisten tarpeiden
täyttymisen
vetäytyminen tai vieraantuminen
selviytymiskeinona
rooli osapuolena

reagointi pyrkii kannattelemaan sisäistä
homeostasiaa
rutiinit ja arjessa pysyminen
selviytymiskeinona
rooli uhrina

subjektiivisen narratiivin restoratiivinen tarkastelu

oireiden objektiivinen todentaminen

rajattoman ja kiireettömän ajan antaminen
narratiiveille
huomioiden sanoittaminen dialogissa työyhteisön
kanssa

ajanvarauksen puitteissa tapahtuva puhe

emootioiden tarkastelu ja hyväksyminen

emootioiden huomioiminen

väärinymmärrysten tunnistaminen

epäonnen tai pahan hyväksyminen osana
elämää
asiantuntijan psykologinen tuki

työyhteisön sosiaalinen tuki
seurantakeskustelu

u

Elämänkriisi

voimaantuminen ja omistajuuden lisääntyminen

t

e

yllättävä, yhtäkkinen traumatisoituminen

uskomusjärjestelmän horjuminen,
haavoittuneisuuden ja toivottomuuden tunne

a

p

i

oireiden raportointi kliinisesti

a

muutoksen arviointi muistelemalla ja
itsearvioimalla
minä-pystyvyyden lisääntyminen

itsen uudelleenmäärittely sekä kollegoiden ja
tiimidynamiikan uudelleenmäärittely

itsen uudelleenmäärittely ja egon eheytyminen

harmonian rakentuminen

elämänhallinnan tunteen lisääntyminen

ammatillisten arvojen muuttuminen

elämänarvojen muuttuminen

transformaatio
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posttraumaattinen kasvu
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Menetelmä
Sovittelu on työkaluna suhteellisen uusi. Sitä tutkivat menetelmät ovat keskittyneet pitkälti kuvaamaan sovittelun koulukuntia, sovittelutyylejä ja sovittelijan valitsemia työkaluja.
Osapuolten kokemuksia ja näkemyksiä on sen sijaan tutkittu
vähän, minkä vuoksi tämän artikkelin taustalla olevassa alkuperäisessä kyselylomaketutkimuksessa sovittelun osapuolilta pyydettiin nimettömästi vastausta kolmeen kysymykseen:
1) Mikä sovittelussa oli hankalaa, vaikeaa, epämiellyttävää?
2) Mikä sovittelussa oli antoisaa, hyödyllistä, palkitsevaa? 3)
Miten sovittelijat olisivat voineet auttaa paremmin?
Tämänkaltainen tieto oli tarpeen, kun Suomeen rakennettiin
tutkimusperustaista työyhteisösovittelijakoulutusta yliopistojen täydennyskoulutusyksiköihin (Lappalainen, 2019a). Kyselylomake kohdennettiin vuosina 2017–2019 käynnistettyjen 17
sovittelutapauksen osallistujille, joita oli yhteensä 102. Heistä 59 vastasi kyselyyn. Kohtuullinen vastausprosentti, 57,8%,
selittyy sillä, että osaa tiimeistä pyydettiin täyttämään kysely
paikan päällä välittömästi seurantatapaamisen päätyttyä. Tämän vuoksi heiltä ei pyydetty vastaajatietoja; nimettömyys olisi vaarantunut pienen tiimin tuloksia tarkasteltaessa. Otoksen
keruu jatkuu edelleen koulutusohjelmien kehittämiseksi. Tässä
keskitytään tutkimuksenrajauksen vuoksi kysymykseen 2.
Vaikka tutkimus rakennettiin yksinkertaisen palautekyselyn
varaan, se mahdollisti hieman yllättäen polun syvempään
analysointiin. Alun perin lähes epätieteellinen rajaamattomuus johtui tutkimusaiheen uutuudesta – mistä kysymyksistä
käsin olisi mahdollista tarkastella jotain niin uutta ja arvaamatonta; miten rajata jotain niin hahmottamatonta? Toisaalta rajaamattomat kysymykset seurasivat sovittelun ideologiaa, avoimia kysymyksiä ja kutsua käsittelyyn (Pohjola ym.,
2018). Kysymysten avoimuus rohkaisi sovitteluun osallistuneet kirjaamaan tunnollisen perinpohjaisia ja äärimmäisen
henkilökohtaisia kuvauksia kokemastaan. Tämä vapaaehtoinen lisäponnistus kertonee mielen kuormasta ja pakottavasta
tarpeesta saada jäsentää kokemustaan henkilölle, joka oli ollut läsnä tällä alkuun tuskaisella matkalla konfliktista sopuun
ja joka ymmärsi.
Näiden henkilökohtaisten kertomusten tarkastelu vaati narratiivista otetta. Narratiivien analyysissä näkyy sosiaalipsykologinen tutkimusorientaatio, jossa huomio on osallistujien
sosio-emotiivisessa kokemusmaailmassa (Miettinen, 2019).
Analysointi perustui hermeneuttiseen tutkimusotteeseen,
jossa pyritään tulkitsemaan ja ymmärtämään osallistujien
kokemusmaailmaa. Esiymmärryksenä palveli tutkijan oma
työhistoria työyhteisösovittelijana, mikä toisaalta saattaa ennakkokäsitysten kautta vaarantaa objektiivisen tarkastelun,
toisaalta syventää tulkintaa subjektiivisen syväymmärryksen
ja kokemuksellisuuden kautta, osallistuvan havainnoinnin tavoin (Vinten, 1994; Tedlock, 1991; Vidich, 1955).

kaan (Laine, 2010). Tutkijan konkreettisena tehtävänä oli
sisällönanalyysin keinoin tematisoida ja käsitteellistää sovittelun osapuolten sovittelulle antamia merkityksiä käsitteenja teorianmuodostuksen tavoittelemiseksi (Crawford ym.,
2008). Analyysin keskiössä oli sovittelun vaikutukset ja niille
annetut positiiviset merkitykset.

Narratiivien temaattinen sisältöanalyysi
Taulukkoon 2 on listattu teemoittain sitaatteja vastaajien narratiiveista ja vastauksista tämän artikkelin tutkimuskysymykseen. Teemoja aineistosta voidaan tunnistaa seitsemän:
1. puhumisen merkityksen ymmärtäminen ihmissuhteiden
rakentumiselle,
2. elämän ymmärryksen lisääntyminen,
3. ulkopuolisen tuen merkityksen arvostaminen,
4. tuen merkityksen tunnistaminen esimiehenä kehittymiselle,
5. voimaantuminen,
6. reflektoinnin ja itsetuntemuksen merkityksen
ymmärtäminen ja
7. sovitteluun liittyvän vastahakoisuuden murtuminen.

Johtopäätökset
Narratiivien tarkastelu tuotti uutta, yksityiskohtaista tietoa,
vahvistaen aiemmat, spekulatiiviset arviot sovittelun hyödyistä. Vastauksista nousseet pääteemat antavat näyttöä sovittelun posttraumaattista kasvua tukevasta vaikutuksesta ja työelämässä niin tärkeästä itsensä johtamiseen motivoitumisesta.
Kuuntelemisen ja empatian sekä työhyvinvoinnin välillä
oleva yhteys on tunnistettu (Laajalahti, 2016), ja siten vuorovaikutus palvelee työn imua ja tuottavuutta (Lappalainen
ym., 2019b). Tätä yhteyttä onnistutaan tukemaan konfliktin
transformationaalisella prosessoinnilla: kuulluksi tulemisesta
seuraa arvostuksen kokemus, joka vapauttaa yksilön voimavaroja tavalla, joka näkyy syvempinä ihmissuhteina, muiden
arvostuksena ja positiivisena dialogina. Lamaantuneista yksilöistä tulee itseohjautuvia työntekijöitä.
Sovitteluprosessin näkökulmasta vastauksista kuvastuu asennemuutos alun vastahakoisuudesta lopun hämmästykseen:
sovittelu ei loppujen lopuksi ollutkaan huono kokemus vaan
oikeus, jonka pitäisi olla kaikkien ulottuvilla. Sovitteluun
kohdistuvan vastarinnan murtamisessa näistä tuloksista on
apua: jatkossa sovittelijat voivat prosessia käynnistäessään
käyttää osapuolten kokemuksia argumenttina ajallisen (ja taloudellisen) investoinnin puolesta.

Koska vastaajien kuvaukset olivat kirjallisessa muodossa, tutkimuksessa tukeuduttiin traditionaaliseen tekstihermeneutiik-
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Taulukko 2. Vastaajien positiiviset havainnot sovittelusta.

1. Puhumisen
merkityksen
ymmärtäminen
ihmissuhteiden
rakentumiselle
(Baxter &
Montgomery,
1996)

2. Elämän
ymmärryksen
lisääntyminen
(Miettinen, 2019)

On tärkeää nostaa asiat keskusteluun ja tukea kiusatuksi tullutta. Pahinta on jäädä yksin.
Jatkossa kynnys puhua vaikeista asioista on taatusti matalampi.

Ainahan on hankalaa kohdata ongelmat suoraan. Sovittelutilanteessa pystyimme harjoittelemaan
asioiden sanomista suoraan.
Asiat tuli puhutuksi, lopulta ehkä tämänkin takia varsinaiseen ongelmaan liittynyt asia ratkesi.

Riidat tuotiin yhteiseen käsittelyyn, ja silloin piiloiset mutta silti tiedostetut jännitteet purkautuivat.
Helpotti kun kukin sai puhua suunsa puhtaaksi.

Jotenkin käsitin kaiken aiemmin ihan väärin, kun ajattelin että me ollaan liian erilaisia. Nyt tajuan,
että sehän onkin tosi hyvä juttu.

Joillekin ammattimainen käytös oikeasti tarkoittaa sitä, ettei tunteita näytetä työpaikalla. On hienotunteista, ettei heitä pakoteta avautumaan.
Ihmeellistä miten mitätön ja triviaali juurisyy ongelmille paljastui.
Tällainen käsittely muuttaa ihmistä, parempaan.

Ulkopuolisten sovittelijoiden mukana olo oli hyvä asia.

En tiedä, kuinka voisin sinua enemmän kiittää, mutta olet mullistanut ajatteluni.
3. Ulkopuolisen
tuen
merkityksen
arvostus
(Salomaa, 2017)

Huolimatta siitä, miten kuormittavaa tämä oli, olo on nyt hyvä ja olen kiitollinen että tämä tapahtui
juuri minulle.
Se, että asiaa käsitteli ulkopuolinen henkilö, on mielestäni hyvä.

Olen äärettömän kiitollinen kaikesta kokemastani ja siitä, että minulla oli hyvä ihminen rinnalla
reflektoimassa omia ajatuksiani.
Opin tässä koko ajan lisää ja sovittelija oli kyllä hieno peili toiminnalleni.
Sovittelijat saivat tilanteessa henkilöiden perimmäisiä motiiveja esille.

On ollut etuoikeus saada olla mukana sovittelussasi, vaikka itse sovitteluun johtaneet tapahtumat
eivät miellyttäviä ole olleetkaan.
4. Tuen
merkityksen
tunnistaminen
esimiehenä
kehittymiselle
(Kopperud ym.,
2014)
5. Voimaantuminen

Olen suunnattomasti nauttinut siitä, että olen saanut sovittelijasta peilin omalle toiminnalleni, johtamiselleni ja tavoilleni. En ole hetkeen päässyt sparraamaan omaa tekemistäni ulkopuolisen silmin,
ja se on ollut todella antoisaa ja koen sen erittäin kehittävänä oman toimintani osalta.

Sinun kohtaaminen on ollut tämän vuoden kohokohtia ja olet ihan varmasti top3 ihmisten joukossa,
jotka ovat vaikuttaneet minun ajatteluuni ja johtamiseen työurani aikana.
Kyllä sinä olet minua esimiehenä tukenut ja kasvattanut aivan valtavasti. Lisäksi se ihmisenä itsenään kasvaminen tähän päälle.

Kokonaistilanne tiimissä on mennyt parempaan suuntaan. Se tuntuu todella hyvältä. Teen parhaani,
että hyvä suunta myös jatkuu.
Sovittelu on todella voimauttanut minua.

Nyt uskallan luottaa siihen, että olen todella tehnyt kaikkeni, vapauduin itsesyytöksistä.
6. Reflektoinnin
ja itsetuntemuksen
merkityksen
ymmärtäminen
(Bar-On, 2006)

7. Sovitteluun
liittyvän
vastarinnan
murtuminen
(Lappalainen,
2017)

Koen että tässä prosessissa sain ikkunan, josta katsoa itseäni niin, että pystyn jatkossa toimimaan
fiksummin, etenkin negatiivisissa & haastavissa tilanteissa. Tämän äärellä olen nöyrä ja kiitollinen.
Ihan ansiosta tuli palautetta.

Ehkä tässä on hivenen oppinut armollisuutta itseään kohtaankin. Sekään ei ole ollut ollenkaan vahvuuksiani, mutta hyvä, että sen armollisuuden nyt jo tunnistaa. Ja ehkä jopa tunnustaa.
On tämä nyt jo opettanut minulle paljon. Tässä kohtaa pitää reilusti pysytellä itsensä ulkopuolella,
jotta näkee tilannetta. Sekin on uudenlainen kokemus.

Alkuun tuntui, että meidät pakotettiin tähän. Nyt se tuntuu etuoikeudelta, jonka pitäisi olla kaikkien
ulottuvilla.”
Pyydän anteeksi aiempaa penseää suhtautumistani. Olit oikeassa – sovittelun hyödyt ymmärtää
vasta kun siihen osallistuu.

Huolimatta siitä, miten kuormittavaa tämä oli, olo on nyt hyvä ja olen kiitollinen että tämä tapahtui
juuri minulle.
Eihän tämä ollutkaan yhtään niin hirveetä kuin etukäteen pelkäsin.
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Taulukkoon 3 on koostettu tämän tutkimuksen kahden tutkimuskysymyksen kautta havaitut sovittelun myönteiset vaikutukset kirjallisuuskatsauksen ja tässä kerätyn empirian

tuottamina. Yksilö- ja organisaation vaikutukset on jaettu affektiivisiin, relationaalisiin ja kognitiivisiin vaikutuksiin.

Taulukko 3. Sovittelun vaikutukset osapuolten kokemina.

Affektiiviset vaikutukset

Relationaaliset vaikutukset

Kognitiiviset vaikutukset

• Kiitollisuus työnantajaa
kohtaan puuttumisesta ja
puheeksi ottamisesta

• Erilaisuuden (persoonallisuus
ja kyvykkyydet) arvostuksen
mahdollistuminen

• Välitön helpotus vaikean
asian välttelyn loppumisesta

• Dialogin avoimuuden
lisääntyminen

• Omistajuuden lisääntyminen

• Työpaikan ihmissuhteiden
lähentyminen

• Tietoisuuden lisääntyminen:
persoonallisuuden piirteiden roolin
ymmärtäminen

• Keskinäisen arvostuksen
lisääntyminen

• Yhteisen moraalikäsityksen
vahvistuminen

• Aidon kuuntelun lisääntyminen

• Yhteistoiminnan pelisääntöjen
rakentuminen

• Voimaantuminen ja minän
eheytyminen
• Ylpeys omasta rohkeudesta
• Tunnekuorman poistuminen
• Kipinä itsensä kehittämiseen
• Oppimisen ilon syttyminen
• Omien uskomusten
tarkistaminen
• Työn ilon palaaminen

• Tiimidynamiikan ja yhteistyön
sujuvoituminen
• Keskinäisen luottamuksen
palaaminen
• Keskinäisen palautteen
lisääntyminen

• Päätöksenteon monipuolinen
valmistelu
• Innovoinnin mahdollistuminen
turvallisessa ilmapiirissä

• Selvärajaisempi käsitys
asiallisesta ja asiattomasta
käytöksestä
• Tiedonkulun tehostuminen

• Tunnelman lämpöistyminen

Yleisesti tulokset vahvistavat jo aiemmin todennettua sovittelutyylien dikotomiasta juontavaa vastakkainasettelua
sovittelun vaikuttavuudessa. Vahvemmin sisältöjä ohjaava
evaluatiivinen ote tuottaa tehokkaan lopputuleman selkeänä
ongelmanratkaisuun tähtäävänä kehityskulkuna. Tämän otoksen narratiiveista vain yhdessä oli viittaus sovittelusopimukseen, mikä osoittaa, että sovittelun onnistumisen arvioinnissa huomio kannattaisi kääntää sopimuksesta itse prosessiin
ja keskusteluiden potentiaaliin, vaikkei sopimukseen päästäisikään. Pidättyväinen omistajuutta tukeva fasilitointi on lopputulemaltaan ennalta-arvaamaton, mutta näyttäisi tukevan
osallistujia psykososiaalisesti jo prosessin aikana, johtaen aktiivisen toimijuuden lisääntymiseen ja innostumiseen itsensä
johtamisesta.
Pidempiaikaisia vaikutuksia syntyy lisääntyneen reflektoinnin, itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun ansiosta:
työntekijät saavat sovittelusta herätteen itsensä kehittämiseen.
Vaikka elämän perusolettamusten järkkyminen synnyttää
tunteen elämänhallinnan menettämisestä, elämänuskomus76 | Työn Tuuli 2/2020

ten uudelleentarkastelu ja uudelleenkehystäminen voivatkin
synnyttää uutta ajattelua, laajentaa ratkaisuavaruutta ja sysätä
käyntiin henkistä kasvua (Lindström ym. 2013). Muilta saatu
palaute innostaa entisestään pohtimaan omaa vuorovaikutustyyliä ja sen vaikutuksia. Niinkin piinallisesta ilmiöstä kuin
vuorovaikutuksen ontumisesta käynnistynyt prosessi voi siis
parhaimmillaan palkita yksilöt osaamisen ja persoonallisuuden kehittymisellä tavalla, joka lisää koko työyhteisön työhyvinvointia.
Lähes jokainen on kokenut työpaikallaan kitkaa, joka on romuttanut tunnelman, haitannut yhteistoimintaa ja näkynyt poissaolotilastoissakin. Konfliktien määrän kasvu selittyy ajallemme
tyypillisillä työn ominaispiirteillä, kuten jatkuvilla muutoksilla, organisaatiorakenteiden monimutkaistumisella, henkilöstörakenteen monimuotoistumisella ja lisääntyneellä tiimityöllä,
mutta syiden ymmärtäminen ei tee vuorovaikutusongelmista
yhtään sen helpompia kestää. On tärkeää tunnistaa, että pahimmillaan ne voivat tuhota henkisen ja psyykkisen terveyden.
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Lopuksi
Tämä tutkimus ponnistaa työelämän varjoista, paineiden keskellä vaanivista henkilöristiriidoista, jotka eskaloituessaan ja
pitkittyessään kerryttävät tunnekuormaa ja näkyvät työpahoinvointina ja tuottavuusmenetyksinä. Ratkaisu kitkan aiheuttamiin haittoihin yksilö-, organisaatio- ja yhteiskuntatasolla
voi löytyä transformationaalisesta työyhteisösovittelusta, joka
parhaimmillaan muuntaa elämänkriisikamppailun elämän positiivisesti kauaskantoiseksi taitekohdaksi ja sysää käyntiin
myönteistä, traumaperäistä kasvua. Valitettavasti syvintä oppimista tapahtuu usein juuri vastoinkäymisten kautta, ja konflikteissa voidaankin nähdä potentiaalia kasvun alustana.
Tällaiset positiiviset lopputulemat näkyvät itsereflektion, itsetuntemuksen ja itseohjautuvuuden lisääntymisenä, minän
eheytymisenä sekä voimaantumisena ja työnilon paluuna. Sosiaalisella tasolla nähdään vuorovaikutustaitojen kehittymistä
ja tiimidynamiikan hioutumista tavalla, joka lisää aitoa dialogia ja siten ennalta ehkäisee tulevia konflikteja.
Tällainen yksilön ja tiimidynamiikan perustavanlaatuinen
muutos vaatii kuitenkin tiettyjä reunaehtoja, jotka täyttyvät fasilitatiivisilla sovittelumenetelmillä. Ne pysyttävät omistajuuden yksilöllä, varmistavat psykologisen turvallisuuden ja siten
suojelevat lisävaurioilta ja kasvojen menetykseltä. Ne myös
palauttavat henkiset resurssit lisäämällä elämätaitoja ja itsensä
johtamista, mikä näkyy maininkeina kaikilla elämänalueilla.
Yleisesti sovitteluprosessit iskostavat osapuolten mieleen,
että vaikeista asioista kannattaa puhua, koska parhaimmillaan
työarjen kohtaamiset korjaavat, eheyttävät ja lähentävät, mikäli ajatusten ja tunteiden vaihdanta on aitoa ja hyväntahtoista, vaikka toisinaan kipeän rehellistäkin. Jos dialogin pohjana
on vankka usko yhteisiin tavoitteisiin ja keskinäiseen luottamukseen, ei ole enää mitään, mitä ei voisi puheen keinoin
käsitellä. Mikäpä siis on sen tehokkaampi ja tuottavuutta paremmin edistävä työkalu kuin vilpitön keskustelu ja usko hyvään. Kohtaamistaitojen kehittymisen myötä vaikeiden tilanteiden halvaannuttava vaikutus vaimenee ja työyhteisö oppii
käsittelemään arjen pieniä hankauksia keskenään, matalalla
kynnyksellä. Tasokkaan keskinäisen dialogin myötä he tartuttavat toisiinsa innostuksen elinikäiseen oppimiseen. Keskinäisen kilpailun, nokittelun ja kollegan latistamisen sijaan
virtaa saadaankin vierustoverin rakkaudellisesta sparraamisesta, ei vain ammatillisessa kehittymisessä vaan myös itsensä johtamisessa kohti henkilökohtaista kasvua. n
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Outi Vanharanta
Kirsi Polvinen

Autonomisen työn muotoilun edellytysten
kehittäminen pk-yrityksissä
Työn muotoilu tarkoittaa yksilön omaehtoista omien työtapojen, työnteon olosuhteiden ja työn sisällön sekä
osaamisen kehittämistä. Tarve edistää työn muotoilua syntyy usein siitä, että organisaatiossa halutaan
parantaa toiminnan joustavuutta ja tuloksellisuutta lisäämällä työntekijöiden autonomiaa ylläpitäen samalla
työntekijöiden hyvinvointia. Tässä artikkelissa kuvaamme toimintatutkimusprosessin, jonka myötä tutkimme ja
kehitimme autonomisen työn muotoilun edellytyksiä viidessä suomalaisessa pk-yrityksessä. Hankkeen aikana
kävi selkeästi ilmi, että autonominen työn muotoilu edellyttää paradoksaalisesti yhteisten rajojen määrittelyä
työyhteisössä. Esittelemme tässä artikkelissa myös hankkeessa kehittämämme menetelmän, jonka avulla
työyhteisöt voivat luoda parempia edellytyksiä autonomiselle työn muotoilulle.
AVAINSANAT: työn muotoilu, autonomia, organisaation kehittäminen, toimintatutkimus

Johdanto
Työn muotoilulla tai tutummin “työn tuunauksella” tarkoitetaan tyypillisesti yksilön omaehtoista omien työtapojen, työolojen, työn sisällön ja osaamisen kehittämistä (esim. Hakanen
ym., 2018). Muotoilemalla omaa työtään aloitteelliset työntekijät samalla lisäävät työhön liittyviä voimavarojaan hakemalla
esimerkiksi kehittymismahdollisuuksia ja sparrausta työyhteisöltä sekä muokkaamalla työn fyysisiä olosuhteita paremmin
omaa työskentelyä tukevaksi. Työn muotoilua ja sen vaikutuksia yksilöön ja työyhteisöön on tutkittu laajasti. Tutkimuksen
mukaan työn muotoilu on yhteydessä työn imuun (Tims ym.,
2013), työhyvinvointiin (van Wingerden ym., 2017) sekä työsuoritukseen (Tims ym., 2015) ja sitä myötä myös yrityksen
tulokseen. Työn muotoilun edellytysten kehittämisen kautta
voidaan siis edistää toiminnan joustavuutta ja tuloksellisuutta
lisäämällä samalla työntekijöiden autonomiaa ja hyvinvointia.
Autonomisen työn muotoilun edellytysten kehittäminen pk-yrityksissä

Työn muotoilun myönteisistä vaikutuksista on puhuttu paljon. Vähemmän keskustelua on sen sijaan käyty siitä, miten
työntekijöitä voidaan kannustaa tällaiseen toimintaan, mitkä
ovat työn muotoilun edellytykset, ja miten näitä edellytyksiä
voidaan kehittää organisaatioissa. Työsuojelurahaston rahoittamassa Autonomian rajat ja mahdollisuudet (AURA) -hankkeessa tutkimme ja kehitimme toimintatutkimuksellisella otteella autonomisen työn muotoilun edellytyksiä yhteistyössä
viiden suomalaisen pk-yrityksen kanssa. Lähtökohtana oli
ajatus, että työn muotoilu tapahtuu johdon ja työntekijöiden sekä työntekijöiden keskinäisten osin tiedostamattomien uskomusten ja odotusten puitteissa eli niin kutsuttujen
psykologisten sopimusten (Griep & Cooper, 2019) varassa.
Yrityksissä, joissa yhteiset toimintakäytännöt ovat vielä kehkeytymässä, voidaan työn muotoilun edellytyksiä kehittämällä luoda perustaa sellaisen psykologisen sopimuksen kehittymiselle, joka edistää tuloksellisuutta ja hyvinvointia tukevien
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käytäntöjen omaksumista. Lisäksi nopeasti kasvaneissa organisaatioissa, joissa tarvitaan systematiikkaa toimintatapoihin,
mutta joissa halutaan samaan aikaan säilyttää joustava ja itseohjautuva toimintakulttuuri, työn muotoilun edellytysten varmistaminen on avainasemassa.
Hankkeen tulokset osoittavat, että autonomisen työn muotoilun edellytysten kehittämisessä on olennaista tehdä näkyväksi
toimintaa ohjaavat kirjoitetut ja kirjoittamattomat säännöt ja
periaatteet sekä erilaiset tavat tulkita niitä. Tämän avulla voidaan yhdessä tunnistaa tekijöitä, jotka koetaan työn muotoilun
mahdollisuuksia rajoittaviksi ja sopia tavoista, joilla näihin
voidaan vaikuttaa. Hankkeessa mukana olleissa pk-yrityksissä autonomiselle työn muotoilulle oli paljon mahdollisuuksia, mutta myös sitä rajoittavia tekijöitä. Tyypillisesti koetut
rajoitteet työn muotoilulle juontuivat rajojen epäselvyydestä.
Esimerkiksi puutteellisen ymmärryksen organisaation tavoitteista ja omasta roolista osana kokonaisuutta koettiin rajoittavan mahdollisuuksia kehittää omaa työtä ja osaamista mielekkäällä tavalla. Lisäksi yhtenäisten periaatteiden puuttumisen
työajan järjestelyistä tai työkuorman jakautumisesta koettiin
rajoittavan mahdollisuuksia vaikuttaa oman työn kuormittavuuteen. Myös sisäisen viestinnän kulttuuri saatettiin kokea
työn muotoilua rajoittavana. Jos työyhteisössä korostettiin
myönteistä ajattelua ja sinnikkyyttä, koettiin työyhteisön tuen
lisääminen esimerkiksi kuormitustilanteessa vaikeaksi.
AURA-hanke ja sen puitteissa luotu kehittämismenetelmä tavoittelevat autonomian lisäämistä työntekijöiden hyvinvointia ja motivaatiota parantavalla tavalla. Oletuksena on, että
tasapainoinen autonomia syntyy mahdollistamalla organisaation jäsenten omaehtoinen työn muotoilu määrittämällä
yhteistoiminnallisesti sen mahdollisuudet ja rajat. Työpajatyöskentelyn avulla kehitettiin työn muotoilun edellytyksiä
vahvistava kehittämismenetelmä, joka kuvataan tässä artikkelissa. Menetelmää voidaan hyödyntää laajalti erilaisissa organisaatioissa autonomista toimintaa tukevien yhteisten pelisääntöjen kehittämiseksi.

Psykologinen sopimus työn
muotoilun taustalla
Autonomisella työn muotoilulla tarkoitetaan yksilölähtöistä
työn vaatimusten ja voimavarojen muokkaamista. Autonomisen työn muotoilun on havaittu lisäävän työhön sitoutumista
sekä hyvinvointia ja parantavan työsuoritusta (Bakker ym.,
2012, Hakanen ym., 2017). Työn muotoiluun liittyy kuitenkin jännitteitä, joiden aktivoituessa autonomia voi kääntyä itseään vastaan (Cañibano, 2018; Putnam ym., 2014). Vastuu
oman työn organisoinnista voi esimerkiksi synnyttää niin kutsutun “hyvinvointijännitteen”, jos työntekijä tai ryhmä muokkaa työnsä ylittämään työn, vapaa-ajan ja perhe-elämän rajat.
Jännitteitä voi myös syntyä esimerkiksi tilanteissa, joissa yhteisön jäsenet tulkitsevat autonomisen työn muotoilun rajoja
ja mahdollisuuksia eri tavoin.
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Käsitys työn muotoilun mahdollisuuksista ja rajoista ei perustu pelkästään kirjattuihin sääntöihin ja ohjeisiin, vaan myös
implisiittisiin oletuksiin, jotka perustuvat hienovaraisiin tulkintoihin työnantajan ja työntekijän välisistä odotuksista, eli
niin kutsuttuun psykologiseen sopimukseen. Psykologinen
sopimus viittaa keskinäiseen käsitykseen toisiaan koskevista
velvoitteista ja oikeuksista työntekijän ja työnantajan välillä (Herriot ym., 1997; Schein, 1980). Psykologiset sopimukset määrittelevät, minkälaisissa rajoissa työntekijä tulkitsee
voivansa tehdä itsenäisiä ratkaisuja esimerkiksi työn muotoilun eri ulottuvuuksien suhteen ja perustuvat oletuksiin
siitä, minkälaisia odotuksia työnantajalla on tämän osalta.
Eri osapuolilla voi näin ollen olla eriäviä tulkintoja psykologisen sopimuksen muodostamista työn muotoilun rajoista
ja mahdollisuuksista, mikä voi synnyttää jännitteitä. Lisäksi
psykologinen sopimus muovautuu sitä mukaa kun osapuolet
tulkitsevat keskinäisen vaihdannan oikeudenmukaisuutta ja
sen myötä tarkistavat tulkintojaan keskinäisistä velvoitteista
(Conway & Briner, 2005).
Autonominen työn muotoilu voi kohdistua useisiin eri tekijöihin työssä, kuten työn tavoitteisiin, työskentelyn olosuhteisiin, työn vaatimustekijöihin, työhön liittyviin haasteisiin ja
esteisiin, henkilökohtaisiin ja sosiaalisiin voimavaroihin sekä
työn tuloksen määrään ja laatuun. Tässä tutkimuksessa hyödynsimme Tims ym. (2013) pohjalta muokattua työn muotoilun viitekehystä, jonka mukaisesti työtä voi muotoilla:
1. Lisäämällä henkilökohtaisia voimavaroja, esim.
uusien valmiuksien oppiminen, työn tavoitteiden muotoilu,
työtapojen kehittäminen.
2. Lisäämällä työyhteisön tukea, esim. keskinäisen
luottamuksen kehittäminen työyhteisössä, palautteen
pyytäminen työn tuloksista ja työskentelytavoista.
3. Vähentämällä työn vaatimuksia, esim. varmistamalla,
ettei työ ole henkisesti liian vaativaa.
4. Lisäämällä työn vaatimuksia, esim. työn tarkastelu
erilaisista näkökulmista, uuden kokeilu ja opettelu.
5. Muotoilemalla työympäristöä, esim. sopiminen työtilojen
käytöstä, työskentelypaikan valinta ja työskentelyolosuhteiden järjestely.
6. Muotoilemalla työaikaa, esim. työn aikatauluttaminen,
työajan hallinnan kehittäminen.
7. Muotoilemalla digitaalisia työskentelytapoja, uusien
digitaalisten työskentelytapojen kokeilu ja oppiminen.
Aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittu, että työn muotoilun aktiivisuuteen ovat yhteydessä tietyt organisatoriset ja yksilökohtaiset tekijät, kuten työn vaativuus (Berg ym., 2010),
mahdollisuus tehdä päätöksiä (Leana et al., 2009), muutoskyvykkyys (Lyons, 2008) sekä luottamus johtoa kohtaan (Kim &
Beehr, 2019). Vaikka näitä yhteyksiä työn muotoilun aktiivisuuden ja erilaisten yksilö ja organisatoristen tekijöiden välillä on tunnistettu, vähemmän on keskusteltu siitä, miten näitä
työn muotoilun edellytyksiä voidaan kehittää organisaatioissa.

Autonomisen työn muotoilun edellytysten kehittäminen pk-yrityksissä

Seuraavaksi kuvaamme prosessin, jossa tutkittiin ja kehitettiin
pk-yritysten työn muotoilun edellytyksiä. Prosessin aikana pyrittiin tekemään näkyväksi psykologinen sopimus, jonka puitteissa työtä muotoillaan ja tunnistaa mahdollisuuksia muokata
sopimusta tavalla, joka edistää mahdollisuuksia muokata työtä.

Toimintatutkimuksellinen ote työn
muotoilun kehittämisessä
Toimintatutkimuksen tavoitteena on kehittää mukana olevia
organisaatioita vaikuttamalla niiden toimintatapoihin, jolloin
tutkijan osallistuminen organisaatiossa tapahtuvaan kehittämistoimintaan on keskeistä (esim. Heikkinen ym., 1999).
Lisäksi organisaation jäsenet ovat aktiivisesti mukana kehittämistyössä. Toimintatutkimukselle on myös tyypillistä, että
tutkimusprosessi kehittyy tutkimuksen aikana (Lüscher &
Lewis, 2008). Myös tässä hankkeessa prosessi tarkentui tutkimuksen edetessä ja kussakin vaiheessa kerättyä tutkimusaineistoa hyödynnettiin seuraavan vaiheen suunnittelussa.
Yritykset olivat 10–100 hengen organisaatioita erilaisilta
toimialoilta ml. lääketeollisuus (Yritys 1), liikuntapalvelut
(Yritys 2), vähittäiskauppa (Yritys 3), ohjelmistojen suunnittelu (Yritys 4) ja koulutuspalvelut (Yritys 5). Yrityksiä
yhdisti halukkuus kehittää organisaation toimintatapoja ja
lisätä työntekijöiden autonomiaa parantamalla edellytyksiä

työn muotoilulle. Yritykset sitoutuivat osallistumaan aktiivisesti tutkijoiden fasilitoimaan nelivaiheiseen prosessiin,
joka vietiin läpi yrityksestä riippuen n. kuuden kuukauden
aikana (Kuva 1). Prosessin tavoitteena oli tehdä näkyväksi psykologinen sopimus, jonka puitteissa työt organisaatiossa muotoillaan, ja muuttaa psykologisen sopimuksen raameja työn muotoilua paremmin tukeviksi. Tutkijat toimivat
jokaisessa vaiheessa keskustelun fasilitaattoreina varmistaen, että kaikki osallistujat saivat äänensä kuuluviin ja että
kaikki työn muotoilun osa-alueet tulivat käsitellyiksi. Kaikki keskustelut nauhoitettiin.

Toimitusjohtajan haastattelu
Tutkimusprosessi lähti liikkeelle toimitusjohtajan haastattelulla, jolla kartoitimme toimitusjohtajan näkemyksiä työntekijöiden mahdollisuuksista muotoilla työtään ja toisaalta
johdon odotuksia suhteessa työn muotoiluun. Johtajat kuvasivat organisaatioitaan pääsääntöisesti työntekijöiden kehittymiseen kannustavina ja keskustelukulttuureiltaan avoimina.
Työn muotoilun ulottuvuuksista erityisesti työyhteisön tuen
lisäämisessä koettiin parantamisen varaa. Työntekijöiltä toivottiin aktiivisuutta niin palautteen pyytämisessä kuin sen
antamisessa muille. Lisäksi toimitusjohtajat luottivat työntekijöiden asiantuntemukseen ja odottivat työntekijöiltä omaaloitteisuutta osaamisen ja työtapojen kehittämisessä.

Kuva 1. Tutkimusprosessi.
Autonomisen työn muotoilun edellytysten kehittäminen pk-yrityksissä
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“No meillä pystyy hirveesti vaikuttamaan, koska… ja pitäisi
kaikkien ymmärtää se, että näihin voi ja kannattaa vaikuttaa.
Ja se olis mun, meil on kuitenki suurin osa työntekijöistä varsin kokeneita ja osaavia, et siinä menee hukkaan sitä osaamista ja kokemusta, jos todetaan et mä oon täällä vaan töissä ja teen vaan tätä, tai teen sitä mitä käsketään eikä yritä
ymmärtää vähän laajemmin, että mikä firma tää on ja mihin
tää on pyrkimässä, ja mitä täällä on haasteita ja miten mä
nään että sitä vois kehittää ja parantaa.” (Toimitusjohtajan
haastattelu, Yritys 4)
Toimitusjohtajan haastattelun kautta muodostui käsitys johdon näkemyksistä ja odotuksista suhteessa työn muotoiluun,
ja minkälaisia kehityskohteita johto tunnisti nykytilanteesta.
Haastattelun myötä toimitusjohtajat orientoituivat tarkastelemaan ja pohtimaan työn muotoilua laajasti erilaisista näkökulmista, ei pelkästään työskentelytapojen tuunaamisena,
joksi se arkikielessä usein mielletään.

Ryhmähaastattelu
Ryhmähaastattelu järjestettiin kussakin yrityksessä toimitusjohtajan haastattelun jälkeen. Ryhmähaastatteluun osallistui 5-8 henkilöstön jäsentä. Ryhmähaastattelun aikana käytiin keskustelua työn muotoilun mahdollisuuksista seitsemän
väittämän pohjalta. Väittämät oli johdettu työn muotoilun
ulottuvuuksista (Tims ym., 2013). Työn muotoilun mahdollisuuksista keskusteltiin esimerkiksi seuraavien väittämien
pohjalta: “Voin järjestellä työaikaani joustavasti”, “Minulla
on hyvät mahdollisuudet osaamiseni ja työtapojeni kehittämiseen” ja “Pystyn helposti vaikuttamaan työni kuormittavuuteen”. Keskustelun alussa käytiin läpi periaatteet, joita
noudattamalla pystyttiin luomaan avoin ja luottamuksellinen
ilmapiiri keskustelulle. Haastattelutilanteessa tutkijat esittivät
yhden väittämän kerrallaan ja pyysivät jokaista osallistujaa
esittämään oman näkemyksensä asiasta ja tarvittaessa selventämään sitä esimerkkien avulla. Kun kierros kunkin väittämän
kohdalla oli käyty, oli mahdollisuus vapaaseen keskusteluun
kierroksen herättämistä ajatuksista. Keskustelu nauhoitettiin.
Ryhmähaastatteluissa kävi ilmi, että saman organisaation sisällä saattoi olla hyvin erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia
mahdollisuuksista muotoilla työtä. Tutkijoiden tehtävänä oli
ohjata ryhmää keskustelemaan myös näiden eriävien kokemusten taustalla olevista tekijöistä. Näin tehtiin näkyväksi niitä kirjoittamattomia sääntöjä, joiden puitteissa työtä
muotoillaan ja toisaalta asioita, joiden koetaan vähentävän
mahdollisuuksia työn muotoiluun. Työyhteisön keskustelukulttuuri saatettiin esimerkiksi kokea sellaiseksi, ettei palautteenantaminen tai -saaminen ollut helppoa, ja että vaikeiden
asioiden esiintuominen oli hankalaa. Omaa kuormittuneisuutta tai työn organisoinnissa koettuja epäkohtia ei koettu asioiksi, joita olisi helppo tuoda esille. Työajanhallinnan
yhteisten pelisääntöjen puuttuminen, hankintoihin liittyvien
käytäntöjen epäselvyys sekä osaamisen kehittämisen periaatteiden epäselvyys koettiin myös työn muotoilua rajoittavina
tekijöinä. Lisäksi monessa yrityksessä nousi esiin esimerkiksi
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yhteisten tavoitteiden ja vision puute sekä sen seurauksena
syntyvä kehittymismahdollisuuksien rajattomuus, kuten alla
olevasta aineistokatkelmasta käy ilmi:
Ja sit se on sellasta vähän niinku... tosi sellasta häröpalloiluu, vai miten vois sanoo, et me todellakin ... me tarvittas
nimenomaan sellasta, nyt selkeämpää niinku, vahvempaa
johtamista ja selkeämpää suuntaa, koska sit se olis myös helpompi kokeilla ja opetella uusia asioita kun sä voit, sä tiedät
et missä se meidän niinku, meillä on selkeä visio ja suunta,
ja sithän sä kokeilet sitä kohti. (Ryhmäkeskustelu, Yritys 5)
Kaiken kaikkiaan mikro- ja pk-yrityksille tyypillinen epämuodollisuus ja selkeiden toimintamallien puuttuminen (Storey ym., 2010) heijastuivat autonomisen toiminnan rajojen
epäselvyytenä ja työn muotoilua rajoittavina tekijöinä.

Työpaja 1: Keskustelu työn
muotoilun narratiivien pohjalta
Tutkijat muodostivat ryhmähaastattelun ja johdon haastattelun perusteella narratiivin eli hieman vajaan A4-sivun mittaisen kuvauksen kunkin työn muotoilun ulottuvuuden nykytilasta organisaatiossa tuoden esiin mahdollisimman kattavasti
haastatteluissa nousseita näkökulmia ja kokemuksia. Lisäksi
narratiivit toivat esiin mahdollisia jännitteitä johdon ja työntekijöiden käsitysten välillä työn muotoilun mahdollisuuksista sekä koettuja työn muotoilua tukevia ja estäviä tekijöitä
työyhteisössä. Jännitteitä ilmeni esimerkiksi keskustelukulttuurin avoimuudessa, mikä heijastui mahdollisuuksiin muotoilla työtä työyhteisön tukea lisäämällä. Narratiivit tehtiin
organisaatiokohtaisesti, ja ne toimivat pohjana ensimmäisen
työpajan keskustelulle työn muotoilun edellytyksistä ja sitä
estävistä tekijöistä organisaatiossa.
Ensimmäisessä työpajassa keskusteltiin tutkijoiden johdolla
narratiivien esiin tuomista jännitteistä ja syistä työn muotoilun esteiden taustalla. Läsnä oli sekä johtoa että työntekijöitä. Keskustelun tavoitteena oli tehdä työyhteisön jäsenet tietoisiksi erilaisista kokemuksista, keskustella niiden taustalla
olevista syistä ja tunnistaa tarinoista niitä asioita, joista olisi
tarpeen keskustella ja sopia, jotta työn muotoilun edellytykset
organisaatiossa paranisivat. Keskustelua käytiin tutkijoiden
johdolla seuraavien kysymysten pohjalta: Mitä ajatuksia tarina herättää? Mitkä ovat tarinan tärkeimmät asiat, jotka edellyttävät yhteistä sopimista? Puuttuuko narratiivista jokin näkökulma, josta olisi syytä keskustella ja sopia yhdessä?
Narratiivien koettiin pääsääntöisesti kuvaavan hyvin kattavasti organisaation todellisuutta. Ne avasivat myös johdolle
näkymän työntekijöiden kokemuksen moninaisuuteen ja koettuihin autonomisen työn muotoilun esteisiin. Narratiiveissa
näkemykset esitettiin nimettöminä, jolloin ne tarjosivat neutraalin tavan tuoda jännitteitä ja koettuja haasteita kaikkien
osallistujien tietoisuuteen ja yhteisen keskustelun piiriin.

Autonomisen työn muotoilun edellytysten kehittäminen pk-yrityksissä

Työpaja 2: Kehittämiskohteista ja -tavoista
sopiminen
Ennen toista työpajaa analysoimme narratiivien pohjalta käydyn keskustelun tunnistamalla keskustelusta asioita, joiden
koettiin haittaavan mahdollisuuksia muotoilla työtä ja joiden
suhteen oli tarvetta sopia muutoksista vallitseviin käytäntöihin. Tämän analyysin perusteella laadittiin sopimusluonnos
(Kuva 2), johon tutkijat ryhmittelivät sovittavat asiat aineistolähtöisesti tunnistettujen yläkategorioiden alle.
Toisessa työpajassa sopimusluonnos käytiin tutkijoiden joh-

dolla läpi ja keskusteltiin kunkin sovittavan asian ajankohtaisuudesta ja prioriteettijärjestyksestä. Lisäksi keskusteltiin
ja sovittiin konkreettisista toimenpiteistä, joilla sopimuksen
mukaiset tavoitteet saavutetaan. Keskustelun aikana toimenpiteille sovittiin vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä oli käynnistää tarvittavat toimenpiteet ja seurata niiden toteutumista
sekä laadittiin aikataulu ensimmäisille toimenpiteille. Yhdessä tehdyn sopimuksen ja toimenpiteiden suunnittelun myötä varmistettiin, että osallistujat ovat valmiita sitoutumaan
sopimuksessa määriteltyihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Lisäksi sovittiin tavasta, jolla työn muotoilun kehittymistä seurataan ja sopimusta päivitetään jatkossa osana organisaation säännöllistä kehittämissykliä.

Kuva 2. Sopimusluonnos, Yritys 3.

Autonomisen työn muotoilun
kehittämismenetelmä
Edelläkuvatun toimintatutkimuksen perusteella luotiin yleinen kehittämismenetelmä, jonka avulla työn muotoilun edellytyksiä voi lähteä kehittämään työyhteisössä. Prosessiin voi
osallistua n. 5–10 henkeä kerrallaan ja se sopii erityisesti
pienten organisaatioiden tai tiimien kehittämistyökaluksi.

Autonomisen työn muotoilun edellytysten kehittäminen pk-yrityksissä

Kehittämismenetelmä perustuu osallistujien keskusteluun,
yhteiseen kehittämiskohteiden tunnistamiseen ja koko työyhteisön kannalta mielekkäiden toimintaperiaatteiden pohtimiseen. Menetelmän avulla tunnistetaan ne asiat, joista työn
muotoilua koskien on tärkeää sopia yhdessä ja kehitetään niihin liittyviä käytäntöjä. Näin luodaan mahdollisuuksia yksilöiden omaehtoiseen työn muotoiluun yhteisesti sovittujen
pelisääntöjen puitteissa. Menetelmän tavoitteena on 1) työn
muotoilun haasteiden tunnistaminen, 2) toimintakäytäntöjen
yhtenäistäminen, 3) yhteisten pelisääntöjen kehittäminen toiminnalle, ja 4) työn muotoilun edellytysten kehittäminen.
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Varsinainen kehitysprosessi muodostuu neljästä vaiheesta:
1) nykytilan kartoitus, 2) kartoituksen tulosten tarkastelu ja
kehityskohteiden tunnistaminen, 3) sopimusluonnoksen laatiminen ja 4) sopiminen. Prosessin lopputulemana syntyy sopimus työn muotoilun edellytysten kehittämisestä ja aikatau-

lusta, jonka mukaisesti sitoudutaan tekemään konkreettisia
muutoksia. Menetelmän viides vaihe sisältää toimenpiteiden
konkreettisen toteuttamisen sopimuksen mukaisesti. Kuudennessa vaiheessa arvioidaan tavoitteiden saavuttamista ja tarvittaessa päivitetään sopimusta (Kuva 3).

Kuva 3. Kehittämismenetelmän vaiheet.

Koko prosessi on tarkoitus käydä läpi useamman viikon aikana. Sopimuksen tarkistaminen osana organisaation vuotuista kehittämissykliä on suositeltavaa. Kehittämismenetelmän
vaiheet on kuvattu tiivistetysti alla:
1. Alkukartoitus: Menetelmän ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan työn muotoilun edellytysten nykytila henkilöstön
ja johdon kokemana. Tässä vaiheessa jokainen osallistuja
vastaa tahollaan työn muotoilun mahdollisuuksia koskeviin
väittämiin, esimerkiksi “Minun on helppo pyytää tukea,
neuvoja ja palautetta”. Vastaajat arvioivat väittämän paikkaansa pitävyyden omalla kohdallaan asteikolla 1-5, jossa 1= Täysin eri mieltä … 5 = Täysin samaa mieltä. Vastaus
kuhunkin väittämään perustellaan lyhyesti numeerisen asteikon alla olevassa avoimessa vastauskentässä.
Kysely toteutetaan lähettämällä jokaiselle osallistujalle
linkki kyselyyn, jonka jokainen täyttää itsenäisesti itselleen sopivana aikana. Vastauksista muodostetaan kooste, jossa kunkin numeerisesti arvioidun väittämän kohdalla näkyy vastausten keskiarvo ja keskihajonta. Lisäksi
kunkin väittämän kohdalle koostetaan vastauksille annetut perustelut.
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2. Kartoituksen tulosten tarkastelu ja kehityskohteiden tunnistaminen: toisessa vaiheessa käydään fasilitaattorien johdolla alkukartoituksen tulokset läpi ja tunnistetaan työn
muotoilun edellytyksiin liittyviä kehittämiskohteita. Tässä vaiheessa jokaisella osallistujalla on mahdollisuus kommentoida kartoituksen tuloksia ja osallistua pohdintaan tulosten taustalla vaikuttavista tekijöistä. Jos esimerkiksi
vastaajat ovat antaneet keskenään ristiriitaisia arvioita mahdollisuuksista muokata työaikaa, voidaan tässä keskustelussa pureutua taustalla oleviin syihin. Tulosten tarkastelussa
on hyvä olla läsnä henkilöstön lisäksi myös johdon edustajia. Fasilitaattorin tehtävänä on varmistaa, että jokaisella
osallistujalla on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksiään ja
kerätä keskustelun aikana nousevat huomiot ylös.
3. Sopimusluonnoksen tekeminen: Tulosten tarkastelun jälkeen muodostetaan alkukartoituksen ja edellisen vaiheen
keskustelun perusteella sopimusluonnos. Sopimusluonnoksen tekeminen edellyttää fasilitaattorilta tai fasilitaattoritiimiltä itsenäistä työskentelyä. Fasilitaattori käy läpi kartoituksen tulokset huomioiden myös toisen vaiheen yhteisessä
keskustelussa esiin nostetut ajatukset ja keskeiset kehittämiskohteet. Fasilitaattorin tehtävänä on ryhmitellä kehittämistarpeet ja tehdä niiden pohjalta luonnos sovittavien asioiden kokonaisuudesta.
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4. Sopiminen: Sopimisvaiheessa tarkastellaan edellisessä vaiheessa muodostettua “sopimusluonnosta”, johon on
ryhmitelty niitä työyhteisössä tunnistettuja asioita, joista sopiminen on edellytys autonomisen työn muotoilun toteutumiselle. Sopimusluonnoksen jokainen kohta käydään
keskustellen läpi ja pohditaan niiden keskinäistä tärkeysjärjestystä. Sopimusluonnosta muokataan tarvittaessa vastaamaan nykyhetken tarpeita ja identifioidaan kaikkein keskeisimmät sovittavat asiat.
Kehittämisessä edetään vaiheittain, eikä kaikkia sovittavia
asioita lähdetä konkretisoimaan heti, vaan kehittämiskohteiden priorisoinnista sovitaan yhdessä. Sopimusluonnosta
läpikäytäessä keskustellaan seuraavista kysymyksistä: Mitkä asiat sopimusluonnoksessa ovat tällä hetkellä erityisen
kriittisiä työn muotoilun edellytysten parantamiseksi? Mitkä asiat eivät ole kriittisiä? Mihin voimme reagoida heti?
Kunkin priorisoitavan asian kohdalla konkretisoidaan vaadittavat toimenpiteet vastaamalla kysymyksiin, Mitä tehdään? Kuka tekee? Millä aikataululla toimenpiteet toteutetaan? Tässä vaiheessa sovitaan myös jatkotoimenpiteistä ja
seuraavista päivämääristä, jolloin yhteistä sopimusta päivitetään. Apuna voi käyttää vuosikelloa, johon aikataulutetaan toimenpiteiden toteutuksen katselmointi sekä sopimuksen päivittäminen.
5. Toimenpiteiden toteutus: Toimenpiteissä edetään edellisessä vaiheessa määritellyn tärkeysjärjestyksen mukaisesti ja
tahdilla, joka on työyhteisön kannalta mielekäs ja realistinen. Kun ensimmäiset toimenpiteet on toteutettu, tarkistetaan onko sopimuksen sisältö ajankohtainen, vai onko
jotakin kohtaa tarpeen päivittää. Tällöin myös sovitaan seuraavista toimenpiteistä ja päivitetään vuosikelloa tarpeiden
mukaiseksi.
6. Toimenpiteiden toteutumisen seuranta ja sopimuksen päivittäminen muodostavat kehittämismenetelmän viimeisen
vaiheen, joka on hyvä toteuttaa n. 6 kk sopimuksen laatimisen jälkeen. Tästä voi olla vastuussa fasilitaattori tai joku
muu tähän nimetty henkilö. Tarkoitus on varmistaa yhteistyössä konkreettisista toimenpiteistä vastuussa olleiden
henkilöiden kanssa, että sovitut toimenpiteet on toteutettu
ja tarvittaessa päivittää vuosikelloa. Lisäksi kaikki menetelmään osallistuneet työyhteisön jäsenet voidaan kutsua koolle keskustelemaan siitä, miten työn muotoilun edellytykset
ovat kehittyneet ja onko sopimusta tarvetta päivittää.

Lopuksi
Pienet yritykset kuvataan usein ketterinä, toimintaympäristön
muutoksiin nopeasti mukautuvina organisaatioina kankean
byrokratian ja formaalien rakenteiden puuttuessa (Chan ym.,
2019). Työn muotoilua rajoittaviin tekijöihin ja sen edellytyksiin keskittynyt toimintatutkimuksemme kuitenkin mielenkiintoisesti osoittaa, miten mikro- ja pk-yrityksille tyypillinen
epämuodollisuus ja selkeiden toimintamallien puuttuminen
(Storey ym., 2010) heijastuivat autonomisen toiminnan rajojen epäselvyytenä ja työn muotoilua rajoittavina tekijöinä.
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Organisaatioissa johdon käsitys työn muotoilun mahdollisuuksista ja odotukset työntekijöiden aktiivisuudesta olivat jossain määrissä ristiriidassa työntekijöiden kokemusten
kanssa. Johto esimerkiksi odotti asiantuntijoilta proaktiivista
otetta oman työn ja toimintatapojen kehittämisessä ja luotti
tässä työntekijöiden asiantuntemukseen. Toisaalta työntekijät
esimerkiksi kokivat, että heillä oli riittämätön käsitys organisaation kehitystavoitteista voidakseen mielekkäällä tavalla
kehittää omaa osaamistaan. Lisäksi johto piti usein itsestäänselvänä, että organisaatiossa voi tuoda esille kehitysehdotuksia ja että se on toivottavaa. Työntekijöiden näkemys saattoi
toisaalta olla, että kehitysehdotukset otetaan helposti vastaan
kritiikkinä, eivätkä ehdotukset usein johtaneet konkreettisiin
toimenpiteisiin. Näin ollen motivaatio kehittää toimintatapoja ja tuoda esiin ehdotuksia oli joissakin organisaatioissa alhainen. Myös yleinen keskustelu- ja palautteenantokulttuuri
nousi esiin monessa organisaatiossa työn muotoilua ja erityisesti työyhteisön tuen lisäämistä rajoittavana tekijänä. Kuormittumista ja avuntarvetta ei esimerkiksi välttämättä koettu
asiaksi, jonka voi nostaa esiin itsenäistä pärjäämistä korostavassa työskentelykulttuurissa. Erilaisten periaatteiden epäselvyys myös rajoitti henkilöstön halukkuutta ja mahdollisuuksia muotoilla esimerkiksi työaikaa tai työkäytäntöjä. Jos
mahdollisuuksiin järjestellä työaikaa liittyi epäselvyyksiä, jäi
työajan muotoilu varmuuden vuoksi tekemättä.
AURA-hankkeessa tehtiin toimintatutkimuksen avulla näkyväksi edellämainittuja ristiriitoja ja jännitteitä työyhteisön jäsenten välillä ja nostettiin keskusteluun niitä oletuksia, jotka vaikuttavat työntekijöiden työn muotoilun aktiivisuuteen.
Näin pystyttiin tunnistamaan koettuja työn muotoilun mahdollisuuksia rajoittavia tekijöitä ja pohtimaan tapoja, joilla
näihin voidaan vaikuttaa ja täten parantaa edellytyksiä autonomiselle työn muotoilulle. Tämä edellytti luottamuksellista
ja avointa keskustelua kokemuksista ja sitoutumista yhteisiin
kehitystoimenpiteisiin toimintaperiaatteiden selkeyttämiseksi
ja avoimuuden lisäämiseksi työyhteisössä.
Toimintatutkimuksen perusteella luotu työn muotoilun kehittämismenetelmä on tarkoitettu kaikille organisaatioille, joissa
halutaan yhtenäistää toimintakäytäntöjä ja mahdollistaa omaehtoinen työn muotoilu hyvinvointia ja tuottavuutta tukevalla
tavalla. Prosessi sopii myös erinomaisesti kehittyvälle yritykselle, jossa yhteisiä toimintaperiaatteita vasta kehitetään. Menetelmä on suunniteltu siten, että se voidaan toteuttaa kokonaan virtuaalisesti, mutta menetelmän kaikki vaiheet voidaan
myös toteuttaa kasvotusten. Menetelmään ollaan kehittämässä sovellusta, jonka avulla alkukartoitus ja sopimusluonnoksen laatiminen tapahtuu osittain tietokoneavusteisesti. Lisätietoja menetelmästä saa kirjoittajilta. n
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Yhdessä ohjautuminen julkisessa hallinnossa
Tässä artikkelissa esitellään alankomaalaisen hoivaorganisaatio Buurtzorgin toiminta- ja palveluajattelun keskeisiä piirteitä ja pohditaan niiden merkitystä organisaatio- ja johtamisajattelulle sekä organisaatioiden kyvylle
edistää palvelujen käyttäjien hyvinvointia. Erityisenä tarkastelukulmana on itseohjautuvuuden ja kollektiivisen
yhdessä ohjautuvuuden sovellettavuus muihin organisaatioihin ja julkisen sektorin organisaatioiden toimintaan.
AVAINSANAT: itseohjautuvat organisaatiot, itseohjautuvuus, yhdessä ohjautuminen, johtaminen,

palveluajattelu, toimijuus

Johdanto
Suuri kiinnostus maailmalla itseohjautuvia organisaatioita
kohtaan palautuu pitkälti alankomaalaisen Buurtzorgin menestykseen. Se on ollut huima, kun katsotaan kyseisen hoiva-alan organisaation taloudellisia tunnuslukuja, asiakastyytyväisyyttä sekä useasti palkittua mainetta maan parhaana
työnantajana. Viime vuosina Buurtzorg on aktiivisesti laajentanut toimintaansa alkuperäisestä kotihoivasta myös nuorisotyöhön, perheiden tukeen ja kuntoutukseen, sekä vienyt toimintamalliaan myös Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja
muualle Eurooppaan. Organisaatiotutkijoina ja -kehittäjinä
meitä kiinnostaa esimerkiksi se, miten Buurtzorgin toiminta- ja johtamismalli on saatu toimimaan maissa ja kulttuureissa, joiden työorganisaatioita on pidetty hyvin autoritäärisinä
(esim. Japanissa)?
Toiminnan läpikäyvänä erityispiirteenä on Buurtzorgin johtamismalli, joka perustuu erittäin pitkälle vietyyn itseohjautuvuuteen ja hoitajista koostuvien tiimien autonomiseen asemaan. Moni onkin lähtenyt pohtimaan sitä, mitä Buurtzorgin
itseohjautuvuus on, miten se linkittyy johtamiseen ja kuinka
sitä voisi toteuttaa Buurtzorgin ulkopuolella? Itseohjautuvien
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tiimien menestyksestä on alkanut ilmestyä myös liiketaloustieteellistä ja johtamiseen alaan liittyvää lentokenttien kirjakaupoista tuttua bestseller -kirjallisuutta – esimerkkinä tästä
on vaikkapa McChrystalin ja kumppaneiden teos (McChrystal ym., 2015), jossa pohditaan itseohjautuvan tiimityön merkitystä amerikkalaisten erikoisjoukkojen taistelutoiminnassa
Irakin ja Syyrian sodassa.
Buurtzongin kasvu on ollut huimaa. Vuonna 2006 aloittaneesta yhdestä tiimistä on kasvettu 15 000 työntekijän ja yli
80 000 asiakkaan organisaatioksi. Organisaation kasvusta
huolimatta Buurtzorgissa tiimien kokoa ei ole koskaan päästetty yli 12 henkilön. Se on ollut yksi tapa huolehtia siitä, että
tiimien toimintaan ei pesiydy hierarkioita ja byrokraattisia
piirteitä. Myös Buurtzorgin pienessä keskustiimissä ollaan
erittäin valveilla sen suhteen, että hallinto luo helposti uutta
hallintoa. Siksi siellä arvioidaan jatkuvasti toimintaa siitä näkökulmasta, ettei mitään ylimääräistä ohjeistusta tai byrokratiaa sälytetä tiimien tehtäväksi.

Työn Tuuli 2/2020 | 87

Buurtzorgin johtamismallin
siirrettävyyden rajallisuus
Buurtzorgin mallin ytimessä on monia ominaisuuksia, joiden toteutuminen perinteisempien organisaatioiden puitteissa on vähintäänkin hankalaa. Buurtzorgin itseohjautuvilla
tiimeillä on aidosti sekä valta että vastuu työstään. Tiimeille
annettu valta ulottuu myös sellaisille alueille, joita perinteinen organisaatio niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla
harvoin luovuttaa tiimeille. Tällaisia ovat esimerkiksi toimipaikan ja toimitilan valinta, täysin asiakaslähtöiset työaikajärjestelyt sekä tiimin jäsenten rekrytointi. Itseohjautuvuuden
rinnalla Buurtzorgin yhteydessä pitäisikin näin ollen puhua
enemmänkin kollektiivisesta yhdessäohjautuvuudesta, koska
päätökset sairaanhoitajatiimeissä tehdään yhdessä, kollektiivisesti. Buurtzorgissa kokemus on ollut, että työn puitteisiin
ulottuvalla itseohjautuvuudella saadaan aikaan tarkoituksenmukaista toimintaa ja kustannussäästöjä, erittäin vahvaa sitoutumista sekä työntekijöiksi henkilöitä, jotka haluavat työskennellä nimenomaan itseohjautuvalla tavalla.
Buurtzorgin tapauksessa kiinnostavaa on, miten se itse sanoittaa olemuksensa ja toimijuutensa. Buurtzorgin toimitusjohtaja Jos de Blok kuvasi Buurtzorgin organisaatiokaavion Helsingissä 9.9.2020 Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön ja
työeläkevakuutusyhtiön Varman konferenssissa melko poikkeuksellisella tavalla. Hänellä oli yhdellä PowerPoint -dialla
kirjoitettuna 15 000 sairaanhoitajaa, toimitusjohtajaa ja Back
Officea ilman valtarakennehierarkioita ilmentäviä nuolia tai
muita kaavioita. Esityksessään hän korosti sitä, että Buurtzorgissa työ tehdään yhdessä.
Perinteisessä organisaatiossa hyppäys perinteisestä ylhäältä alas -johtamisesta kollektiiviseen yhdessä ohjautuvuuteen
edellyttää uudenlaisen roolin ja yhteistyötavan omaksumista
kaikilta. Se ei ole itsestään selvää eikä tapahdu yhdessä yössä. Buurtzorgin tiimien kanssa viimeisten vuosien aikana käymissämme keskusteluissa on käynyt ilmi, että myös Alankomaissa monet perinteiseen hierarkkiseen organisoitumiseen
nojaavat sosiaali- ja terveysalan organisaatiot ovat kehottaneet työntekijöitään työskentelemään ”kuin Buurtzorgissa”
– ja samaan aikaan organisaation vanhat johtamisroolit ja
organisaatiokerrokset on jätetty paikoilleen. Tämä luonnollisesti on vienyt pohjan pois aidolta tiimin itseohjautuvuudelta
ja siitä saatavilta hyödyiltä, jotka ulottuvat asiakaspalvelun
laatuun, tuloksellisuuteen ja työhyvinvointiin. Buurtzorgin
toimitusjohtaja Jos de Blok on tapaamisissamme todennut
useaan otteeseen saaneensa usein kommentteja siitä, että ”...
Buurtzorgissa otetaan molemmista maailmoista parhaat palat” eli itseohjautuvuutta edistetään perinteisen organisaation
”taskussa”. Niin Jos de Blok kuin Re-inventing organizations
-kirjan kirjoittaja Frederic Laloux (2014) toteavat kuitenkin,
että vanhaan hierarkkiseen ajatteluun rakennetun organisaation muuntaminen itseohjautuvaksi on vähintäänkin hankalaa,
ellei mahdotonta.
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Organisaatioteorian pitkässä kaaressa – esimerkiksi viimeksi
kuluneen sadan vuoden aikana – hallinta on ollut keskeisessä roolissa. Perinteinen byrokratia-ajattelu suhtautui asiaan
omalla tavallaan: organisaatioissa tapahtuva toiminta perustuu työnjakoon ja selkeään “käsiteltävien asioiden lokerointiin”. 1900-luvun jälkipuoliskolla alettiin kiinnittää huomiota
organisaatiokulttuurin kysymyksiin eli siihen, miten ja millä dynamiikalla organisaatio kollektiivina toimii ja asioita
edistää. 2000-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä on taas
kiinnostuttu luottamuksen roolista organisaatioiden toiminnassa ja toisen vuosikymmenen lähestyessä tällä vuosituhannella loppuaan olemme tilanteessa, jossa voimme todeta, että
Buurtzorgin kaltaisissa organisaatioissa hallinta – tai oikeastaan toiminnanohjaus – tapahtuu luottamukseen perustuen.
Yhdessä ohjautuvissa organisaatioissa arvot säätelevät niiden
toimintaa ja määrittävät rajat sille, mitä voi tehdä ja mitä taas
ei. Buurtzorgin tapaisessa organisaatiossa itseohjautuvuus ei
ole sitä, että työtä voi tehdä ”miten huvittaa”, vaan sitä voi
tehdä yksilöllisillä tavoilla, mutta organisaation metatavoitteiden luomien raamien sisällä.
Yksi merkittävä arvo ja palvelukulttuurin metatavoite Buurtzorgissa liittyy asiakkaan arvostamiseen, ymmärtämiseen,
kunnioittamiseen ja avoimeen kommunikaatioon. Buurtzorgissa sairaanhoitajien mottona oleva “Coffee First, then Care”
kuvastaa hyvin sitä filosofista lähestymistapaa, joka asiakastyöhön liittyy. Asiakaskokemuksen keskeinen ydin on kommunikaatio hoitajan ja asiakkaan välillä, sen jälkeen tulevat
muut asiat.

Yhdessä ohjautuvan tiimin
rakentaminen
Organisaation ja organisaatioteorian näkökulmasta itseohjautuvuus on nimenomaan oikea termi kuvaamaan toiminnan ohjautumista ketterällä ja jatkuvasti muotoaan muuttavalla tavalla. Organisaation työntekijän näkökulmasta kuvaavampi
termi voisi olla, kuten jo totesimme, yhdessä ohjautuminen.
Tätä olemme käsitelleet hiljattain julkaistussa teoksessamme
Developing Public Sector Leadership (Virtanen & Tammeaid,
2020). Kollektiivisesti yhdessäohjautuvassa tiimissä työntekijät toimivat yhteisen tavoitteen ja asiakkaan parhaaksi tehden vaihtuvien tilanteiden vaatimia päätöksiä ja toimenpiteitä, mutta samalla jatkuvasti työtä kehittäen ja omaa toimintaa
suhteessa tiimin kokonaisuuteen korjaten.
Kollektiivisesti yhdessäohjautuvan organisoitumisen tärkein
piirre on yhteisvastuullisuus, joka edellyttää tiimiltä kykyä
reflektoida yhdessä omaa arkista toimintaansa ja yhteistyön
laatua, ja toimia niiden eteen. Kun itseohjautuvuutta on kokeiltu Suomessa eri organisaatioissa, luentotilaisuuksissa ja
somepostituksissa on usein tullut esille ”sääntö”, että on ’oltava selvää, kuka päättää, jos tiimi ei pääse yksimielisyteen’.
Ko. lause on esimerkki siitä, kuinka suuresta harppauksesta
organisaatio- ja työelämäajattelussa on kyse, kun aitoa itseohjautuvuutta tiimeihin tuodaan, ja kuinka vaikea vanhoista
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mentaalimalleista eroon pääseminen on. Jos tiimin vaikeuksista selviytymisen keinoksi tuodaan kenen tahansa päätösvalta yli tiimin, ollaan taas varsin perinteisessä mallissa, ja
voi kysyä kannustaako se tiimiä oikeasti yhdessäohjautuvuuden taitojen harjoittamiseen vai pitääkö vain käytännössä yllä
psykologista riippuvuussuhdetta esimiehen ja alaisten välillä.
Kaikessa yhteistyössä tulee joskus hankaushetkiä, ja Buurtzorgin vastaus niihin on huomattavasti hienostuneempi kuin
perinteisten käskytysperiaatteiden mieleen palauttaminen: tiimeillä on tarvittaessa käytössään sisäiset valmentajat, jotka
auttavat tiimiä selviämään akuuteista yhteistyöhaasteista.
Saman tyylinen julkisen sektorin esimerkki löytyy myös
Alankomaiden tavasta organisoida ministeriöiden välisiä työryhmiä (Virtanen ym., 2016). Siinä ministeriöitä ja virastoja
valtuutetaan hakemaan uusia ratkaisuja keskinäisissä “komiteoissa”, joilla on valta päättää sekä sisällöstä että resursseista. Jos näissä hallinnon rahat ylittävissä “komiteoissa” ei
päästä ratkaisuun, päätös siirtyy ylemmälle tasolle, useimmiten ministereiden ja ministereiden avustajien päätettäväksi.
Komiteoilla on siis Alankomaissa selvä kannustin yhdessäohjautuvuuteen, ei pelkkä esityksen tekijän rooli ylempänä
hierarkiassa tapahtuvaa päätöksentekoa varten. Toinen tämän
artikkelin kirjoittajista (Petri Virtanen) sai audienssin elokuussa 2016, ja pääsi kysymään Alankomaiden pääministerin
valtiosihteeriltä, miten ja millä motiiveilla alankomaalainen
työryhmä-/komiteamalli toimii ja miksi se ei sitten toimi Suomessa. Valtiosihteeri vastasi kysymykseen, että me Hollannissa olemme kauppiaskansa ja olemme harjoitelleet yhteistyötä ainakin tuhat vuotta.
Samankaltainen toimintatapa – tai oikeastaan hallinnollinen
perinne – näkyy Ruotsin keskushallinnossa ja muillakin hallinnon portailla. Gemensam beredning -periaate tarkoittaa
sitä, että hallintovirkamiesten “DNA:ssa” oleva tapa toimia
perustuu parhaan mahdollisen tiedon ja valmisteluosaamisen käyttämiseen hallinnollisissa tehtävissä. Asioita on tapana tehdä ja valmistella sananmukaisesti yhdessä ja tälläkin
periaatteella on ruotsalaisessa hallintohistoriassa perinteet,
jotka juontavat noin 400 vuoden takaiseen menneisyyteen –
aikaan, jolloin alettiin nykymittapuun mukaan kokonaisvaltaisesti suunnitella Pohjolan suurvallalle hallintojärjestelmää
valtakunnankansleri Axel Oxenstriernan toimesta ja kuningas
Kustaa II Aadolfin toimeksiannosta. Molemmat esimerkit –
Alankomaat ja Ruotsi – osoittavat, että hallintoa voidaan uudistaa ja kehittää, mutta tietyt hallinnolliset perusperiaatteet
tai haasteet ovat tavallaan ikuisia.
Buurtzorgissa tiimien ja valmentajien yhteistyöllä on myös
toinen merkittävä tehtävä: yhteistyö valmentajien kanssa rakentaa tiimien kyvykkyyksiä ja yhteistyökulttuuria myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Yhdessäohjautumisen kyvykkyydet ovat käytännössä kaikille organisaation jäsenille yhteisiä
metataitoja, joiden kehittymistä on tärkeä tukea sekä toiminnan tarpeista että yksilöllisistä tarpeista käsin (Tammeaid
ym., 2020). Aikaisemmissa julkaisuissamme esitellyistä ihmislähtöisen johtamisen metataidoista itseohjautuvan orga-
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nisaation kaikki jäsenet tarvitsevat ainakin oppimaan oppimisen, dialogisuuden, mahdollistavan ajattelun ja käytäntöön
viemisen metataitoja (Tammeaid & Virtanen, 2020).
Itseohjautuvissa organisaatioissa on ymmärretty päätöksenteon prosessuaalinen luonne ja se, että kaikki yhteistyön jäsenet
tuovat tärkeän oman panoksensa sekä päätösten valmisteluun,
päätösten tekemiseen että päätösten toimeen panemiseen.
Kun toiminnan ja päätösten tekemisen kulttuuri rakennetaan
tiimin yhteistyössä, tueksi ei tarvita formaaleja rakenteita
eikä erillistä toimeenpanoa, vaan päätöksen vaikutukset itse
kunkin tekemiseen kirkastuvat prosessin aikana.
Buurtzorgin tiimien yksi merkittävä piirre on se, että huolimatta erilaisista taustakoulutuksista, kaikki tiimiläiset tekevät
samaa työtä samalla palkalla asiakkaiden hyväksi. Erilaisten
kiinnostusten, erityisosaamisen ja esim. erilaisten työaikatoiveiden osalta tiimiläisten työkuvissa voi olla henkilökohtaisia
painotuksia, mutta tiimien sisällä ei ole muodollisia hierarkioita. Mahdolliset bonukset onnistuneen toiminnan tuloksesta
saavat kaikki. Buurtzorg onkin erinomainen esimerkki organisaatiosta, joka ei rakennu organisaatiorakenteen vaan asiakastarpeen ympärille.
Asiakaslähtöinen toimintatapa on kuvattu ns. ”sipulimallissa”,
jossa keskiössä on asiakas kokonaisvaltaisena ja itsenäisenä
toimijana – ei oireensa tai vaivansa mukaan määriteltynä potilaana. Asiakkaan ympärillä on hänen lähiyhteisönsä perheestä
naapureihin, lähipalveluihin, yhdistyksiin, kylätoimintaan jne.
Tämä asiakkaan hyvinvointia tukeva luontainen sosiaalinen
elinpiiri otetaan mukaan hoidon tai tuen tarpeen suunnitteluun
alusta asti. Buurtzorgin työntekijöillä on merkittävä rooli sekä
lähiverkoston vahvistamisessa että tarvittavan hoidollisen lisän tuomisessa. Mahdollisia muita viranomais-, hoito- tai tukitoimijoita otetaan mukaan verkostoon tarpeen mukaan. Tällä
työskentelyotteella hoivatyö kohdistuu yhä enemmän ongelmien ennaltaehkäisyyn ja tilanteiden pahenemisen estämiseen.
Buurtzorgin asiakastyytyväisyys on jatkuvasti ollut huipputasoa, ja kustannukset Buurtzorgin laskelmien mukaan 40 % tavanomaisella tavalla tuotettua hoitoa halvemmat, kun ennaltaehkäisyn kustannusvaikutus huomioidaan.

Johtamattomuuden illuusio
Yleinen väärinkäsitys itseohjautuvista organisaatioista on,
että niitä ei johdeta. Varsinaisia johtajia itseohjautuvissa organisaatioissa on tosiaan lähtökohtaisesti vähän, mutta toiminnalle hyvät puitteet luovat johtamisrakenteet ovat niissä
kaikissa selvästi läsnä. Pähkinänkuoreen puristaen kysymys
on siitä, että yhdessä ohjautuvia tiimejä johdetaan esimerkillä, arvoilla ja sisäisen motivaation edellytyksiin panostamalla. Kaikki arvot tähtäävät asiakkaalle arvon tuottamiseen ja
asiakkaan kunnioittamiseen.
Yhdessä ohjautuvan tiimin johtamispuitteet muodostuvat organisaation missiosta, joka ohjaa arkista työtä, mutta antaa

Työn Tuuli 2/2020 | 89

vapauden päästä tavoitteeseen erilaisia reittejä, sekä tiimin
yhdessä sopimista toimintatavoista ja mahdollisuudesta saada erilaista tukea ja apua silloin kun sitä tarvitsee. Vastaavia
piirteitä on Suomessa esim. ohjelmistoyhtiö Vincitin toimintamallissa, jossa henkilöstöjohtamisen käytännöt on uudelleenmuotoiltu henkilöstölle tarpeen mukaan saataviksi HR-,
johtamis- ja tukipalveluiksi. Niitä ei siis organisoida yleisesti kaikille, vaan ne ovat käytettävissä tarvepohjaisesti. Malli
tunnistaa ihmisten erilaisuuden ja erilaiset tarpeet sekä edistää myös ihmisten itsetuntemusta työelämässä.
Yhdessä ohjautuvissa tiimeissä näkyy iso ero perinteisiin organisaatioihin työajan allokoinnissa ennen kaikkea työn tekemiseen ja työn kehittämiseen sen sijaan, että käytettäisi aikaa
raportointirakenteisiin ja -käytäntöihin. Buurtzorgin tapauksessa tärkeitä työtä tukevia rakenteita ovat myös arjen työn
sujuvuuden näkökulmasta rakennettu ICT-järjestelmä, jonka
kautta tieto kulkee reaaliajassa tiimiläisten välillä ja myös
back officen suuntaan. Back office hoitaa sopimusasiat ja vapauttaa hoivatyötä tekevät siihen tehtävään, jonka vuoksi he
alalle hakeutuivat.

Yhdessä ohjautuvuuden suuri
mahdollisuus
Vaikka itseohjautuvat organisaatiot toimivat monissa asioissa
perin eri tavalla kuin perinteiset organisaatiot, on tarpeellista pohtia sitä, kuinka itseohjautuvuutta voidaan rakentaa ja
tukea, vaikka koko organisaatiota ei syystä tai toisesta olisi
mahdollista saman tien uudistaa.
Käytännössä itseohjautuvuuden lisääminen perinteisen organisaation sisällä on hyvä aloittaa työpajoista, joissa pohditaan
työtapoja ja organisaation käytänteitä siitä näkökulmasta,
kuinka ne edistävät työn perimmäisen tarkoituksen toteutumista, työn mielekkyyden kokemusta ja vaikuttavuutta asiakkaan näkökulmasta. On uskallettava luopua varmistelun ja
yhdenmukaistamisen perinteestä ja rakentaa tiimejä kulloisenkin tehtävän ympärille organisaatiokaaviossa paalutettujen pysyvien yksiköiden sijaan.
Toiseksi kannattaa tutustua siihen, miten muissa organisaatioissa on onnistuttu lähtemään liikkeelle itseohjautuvuuden
edistämisessä. Oppia kannattaa käydä katsomassa samantyylisistä organisaatioista kuin mitä itse edustaa, mutta myös
oman organisatorisen “kuplan” ulkopuolelta. Ruoho on joskus vihreämpää organisaatio-oppimisenkin alueella siellä aidan toisella puolella.
Kolmanneksi, tärkeää on panostaa ihmisten erilaisten vahvuuksien hyödyntämiseen, jokaisen oman työn johtamisen
taitoihin ja työn tuunaamisen vapausasteiden lisäämiseen.
Organisaatioiden ei kannata jättää käyttämättä sitä osaamista,
näkemyksellisyyttä ja kyvykkyyttä, joka sen työntekijöissä ja
tiimeissä piilee. Ihmiset ovat koulutetumpia kuin koskaan aikaisemmin, ja kyvykkäitä ottamaan vastuuta, kun sitä heille
annetaan. Organisaatioiden on myös tärkeä saada käyttöön90 | Työn Tuuli 2/2020

sä se kaikki työn arjessa ja asiakasrajapinnassa syntyvä tieto
ja kokemus, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen. Perinteisissä organisaatioissa tämä tieto harvoin edes saavuttaa
johdon kokouksia. Työhyvinvointitutkimuksen puolelta taas
tiedetään, että oman työnsä kehittäjä voi myös työssään hyvin. Kaikki siis hyötyvät.

Yhdessä ohjautumiseen kannattaa
tutustua ja sitä kannattaa harjoitella
– myös julkisessa hallinnossa
Itseohjautuvuuden keskeisten periaatteiden soveltamisesta
on onneksi kokemusta myös julkisen hallinnon organisaatioista Suomessa (esim. Järvenpään kaupunki, Kela ja ulkoministeriö). McChrystal ym. osoittivat kirjallaan, kuinka tärkeää itseohjautuvuuden hyödyntäminen on tietyissä tilanteissa
ja tehtävissä myös erittäin hierarkkisen armeijaorganisaation sisällä. Perinteisissä, ylhäältä alas -suuntautuvaan kontrollointiin perustuvissa organisaatioissa käytetään edelleen
valtavasti aikaa ja energiaa standardisointiin, valvontaan
ja raportointiin, joiden pitäisi edistää tuottavuutta ja hyvin
luistavia työprosesseja. Kovin usein tuloksena kuitenkin on
haaskattua energiaa, ihmisten oman aloitekyvyn hiipumista,
kokonaiskuvan hämärtymistä ja osaoptimoinnin kasvua. Yhdenmukaisuuden sijaan organisaatioiden kannattaisi kuitenkin pyrkiä yhteensopivuuteen, joka antaa tilaa inhimillisen
elämän monimuotoisuudelle, työn tuunaamiselle ja vapauden
päästä yhteiseen päämäärään eri tavoin.
Kokonaisarvioina voidaan esittää, että julkisella hallinnolla
on oivalliset edellytykset Buurtzorgin tapaisen yhdessä ohjautuvuuden hyödyntämiseen. Perinteisesti vahvaksi mielletty
virkamiehen itsenäinen asema luo hyvät edellytykset itseohjautuvaan toimintaan, sillä ulkoa päin suunniteltu prosessi on
aina vain kalpea imitaatio siitä, mihin sitoutuneet ja asiaansa
uskovat ihmiset itse pääsevät. Toisaalta se kuitenkin edellyttää tavoitteellisen toiminnan ohjenuorien hakemista vahvasti
kansalais- ja asiakaslähtöisestä ajattelusta. Se luo työlle aivan
toiset puitteet, kuin tehtävien ja tavoitteiden pelkistäminen
lainsäädännön toimeenpanoksi. Julkinen hallinto on jatkossa yhä enemmän palveluorganisaatio, jossa juridiikan ohella
on syytä tuntea entistä syvällisemmin myös palveluajattelun
periaatteita. Lait asettavat julkiselle toiminnalle lähtökohdan,
mutta palveluorganisaation maine rakentuu toisenlaisista asioista. Palvelukokemus on edelleenkin julkisessa hallinnossa
se asia, jossa on kehitettävää. Hyvällä johtamisella otetaan
tässä suhteessa askeleita oikeaan suuntaan ja siihen sisältyy
myös yhdessä ohjautumisen kokeiluihin kannustaminen.
Kaikki organisaatiot ovat olemassa jotain tarkoitusta varten.
Paras tapa päästä mihin tahansa isoihin tavoitteisiin, on käynnistää monta pientä askeltavaa eli vähittäistä muutosta, jotka
vievät samaan suuntaan ja yhdessä saavat aikaan laajenevan
onnistumisen spiraalin. Tällaisessa muutos- ja sopeutumiskyvykkyydessä itseohjautuvasti toimiva organisaatio on valovuosia perinteisiä organisaatioita edellä. Itseohjautuvuus on
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erilainen tapa ajatella työstä, organisaatiosta ja tavoitteiden
asetannasta, ja se luo organisaation toimintaan erilaista kyvykkyyttä kuin hierarkkinen ajattelutapa.
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Buurtzorg on siis paljon enemmän kuin tarina hoivapalvelun
organisoinnista ja uudenlaisesta johtamisfilosofiasta. Siinä ei
ole kyse tehokkaasta tavasta tuottaa palveluja uudenlaisella,
ehkä hätkähdyttävällä toimintakonseptilla, vaan uudesta asiakkaita ja henkilöstöä koskevasta ihmiskäsityksestä. Buurtzorgissa holistinen ihmiskäsitys on otettu työn tekemisen ja
hoivan perustaksi.
Kyvykkyyttä asiakkaan tilanteeseen asettumiseen ja hyvään
vuorovaikutukseen tuetaan Buurtzorgissa voimavara- ja ratkaisukeskeisellä vuorovaikutuksella (Solution Driven Method of Interaction; ks. Vermeer & Wenton, 2016), joka tukee
palvelujen käyttäjien toimijuutta ja kulloiseenkin kontekstiin
sopivien ratkaisujen rakentamista eri tahojen yhteistyönä.
Tässä kokonaisuudessa lääkäri ei hoida oiretta tai viranomainen ’lakisääteistä velvoitettaan’, vaan kukin tuo oman osapanoksensa asiakkaan kokonaishyvinvoinnin eteen.
Antamalla ammattilaisille tilaa ja valtuutusta johtaa omaa toimintaansa luodaan aitoa toimijuutta organisaation eri tasoille ja puolille. Samalla myös organisaatiot pysyvät ketterinä,
sillä kaikki rakenteet tulevat tiensä päähän jossain vaiheessa.
Yhdessäohjautuvassa organisaatiossa uusi rakenne on todennäköisimmin jo syntymässä, kun vanha hiipuu, sillä innostuneet ja sitoutuneet ihmiset kykenevät luomaan tarkoituksenmukaiset rakenteet työnsä tueksi.
Tämä on se yhdessäohjautuvuuteen perustuvien Buurtzorgin
kaltaisten organisaatioiden suuri lupaus muille organisaatioille, jota ei voi sivuttaa olan kohautuksella. n
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Labit systeemisen yhdessäohjautumisen
alustoina
“Nyt pitäisi olla aikaa pysähtyä tämän asian äärelle.”

Näin kuulee sanottavan yhä useammin kiireisessä työympäristössä. Pysähdystä kaivataan esille nousseen viheliäisen
haasteen selättämiseksi tai orastavan uuden ratkaisun eteenpäin kehittämiseksi. Pysähtymistä toivova ei oikeasti toivo,
että kaikki pysähtyisi ja liike loppuisi, vaan että olisi vapautta
ja aikaa viedä tärkeää asiaa eteenpäin - vaikka vauhdillakin.
Lab tai suomalaisemmin labra on paikka, jossa on lupa pysähtyä jonkin haasteen tai mahdollisuuden äärelle. Käsitteeseen
lisätään usein mielellään sana innovaatio (Innovation Lab),
sosiaalinen innovaatio (Social Innovation Lab) tai politiikka
(Policy Lab). Tässä artikkelissa käsiteltäviä labeja voi kutsua
monilla nimillä, mutta yhteistä niille on sosiaalisuus, eli se,
ettei niissä tarvitse pukea päälle valkoisia takkeja tai ottaa
esille koeputkia.
Labia on määritelty useaan otteeseen. Yksi varsin pätevä
määritelmä kuvaa labia semi-autonomisena rakenteena, joka
mahdollistaa monipuolisen osallistujajoukon avoimen yhteistyön tavoitteenaan luoda ja kokeilla radikaaleja ratkaisuja monimutkaisiin systeemisiin haasteisiin (Gryszkiewicz,
2016). Labit pyrkivät siis usein haastamaan virallisten rakenteiden jähmeyttä, siilomaisuutta ja pistemäistä lähestymistapaa asioihin. Tilalle tarjotaan löyhemmin strukturoitua ja epä92 | Työn Tuuli 2/2020

muodollisesti toimivaa, ketterää, eri osapuolia yhdistävää ja
uutta kokeilevaa toiminta-alustaa.
Erilaiset labit ja sen ideasta kumpuavat toimintamallit ovat
alkaneet viime vuosina löytää yhä enemmän jalansijaa myös
Suomessa. Lähdimme keväällä 2020 kokoamaan julkisen
sektorin tai sen lähellä olevien yhteiskunnallisesti orientoituneiden toimijoiden lab-yhteisöä, jonka tavoitteena on mahdollistaa labien välinen oppiminen. Tätä epämuodollista
verkostoa aloimme kutsua nimellä Collab. Mukana erilaisia
labeja, joiden toimintamallit ja tavoitteet eroavat toisistaan
paljonkin. Yhteistä kaikille on vanhojen rakenteiden ja tekemisen tapojen haastaminen.

Häh – siis mikä lab?
Jokainen jonkinnäköistä labia organisoinut tai sellaisessa
työskennellyt on joutunut vastaamaan useita kertoja kysymykseen: ”Siis mikä?” Meidän mielestämme kysymystä ei
tulisi pelätä, vaan päinvastoin. Kysymys kertoo siitä, että olet
onnistunut luomaan jotain perinteisistä rakenteista poikkeavaa, joka kuitenkin herättää mielenkiinnon. Organisaatioiden
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kontekstissa voikin ajatella, että perustettavan labin kaksi ensimmäistä tavoitetta ovat:
1. Luoda sellainen rakenne, joka poikkeaa olemassa olevasta
niin, että se herättää huomiota.
2. Lab on niin kiinnostava, että sen pariin hakeudutaan.
Tavoiltaan tuottaa muutosta ja vaikuttavuutta, labit eroavat
toisistaan paljon. Labin suunnittelussa ja muotoilussa kaikkein tärkeintä onkin valintojen tekeminen (Christiansen,
2019). Sitra Lab pyrkii lisäämään sen osallistujien kykyä ja
halua tehdä muutosta. Työ 2.0 Lab tarjoaa fyysistä, virtuaalista, sosiaalista ja mentaalista alustaa yhteiselle työlle. KelaLab on innovaatioyksikkö, joka pyrkii integroimaan innovaatiot osaksi Kelan prosesseja ja palvelutuotantoa. Helsinki Lab
tuo muotoiluosaamisen, digitaalisuuden ja vuorovaikutuksen
tiiviisti osaksi kaupungin kehittämistä. Jokainen labeista on
tehnyt omanlaisensa valinnat toimintamallistaan ja tarkoituksestaan. Ei siis ole olemassa yhtä oikeaoppista labia, ellei oi-

Aihelähtöinen
Organisaation sisäinen
Yhteen sektoriin keskittyvä
Uusiin ratkaisuihin tähtäävä
Organisaatiokulttuurin uudistaja
Kokeilujen fasilitointi

keaoppisuudeksi lasketa sitä, että labin pitää aina olla riittävästi valtavirrasta poikkeava herättääkseen kysymyksen: häh
– siis mikä lab?

Mihin tarpeeseen labit vastaavat?
Kokemuksemme mukaan labeille on usein yhteistä systeeminen lähestymistapa, poikkisektoraalisuus / -yhteiskunnallisuus sekä ketterä, uutta kokeileva toimintatapa. Vaikuttamistapoja labeilla on useita. Osa labeista luo tiloja ja osallistumisen paikkoja, joissa organisaation tai yhteiskunnan kannalta
keskeisiä kysymyksiä voidaan käsitellä useista eri näkökulmista ja uusin metodein. Ikään kuin kokeilla vanhaan ongelmaan uutta työkalua, osaamista tai ajattelutapaa. Osa labeista
taas kouluttaa ja kasvattaa osallistujiensa kyvykkyyksiä, tietoja ja taitoja. Lab on myös paikka luoda kokeilevalle toiminnalle mandaattia ja hyväksyntää.

Menetelmälähtöinen
Organisaatiorajat ylittävä
Poikkisektorialinen
Kyvykkyyksien, tietojen ja taitojen
lisäämiseen tähtäävä
Yhteiskunnallinen vaikuttaja
Kokeilujen verkottaminen ja portfoliointi

Kuva 1. Labissa tehtäviä valintavaihtoehtoja.

Oheisessa kuvassa avaamme janoilla tunnistamiamme valintoja, joita labit joutuvat tekemään. Labin, kuten kehittämistoiminnan yleensäkin, lähtökohtana on tarpeen tunnistaminen ja sen ymmärtäminen. Tunnistetun tarpeen pohjalta, voi
vaikuttavan labin muotoilemiseen liittyä paljon muitakin
valintoja kuin tunnistamamme janat. Pyrimmekin kuvalla
osoittamaan, että labista on moneksi ja onnistumisen edellytyksenä on, että valintoja labin kohderyhmästä ja tekemisen
tavasta uskalletaan tehdä.
Collab-yhteisön tavoitteet liittyvät muun muassa kysymyksiin:
1) Miten lab-toiminnasta edetään kestävän kehityksen ideologian mukaisiin innovaatioekosysteemeihin ja kohti yhteisiä portfolioita? 2) Miten operatiivisempaa lab-mallia viedään
strategioihin ja johtamiseen? => hankehumpasta systeemisen
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muutoksen edistämiseen! 3) Miten viedään innovaatiotoimintaa moniäänisesti organisaation perustoimintaan ja käytäntöön?
Kokemuksemme on, että iso osa osaamista ja kyvykkyyttä jää
hyödyntämättä johtuen rakenteesta ja kulttuurista eli yksinkertaisesti siitä, että osaaminen ja kyvykkyydet jäävät piiloon
erilaisten rakenteiden syövereihin. Kyse ei ole resurssien lisäämisestä vaan enemmänkin niiden uudelleen allokoinnista.
Uskomme vahvasti, että monimutkaisessa ja kompleksisessa
toimintaympäristössä tarvitaan yhä vähemmän vain tiettyyn
asiaan keskittyneitä toimijoita ja yhä enemmän niitä, jotka
kytkevät erilaisia asioita ja toimijoita toisiinsa. Näihin tarpeisiin labit osaltaan vastaavat toimimalla sillanrakentajina ja
erilaisten kyvykkyyksien yhteenkytkijöinä.
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Mistä yhdessäohjautumisen
tarve syntyy
”Ainoa tapa edetä, on edetä yhdessä”. Tämä hieno toteamus
kuului yhden yhteistyökumppanimme suusta pohtiessamme
ratkaisuja systeemisten ongelmien johtamiseen.
Kyvykkyydet muodostuvat organisaation kollektiivisista
taidoista, kyvyistä ja asiantuntemuksesta. Ne kuvaavat sitä,
miten resurssit ja henkilöstö on yhdistetty tehtävien suorittamiseksi. Kokemuksemme on, että toimintaa liiaksi stabiloivissa rakenteissa ja kulttuurissa kyvykkyys ei pääse ylös
poterostaan, koska organisaation tavoitteet ja tulokset määritellään yksilöllisten tai erillisten yksiköiden tulostavoitteiden ja työsuoritusten kautta. Yhteentoimivaa ja vaikuttavuudeltaan parasta mahdollista systeemistä kokonaisuutta ei
pääse syntymään. Tämä puolestaan näkyy toimintojen yhteensopimattomuutena, osaoptimointina, päällekkäisyyksinä
ja yhteentoimimattomina palveluina – tuhlattuina mahdollisuuksina ja resursseina. Tilanne heijastuu helposti myös ihmisten motivaatioon sitä heikentäen, koska heillä on tunne,
että ”pystyisimme parempaan”.
Viimeiset puoli vuotta on ollut meille kaikille uuden oppimisen
paikka – näkökulmasta ja tilanteesta riippuen pakko tai mahdollisuus. Ei-tietämisen maailmassa osaamisen sisältö ei ole
oleellista vaan se, että ihmiset rakentavat yhdessä yhteisiä tavoitteita ja merkityksiä asioille, tulkitsevat toimintaympäristöä
yhdessä ja oppivat yhdessä sellaista, mitä ei vielä hetki sitten
ollut olemassa tai mitä kukaan ei yksin olisi voinut ymmärtää.
Viime aikoina on keskusteltu myös paljon ilmiölähtöisyydestä ja siitä, että ratkaisut monimutkaisiin, keskinäiskytkeytyneisiin ja kompleksisiin ongelmiin eivät löydy vanhoista
rakenteista ja toimintamalleista. Näihin tarpeisiin Labit pyrkivät vastaamaan.

Haasteet ja mahdollisuudet
suhteessa pysyviin rakenteisiin
Uskomme, että labeillä voi olla suuri rooli organisaatiokulttuurin muokkaajina. Lab voi toimia organisaation sisäisenä
muutosajurina ja auttaa projekteja muotoilemaan kulloinkin työstettävänä olevaa asiakokonaisuutta uusista näkökulmista ja uudenlaisin menetelmin. Labit voivat myös toimia
eräänlaisina ”nopean toiminnan joukkoina”, joille heitetään
Hackathon-tyyliin haasteita ratkottavaksi. Oleellista on, että
työstettävät asiat ja ratkottavat ongelmat ovat todellisia, ts.
niihin tarvitaan ratkaisuja, eivätkä ne synny perinteisiä keinoja ja organisoitumisen tapoja käyttäen.
Vaarana labien toiminnassa on se, että niistä tulee haastamansa
perinteisen mallin irvikuvia. Monimutkaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista tai organisaation kehitysprosesseja ei tule ”ulkoistaa” labeihin, vaan labit tulee nähdä osana
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organisatorista ympäristöään (Kieboom, 2014). Pahimmillaan
labisto tulee tapa lakaista asioita maton alle: ”Kokeilimme sitä
jo labissa”. Labin suunnittelun ja toiminnan kannalta on erityisen tärkeää, että sillä on vahva kytkös ympäröivään organisaatioon, sidosryhmiin ja toimintaympäristöön.
Keskeinen kysymys on myös se, miten saadaan päätöksentekijät ja ns. portinvartijat ymmärtämään, mistä on kyse ja miten
he voisivat hyötyä lab-typpisestä toimintamallista. Tekemistä pitää sanoittaa niin, että se on kaikkien ymmärrettävissä.
Osa porukasta kun sulkee välittömästi korvansa kuullessaan
esimerkiksi sanan ”innovaatioekosysteemi”. Tarvitaan siis samanaikaisesti konkreettisuutta eli kytkeytymistä oikeisiin ongelmiin ja abstraktisuutta eli tulossa olevan tutkailua.

Uuden äärellä oleminen on
momentum, johon kannattaa
tarttua
Lab-tyyppinen toimintamalli edellyttää aina myös annoksen
epämääräisyyden ja hähmäisyyden sietokykyä. Kun asiat ovat
vasta kehkeytymässä, niihin ei ole valmiita, etukäteen lukkoon lyötyjä ratkaisuja. Parhaimmillaan yhteistyö synnyttää
kollektiivisen oppimisprosessin, joka sisältää ratkaisuhakuisuutta sekä erilaisuuden ja erimielisyyden sallimista, uteliaisuutta, yhdessä ihmettelyä ja rakentavaa kyseenalaistamista.
Tulossa olevan tutkiminen edellyttää hallinnan tunteesta irti
päästämistä ja luopumista perinteistä valta-asetelmista. n

LÄHTEET
Christiansen, J. (2019). Running a lab is all about trade-offs. Haettu
13.10.2020: https://www.nesta.org.uk/blog/running-lab-all-abouttrade-offs /
Gryszkiewicz, L., Lykourentzou, I. & Toivonen, T. (2016).
Innovation labs: leveraging openness for radical inn Available at
SSRN 2556692.
Kieboom, M. (2014). Lab Matters: Challenging the practice of
social innovation laboratories ovation?. Licensed under CC-BY
Oiva, A. (2007). Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtaminen ja
organisaation strateginen valmius. Kahden johtamismallin testaus.
Acta Universitatis Ouluensis. Sarja C Te c h n i c a 2 7 3. Oulun
yliopisto.

VIRPI EINOLA-PEKKINEN toimii kehittämispäällikkönä

valtiovarainministeriössä. Virpillä on yli 30 vuoden kokemus
valtionhallinnon kehittämisestä eri organisaatioissa. Tällä hetkellä erityisen kiinnostuksen kohteena ovat systeeminen muutos,
verkostot ja ekosysteemit sekä uudet työnteon tavat.
KALLE NIEMINEN toimi tekstin kirjoitushetkellä johtavana

asiantuntijana Suomen itsenäisyyden juhlarahastossa Sitrassa.
Hän veti Sitran omaa tulevaisuuslaboratoriota Sitra Labia, joka
kouluttaa ja tukee muutoksentekijöitä eripuolilta yhteiskuntaa.

Labit systeemisen yhdessäohjautumisen alustoina

HENRYn kannatusjäsenet, oppilaitosjäsenet, platinajäsenet
Seuraavat yritykset tukevat hyvää suomalaista henkilöstöjohtamista ja antavat näin arvokkaan panoksen
yhdistyksemme toiminnalle.
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Aalto University Executive Education Oy
Academy of Brain Oy
Accenture Oy
Accountor HR Solutions Oy
Accountor HR4 Oy
Aditro Enterprise Oy
AEL-Amiedu Oy
Alma Media Oyj
Ammattiopisto Luovi
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Auntie Solutions Oy
Barona Oy
Careeria Oy
CGI Suomi Oy
Compass Human Resources Group
Cubiks Finland Oy
Cuckoo Networks Oy
Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike
Discendum Oy
Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Eduhouse Oy
Eezy Spirit Oy
Eilakaisla Oy
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas
Esedu - Etelä Savon Ammattiopisto Etelä-Savon
Koulutus Oy
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
FCG Finnish Consulting Group Oy
FIBS Yritysvastuuverkosto
Finla Työterveys Oy
Firstbeat Technologies 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
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä - Keuda
Keva
KT Kuntatyönantajat
Laura Rekrytointi Oy
Laurea-ammattikorkeakoulu
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LEAD Henkilöstöratkaisut Oy
Lidl Suomi Ky
Liikenne- ja viestintäministeriö
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Lääketeollisuus ry
Lääketietokeskus Oy
Management Institute of Finland MIF Oy
ManpowerGroup Oy
Mercuri Urval Finland
Merivoimien esikunta
Movendos Oy
Nitor Group Oy
Novetos Oy
Oikotie Oy
Oracle Finland Oy
Oulun yliopisto
Peili Consulting Oy
Pertec Consulting Oy
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä Riveria
Procomp Solutions Oy
Psycon Oy
Puolustusvoimat
Questback Oy
Rastor-instituutti ry
Renesans Consulting Oy
SAP Finland Oy
Saranen Consulting Oy
Savonia ammattikorkeakoulu Oy
Silta Oy
Solaforce Oy
Sovelto Oyj
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry
Suomen Taloushallintoliitto ry
Sympa Oy
TAKK - Tampereen aikuiskoulutuskeskus
Talent Vectia Oy
Taloustutkimus Oy
Tampereen kaupunki / Työllisyys- ja kasvupalvelut,
International HUB Tampere
Tampereen Yliopisto
Telia Finland Oyj
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA
Tulli
Turun Ammattikorkeakoulu
VAASAN KAUPUNKI
Wakaru Oy
Valtiovarainministeriö Valtionhallinnon
kehittämisosasto
Verohallinto
VR-Yhtymä Oy
Zalaris HR Services Finland
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