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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tehtävänä on tarkastella organisaatiossa vallitsevia arvoja ja arvoprosessin käynnistämistä tapaustutkimuksen avulla. Tarkoituksena
on selvittää tutkimuksen kohteena olevan Skills Finland ry:n nykyiset toimintaa ohjaavat arvot sekä tulevaisuuden tavoitearvot, ja verrata niitä
keskenään. Vertaamalla nykyarvoja ja tavoitearvoja nähdään, missä määrin tällä hetkellä toimintaa ohjaavat arvot jo tukevat tavoitearvojen
toteutumista, ja tarvitaanko paljon muutoksia toimintatapoihin, jotta tavoitearvoihin päästään. Tämän selvittämiseksi perehdytään myös
yhdistyksen organisaatiokulttuuriin.
Skills Finland ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka perustehtävänä on ammattikoulutuksen arvostuksen ja ammattien vetovoimaisuuden
parantaminen Suomessa. Tähän tavoitteeseen yhdistys pyrkii etupäässä ammattitaitokilpailutoiminnan avulla. Yhdistyksen suurimpana
tähänastisena haasteena on ammattitaidon MM-kilpailujen järjestäminen Helsingissä 2005.
Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimivat Schwartzin arvoteoria sekä Puohiniemen siitä tekemä sovellus organisaatioiden arvoihin
sopivaksi. Organisaatiokulttuuriin liittyvissä tulkinnoissa lähtökohtana on käytetty Scheinin ja Hofsteden ajatuksia kulttuurin rakenteista.
Puohiniemen mukaan organisaation arvot muodostavat samanlaisen jännitteen kuin yksilön arvot Schwartzin alkuperäisessä mallissa. Vastakkain
ovat itsensä korostaminen ja muiden huomiointi sekä avoimuus muutokselle ja säilyttäminen.
Tutkimuksen toteutukseen vaikuttaa se, että kyseessä on tapaustutkimus. Tapaustutkimukselle ominaisella tavalla aineistoa on kerätty monella
eri menetelmällä. Aineisto koostuu haastatteluista, ryhmäkeskusteluista, valmiista dokumenteista sekä osallistuvasta havainnoinnista.
Aineistonkeruun monipuolisuus parantaa tutkimuksen luotettavuutta ja antaa monipuolisemman kuvan tutkittavasta ilmiöstä.
Tutkimustulosten mukaan Skills Finlandin nykyarvot ja tavoitearvot ovat kaukana toisistaan. Nykyarvoissa painottuvat itsensä korostaminen ja
säilyttäminen, ja tavoitearvoissa muiden huomiointi ja avoimuus muutokselle. Yhdistyksen henkilöstö kokee nykytilanteen kielteisenä ja etsii
tavoitearvoista ratkaisuja nykytilanteen ongelmiin. Organisaatiokulttuuriin ja yhdistyksen toimintatapoihin tutustuminen kertovat, että
esimerkiksi johtamistapoihin, kommunikaatioon ja yhteistoiminnan laatuun on tultava muutoksia, jotta tavoitearvoihin päästään.
Keskeiset lähteet:
Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Teoksessa M.
P. Zanna (toim.): Advances in experimental social psychology. San Diego: Academic Press.
Puohiniemi, M. (2003). Löytöretki yrityksen arvomaailmaan. Espoo: Limor kustannus.
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