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1 Johdanto 

 
2000-luvun alusta asti on puhuttu tulevaisuuden organisaatiosta, joka on 
hierarkialtaan matala, toiminnassaan ketterä ja työnantajana unelmien 
täyttymys. Puhutaan, että vallitseva tapamme organisoitua ei pysy yhteiskunnan 
ja teknologian kehityksen vauhdissa ja organisaatioissa etsitään kuumeisesti 
keinoja uusiutua ja reagoida muutoksiin nopeasti (ks. esim. Martela & Jarenko 
2017, 18). Mataloittamista, itseohjautuvuutta ja luovuutta sivuavia 
konsulttijulkaisuja löytyy lähes jokaisen johtajan kirjahyllystä ja seminaareissa 
twiitataan siitä, että tulevaisuus on nyt. 
 
Kuitenkin vain harva organisaatio on muuttanut toimintaansa ketterämmäksi: 
suurin osa suomalaisista organisaatioista nojaa edelleen hyvin perinteiseen 
organisaatiomalliin. Monissa ohjelmistokehitysyrityksissä matala 
organisaatiorakenne ja työn sekä tiimien itseohjautuvuus on ollut arkipäivää jo 
useamman vuoden ajan: esimiehiä ei ole ja itseään johtavat tiimit tekevät työnsä 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Vaikka kokemukset mallista ovat näissä 
organisaatioissa olleet positiivisia, laajamittaista ketterään organisaatiomalliin 
siirtymistä ei ole vielä nähty. 
 
Tässä pro gradu -tutkielmassa lähestyn itseohjautuvuutta kriittisestä 
näkökulmasta ja haastan tulevaisuustwiittailijat: kysyn, miksi tämä 
fantasianomainen tulevaisuuden organisaatiomalli ei vielä ole levittäytynyt 
organisaatioihin laajemmin. Miksi jo toistakymmentä vuotta ihasteltu malli ei ole 
saanut kokonaisvaltaisesti jalansijaa, kun se kerran toimii jo jossakin ja on 
monen konsulttijulkaisun mukaan mahdollista toteuttaa toimialaan katsomatta? 
Onko itseohjautuvuutta, hierarkian mataluutta ja työntekijöiden luovaa vapautta 
rummuttava tulevaisuuspuhe sittenkin vain pienen porukan hypeä tai 
muodikasta sanahelinää? 
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1.1 Tutkimusaihe ja tavoitteet 
 
Organisaatiot muuttuvat hitaasti. Siksi lähden tässä tutkimuksessa liikkeelle 
siitä, että merkittävä syy mallin leviämisen hitaudelle piilee organisaatioiden 
taipumuksessa säilyä ennallaan. Tarkastelen organisaatioiden muutoksen 
hitautta kompleksisuusteorioiden ja erityisesti polkuriippuvuuden käsitteen 
näkökulmasta. Polkuriippuvuudella tarkoitetaan organisaatioissa tapahtuvaa 
kehityskulkua, jossa tietynlainen tapa toimia vahvistaa itseään ajan myötä ja voi 
lopulta johtaa organisaation jähmettymiseen (David 1985; Arthur 1989; 
Schreyögg & Sydow 2011). Vaikka toimintatapojen vakiintuminen voi lyhyellä 
aikavälillä tuoda kustannussäästöjä ja helpottaa arkea, ympäröivän maailman 
muuttuessa joustamattomiksi käyneet toimintamallit hidastavat organisaation 
kykyä sopeutua uusiin olosuhteisiin (Schreyögg & Sydow 2011). 
 
Tutkimuskysymykseni on: Miksi itseohjautuva organisaatiomalli ei ole levinnyt 
laajemmin? Vastaan tutkimuskysymykseeni selvittämällä, millaisia haasteita 
itseohjautuvaan organisaatiomalliin ja siihen siirtymiseen liittyy sekä 
tarkastelemalla erityisesti uusien viestintäteknologioiden mahdollista roolia 
muutoksen luojana. Hyödynnän polkuriippuvuuden käsitettä tarkastelua 
jäsentävänä kehyksenä, jonka avulla kytken havaintoni aiempaan tutkimukseen. 
 
Jotta pääsisin kiinni mahdollisiin syihin sille, miksi organisaatiot eivät vielä ole 
kokonaisvaltaisesti siirtyneet uudenlaiseen organisoitumisen malliin, 
haastattelen johtajia erilaisista, enemmän tai vähemmän perinteisesti 
organisoituneista organisaatioista. Johtajat ovat mukana määrittämässä 
organisaatioiden suuntaa, minkä takia uskon, että juuri heidän ajatuksensa 
itseohjautuvuudesta ovat mallin leviämistä tarkastellessa arvokkaita. Haluan 
haastatteluilla selvittää, mitkä asiat ovat johtajien näkökulmasta hidasteina sille, 
että organisaatio pyrkisi kohti uudenlaista organisoitumisen tapaa. 
Vaikuttavatko taustalla rakenteelliset haasteet, muutoksen pelko vai kenties 
organisaation sisäiset asenteet? 
 
Tutkimukseni tavoitteena on rakentaa käsitystä siitä, miten suomalaisissa 
organisaatioissa suhtaudutaan ketteryyden lisääntymiseen ja selvittää, millaiset 
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asiat tällä hetkellä vaikuttavat organisaatioiden valmiuksiin ja halukkuuteen 
muuttaa toimintamallejaan itseohjautuvammiksi. Samalla pyrin luomaan kuvaa 
siitä, onko ketteryyden leviäminen edes todellisuudessa mahdollista ja — mikäli 
rajoitteita on — millaisia sovellettuja versioita itseohjautuvuudesta voisi 
tulevaisuudessa syntyä. Tarkastelussani kiinnitän erityistä huomiota viestinnän 
ja erityisesti huimaa vauhtia kehittyvien viestintäteknologioiden rooliin 
suhteessa organisaation kehitykseen. Tutkin aiempaan tutkimukseen peilaten, 
voisivatko uudet sisäisen viestinnän alustat kenties edesauttaa itseohjautuvien 
toimintamallien ja matalamman hierarkian rantautumista organisaatioon. 
 
Ketteryyttä on tähän asti tutkittu lähinnä jo valmiiksi itseohjautuvasti toimivia 
organisaatioita tarkastelemalla (ks. esim. Jenner 1998; Wilenius & Kurki 2017). 
Tämä tutkimus vie itseohjautuviin organisaatioihin liittyvät käsitteet, 
toimintatavat ja ilmiöt testikierrokselle perinteisten organisaatioiden 
maailmaan. Näkökulmasta tekee aiemmasta tutkimuksesta poikkeavan myös se, 
että en rajaa tarkasteluani tietyn toimialan organisaatioihin, vaan pyrin erilaisten 
organisaatioiden johtajia haastattelemalla selvittämään, ovatko malliin 
siirtymisen haasteet samankaltaisia toimialasta tai tehtävästä työstä riippumatta. 
Aiheen käsittely on myös painottunut vahvasti konsulttikirjallisuuteen (ks. esim. 
Laloux 2014; Martela & Jarenko 2017). Rikastaakseni ketteryyden ympärillä 
käytävää akateemista keskustelua sidon ilmiön organisaatiotutkimuksen 
teoriaperinteeseen tuomalla tarkasteluuni kompleksisuusteorioiden ajatuksia ja 
käsitteitä. 
 
En laadullisella tutkimuksellani pyri tai pysty luomaan absoluuttista selitystä 
itseohjautuvan organisaatiomallin leviämisen hitaudelle. Polkuriippuvuuden 
käsitteen avulla pyrin avaamaan uudenlaisen tarkasteluikkunan paljon puhutulle 
ilmiölle ja rakentamaan uutta ymmärrystä aiheesta tutkimalla mallin leviämistä 
perinteisesti organisoituneissa organisaatioissa. Kun organisaation historian 
vaikutus nykyhetkeen tunnistetaan ja tunnustetaan, voidaan siirtyä 
hypepuheesta siihen, miten mallin hyödyt voitaisiin saada käyttöön laajemmin. 
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1.2 Tutkimuksen rakenne 
 
Aloitan tutkimukseni esittelemällä tutkimukseni tärkeimmät lähtökohdat 
luvussa 2. Olen jakanut luvun kolmeen alalukuun, joista ensimmäisessä 
määrittelen organisaation johtajuuden, kulttuurin ja viestinnän 
erottamattomana kokonaisuutena. Toisessa alaluvussa luon katsauksen 
organisaatiotutkimuksen historiaan syventääkseni organisaation käsitettä ja 
luodakseni vertailukohdan itseohjautuvan organisaatiomallin tarkasteluun. 
Kolmannessa alaluvussa esittelen ketterän organisaation tunnuspiirteitä ja 
arvioin kriittisesti tätä paljon puhuttua, mutta vielä varsin kapea-alaisesti 
levinnyttä organisoitumisen tapaa. 
 
Luvussa 3 esittelen tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä toimivat 
sosiaaliset kompleksisuusteoriat. Aluksi esittelen kompleksisuusteorioiden 
lähtökohtia, minkä jälkeen suuntaan katseeni organisaation muutoksen hitauden 
tarkasteluun kompleksisuusteorioiden näkökulmasta. Esittelen 
polkuriippuvuuden käsitteen, jota hyödynnän myöhemmin analysoidessani 
haastatteluaineistoani etsien sieltä itseohjautuvuuden leviämistä hidastavia 
tekijöitä. Kolmannessa alaluvussa suon tarkemman katsauksen aiempaan 
tutkimukseen viestinnästä muutoksen mahdollistajana kiinnittäen huomioni 
erityisesti viestintäteknologioiden rooliin. 
 
Luvussa 4 esittelen seitsemästä teemahaastattelusta koostuvan aineistoni sekä 
sen keräämisessä ja analysoimisessa käyttämäni menetelmät. Avaan 
haastateltavien valintaan sekä aineiston käsittelyyn liittyviä ratkaisuja sekä 
analyysiprosessiani. 
 
Tutkimukseni analyysiluvussa raportoin tutkimustulokseni siitä, minkä takia 
ketteryys ei vielä ole levinnyt laajemmin suomalaisessa organisaatiokentässä. 
Tarkastelen muutoksen hitauden aiheuttajia johtajuuden, kulttuurin ja 
viestinnän näkökulmista. Lopuksi vedän tulokset yhteen ja pohdin niiden 
merkitystä organisaatioiden ja työelämän tulevaisuuden kannalta. 
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2 Tutkimuksen lähtökohtia 

 
Tässä tutkimustani taustoittavassa luvussa määrittelen tutkimuksen keskeiset 
käsitteet, luon katsauksen organisaatioiden historiaan sekä esittelen tarkemmin 
ketterän organisaation ominaispiirteitä. Tutkimukseni perustuu johtajuuden, 
kulttuurin ja viestinnän erottamattomaan suhteeseen. Tämä ensimmäisessä 
alaluvussa esiteltävä kolmijako toimii tarkastelun kehyksenä myös myöhemmin 
haastatteluaineiston analyysissä. Toisessa alaluvussa suon katsauksen 
organisaatioiden historiaan, sillä ilman käsitystä menneestä nykyhetkeä, saati 
organisaatioiden kehityskulkuja ei voi tutkia.  Menneestä siirrän katseeni kohti 
tulevaa: millainen on se utopistisen upea ketterä organisaatio, jonka ympärillä 
vellova keskustelu ruokkii haavekuvia, mutta ei kuitenkaan ainakaan vielä 
todellista muutosta.  
 
 

1.1 Johtajuus, kulttuuri ja viestintä luovat organisaation 
 
Kun jotakin on saatava aikaiseksi, yhdessä tekeminen toimii usein yksin 
ponnistelua paremmin. Jotta yhteistyö sujuisi ja se olisi tehokasta, on 
organisoiduttava. Åberg (2000, 55) kiteyttää organisoitumisen tapahtumaksi, 
jossa ihmiset liittyvät yhteen saavuttaakseen jotain sellaista, jota he eivät yksin 
voisi saavuttaa. Organisaatio puolestaan on ihmisryhmittymä, joka pyrkii kohti 
yhteistä päämäärää jakamalla työtä, valtaa ja viestintävastuuta tavoitteisiin 
pääsemisen helpottamiseksi (Etzioni 1963, 9). Organisaatiolla, siis esimerkiksi 
yrityksellä, on yksi tai useampia valtakeskuksia, jotka pitävät huolta toiminnan 
sujuvuudesta ja tarpeen tullen uudelleenjärjestämisestä. Organisaatioiden 
huomionarvoinen ominaisuus on myös sen jäsenten korvattavuus: työntekijöitä 
voidaan korvata tarvittaessa uusilla. Organisaatio siis säilyy, vaikka ihmiset sen 
sisällä vaihtuisivat. (Mt.) 
 
Tässä tutkimuksessa perustan organisaatiokäsitykseni siihen, että organisaatio 
on johtajuuden, kulttuurin ja viestinnän summa: jokainen elementti on 
korvaamaton osa organisaation toimintaa. Johtajuutta tarvitaan ohjaamaan ja 
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määrittämään sitä, miten organisaatio toimii. Organisaation kulttuuri puolestaan 
luo organisaation sielun ja liimaa ihmiset yhteen muovaten organisaatiota ja 
siihen kuuluvien ihmisten identiteettiä (Smircich 1983). Viestintä taas vaikuttaa 
laajasti kaikkeen organisaation toimintaan: viestintää voidaan pitää jopa koko 
organisaation ytimenä (Putnam & Nicotera 2009). 
 
Johtajuus 
 
Ero johtajuuden ja johtamisen välillä on tärkeä ymmärtää. Johtajuus on 
sosiaalinen prosessi, jonka kautta vaikutetaan sekä organisaation toimintaan että 
sen jäsenten ajatuksiin ja tunteisiin (Ruohotie 2006, 114). Johtajuutta on aina, 
riippumatta organisaation hierarkkisista rakenteista tai esimiesten määrästä. 
Johtajuus ei vaadi johtajaa: se voi tapahtua myös monen eri ihmisen toimintana 
(Salovaara 2017, 52). Se ei myöskään ole suoraan sidoksissa johtajan titteliin: 
johtajuutta voi ilmetä johtamisrakenteista riippumatta eri puolilla organisaatiota 
(mt., 49).  
 
Johtamisella puolestaan tarkoitetaan tavoitteellista resurssien hankkimista, 
kohdentamista ja hyödyntämistä (Seeck 2012, 20). Johtamiseen liittyvät 
läheisesti myös organisaatiota ylläpitävät rakenteet ja johtamisjärjestelmät 
(Salovaara 2017, 53). Kuten johtajuuskin, myös johtaminen rakentuu 
sosiaalisesti (Seeck 2012, 20–21).  
 
Perinteisesti organisoituneissa organisaatioissa johtajuuden, johtamisen ja 
johtajan käsitteet nivoutuvat usein yhteen. Kaikkia kolmea edustaa 
vaikutusvaltainen johtoporras. Tästä kertoo esimerkiksi se, että päätöksenteko 
perustuu useimmiten johtajista kostuviin hyväksytysketjuihin. Siispä, vaikka 
johtajuutta esiintyy myös perinteisissä organisaatioissa monissa eri muodoissa, 
vakiintuneet rakenteet rajaavat johtajuuden siirtymistä muille kuin johtajille. 
Siksi ketteryyden leviämistä perinteisesti organisoituneisiin organisaatioihin on 
mielenkiintoista tarkastella haastattelemalla juuri johtajia, joiden johtajuus on — 
ainakin vielä toistaiseksi — kiinteästi sidoksissa titteliin. 
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Organisaatiokulttuuri 
 
Organisaation kulttuurilla tarkoitetaan Gareth Morganin (1997, 138) mukaan 
organisaation kesken jaettua tapaa rakentaa yhteistä todellisuutta. Sen avulla 
yhteisöön kuuluvat voivat ymmärtää tilanteita, puheita ja tekoja samalla tavalla 
(mt.). Aivan kuten vaikkapa suomalaisten yhdessä jakama kulttuuri, 
organisaation kulttuuri toimii ikään kuin jaettuna säännöstönä tai ohjenuorana, 
joka auttaa ihmisiä tulemaan keskenään toimeen. Organisaatiokulttuuriin 
viitataan myös usein liimana, joka pitää organisaation kasassa (Smircich 1983, 
344). Liimametafora havainnollistaa hyvin kulttuurin kaikkialle ulottuvaa ja 
henkilöstöä sitouttavaa voimaa. 
 
Kulttuuri voidaan nähdä sekä organisaation osana, että sen olemuksena (Conrad 
1994, 23). Kun kulttuuria tarkastellaan organisaation osana, voidaan arvioida 
muun muassa sitä, kuinka vahva organisaation kulttuuri on (mt., 23). Yhtenäinen 
ja vahva organisaatiokulttuuri on kilpailuetu, koska se helpottaa yhteistyötä, 
sitouttaa työntekijät organisaatioon ja saa heidät omaksumaan organisaation 
tavoitteet (Aula 1999, 168–169). On kuitenkin hyvä muistaa, että kun kulttuurin 
ajatellaan olevan organisaation osa, sen rooli typistyy olemaan vain yksi monista 
organisaation resursseista henkilöstön, toimitilojen ja tietokoneiden joukossa. 
Organisaatiokulttuuria sääntelemällä johto pitää langat käsissään ja pyrkii 
harmoniaan. (Conrad 1994, 23.)   
 
Harmoniaan ja ennustettavuuteen perustuva ajatus kulttuurista organisaation 
osana on liian kapea maailmassa, jossa organisaation ja sen kulttuurin tulee 
voida muokkautua tilannekohtaisesti. Siksi tarkastelen organisaation kulttuuria 
organisaation kaikkialle ulottuvana olemuksena. Sen sijaan, että organisaatiolla 
olisi kulttuuri, organisaatio on kulttuuri. Kulttuurit ovat ”viestinnällisiä 
luomuksia” jotka syntyvät ja säilyvät työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa 
(Conrad 1994, 29). Sitä ei siis voi noin vain määritellä, hallita tai muuttaa 
johtoportaasta käsin vaan se rakentuu ihmisten keskuudessa, usein 
ennustamattomasti ja hallitsemattomasti. Organisaatiolla ei myöskään ole vain 
yhtä kulttuuria, vaan useita erilaisia alakulttuureita. (Mt., 28–30.) Ajatus 
organisaatiosta olemuksena nivoo organisaation kulttuurin erottamattomasti 
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yhteen kahden muun organisaation peruselementin, viestinnän ja johtajuuden 
kanssa: kulttuuri perustuu työntekijöiden väliseen viestintään ja johtajan 
tehtävänä on antaa sille puitteet kukoistaa.  
 
Kun tavoitteena on selvittää mahdollisia syitä sille, miksi organisaatiot eivät siirry 
uuteen organisoitumismalliin sormia napsauttamalla, on tärkeää ymmärtää, että 
organisaation kulttuurin muuttuminen, saati sen muuttaminen, on varsin 
hidasta. Organisaation kulttuuri on organisaation historian tulos: aiemmin 
tehdyt valinnat niin rekrytoinnissa, arvojen määrittelyssä kuin toimitiloissakin 
ovat vuosien saatossa vaikuttaneet siihen, millaiseksi organisaation kulttuuri on 
muovautunut.  
 
Organisaatioviestintä 
 
Koska johtaa voi vain viestimällä ja organisaation kulttuuri syntyy 
vuorovaikutuksessa, organisaatio ei voi olla olemassa ilman viestintää. 
Organisaatioviestintä on ihmisten välistä toimintaa, jossa luodaan ja ylläpidetään 
merkityksiä sanallisilla tai sanattomilla merkeillä ja symboleilla tietyssä 
kontekstissa (Conrad 1994, 3). Toisin sanoen se mahdollistaa organisaation 
jäsenten välisen vuorovaikutuksen ja siten koko organisaation toiminnan (Åberg 
2000, 99–100).  
 
Yhteisen todellisuuden lisäksi viestinnällä rakennetaan organisaation 
valtasuhteita (Zoller 2014, 599-600). Viestintä muun muassa määrittää, kenen 
ääni kuuluu organisaatiossa ja kenen ei (Treem & Leonardi 2012, 174). 
Viestinnällä on myös ratkaiseva rooli muutosviestinnässä sekä muutoksen 
mahdollistamisessa, joita tarkastelen myöhemmin luvussa 3.3. 
Organisaatioviestinnälle erityistä on viestintäsuhteiden ainutlaatuisuus 
luonnollisesti syntyviin suhteisiin verrattuna: työpaikalla viestitään sekä siksi, 
että se on työtehtävien hoitamisen kannalta oleellista, että myös siksi, että 
pidämme työkavereistamme (Conrad 1994, 4). Siispä vaikka ystävyys hyvän 
työkaverin kanssa tuntuu maailman luonnollisimmalta asialta, suhde on 
todellisuudessa viestinnällisesti hyvinkin kompleksinen.  
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Aivan kuten missä tahansa sosiaalisessa ympäristössä, myös työyhteisöissä 
viestintä voi olla kasvokkaista tai medioitua (Thompson 1995, 82–83). Toisin 
sanoen, vuorovaikutusta tapahtuu niin kahviautomaatilla, sähköpostissa kuin 
WhatsAppissakin. Etenkin, kun organisaatioita tarkastellaan nykypäivän 
kompleksisessa mediamaisemassa, jossa viestintä on verkostomaista, runsasta ja 
entistä enemmän paikkaan sitomatonta, medioidun vuorovaikutuksen rooli on 
merkittävä (ks. esim. Kosonen & Kianto 2009; Treem & Leonardi 2012). On 
mielenkiintoista tutkia, millaisia yhteyksiä viestintäkanavien ja organisaation 
organisoitumistavan väliltä voisi löytyä. Voivatko totutut, nykyaikana liian 
kankeat sisäisen viestinnän kanavat olla muutoksen hidastajina tai toisin päin, 
voiko viestintäteknologioita päivittämällä muuttaa organisaation toimintatapoja 
ja jopa johtamista sekä kulttuuria? 
 
Seuraavaksi teen lyhyen katsauksen organisaatioteorioiden historiaan. On 
tärkeää pitää mielessä, että samalla, kun teoriat johtamisesta ja 
organisaatiorakenteista ovat kehittyneet, myös organisaatioviestintä on 
muuttunut (Seeck 2012, 363). Käsitys siitä, mitä organisaatioviestinnällä 
tarkoitetaan ja millainen rooli ja arvo sillä on organisaatiossa, on koulukunnasta 
riippuen ottanut vuosien mittaan monenlaisia muotoja. Yhteistä eri 
ajattelutavoille ja koulukunnille on aika: jokainen malli peilaa tietyn hetken 
yhteiskunnallista tilaa (Aula 2000, 41–42). 
 
 

1.2 Organisaatioteoriat muuttuvat maailman mukana 
 
Niin organisoitumismallit, johtamisopit, organisaatioteoriat kuin muoti-
ilmiötkin ovat aina tiukasi sidoksissa aikaan ja yhteiskuntaan (Seeck 2012, 19; 
Laloux 2014, 14). Organisaatiot eivät siis muutu universaalissa rytmissä vaan 
ympäristössä – esimerkiksi yhteiskunnassa tai toimialalla – vallitsevien 
olosuhteiden mukaisesti. Organisaatioiden ja johtamisen tutkimuksessa on 
Seeckin (2012) mukaan erotettavissa viisi suurempaa paradigmaa ja niiden 
lisäksi useita erilaisia trendejä. Näiden välinen ero on tärkeä ymmärtää: 
paradigmat vaikuttavat organisaatioiden toiminnan taustalla vuosikymmeniä, 
kun taas trendit avaavat tietyn ajanjakson johtamis- ja organisoitumismallien 
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pääajatuksia. Organisaatioita tutkiessa on myös helppo havaita erilaisia muoteja 
ja iskulauseenomaisia konsulttikultteja, joiden ajatukset kuitenkin haihtuvat 
usein alle vuodessa tai kierrättävät vanhoja ideoita uusin sanankääntein. (Seeck 
2012, 28.) Tästä syystä on mielenkiintoista tutkia matalan hierarkian 
organisaatiomallia ja seurata sen leviämistä lähitulevaisuudessa. Voiko olla, että 
vuosien päästä sen todetaan olleen muoti-ilmiö vai seisommeko uuden 
paradigman synnyn kynnyksellä? Tähän en tässä tutkimuksessa pyri enkä 
pystykään vastaamaan, mutta taustoittamalla johtajien tämän hetkisiä 
kokemuksia mallista toivon voivani luoda pohjaa jatkotutkimukselle.  
 
Organisaatioiden kehityskulkua tutkittaessa on tärkeää muistaa, että erilaiset 
organisaatiomallit ovat olemassa rinnakkain: vaikka vallitsevat paradigmat 
ovatkin seurannet toisiaan, monista vanhemmista malleista tuttuja elementtejä 
on havaittavissa useissa nykypäivän organisaatioissa (Seeck 2012, 102; Laloux 
2014, 35–36). Siispä, kun tutkin itseohjautuvuuden leviämistä suomalaisessa 
organisaatiokentässä, en oleta, että pikkuhiljaa kaikki organisaatiot siirtyisivät 
uuteen malliin. Uuden rinnalle jää elämään myös jo pidempään vaikuttaneita 
organisoitumisen tapoja. 
 
Vanhin ja yksi tunnetuimmista johtamisparadigmoista on 1900-luvun alussa 
syntynyt, taylorisminakin tunnettu tieteellinen liikkeenjohto. Teollistumisen 
aikakaudelle sijoittuvan opin tavoitteena oli lisätä tehokkuutta työtehtäviä 
pilkkomalla ja työhön käytettävää aikaa arvioimalla. (Seeck 2012, 55–58.) 
Paradigmassa organisaatio mielletään koneeksi ja ihmiset sen osiksi. Pekka 
Aulan (2000, 18) mukaan ”savupiippuajan organisaatioihanne perustuu 
hierarkioihin, tarkkaan työnjakoon, säännöstöihin ja pysyvyyden etsimiseen”. 
Tällä tavalla toimivassa organisaatiossa viestinnän tehtävä on välittää tietoa ja 
säilyttää kontrolli johdolla (mt., 42). Vaikka taylorismiin viitataan usein 
menneenä aikana, sen ominaispiirteitä on edelleen havaittavissa useissa 
nykyajan organisaatioissa (Seeck 2012, 102). 
 
Kankean byrokraattinen taylorismi sai 1930-luvulla haastajakseen 
ihmissuhdekoulukunnan. Uudenlaiset työelämän haasteet pakottivat 
organisaatiot kiinnittämään huomiota henkilöstöön: hierarkian lisääntyessä 
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ylenemismahdollisuudet kapenivat ja työntekijöitä oli motivoitava työn sisällöllä 
ylennystoiveiden sijaan. Siksi ihmissuhdekoulukunta korosti työssä kehittymistä 
ja itsensä toteuttamista. (Seeck 2012, 110-111.) Kriittisesti tarkasteltuna itsensä 
toteuttamisen korostaminen on nähty myös vaarallisena kontrollin keinona, 
jossa vallankäytön välineenä ei olekaan valvonta tai kellokortit vaan 
työntekijöiden identiteettiin, tunteisiin, asenteisiin ja uskomuksiin 
vaikuttaminen (mt., 153). 
 
Organisaatioiden kasvaessa havaittiin uudenlaisia haasteita ja tehokkuuden 
lisäämiseksi organisaatiota ja sen toimintaympäristöä alettiin tarkastella 
vuorovaikutteisena kokonaisuutena (Seeck 2012, 159–160). 
Rakenneanalyyttinen paradigma pyrki tarkastelemaan organisaatioita 
mahdollisimman rationaalisesti: organisaatio nähtiin järjestelmänä, jonka osia 
työntekijät olivat. Rakenteita ja päätöksentekoprosesseja kehittämällä pyrittiin 
tehostamaan organisaation toimintaa. Teoriaa on moitittu organisaatioiden 
sosiaalisen ja inhimillisen ulottuvuuden sivuuttamisesta. (Mt., 195–198.) 
 
Kun koulutettujen työntekijöiden määrä kasvoi ja ihmisten identiteetti oli yhä 
enemmän sidoksissa ammattiryhmään kuin organisaatioon, lojaalisuutta 
työpaikkaan pyrittiin luomaan kulttuuriteorioiden avulla. 1980-luvun alussa 
syntyneen johtamis- ja organisaatiotutkimuksen kulttuuriparadigman 
ydinajatuksena on, että jokaisella organisaatiolla on kulttuuri, jonka mukaan 
organisaatiossa toimitaan ja ajatellaan. (Seeck 2012, 207–210.) 
 
Tällä hetkellä valitsevana organisaatioissa vaikuttavana oppina voidaan pitää 
innovaatioteorioita. Innovaatioteoriat pureutuvat markkinoiden muutoksen 
seurauksena monia organisaatioita kohdanneeseen haasteeseen: on pystyttävä 
uusiutumaan vauhdilla, jotta kilpailukyky säilyisi ja uusiutuminen vaatii 
innovaatioita. (Seeck 2012, 247–248.) Innovaatioteoriat ovat suosiossa erityisesti 
tietotyöntekijöitä työllistävissä organisaatioissa, joissa luovuus, muutos, 
joustavuus sekä uudet innovaatiot ovat työnteon keskiössä (mt., 249.) 
Innovaatiojohtaja luotsaa organisaatiota motivoimalla ja innostamalla 
työntekijöitä luovaan työskentelyyn ja ja kehittämällä samalla organisaation 
kykyä reagoida muuttuvan maailman haasteisiin (mt., 256). Innovaatioteorioissa 
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etenkin johtajan roolia tarkastellessa korostuu viestinnän merkitys: luovaa 
organisaatiota johdetaan viestimällä voimakkaasti organisaation visiosta tukea 
rohkeutta ja uusien ideoiden syntymistä (Seeck & Parzefall 2008, 5). 
 
Vaikka itseohjautuva organisaatio on monella tapaa hyvin erilainen kuin monet 
perinteisemmät innovaatioteorioiden alle lukeutuvat organisaatiot, luokittelen 
sen innovaatioparadigman alle. Koska ketteryydestä tai itseohjautuvuudesta ei 
sen kapean levinneisyyden ja väljän määrittelyn vuoksi vielä voi puhua omana 
paradigmanaan, vaan lähinnä trendinä, näen sen toistaiseksi yhtenä, verrattain 
uutena ja tulevaisuuteen kallistuneena innovaatioteorioiden ruumiillistumana. 
 
Yksi organisaatioiden evoluutioon vuosien saatossa vaikuttanut, joskin 
kirjallisuudessa vähälle huomiolle jäävä ulottuvuus on viestintäteknologian 
kehittyminen. Koska organisaatioiden ytimessä on aina viestintä paradigmasta 
riippumatta, on luonnollista, että erityisesti viestintäteknologian ja sen myötä 
viestintätapojen ja -käytäntöjen kehityksellä on ollut vaikutusta uusiin 
organisaatiomalleihin siirryttäessä. Niin organisaatiokulttuurin 
muotoutumiseen kuin innovointiinkin vaikuttavat varmasti monipuoliset uudet 
viestintäteknologiat, jotka mahdollistavat viestien liikkumisen eri suuntiin 
organisaatiossa. Matalan hierarkian organisaatioissa teknologian merkitys on 
vieläkin merkittävämpi: kun töitä tehdään verkostomaisesti ja usein liikkeessä, 
mobiililaitteet, kuten älypuhelimet, mahdollistavat viestien tauottoman kulun 
viestijöiden sijainnista riippumatta. Samalla jatkuvasti kehittyvät suorat 
vertaisviestinnän kanavat avaavat aivan uudenlaisen viestintäverkoston 
vastaamaan kompleksisen organisaation tarpeita. 
 
Erityisesti sosiaalinen media on viime aikoina herättänyt organisaatioiden ja 
tutkijoiden mielenkiinnon. Sosiaalisen median kanavat luovat organisaatioihin 
uudenlaisia, viestintäteknologioiden mahdollistamia käyttäytymismalleja 
(Treem & Leonardi 2012) ja niiden on havaittu auttavan hierarkia-asetelmien 
purkamisessa (Kosonen & Kianto 2009). Sosiaalisen median ja 
viestintäteknologioiden roolia organisaation muutoksessa käsittelen 
myöhemmin tarkemmin. 
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2.3 Mikä ihmeen ketteryys?  
  
Amerikkalainen kenraali Stanley McChrystal (2015) kertoo myyntihitiksi 
nousseessa kirjassaan siitä, kuinka hän mataloitti armeijan terrorisminvastaisen 
osaston luoden sille täysin uudenlaisen kulttuurin ja tavan toimia, joka tuotti 
huomattavasti aiempaa parempia tuloksia. Aiemmin pitkistä komentoketjuista ja 
tarkasta hierarkiasta tunnetun yksikön oli muutettava tapaansa toimia, jotta 
verkostomaisesti ja ennalta-arvaamattomasti toimiva Al Qaida voitaisiin 
kukistaa. 
 
McChrystalin esimerkkiä on lainattu laajalti erilaisissa konsulttijulkaisuissa ja 
siihen viitataan usein, kun pohditaan itseohjautuvuuden soveltumista erilaisiin 
organisaatioihin. Ketterän organisaation olemusta onkin tarkasteltu 
huomattavasti tieteellisiä julkaisuja enemmän erilaisissa yritysmaailman 
artikkeleissa ja oppaissa. Tässä alaluvussa hyödynnän itseohjautuvuutta 
tarkastelleiden konsulttien ajatuksia avatessani, mitä ketteryydellä tarkoitetaan 
ja miten sen juuri tässä tutkimuksessa määrittelen. Asetan ketterän 
organisaation ideaalin myös kriittiseen valoon tarkastellakseni, millaisia 
ongelmia malliin voisi mahdollisesti liittyä. 
 

2.3.1 Ketterän organisaation tunnuspiirteitä 
 
Ketterä organisaatio on ilmiönä uusi, eikä sille siksi ole ainakaan vielä olemassa 
tietyn muotoista laatikkoa. Ketterä-sanan lisäksi organisaatioihin viitataan muun 
muassa itseohjautuvina organisaatioina ja matalan hierarkian organisaatioina. 
Tässä tutkimuksessa käytän mainittuja muotoiluja vaihdellen, riippuen siitä, 
mihin organisaation ominaisuuteen kulloinkin viitataan ja mitä ominaisuutta 
haluan korostaa. Monet ketterät organisaatiot haluavat tietoisesti välttää 
organisaatiomallin tiukkaa määrittelyä: kun organisaation päätavoite on pystyä 
muuttumaan maailman mukana, ei tunnu järkevältä hakata kiveen tämän 
hetkistä tilannetta. Silti yhteisinä tunnuspiirteinä voidaan pitää 
itseohjautuvuutta, matalaa päätöksentekoa, verkostomaista viestintää sekä työn 
merkityksellisyyden ja mielekkyyden kokemusta.  
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Itseohjautuvuudella tarkoitetaan yksilön kykyä toimia ilman ylhäältä tulevaa 
ohjausta tai kontrollia. Sitä käytetään kuitenkin jatkuvasti myös synonyyminä 
itseorganisoitumiselle. Itseorganisoitumisella viitataan koko organisaation 
toimintamalliin, jossa ylhäältä annetut rakenteet on minimoitu. (Martela & 
Jarenko 2017, 12.) Tässä tutkimuksessa puhun pääasiallisesti 
itseohjautuvuudesta, koska se on suomenkielisessä keskustelussa 
vakiintuneempi tapa viitata itseorganisoitumiseen. Itseohjautuvassa 
organisaatiossa käskyt eivät kulje korkeaa johtoportaikkoa pitkin alaspäin 
toteuttavalle tasolle, vaan kaikki organisaation jäsenet tekevät organisaation 
toimintaan vaikuttavia päätöksiä (Laloux 2014; McChrystal 2015). Kyseessä ei 
kuitenkaan ole täydellinen itsevaltius: johto ohjaa usein esimerkiksi koko 
organisaatiota koskevia käytänteitä, kuten työnaikakirjanpitoa tai 
kommunikaatiokanavia (Martela & Jarenko 2017, 13).  
 
Päätösvallan jakautuminen on ketterän organisaation suurimpia 
kilpailuvaltteja: se vaikuttaa niin reagointinopeuteen, päätösten laatuun kuin 
työhyvinvointiinkin (McChrystal 2015, 214).  Mitä lähempänä ruohonjuuritasoa 
ihminen on, sitä enemmän hänellä on käytännön tietoa ja kokemusta vastaavista 
tilanteista (mt.).  Kun päätöksiä tehdään tiimissä, saadaan käyttöön 
moninkertainen päätöksenteon kapasiteetti ja päätösten laatu paranee (Drury, 
Conboy & Power 2012, 1239). Mahdollisuus tehdä päätöksiä vahvistaa myös 
tunnetta oman työn arvosta ja saa työntekijän siten sitoutumaan lopputulokseen 
syvemmällä tasolla (McChrystal 2015, 215).  Johtajan rooli muuttuu 
päätöksentekijästä työntekijöitä palvelevaksi mahdollistajaksi. Esimerkiksi 
Laloux’n (2014, 71–72) toteuttamassa case-tutkimuksessa esitellyssä Buurtzorg-
kotisairaanhoitoyrityksessä itseohjautuvat sairaanhoitajatiimit tekevät kaikki 
työhön liittyvät päätökset itse, mutta saavat kuitenkin tarvittaessa apua 
valmentajatiimiltä. 
 
Runsas, verkostomainen viestintä on ketterän organisaation elinehto. Pekka 
Aula (2000, 42) korostaa viestinnän runsauden lisäksi sen kaikkialle ulottuvaa 
roolia: viestintä ei ole vain tiedon siirtämistä henkilöltä toiselle, vaan sillä 
luodaan, ylläpidetään, muutetaan ja tuhotaan merkityksiä. Jotta matala hierarkia 
toteutuisi ja päätöksiä pystyttäisiin tekemään laajasti koko organisaatiossa, 
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tiedonkulun on oltava avointa ja runsasta. McChrystal pyrki luomaan 
joukkoihinsa niin kutsutun jaetun tietoisuuden. Sillä hän tarkoittaa sitä, että 
viestimällä tarpeeksi runsaasti voidaan tavoittaa tila, jossa organisaation kaikki 
jäsenet ovat perillä organisaation toimintaympäristöstä ja siitä, mitä on 
tapahtumassa. Vuodot tai informaatioähky ovat pienempi uhka kuin 
joustamattomuus. (Mt., 153, 171.) 
 
Uskon, että juuri tämä lähes rajaton tiedon jakaminen on yksi itseohjautuvuuden 
esteistä monissa organisaatioissa, joissa pääsyä tiedon äärelle on totuttu 
rajoittamaan. Kun informaatiota tulee tälläkin hetkellä valtavina massoina niin 
sähköpostiin kuin omiin sosiaalisen median kanaviin, moni saattaa kokea 
ajatuksen entistä runsaammasta viestinnästä sekavuutta lisäävänä ja 
ahdistavana. Uskallan olettaa, että uudet viestintäteknologiat helpottavat 
organisaatioiden tiedonhallintaa. Onkin mielenkiintoista tutkia, millaisena 
viestintäteknologioiden rooli nähdään haastateltavieni edustamissa 
organisaatioissa. 
 
Merkityksen kokemuksella nähdään olevan tärkeä tehtävä itseohjautuvan 
työnteon kannalta: henkisesti palkitseva työ sitouttaa työntekijää organisaatioon, 
mikä on työnantajien kannalta elintärkeää (Geldenhuys, Laba & Venter 2014). 
Merkityksellisyys syntyy eri organisaatioissa eri asioista. Kolmea eri toimialoilla 
toimivaa itseohjautuvaa organisaatiota tarkastelleet Wilenius ja Kurki (2017, 
193–194) tunnistivat sekä vahvan pyrkimyksen muuttaa maailmaa että 
arkisemman, hyvin tehtävään työhön ja siitä juontuvaan ammattiylpeyteen 
liittyvän tarkoituksen. Tärkeämpää kuin se, mikä organisaatiossa koetaan 
merkitykselliseksi, on kokemuksen läpileikkaavuus: yhdessä jaettu merkityksen 
kokemus ruokkii itseohjautuvuutta (Laloux 2014, 56). Merkityksen kokemus 
nivoutuu vahvasti työn mielekkyyteen. Mahdollisuus vaikuttaa oman työn 
sisältöön päätöksiä tekemällä lisää työtyytyväisyyttä ja motivaatiota (Hollander 
& Offerman 1990, 183). Kun ihminen kokee työnsä mielekkääksi, hän voi 
paremmin töissä ja on siksi myös tehokkaampi työntekijä (Baptiste 2007, 292). 
 
Itseohjautuvissa organisaatioissa korostuu yllä mainittujen ominaisuuksien 
lisäksi vahva, molemminpuolinen luottamus (Wilenius & Kurki 2017, 199–200). 
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Johtajan pitää pystyä luottamaan työntekijöihin, jotta kontrollista voi päästää irti 
(McChrystal 2015, 213). Työntekijöiden puolestaan on pystyttävä luottamaan 
johtoon. Siksi muutosta ajavan johtajan tärkein tehtävä on pitää huolta siitä, että 
elää itse oppiensa mukaan (Laloux 2014, 243). Näennäisestä 
yksinkertaisuudestaan huolimatta esimerkin näyttäminen ja totutusta roolista 
irti päästäminen ei ole helppoa: vaikka kuinka tuntisi matalan päätöksenteon 
hyödyt, uudenlainen johtajan rooli voi tuntua saavutetusta asemasta 
luopumiselta (Martela & Jarenko 2017, 314). Yksi syy ketterän organisaatiomallin 
leviämisen hitaudelle saattaakin piillä johtajien asenteissa ja irti päästämisen 
vaikeudessa. 
 

2.3.2 Onko sateenkaaren päässä aarre vai ansa?  
 
Keskustelu matalan organisaatiorakenteen ympärillä on pääosin positiivista ja 
jopa hurmoksellisen optimistista. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että vaikka 
organisaatiomalli on tuottanut tulosta lukuisissa yrityksissä, siihen sisältyy myös 
monia haasteita ja ristiriitoja. Käsitykset mallin sovellettavuudesta vaihtelevat: 
McChrystalin (2016) mukaan malli on sovellettavissa millaiseen tiimiin tahansa, 
mutta Aula puolestaan toteaa, että itseohjautuvuus ei välttämättä toimi aina ja 
kaikkialla (Aula 2000, 69). 
 
Itseohjautuvassa tiimissä työskentely vaatii työntekijältä paljon ja siksi johdon 
on itseohjautuvuuden lisäämistä harkittaessa arvioitava huolellisesti, onko 
henkilöstöllä siihen tarvittavia valmiuksia: palavaa intohimoa mutta toisaalta 
kykyä hillitä vauhtia ja pitää huolta jaksamisesta (Salovaara 2017, 65). Sekä 
työntekijältä itseltään että työnantajalta vaaditaan erityistä herkkyyttä 
jaksamisen seuraamisessa. Esimerkiksi Buurtzorgin itseohjautuvissa 
sairaanhoitajatiimeissä työn imun aiheuttama ylikuormittuminen on todellinen 
uhka (Wilenius & Kurki 2017, 197). Runsas vapaus voi pahimmillaan aiheuttaa 
myös stressaavaa epävarmuutta, kaoottisuutta ja ajanhukkaa (Seeck & Parzefall 
2008, 11-12). Siksi on tärkeää muistaa, että ketteryys ei sovi kaikille: joku voi 
kokea työnkuvan epämääräisyyden, urapoluttomuuden tai jatkuvan päätösten 
tekemisen ahdistavana. Mikäli organisaatio muuttaisi toimintamalliaan 
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ketterämmäksi voisi siis olla, että joku organisaation luottohenkilöistä lähtisi 
pois. 
 
On tärkeää tiedostaa, että vaikka matalan hierarkian organisaatiossa ei 
rakenteellisesti ole ylempiarvoisia esimiehiä, organisaatio ei ole olemassa 
tyhjiössä: siellä missä on ihmisiä, on aina myös valta-asetelmia. Erilaiset ihmiset 
toimivat tiimissä eri tavalla ja ihmisten välille muodostuu tahtomattakin 
hierarkioita (Laloux 2014, 68). Luonnollisuudestaan huolimatta tällaiset 
hierarkiat voivat olla myös haitallisia: rohkea mielipiteiden laukoja voi hyvinkin 
saada auktoriteetin hiljaisempaa kollegaansa kohtaan. On tärkeää pohtia, miten 
tällaisiin mahdollisesti haitallisiin asetelmiin suhtaudutaan ja voiko niihin 
puuttua ilman, että se haavoittaisi itseohjautuvaa kulttuuria. 
 
Ratkaisevaa itseohjautuvuuden lisäämisen onnistumisessa on muutoksen 
huolellinen johtaminen: jos uuteen tapaan toimia siirrytään liian nopeasti tai 
ilman riittävää ohjeistusta, seuraukset voivat olla haitallisia. Caulfield ja Senger 
(2017) saivat työhön sitoutumisen ja muutosjohtajuuden suhdetta tutkiessaan 
selville, että huonosti johdettu muutos vaikuttaa negatiivisesti työntekijöiden 
sitoutumiseen. Voisi siis olla, että ketteryyden lisäämiseen tähtäävä muutos, jolla 
tavoiteltaisiin parempaa sitoutumista, voisi epäonnistuessaan johtaa täysin 
päinvastaiseen lopputulokseen. Muutos voi onnistua vain, mikäli viestintä on 
runsasta ja sen suunnittelu huolellista, muutos on arvolähtöistä, työntekijät 
otetaan mukaan ja laatuun sekä muutoksen takia tarvittavaan koulutukseen 
panostetaan. Johtajalta puolestaan vaaditaan runsaan viestimisen lisäksi 
rehellisyyttä, tasa-arvoisuutta, kunnioitusta alaisia kohtaan sekä kykyä muutosta 
eteenpäin vieviä tehdä päätöksiä. (Caulfield & Senger 2017, 934–935.) 
Onnistuessaankin muutos tapahtuu kuitenkin hitaasti: seuraavassa luvussa 
pureudun tarkemmin organisaation historian vaikutukseen muutoksen hitauden 
aiheuttajana kompleksisuusteorian ja polkuriippuvuuden näkökulmasta. 
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 3 Kompleksinen organisaatio muuttuu 
hitaasti  

 
Organisaatiot ovat viime vuosikymmenien saatossa muuttuneet niin paljon, että 
perinteiset mallit organisaation toiminnan selittämiseksi eivät enää riitä (Aula 
2000). Richardson, Cilliers ja Lissack (2001, 7) kiteyttävät organisaatioiden 
tutkimuksen muutoksen todeten, että ennen keskityttiin tutkimaan 
organisaatioiden osia ja niiden toimintaa, nyt puolestaan on tarkasteltava osien 
välisiä suhteita. Organisaatioiden ja niiden osien monimutkaisten 
vaikutussuhteiden ymmärtämiseen pyrkivät myös tässä tutkimuksessa 
teoreettisena viitekehyksenä toimivat sosiaaliset kompleksisuusteoriat.  
 
Tässä luvussa esittelen sosiaaliset kompleksisuusteoriat sekä niihin nojaavan 
polkuriippuvuuden käsitteen, joita hyödynnän analyysissäni tarkastellessani 
itseohjautuvuuden lisääntymisen hitautta tutkimuksen kohteena olevissa 
organisaatioissa. Aluksi avaan kompleksisuusteorioiden taustaa ja tarkennan, 
miksi haluan tässä tutkimuksessa lähestyä organisaatioita nimenomaan 
sosiaalisen kompleksisuuden näkökulmasta. Määrittelyn jälkeen pureudun 
tarkemmin siihen, miten sosiaaliset kompleksisuusteoriat selittävät muutoksen 
hitautta organisaatioissa. Polkuriippuvuuden ja siihen liittyvien itseään 
vahvistavien mekanismien avulla luon tarkastelukehikon aineistosta nousevien 
muutosta hidastavien tekijöiden analyysille. Luvun lopuksi käännän vielä 
katseeni viestintään tarkastellen sen aiemmissa tutkimuksissa vähemmälle 
huomiolle jäänyttä tehtävää muutoksen mahdollistajana ja käynnistäjänä. 
 
 

3.1 Kompleksisuusteoriat auttavat ymmärtämään nykyajan 
organisaatioita  
 
Organisaatioiden kompleksisuus on kiehtonut tutkijoita jo vuosikymmenten ajan 
(McKelvey 1999, 295). Sosiaalitieteilijöiden keskuuteen 
kompleksisuusnäkökulma rantautui 1990-luvulla, kun etenkin kaaoksen 
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käsitteitä ja sosiaalitieteitä yhdistävät ajatukset nousivat suosioon (Siira 2013, 
16). Kompleksisuusteoriat ovat luonnontieteistä peräisin olevia teorioita, joiden 
tavoitteena on löytää kompleksisten, eli monimutkaisten ja -tasoisten 
järjestelmien taustalta järjestystä. Sosiaalisten ilmiöiden, siis esimerkiksi 
organisaatioiden, tutkimista kompleksisuusteorioiden periaatteiden mukaisesti 
kutsutaan sosiaalisiksi kompleksisuusteorioiksi.1 (Mt., 15.) Sosiaalisen 
kompleksisuuden tutkimus on Siiran (2013, 16) mukaan viimeisten kahden 
vuosikymmenen aikana lisääntynyt merkittävästi: se on tutkijayhteisössä 
havaittu perinteisiä organisaatioteorioita toimivammaksi tavaksi tarkastella 
nykyajan organisaatioita. Juuri tästä syystä tarkastelen tässä tutkimuksessa sekä 
itseohjautuvaa organisaatiomallia että haastattelemieni johtajien edustamia 
organisaatioita juuri sosiaalisen kompleksisuuden ja sen tarjoamien käsitteiden 
avulla. 
 
Richardsonin ym. (2001, 7) mukaan kompleksinen järjestelmä on mikä tahansa 
järjestelmä, joka koostuu suuresta joukosta erillisiä toimijoita, jotka ovat 
runsaassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kompleksiselle järjestelmälle on 
ominaista jaettu historia tai muisti, jolla on merkittävä rooli organisaation 
nykytilan ja kehittymisen kannalta. Sitä määrittävät myös mahdollisten 
tulevaisuudessa omaksuttavien toimintatapojen vaihtoehtojen runsaus sekä 
kaaoksen ja hallitun itseohjautuvuuden välinen vaihtelu. (Mt., 7–8.) 
 
Kompleksista järjestelmää leimaa sen olemuksen tiivistämisen mahdottomuus 
(incompressibility) (Richardson ym. 2001, 8–9). Kompleksista järjestelmää ei 
voi puristaa tarkastelua varten sen todellista luontoa tiiviimpään malliin: jos 
järjestelmän kaikki aspektit halutaan ottaa huomioon, mallin on aina oltava 
vähintään yhtä kompleksinen kuin järjestelmä itse. Kompleksisen järjestelmän 
rajat ovat aina häilyvät, mistä johtuen on todennäköistä, että koko järjestelmää 
ei koskaan saada mallinnettua totuudenmukaisesti. Tämä aiheuttaa 
kompleksisten järjestelmien tutkimiseen liittyvän perimmäisen ongelman: 

                                                   
1	Koska tarkastelen tässä tutkimuksessa organisaatioita, viittaan luettavuussyistä jatkossa 
kompleksisuusteoriat-sanalla sosiaalisiin kompleksisuusteorioihin, ellei toisin mainita. 	
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järjestelmien rajojen epämääräisyys ja todenmukaisen mallintamisen vaikeus 
tekevät analyyttisten menetelmien tai teorioiden kehittämisestä haastavaa. (Mt.) 
 
Vaikka Richardsonin ym. (2001) määrittely on monella tapaa osuva, on tärkeää 
muistaa, että kompleksisuusteorioiden vakiintumattoman luonteen vuoksi se ei 
ole kompleksisen järjestelmän ainoa määritelmä. Se, millaisina kompleksiset 
järjestelmät nähdään, riippuu vahvasti tutkijan näkökulmasta ja siitä, mitä puolia 
kompleksisessa järjestelmässä hän haluaa korostaa. Esimerkiksi Eve Mitleton-
Kelly (2003, 26) korostaa kompleksista järjestelmää määritellessään ennen 
kaikkea järjestelmän osien keskinäisriippuvuutta sekä koko järjestelmän 
riippuvuutta ympäröivästä maailmasta. Burnes (2005) ja Aula (1999) puolestaan 
lähestyvät kompleksisuutta kaaoksen kautta nähden organisaatiot dynaamisina, 
epälineaarisina järjestelminä: organisaatiot ovat herkkiä ympäristönsä 
muutoksille, niiden toiminnan seuraukset ovat ennustamattomia ja niiden 
olemusta leimaa ”kaaoksen reunalla” tasapainotteleminen. Kaaoksen reunalla 
organisaatio pysyy tarpeeksi joustavana voidakseen tarvittaessa mukautua 
uudenlaisiin olosuhteisiin, mutta pystyy kuitenkin pitämään kaaoksen 
hallinnassa (Burnes 2005, 74). 
 
Kompleksisuusteorioita hyödynnettäessä on tärkeää tunnistaa niiden käyttöön 
liittyvät ansanpaikat. Ensinnäkin on tärkeää muistaa, että 
kompleksisuusteorioiden kenttä on lyhyestä kehityshistoriastaan ja 
sovellutusalueiden laajasta kirjosta johtuen vahvasti sirpaloitunut. Siitä johtuen 
kompleksisuustiede tai -teoria ei nimestään huolimatta ole vakiintunut teoria, 
vaan verrattain uusi, nouseva lähestymistapa organisaatioihin ja kokoelma 
teoreettisia ja konseptuaalisia työkaluja. (Siira 2013, 15–16.) 
Kompleksisuusteoriat nähdään usein – myös tässä tutkimuksessa – 
sateenvarjokäsitteenä, joka levittyy erilaisten luonnontieteistä, kuten 
meteorologiasta, matematiikasta tai biologiasta peräisin olevien teorioiden ja 
tutkimussuuntausten ylle (Burnes 2005, 74). Kompleksisuusteorioita on yritetty 
lajitella alateorioiksi kaaosteoriaan, dissipatiivisten rakenteiden teoriaan sekä 
kompleksisten, adaptiivisten järjestelmien teoriaan (Stacey ym. 2002), mutta 
tässä tutkimuksessa olen alateorioiden sijaan kiinnostunut 
kompleksisuusteorioita yhteisesti kuvaavista ominaisuuksista. Teorioiden 
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monijakoisuutta kunnioittaakseni ja korostaakseni viittaan tässä tutkimuksessa 
kompleksisuusteorioihin monikossa, kuten monet tutkijat ennen minua (ks. 
esim. Burnes 2005; Black 2000). 
 
Sen lisäksi, että kompleksisuusteorioita hyödynnettäessä on tunnistettava 
teorioiden kehitysvaiheesta johtuva hajanaisuus, niiden soveltamisessa 
organisaatioihin tai muihin sosiaalisiin ilmiöihin on oltava tarkkana. Koska 
teorian juuret ovat luonnontieteissä, niiden soveltaminen sosiaalitieteisiin ei ole 
täysin yksioikoista. Tästä johtuen sosiaalisten kompleksisuusteorioiden 
käsitteiden luotettavuus on herättänyt epäilyksiä: luonnontieteessä empiirisesti 
todistetut analogiat eivät välttämättä toistu samalla tavalla järjestelmissä, joissa 
on mukana ihminen. Lisäksi, ottaen huomioon kompleksisten systeemien 
”kokoonpuristumattoman” luonteen, niistä saatava tieto on aina vajavaista. (Siira 
2013, 21–22.) 
 
Kompleksisuusteoreettisen tutkimuksen haasteena on myös empiirisen 
tutkimuksen puute (Vergne & Durand 2010; Siira 2013, 22). Siksi 
kompleksisuusteorioiden käsitteitä käytetään sosiaalitieteissä usein kuvailevalla, 
metaforisella tasolla. Tätä erityisesti laadullisessa tutkimuksessa tyypillistä tapaa 
hyödyntää kompleksisuusteorian käsitteitä on kritisoitu siksi, että 
kompleksisuusteorioiden käsitteitä on käytetty kuvailemaan sosiaalisia 
järjestelmiä ilman reflektiota käsitteiden metaforisen käytön riskeistä. 
Mielikuviin perustuva käsitteiden hyödyntäminen voi johtaa epämääräisyyteen 
tai pahimmillaan jopa johtaa harhaan. (Siira 2013, 23–24.) On myös tärkeää 
ymmärtää metaforisen tason tutkimustulosten rajoitukset. Osan tutkijoista 
mielestä kompleksisia ilmiöitä kuvailevalla tasolla liikuttaessa ei tuoteta uutta 
tieteellistä tietoa vaan pahimmillaan erehdytään jopa toistamaan jo tehtyjä 
havaintoja uusia ilmaisuja käyttämällä. Ongelman taustalla on sosiaalisten 
kompleksisuusteorioiden vakiintumattomuus ja teoreettisen pohjan pehmeät 
perustukset. Teorian tulevaisuuden turvaamiseksi onkin ehdotettu muun muassa 
systemaattisesti kehiteltyjä metaforia, joiden avulla sosiaalitieteellistä 
kompleksisuusteoriaa ja sitä hyödyntävää tutkimusta voitaisiin kehittää 
tieteellisesti kestävämpään suuntaan. (Mt., 24.) 
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Vaikka kompleksisuusteoreettisen käsitteistön metaforinen käyttö on laukaissut 
runsasta kritiikkiä, sille on kuitenkin paikkansa: metaforien avulla voidaan tehdä 
abstrakteja ilmiöitä helpommin ymmärrettäviksi ja käsiteltäviksi (Siira 2013, 18; 
Seeck 2012, 215). Staceyn (1996) mukaan kompleksisuusteorian suurin anti on 
sen kyky tuoda uusia analogioita tutkimukseen ja siten luoda luovaa muutosta 
siihen, miten tarkastelemme organisaatioita (mt., 265). Tässä tutkimuksessa 
käytän kompleksisuusteorian käsitteitä tietoisesti nimenomaan metaforisella 
tasolla. Koska tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa organisaatioiden erilaisia 
itseohjautuvuuden leviämistä hidastavia ja estäviä tekijöitä ja rakentaa 
ymmärrystä organisaatioiden hitaaseen muutokseen liittyvistä ilmiöistä, 
kompleksisuusteorioiden käsitteiden metaforamainen käyttö on tässä 
tutkimuksessa tarkoituksenmukaista. Kompleksisuusteoriat ja niihin liittyvät 
käsitteet toimivat siis tässä tutkimuksessa ennen kaikkea tarkasteluikkunan 
kehyksinä. 
 
 

3.2 Organisaatio tahtoo pysyä polullaan 
 
Tässä tutkimuksessa lähden liikkeelle siitä kompleksisuusteorioihin 
sisäänkirjoitetusta ajatuksesta, että muutosta tulee tarkastella irrallisten 
sykähdysten sijaan jatkuvana prosessina (Brown & Eisenhardt 1997; Stacey 
2002; Weick & Quinn 1999). Jotta organisaatiot voivat selviytyä muuttuvassa 
maailmassa, niiden on muuntauduttava jatkuvasti (Burnes 2005, 81). Burnes 
lainaa Frederickin (1998) esimerkkiä, jonka mukaan parhaiten johdetut yritykset 
selviävät muuttuvissa olosuhteissa, koska niiden jokapäiväisiin toimintoihinsa 
on sisäänkirjoitettu jatkuvaa muutosta ja uudistumista. Jatkuva uuden 
kokeileminen kasvattaa luonnollisesti epäonnistumisen riskiä, mutta riskin 
ottaminen kuitenkin kannattaa: se on avain selviytymiseen, kun olosuhteet 
muuttuvat (Burnes 2005, 81). 
 
Vaikka kompleksinen organisaatio on tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäristönsä 
kanssa ja muutos on jatkuvaa, muutokset tapahtuvat kuitenkin hitaasti. 
Organisaatio ajautuu helposti toistamaan totuttuja toimintatapoja ja 
ajattelumalleja. Seuraavissa alaluvuissa esittelen muutoksen hitautta selittävän 
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polkuriippuvuuden käsitteen, siihen liittyvät itseään vahvistavat mekanismit 
sekä polkuriippuvuuden rinnalle usein nostettavan, inhimillisiä 
vaikutusmahdollisuuksia korostavan polkujen luomisen teoriaa. 
 

3.2.1 Polkuriippuvuus muutoksen hidastajana 
 
Kun kompleksisuustukijat tarkastelevat organisaatioiden muutoksen hitautta, 
ensimmäisenä esiin nousee usein polkuriippuvuuden käsite. Polkuriippuvuuden 
juuret ovat talous- ja instituutioteorioissa ja sen ensimmäisinä soveltajina 
voidaan pitää Davidia (1985) ja Arthuria (1989). Arthur määrittelee 
polkuriippuvuuden ilmiöksi, jossa järjestelmän sattumalta valitsema polku voi 
lukkiutua vallitsevaksi riippumatta siitä, onko se paras mahdollinen vaihtoehto 
kaikista olemassa olevista poluista. Pienikin muutos tai valinta voi synnyttää 
järjestelmässä rakenteita, jotka ajan kuluessa säilyvät ja joiden päälle tulevia 
rakenteita luodaan. David (1985) puolestaan tunnetaan ehkä eniten käytetyn 
polkuriippuvuusesimerkin luomisesta: hän on havainnollistanut järjestelmän 
lukittumista QWERTY-kirjainjärjestyksellä, joka kirjoituskoneiden yleistyessä 
vakiintui näppäimistön järjestykseksi, vaikka se ei millään mittarilla ole 
kirjoittamisen kannalta ainoa, saati paras tapa järjestää kirjainpainikkeet 
kirjoittamista varten. 
 
Polkuriippuvuuden käsitettä on sovellettu laajasti myös organisaatioihin 
kompleksisuusteorioiden yhteydessä. Warrenin, Franklinin ja Streeterin (1998, 
365) mukaan polkuriippuvuus on seurausta epälineaarisen järjestelmän 
herkkyydestä edeltäneille tapahtumille. Kaksi samasta pisteestä liikenteeseen 
lähtenyttä organisaatiota voivat päätyä täysin erilaisiin suuntiin, kun kumpikin 
tahoillaan vahvistaa pieniä eroavaisuuksia (mt.). Polkuriippuvuuden tärkeimpiin 
ominaisuuksiin kuuluu peruuttamattomuus: järjestelmää ei voi palauttaa 
lähtöruutuun tai edes edellistä askelta edeltäneeseen hetkeen (David 2000; 
Schreyögg & Sydow 2011, 2015). Aiemmin esiteltyjen kompleksisuusteorioiden 
yleisten ansanpaikkojen välttämiseksi käsitettä tulee kuitenkin tarkastella 
hieman eri tavalla, kun kyseessä on sosiaalisesti rakentuva organisaatio eikä 
esimerkiksi tietokoneen näppäimistö (Schreyögg & Sydow 2011, 325). Joustoa 
tarvitaan erityisesti lukittumisvaiheen määrittelyyn: kun tarkastelun kohteena on 
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ihmisistä koostuva organisaatio, lukittuminen ei ole samalla tavalla muut 
vaihtoehdot poissulkevaa ja pysyvää kuin teknologisen järjestelmän 
vakiintuminen (mt.). Organisaation lukittuminen on siis täydellisen polulleen 
asettumisen sijaan enemmänkin syvälle juurtuneen, toistuvan toimintamallin 
aiheuttamaa jähmeyttä (Schreyögg & Sydow 2015, 388). 
 
Polkuriippuvuusteoreetikoita on kritisoitu siksi, että nähdessään organisaation 
toiminnan suuntaan vaikuttavat tapahtumat sattuman sanelemina he 
minimoivat organisaatioihin kuuluvien ihmisten roolin organisaatioiden 
kehityksessä (Stack & Gartland 2003, 489). Schreyögg ja Sydow (2015, 385) 
ottavat inhimillisen toimijuuden huomioon painottamalla historian ja sen 
tulkintojen vaikutusta organisaation polun muodostumisessa: organisaation 
mahdolliset polkuvaihtoehdot ovat organisaation syntyhetkellä sen hetkisen 
yhteiskunnan tilan ja siten aina inhimillisten tulkintojen leimaamia. Esimerkiksi 
yhteiskunnassa tietyllä hetkellä vallitsevat hyveet ja toisaalta paheet kaventavat 
vaihtoehtojen skaalaa. Valittavana olevat polut eivät siis todellisuudessa ole 
täysin sattuman varassa, kuten Davidin (1985) ja Arthurin (1989) esimerkeissä 
(Schreyögg & Sydow 2015, 385). Kiinnostus ihmisen rooliin organisaatioiden 
polkujen muodostumisessa on kuitenkin viime aikoina nostattanut 
polkuriippuvuuden rinnalle ajatuksia uusien polkujen luomisesta sekä tietoisesta 
polulta poikkeamisesta (Garud & Karnøe 2001), joihin palaan myöhemmin. 
 
Tässä tutkimuksessa määrittelen polkuriippuvuuden historian rajaamien 
mahdollisten tapahtumien laukaisemaksi prosessiksi, joka itseään vahvistavien 
mekanismien myötä johtaa organisaation jähmettymiseen tiettyyn 
toimintamalliin (Dobusch & Schüßler 2013; Schreyögg & Sydow 2015).  
 
Nojaan tarkastelussani Schreyöggin ja Sydowin (2011, 2015) määrittämään 
polkuriippuvuuden prosessiin, johon kuuluu kolme vaihetta: 
esimuodostumisvaihe (preformation phase), muodostumisvaihe (formation 
phase) sekä lukittumisvaihe (lock-in phase). Esimuodostumisvaiheessa 
mahdollisia toimintavaihtoehtoja on lähes rajoittamaton määrä, eikä tehtäviä 
valintoja voida ennustaa edeltäneistä tapahtumista tai lähtötilanteesta. Koska 
tarkastelun kohteena ovat organisaatiot on tärkeää muistaa, että edes 
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esimuodostumisvaiheeseen ei kuitenkaan lähdetä täydellisestä tyhjiöstä. 
Muodostumisvaiheessa polku alkaa etsiä muotoaan (mt., 385). Muodostumista 
ohjaavat järjestelmän itseään vahvistavat mekanismit, jotka esittelen 
seuraavassa alaluvussa. Lukittumisvaiheella tarkoitetaan organisaation tilaa, 
jossa itseään vahvistavien mekanismien seurauksena muodostunut vallitseva 
polku lukittuu paikoilleen (mt., 387). Organisaatio menettää joustavuutensa: 
pahimmassa tapauksessa se ei enää pysty toimimaan, koska se on menettänyt 
kykynsä mukautua uusiin olosuhteisiin tai siirtyä aiempaa parempiin 
vaihtoehtoisiin toimintatapoihin (Schreyögg & Sydow 2011, 325).  
 
Kompleksiuusteorioiden tavoin myös polkuriippuvuus on saanut osakseen 
kritiikkiä sen metaforisesta käytöstä (ks. esim. Vergne & Durand 2010). Tässä 
tutkimuksessa en kuitenkaan lähde etsimään todisteita polkuriippuvuudesta tai 
lukkiutumista organisaatioissa vaan kartoitan, millaisia mahdollisia 
polkuriippuvuuden ilmentymiä organisaatioista löytyy. Siksi uskallan, 
kuvailevan tutkimuksen rajoitteet tunnistaen, hyödyntää polkuriippuvuuden 
käsitettä abstraktia ilmiötä kuvaavana käsitteenä analyysissäni. 
 

3.2.2 Itseään vahvistavat mekanismit luovat pysyviä rakenteita 
 
Talouden ja instituutioiden tutkimuksessa on polun muodostumisvaiheessa 
havaittu viisi erilaista itsestään vahvistavaa mekanismia, jotka voidaan tunnistaa 
myös organisaatioiden kontekstissa (Schreyögg ym. 2011; Burger & Sydow 2014; 
Schreyögg & Sydow 2011, 2015). Seuraavaksi esittelen lyhyesti nämä 
organisaation toimintatapoja vakiinnuttavat vaikutukset sitoen ne esimerkkien 
avulla itseohjautuvaan organisaatiomalliin siirtymisen haasteisiin. 
 

1. Koordinaatiovaikutuksilla (coordination effects) tarkoitetaan sitä, että 
sovitut säännöt ja jaetut rutiinit helpottavat vuorovaikutusta, mikä lisää 
toiminnan tehokkuutta ja ennustettavuutta (Schreyögg & Sydow 2015, 386). 
Siispä, mikäli organisaatio haluaisi ottaa askeleen kohti itseohjautuvuutta, 
haasteena olisi vanhojen rutiinien ja toimintatapojen vallitsevuus ja niiden 
taipumus vahvistua entisestään. 
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2. Vastavuoroisuusvaikutukset (complementarity effects) puolestaan 
kuvaavat synergiaetuja, joita saadaan yhteen hioutuneista prosesseista eri 
toimijoiden välillä (mt.). Itseohjautuvaan organisaatiomalliin siirtyminen 
saattaisi monessa organisaatiossa merkitä ajan saatossa muodostuneiden ja 
toimiviksi hioutuneiden yhteistyörakennelmien purkautumista – mikä 
kustannussyistä tuskin houkuttelee johtajia. 

3. Suorat ja epäsuorat verkoston ulkoisvaikutukset (direct and indirect 
network externatilities) kuvaavat yksinkertaisuudessaan sitä, että käyttäjä 
hyötyy tuotteesta, esimerkiksi teknologiasta tai palvelusta, sitä enemmän mitä 
useampi ihminen sitä käyttää. Esimerkiksi organisaation verkossa toimiva 
yhteistyötyökalu toimii sitä paremmin, mitä useampi ihminen sitä käyttää. 
Vastaavasti se houkuttelee enemmän käyttäjiä sitä mukaan, kun sen suosio 
kasvaa. (Mt., 386.) Mikäli organisaatio haluaisi ottaa käyttöönsä 
itseohjautuvuutta tukevia työkaluja, esimerkiksi ketterien menetelmien oppaista 
tutun kanban-prosessitaulun, haasteena voisi olla se, että menetelmän ollessa 
uusi ja siksi totuttua tapaa haastavampi, sen suosio ja sen myötä käyttöaste 
olisivat matalat ja veisi aikaa ennen kuin käyttäjien määrä kasvaisi ja siitä 
voitaisiin aidosti hyötyä. 

4. Oppimisvaikutus (learning effect) on yksinkertainen, mutta sitäkin 
tehokkaampi ilmiö. Kun asioita toistetaan, työntekijät oppivat ja asiat tehdään 
taitavammin, eli esimerkiksi nopeammin ja luotettavammin. Kustannukset 
laskevat ja opitusta tavasta tehdä tulee entistä houkuttelevampi: se vahvistaa 
itseään. (Mt., 386–387.) Ketteryyden lisääminen organisaatiossa edellyttää 
organisaation jäseniltä monenlaisia uusia ja ennestään hyvinkin tuntemattomia 
taitoja, minkä takia lienee sanomattakin selvää, että vanhassa pysyminen on 
monelle organisaatiolle yksinkertaisesti houkuttelevampi vaihtoehto. 

5. Mukautuvat odotukset (adaptive expectations) puolestaan kuvaavat 
ilmiötä, jossa ihmiset haluavat luontaisesti olla ”voittajan puolella”: ihminen 
valitsee mieluiten tuotteen tai palvelun, jonka muut ovat todenneet hyväksi. Näin 
syntyy vallitsevia ratkaisuja, jotka eivät perustu jokaisen organisaation jäsenen 
harkinnan perusteella löytyneeseen parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun, vaan 
ihmisten luontaiseen tarpeeseen tulla hyväksytyiksi. (Mt., 387.) Jos siis 
esimerkiksi huomaa, että uuden kanban-taulun sijaan hyödynnetään edelleen 
mieluummin vanhaa menetelmää, taulun edessä pyöriminen luo tunteen 
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häviäjien joukkoon kuulumisesta ja ihminen palaa todennäköisesti muiden 
mukana vanhaan malliin.  

 
Viimeisimmässä kanban-taulun käyttöönottoesimerkissä on helppo havaita 
myös itseään vahvistaville mekanismeille tyypillinen päällekkäisyys: uuden 
työskentelytavan houkuttelevuutta vähentää joukkoon kuulumattomuuden 
tunteen lisäksi myös se, että muiden käyttäessä vanhaa työskentelytapaa, 
kanban-taulun käyttämisessä ei verkoston ulkoisvaikutuksiin peilaten ole yksilön 
kannalta järkeä. Myös koordinaatiovaikutusten voitaisiin nähdä hidastavan 
uuden työskentelytavan omaksumista, koska kanban-taulun hyödyntäminen 
edellyttäisi muutosta totutuissa rutiineissa. Jos uusi työskentelymenetelmä 
edellyttäisi muutoksia yhteistyökumppaneiden kanssa työskentelyssä, uhkana 
voisi olla synergiaetujen menettäminen. Lisäksi taustalla vaikuttaisi vahvasti 
muutosta hidastava oppimisvaikutus: uusi tapa organisoida työntekoa vaatisi 
uuden opettelua, vanha ei. 
 
Itseään vahvistavat mekanismit on tärkeä erottaa polkuriippuvuuden kanssa 
usein sekoittuvasta leimautumisen käsitteestä. Organisaation 
leimautumisteorian lähtökohtana on, että tiettynä aikana perustetuissa 
organisaatioissa on erilainen sosiaalinen rakenne kuin toisena aikana 
perustetuissa organisaatioissa (Schreyögg & Sydow 2011, 326). Stinchcomben 
(1965, 154) mukaan organisaatiot rakentavat perustamisvaiheessa sosiaalisen 
rakenteensa olemassa olevien sosiaalisten resurssien pohjalta. Siispä kun 
organisaatio perustetaan, se omaksuu vaikutteita sen ajan kulttuurisesta, 
poliittisesta ja taloudellisesta ympäristöstä. Tiettyyn toimintatapaan 
kiinnittyminen tapahtuu jo organisaation syntyvaiheessa. (Schreyögg & Sydow 
2011, 326.) Polkuriippuvuuden näkökulmasta tarkasteltuna organisaation polku 
ei kuitenkaan selviä heti alussa, vaan se muotoutuu ennustamattomasti itseään 
vahvistavien mekanismien ohjaamana (Schreyögg & Sydow 2015, 388). Kaksi 
samasta pisteestä liikenteeseen lähtenyttä organisaatiota voivat siis päätyä täysin 
erilaisiin suuntiin, kun kumpikin tahoillaan vahvistaa pieniä eroavaisuuksia 
(Warren ym. 1998, 365). Eroista huolimatta leimautumisteoria on 
polkuriippuvuuttakin tarkasteltaessa kiinnostava apuväline: sillä voi muun 
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muassa selittää niitä aiemmin mainittuja rajoituksia, joita organisaation polun 
esimuodostumisvaiheessa ilmenee (Schreyögg & Sydow 2015, 388). 
 

3.2.3 Uusien polkujen jäljillä 
 
Yhä useammat tutkijat ovat siirtäneet katseensa järjestelmien pysyvyyttä 
tarkastelevasta polkuriippuvuudesta ajatukseen polkujen luomisesta (Garud & 
Karnøe 2001; Garud ym. 2010; Sydow ym. 2012). Ennen käsitteitä käsiteltiin 
pääosin erillään, mutta nyt erityisesti vertailevat asetelmat ovat yleistyneet 
(Garud ym. 2010; Gáspár 2011).  
 
Polkuriippuvuudessa sattumalla, vaikkakin historian rajaamana, on merkittävä 
rooli organisaation kehityksen kannalta: jokin tapa toimia voi itseään 
vahvistavien mekanismien vaikutuksesta päätyä vallitsevaksi ilman, että se on 
tietoisesti valittu toimivimmaksi. Polkujen luominen (path creation) tarjoaa 
polkuriippuvuuden käsitteelle vaihtoehdon tai jopa vastakäsitteen, joka ottaa 
laajemmin huomioon toimijuuden roolin organisaatioiden kehityksessä (Garud 
ym. 2010, 760). Toimijuudella tarkoitetaan dynaamista prosessia, jossa 
organisaation jäsenet luovat organisaatiota ja sen sosiaalisia rakenteita (Chia & 
Tsoukas 2002, 577). Polkujen luomisen näkökulmasta organisaation jäsenet, 
esimerkiksi yrittäjät, nähdään aktiivisina toimijoina, jotka luotaavat ympäröivää 
maailmaa suhteessa omaan tulevaisuuteensa (Garud ym. 2010, 762).  
 
Polkujen luomista korostavien tutkijoiden mukaan organisaatioiden toimijat 
pyrkivät aktiivisesti muokkaamaan ympäröivää todellisuutta ja tietoisesti 
poikkeamaan totutulta polulta (Garud & Karnøe 2001). Yrittäjät tai muut 
organisaatioiden jäsenet eivät siis ole passiivisia sivustakatsojia, joiden 
epäonnistumisten lisäksi myös onnistumiset voidaan laittaa sattuman piikkiin, 
vaan he luovat aktiivisesti uusia ratkaisuja. Garud ym. (2010, 762) 
havainnollistavat tätä Post It -lappujen syntytarinan tarjoamalla esimerkillä: kun 
yrityksen kehittämä liima ei toiminutkaan, syntyivät helposti seinään tarrattavat 
muistilaput. Polkuriippuvuusnäkökulmasta Post It -laput syntyivät onnekkaan 
sattuman kautta, kun taas polkujen luomisen näkökulmassa ne olivat aktiivisten 
toimijoiden nerokas keino reagoida muuttuneeseen ympäristöön (mt.). 
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Vaikka uusien polkujen luomisen tutkiminen kuulostaa houkuttelevalta, 
tarkastelen tässä tutkimuksessa ensisijaisesti organisaatioiden muutoksen 
hitautta polkuriippuvuuden käsitteen avulla. Tämä johtuu siitä, että tämän 
hetkinen polkujen ympärille rakentunut teoria tarjoaa toistaiseksi tukevamman 
pohjan organisaatioiden polkuriippuvuuden tarkastelemiselle kuin polkujen 
luomisen tutkimiselle (Sydow & Schreyögg 2015, 389). Trendikkäänä pidetyn 
itseohjautuvuuden leviämistä tutkittaessa on kuitenkin hedelmällistä 
havainnoida myös mahdollisia pyrkimyksiä luoda uusia polkuja: polkujen 
luomisen teoria on kehittynyt ajallisesti samassa rytmissä itseohjautuvuuden 
nousun kanssa ja voi siksi tulevaisuudessa olla hyvinkin suosittu näkökulma 
itseohjautuvuuden tutkimuksessa. Siksi kiinnitän analyysissäni huomiota myös 
mahdollisiin uusiin polkuihin, joita organisaatioissa pyritään luomaan 
muuttuvan maailman muutoksiin vastaamiseksi. 

 
 

3.3 Viestinnän rooli muutoksen edistäjänä  
 
Kompleksisuusteorioita on sovellettu laajasti myös viestinnän tutkimukseen. 
Esimerkiksi Aula (1999) on soveltanut kaaoksen käsitteitä tarkastellessaan 
nykyajan organisaatioiden verkostomaista ja jatkuvassa liikkeessä olevaa 
viestintää. Koska viestintä on koko organisaation ydin – sillä luodaan ja 
ylläpidetään kulttuuria ja koko työyhteisön yhteistä todellisuutta – se on 
avainasemassa myös silloin, kun tarkastellaan organisaation muutosta (mt.). 
 
Muutokseen liittyvän organisaatioviestinnän tehtävänä on sekä välittää tietoa 
että rakentaa yhteisöä (Elving 2005, 131). Kaikessa yksinkertaisuudessaan se on 
siis tavallisen viestinnän, vuorovaikutuksen ja henkilöstön osallistamisen 
syventämistä ja tehostamista (Heiskanen & Lehikoinen 2010, 19). Onnistuneella 
viestinnällä voidaan murtaa inhimillistä, mutta muutoksen kannalta haitallista 
muutosvastarintaa. Muutosvastarinta on voima, joka ohjaa järjestelmiä 
säilyttämään nykyisen tilansa (Piderit 200, 784). Se ei siis tarkoita vain aktiivista 
muutoksen vastustamista vaan myös kaikkea neutraalia toimintaa, jonka 
tavoitteena on jatkaa samalla tavalla kuin ennenkin (Pardo del Val & Martinéz 
Fuentes 2003, 149). Koska muutoksen hyväksyminen vaatii työntekijöiltä 
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luottamusta ja heittäytymistä, muutosviestinnän tärkein, joskaan ei helppo 
tehtävä on saada ihmiset tukemaan muutosta (Kotter 1995, 5; Heiskanen & 
Lehikoinen 2010, 21–22). Viestinnällä voidaan avata muutoksen syitä ja siten 
auttaa ihmisiä ymmärtämään, mitä hyötyä muutoksesta voisi heille olla (Kotter 
1995; Treem & Leonardi 2012; Kosonen & Kianto 2009). 
 
Seuraavissa alaluvuissa lähestyn kompleksisten organisaatioiden muutosta 
viestinnän näkökulmasta. Esitän aluksi ajatukseni siitä, että itseohjautuvuuden 
lisääntymistä tarkasteltaessa viestintä tulisi nähdä ennen kaikkea muutoksen 
mahdollistajana, ei ainoastaan yllä kuvattuna perinteisenä muutosviestintänä. 
Sen jälkeen esittelen aiempaa tutkimusta viestintäteknologioiden muutosta 
edistävästä vaikutuksesta. Lopuksi tarkastelen uusien viestintäteknologioiden ja 
-käytäntöjen omaksumiseen liittyviä haasteita. 
 

3.3.1 Muutosviestinnästä muutoksen mahdollistavaan viestintään 
 
Kun organisaatiossa tapahtuu uudistus esimerkiksi johtamisessa tai 
palkitsemisjärjestelmässä, muutos on selkeä ja hetkellinen. Tällaisia muutoksia 
ja viestinnän elintärkeää roolia niiden onnistumisessa on tutkittu paljon sekä 
organisaatioviestinnän tutkimuksessa että konsulttijulkaisuissa (ks. esim. Barret 
2002; Elving 2005; Kotter 1995). Koska harva organisaatio kuitenkaan pystyy 
vaihtamaan toimintatapojaan itseohjautuvammiksi hetkessä, tässä 
tutkimuksessa minua kiinnostaa ennalta suunniteltuun muutosprosessiin 
liittyvän viestinnän sijaan erityisesti viestinnän rooli osana jatkuvaa, 
pidempiaikaista organisaation muutosta. 
 
Cees Leeuwis ja Noelle Aarts (2011) esittelevät kompleksisuusteoriaan nojaavan 
käsityksensä viestinnän roolista jatkuvan muutoksen ja innovaatioiden 
mahdollistajana. Heidän mukaansa viestinnän rooli organisaatiossa tulisi miettiä 
perustavanlaatuisesti uudelleen. He lähtevät liikkeelle ajatuksesta, että 
kompleksiset innovaatioprosessit edellyttävät viestinnän tulemista 
erottamattomaksi osaksi innovointia. Siksi organisaatioviestinnän ja samalla 
viestintäammattilaisten roolin tulisi muuttua: suunnitellun muutoksen 
läpiviemisen sijaan viestinnän tulisi keskittyä luomaan tilaa innovaatioille ja sitä 
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kautta muutokselle (mt., 21). Viestinnän rooli muutoksen mahdollistajana 
tarkoittaisi Leeuwisin ja Aartsin (2011, 26) mukaan ennen kaikkea arkisen, 
vapaamuotoisen viestinnän lisääntymistä. He pitävät vapaamuotoista viestintää 
jopa virallista tärkeämpänä, koska ihmiset keskustelevat muutoksesta enemmän 
arkisissa tilanteissa kuin sille varatuissa virallisissa tapaamisissa. He eivät ole 
ajatuksen kanssa yksin: on arvioitu, että jopa 70 % kaikesta organisaation 
sisäisestä viestinnästä tapahtuu puskaradion kautta, eli epävirallisesti leviävinä 
viesteinä ja huhuina (Crampton ym. 1998). 
 
Viestinnän tärkeää roolia organisaation jatkuvassa muutoksessa puoltaa myös 
Jeffrey Treemin ja Paul Leonardin (2012) tutkimus sosiaalisen median 
hyödyntämisestä organisaatioiden viestinnässä. Treem ja Leonardi lähestyvät 
viestinnän rakentamaa muutosta viestintäteknologioiden näkökulmasta esittäen, 
että sosiaalisen median kanavat tekevät organisaatiossa mahdolliseksi 
käyttäytymisen, joka ennen näitä viestintäteknologioita oli vaikeaa tai jopa 
mahdotonta. Muutokset käyttäytymisessä voivat ajan myötä vaikuttaa 
organisaation prosesseihin ja jopa kulttuuriin (mt., 143). 
 
Käytännössä sosiaalisen median kanavien käyttäytymismuutoksia mahdollistava 
voima perustuu niiden kykyyn lisätä organisaation sisäisten viestien näkyvyyttä, 
pysyvyyttä, muokattavuutta ja yhteen liittämistä. Näkyvyyden lisääntyminen 
tarkoittaa sitä, että sosiaalisen median alustat tuovat sekä ihmiset että tiedon 
näkyvämmäksi ja helpommin löydettäväksi. Tämä erottaa sosiaalisen median 
kanavat perinteisistä sähköisen viestinnän kanavista: intranet tai sähköposti 
voivat teoriassa tarjota saman tiedon, mutta eivät yhteisöllisesti, kuten sosiaaliset 
mediat. (Treem & Leonardi 2012, 150.) Pysyvyys puolestaan mahdollistaa 
viestien säilymisen ja niihin palaamisen pidemmänkin ajan kuluttua. 
Mahdollisuus palata viestien äärelle voi auttaa luomaan yhteistä ymmärrystä 
organisaation viestinnästä, mikä helpottaa monimutkaisempienkin asioiden 
ymmärtämistä organisaation kontekstissa (mt., 155). Muokattavuus antaa 
mahdollisuuden muokata viestejä rauhassa. Kasvokkaiseen kohtaamiseen 
verrattuna ne tarjoavat rauhan harkita sanojaan etukäteen ja toisaalta useat 
teknologiat mahdollistavat myös viestien muokkaamisen jälkikäteen (mt., 159). 
Yhteen liittäminen puolestaan kuvaa sosiaalisen median algoritmeihin 
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perustuvaa kykyä synnyttää uusia kohtaamisia sekä ihmisten, että ihmisen ja 
tietolähteiden välille (mt., 162, 167). 
 

3.3.2 Viestintäteknologiat muutoksen käynnistäjinä 
 
Sen lisäksi, että viestinnällä voidaan vaikuttaa organisaation jäsenten 
käyttäytymiseen ja luoda ympäristö, jossa on tilaa innovaatioille ja muutokselle, 
uudenlaiset viestintäteknologiat voivat myös konkreettisesti sysätä muutoksen 
liikkeelle. Treemin ja Leonardin (2012, 167) havainto uusien viestintäalustojen 
ainutlaatuisesta kyvystä tuoda ihmiset ja informaatio yhteen toimii hyvänä 
esimerkkinä viestintäteknologioiden potentiaalista luoda muutosta: sosiaalisen 
median algoritmit auttavat ihmisiä törmäämään uusiin ihmisiin tai 
mielenkiintoiseen informaatioon, jota he eivät olisi itse osanneet kaivata eivätkä 
siksi etsiä. Tällaisen kohtaamisen myötä voisi käynnistyä esimerkiksi uusi 
kehitysprojekti tai työryhmä, joka lopulta nousisi merkittäväksi osaksi 
organisaation toimintaa. Viestintäteknologiat voivat siis aloittaa organisaatiossa 
itseohjautuvan ketjureaktion, joka voi johtaa jopa uusiin, työntekijöistä 
kumpuaviin toimintamalleihin.  
 
Eve Mitleton-Kelly (2003, 14) esittelee ajatuksen Troijan hiiristä, pienistä 
muutoksista, jotka voivat aiheuttaa organisaatiossa merkittäviäkin muutoksia. 
Puroista kasvaa vuolas, muutosta ajava virta, kun pieniä muutoksia tapahtuu 
paljon ympäri organisaatiota. Mielestäni organisaation viestintäteknologiaan 
liittyvät muutokset ovat hyvä esimerkki Troijan hiiristä: ne voivat aluksi näkyä 
hyvin pieninä ja vain käytännön tasolla havaittavina muutoksina, mutta 
pidemmällä aikavälillä ne voivat muuttaa jopa koko organisaation kulttuuria 
(Treem & Leonardi 2012, 143). 
 
Viestintäteknologioilla voidaan sysätä liikkeelle muutoksia myös organisaation 
valtasuhteissa ja hierarkiarakenteissa (Kosonen & Kianto, 2009, 27). 
Työntekijöiden kokemuksia wiki-tyyppisen tiedonjakokanavan hyödyntämisestä 
tarkastellut haastattelututkimus osoitti, että avoimempi viestintäkanava vähensi 
vallankäytön mahdollisuuksia viestinnässä. Toisin kuin sähköpostia 
lähetettäessä, wikiin tai koko organisaation yhteiselle chat-alustalle jaettavien 
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viestien vastaanottajia ei tarvitse erikseen valita. Lähettäjällä ei siis ole 
sähköpostiin verrattavaa valtaa jättää ihmisiä pois viestiketjusta ja samalla 
päätöksenteosta. Avoimempi viestintäalusta antaa työntekijöille suuremman 
roolin viestijöinä, minkä johdosta organisaation rakenteet voivat ajan myötä 
madaltua. (Mt., 27–28.) Siispä, mikäli organisaatio pyrkii laskemaan 
päätösvaltuuksia matalammalle, sosiaalisen median hyödyntäminen voi olla 
muutoksen kannalta ratkaisevassa roolissa. 
 
Vaikka viestintäteknologiat voivat parhaimmillaan toimia kipinänä muutokselle, 
on tärkeää muistaa, että ne ovat vain osa organisaation ekosysteemiä. Ne eivät 
ole äkkilähtö itseohjautuvuuteen myöskään siksi, että niiden saaminen osaksi 
organisaation arkea on huomattavasti helpommin sanottu kuin tehty. 
 

3.3.3 Uusien viestintäteknologioiden käyttöönotto vaatii 
vaivannäköä 
 
Kosonen ja Kianto (2009) tarkastelivat tutkimuksessaan avoimempien 
viestintäkanavien luomien mahdollisuuksien lisäksi uusien teknologioiden 
omaksumisen edellytyksiä. Uudet teknologiat tulevat osaksi organisaation arkea 
kivuttomimmin silloin, kun niiden hyödyistä viestitään selkeästi, kulttuuri 
rohkaisee osallistumaan, ne muistuttavat työntekijöille jo tuttuja alustoja ja kun 
niiden avulla viestimiseen saa tukea (mt., 26–27). 
 
Aivan kuten organisaatiot, myös ihmiset pysyttelevät mielellään tutulla polulla. 
He motivoituvat vaihtamaan päivittäiseen viestintään käytettävän teknologian 
uuteen vain, jos he näkevät kirkkaasti sen tarjoamat hyödyt sekä selkeän 
parannuksen suhteessa vanhaan (Kosonen & Kianto 2009, 27; ks. myös Kotter 
1995, 4). Siispä uutta teknologiaa sisään ajavan ihmisen, esimerkiksi 
viestintäjohtajan, tulee todella pystyä ymmärtämään, miten uusi teknologia 
konkreettisesti vaikuttaisi työntekijöiden arkeen ja sanoittamaan nämä hyödyt 
niin, että työntekijät vakuuttuvat. Tämä voi olla helpommin sanottu kuin tehty: 
kun on innostunut jostakin uudesta teknologiasta, tulee helposti olettaneeksi, 
että muutkin näkevät hyödyt yhtä selkeästi (Kosonen & Kianto 2009, 27). 
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Uusien teknologioiden omaksumisessa auttaa myös se, että uusi teknologia 
muistuttaa ulkoasultaan ja toiminnallisuuksiltaan jo olemassa olevia 
viestintäkanavia. Kosonen ja Kianto (2009, 27) huomasivat, että kun uusi wiki-
pohjainen viestintäalusta säädettiin näyttämään samalta kuin tutkimuksen 
kohteena olleen organisaation tuttu intranetti, käyttäjien määrä kasvoi 
huomattavasti. Voi siis olla, että tuttua alustaa mukailemalla voidaan tyydyttää 
ihmisten luontainen tarve pitäytyä vanhassa. Tämä on erittäin mielenkiintoista 
polkuriippuvuuden näkökulmasta: tuttuuden kaipuu, joka voisi itseään 
vahvistavien mekanismien ohjaamana johtaa polun vakiintumiseen, 
valjastetaankin houkuttelemaan uuden asian, tässä tapauksessa 
viestintäteknologian, pariin. 
 
Runsaan ja selkeän viestinnän lisäksi Kosonen ja Kianto (2009) korostavat, että 
uusien, avoimempien viestintäteknologioiden käyttöönotto edellyttää 
organisaatiolta kulttuuria, joka kannustaa osallistumaan yhteisten sosiaalisten 
kanavien sisällön tuottamiseen. Kulttuurilta edellytetään myös virheiden ja 
epäonnistumisten hyväksymistä, koska niitä tulee auttamatta tapahtumaan 
avoimessa viestintäympäristössä. Haasteellisimpana uusien viestintäteknologien 
käyttöönotossa Kosonen ja Kianto näkevät sen, että alustan teknisen käytön 
opettamisen lisäksi on osattava myös ohjeistaa, miten kanavassa viestitään. 
Tämä osoittautuu usein huomattavasti teknistä puolta haastavammaksi. 
Erityisesti organisaatioissa, jossa tiedon jakamiseen liittyy rajoituksia, 
avoimempi viestintäalusta ja -kulttuuri voi aiheuttaa työntekijöissä ahdistusta 
siitä, mitä tietoa saa jakaa ja miten. (Mt., 27–28.) 
 
Luvussa 3 olen tarkastellut kompleksisia organisaatioita, polkuriippuvuutta 
niissä tapahtuvan muutoksen hitauden aiheuttajana sekä viestinnän roolia 
organisaation muutoksessa. Tavoitteenani on ollut esittää syitä sille, miksi 
organisaatiot eivät vielä ole siirtyneet itseohjautuvaan organisaatiomalliin 
laajemmin. Tutkimuksen analyysiosassa puheenvuoron saavat suomalaisten 
organisaatioiden johtajat. Heidän kokemuksensa itseohjautuvuudesta ja siihen 
liittyvistä haasteista auttavat vastaamaan tutkimuskysymykseeni teorialukua 
käytännönläheisemmin: millaiset asiat hidastavat itseohjautuvan 
organisaatiomallin leviämistä juuri tällä hetkellä suomalaisissa organisaatioissa? 
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4 Menetelmä ja aineisto 

 
Tutkimusaineistoni koostuu teemahaastatteluilla toteutetuista johtajien 
asiantuntijahaastatteluista. Asiantuntijahaastattelu on haastattelumenetelmiin 
lukeutuva haastattelun laji, jonka avulla luodaan uutta tietoa asiantuntijan 
tietämystä hyödyntäen (Bogner ym. 2009). Tässä tutkimuksessa lähestyn 
haastateltaviani johtamisen sekä oman organisaationsa sisäisten toiminta- ja 
ajatusmallien asiantuntijoina — he eivät siis ole itseohjautuvuuden tai 
ketteryyden asiantuntijoita. En kuitenkaan tarkastele haastatteluaineistoa 
ainoastaan puhtaina asiantuntijanäkemyksinä, vaan olen kiinnostunut myös 
haastateltavien kertomuksista organisaatioiden käytännöistä sekä heidän omista 
kokemuksistaan, joita tulkitsen tutkimuksen analyysiosassa.  
 
Kun analyysin kohteena on haastattelupuhe, on tärkeää ymmärtää, että kieli ei 
koskaan heijasta todellisuutta neutraalisti, ja teksti, tässä tapauksessa 
haastatteluaineisto, on siksi aina vain yksi näkökulma tutkittavaan aiheeseen 
(Eskola & Suoranta 1998, 141-142). Siispä, vaikka pyrin tässä tutkimuksessa 
rakentamaan haastateltavien kertomien faktojen pohjalta yleiskuvaa heidän 
kokemuksistaan itseohjautuvuuteen ja sen haasteisiin liittyen, havaintojani ei 
voida pitää täydellisenä totuutena tutkittavasta ilmiöstä. Kielen konstruktiivisen, 
eli todellisuutta luovan luonteen vuoksi joudumme aina tyytymään tietyssä 
hetkessä tehtyihin tulkintoihin todellisuudesta aidon todellisuuden kuvaamisen 
sijaan (mt., 139). 
 
Tutkimukseni tavoitteena on haastateltavieni kokemuksia ja asiantuntemusta 
hyödyntämällä — kielen asettamat rajoitteet tunnistaen — tuottaa uutta 
ymmärrystä siitä, miksi ketterä organisaatiomalli ei vielä ole levinnyt laajemmin 
organisaatioihin. Teoriaohjautuvan laadullisen sisällönanalyysin avulla pyrin 
löytämään aineistostani muutosta hidastavia tekijöitä teoriaosuudessa esitellyn 
polkuriippuvuuden käsitteen avulla. 
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4.1 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä 
 
Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä: se asettuu 
tarkkoihin kysymyksiin perustuvan lomakehaastattelun ja strukturoimattoman 
syvähaastattelun välimaastoon, ollen kuitenkin lähempänä strukturoimatonta 
haastattelua (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47–48). Haastattelija määrittää 
haastattelulle teemat, jotka on käytävä läpi jokaisen haastateltavan kanssa, mutta 
teemojen käsittelyjärjestys ja painotus saavat vaihdella (Eskola & Suoranta 1998, 
87). Toteutin aineiston keruun teemahaastatteluilla juuri tästä syystä: halusin 
antaa haastateltaville tilaa tuoda esiin itse tärkeiksi kokemiaan näkökulmia sen 
sijaan, että ohjaisin tai rajaisin keskustelun kulkua. Kun haastateltavilla on tilaa 
puhua vapaasti, keskustelusta voi nousta esiin havaintoja, jotka tarkkaan 
etukäteen määritellyllä kysymysrungolla eivät ehkä nousisi pintaan (mt., 88). 
 
Haastattelumenetelmän suurin etu on sen joustavuus: kun tutkittavan kanssa 
ollaan suorassa vuorovaikutuksessa, tiedonhankintaa voi haastattelun edetessä 
tarkentaa ja tutkija saa todennäköisemmin tutkimusongelman kannalta 
kiinnostavia vastauksia (Tuomi & Sarajärvi 2002, 75; Hirsjärvi & Hurme 2008, 
34). Yksi keskeisimmistä haastattelumenetelmään liitetyistä heikkouksista 
puolestaan on se, että haastattelija voi tahtomattaan vaikuttaa haastateltavan 
vastauksiin ohjaamalla tai rohkaisemalla. Haastattelemalla kerätyn tiedon 
luotettavuutta saattaa heikentää myös se, että haastateltava pyrkii antamaan 
sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia. Lisäksi inhimillisessä vuorovaikutuksessa 
jää aina tilaa virhepäätelmille ja väärinymmärryksille. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 
35.) Tutkittavat saattavat myös puhua haastattelutilanteessa toisin kuin jossakin 
muussa tilanteessa, minkä takia tutkimustulosten yleistämisessä ei tulisi liioitella 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 194). 
 
Näistä riskeistä tietoisena keskityin haastattelurunkoa laatiessani siihen, että 
kysymykset olisivat mahdollisimman yksiselitteisiä ja neutraaleja. Erityisesti 
varoin tuomasta kysymyksiini itseohjautuvuuden ympärillä vellovaa positiivista 
hypepuhetta. Pyrin rakentamaan keskustelulle neutraalit perustukset, joiden 
päälle haastateltava voisi tuoda ajatuksensa ja asenteensa mahdollisimman 
vapaasti. On silti todettava, ettei haastattelutilanne ole koskaan täysin neutraali: 
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tutkijan omat ajatukset ja asenteet tuovat aina oman mausteensa laadulliseen 
tutkimukseen (Eskola & Suoranta 1998). Mahdollisten virhepäätelmien ja 
väärinymmärrysten välttämiseksi kiinnitin haastattelutilanteissa erityistä 
huomiota myös tutkittavan ilmiön määrittelyyn: koska ketterälle organisaatiolle 
ei ole olemassa absoluuttista määritelmää, on mahdollista, että haastateltavat 
hahmottavat sen eri tavalla. Siksi toin haastattelutilanteessa esiin, miten tässä 
tutkimuksessa ymmärrän ketteryyden ja siihen liittyvät ominaispiirteet. Jotta 
väärinymmärryksiä ei pääsisi syntymään myöskään toisin päin, kysyin runsaasti 
tarkentavia kysymyksiä aina, jos jokin asia esimerkiksi haastateltavan 
edustamaan toimialaan liittyen tuntui epäselvältä. 
 
Teemahaastattelu osoittautui tähän tutkimustarkoitukseen hyväksi 
menetelmävalinnaksi. En usko, että olisin millään muulla 
aineistonkeruumenetelmällä pystynyt pääsemään yhtä syvälle johtajien 
ajatuksiin organisaatioiden ominaispiirteistä ja kipukohdista. 
 
Haastattelurunkoni (liite 1) rakentui ketteryyden edellytyksiksi määrittelemieni 
ominaispiirteiden ympärille, jotka toimivat keskustelun herättäjinä. 
Pääteemoina haastattelurungossa korostuivat tutkielman alussa määrittämäni 
organisaation ydinelementit eli johtajuus, kulttuuri ja viestintä, joiden avulla 
lähestyin itseohjautuvuuteen liittyviä haasteita. Samat pääteemat toimivat myös 
analyysini lähtökohtana ja havaintojeni jäsentäjinä. 
 
 

4.2 Haastateltavien valintaan ja aineiston käsittelyyn liittyviä 
ratkaisuja 
 
Haastattelin tutkimustani varten yhteensä seitsemää erilaisen organisaation 
johtajaa. Valitsin haastateltavani tietoisesti hyvin erilaisilta toimialoilta ja siten, 
että mukana on sekä julkisen että yksityisen sektorin edustajia, koska 
tavoitteenani oli etsiä yleisiä, erilaisissa organisaatioissa ilmeneviä muutoksen 
hitauden ilmentymiä. Rajasin tarkastelustani pois pienet ja keskisuuret 
organisaatiot, koska halusin tarkastella nimenomaan sitä, kuinka 
itseohjautuvuus voisi soveltua organisaatioihin, jotka ovat pitkän historiansa ja 
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suuren kokonsa takia tällä hetkellä organisoituneet enemmän tai vähemmän 
hierarkkisesti. Aiempi tutkimus ja etenkin konsulttikirjallisuus on keskittynyt 
tarkastelemaan itseohjautuvuutta jo valmiiksi ketterästi toimivissa 
organisaatioissa sekä tietyillä toimialoilla (ks. esim. Martela & Jarenko 2017). 
Valitsemalla toisenlaisen tutkimusasetelman pyrin tuomaan jotakin uutta 
aiheesta käytävään akateemiseen keskusteluun. 
 
Lähestyin yhteensä yhtätoista eri toimialan organisaatiota pyrkien tavoittamaan 
kehitystehtävissä olevia johtajia. Osa haastateltavaehdokkaista ei vastannut 
yhteydenottoihini ja osa ohjasi pyyntöni eteenpäin, mutta suurin osa 
haastateltavistani, viisi henkilöä, oli kuitenkin juuri niitä, keitä alun perin 
tavoittelin. Haastateltaviksi valikoitui lopulta kehitysjohtajia, päälliköitä sekä 
strategia- ja toimitusjohtaja. Koska tavoitteenani on tarkastella yleisesti 
erilaisissa organisaatioissa ilmeneviä muutoksen hitauden ilmentymiä, 
haastateltavien johtajien edustamilla organisaatiolla tai heidän tarkoilla 
titteleillään ei kuitenkaan ole väliä: olennaista on se, että he ovat johtajina 
mukana organisaation kehittämisessä. Siksi päädyin aineistoa 
anonymisoidessani kertomaan haastateltavista vain heidän edustamansa 
organisaation toimialan ja viittaamalla heihin kaikkiin yleisesti johtajina. 
 
Lähestyessäni haastateltavia sähköpostitse kuvailin tutkimusaiheeni lyhyesti ja 
toivoin, että aihe olisi haastateltaville jollakin tasolla tuttu hedelmällisen 
keskustelun aikaansaamiseksi. Korostin kuitenkin sitä, että haastateltavan ei 
tarvitse olla aiheeseen perehtynyt eikä organisaation tarvitse olla ottanut yhtään 
askelta itseohjautuvuutta kohti. On silti tärkeää ottaa huomioon, että 
haastattelukutsuuni vastasivat todennäköisimmin sellaiset johtajat, joita 
tutkimuksen aihe jollain tasolla kiinnostaa. Haastateltavistani jokainen olikin 
seurannut itseohjautuvuudesta käytyä keskustelua. Joissakin organisaatiossa 
itseohjautuvuutta oli jo lähdetty kokeilemaan pilottihankkeen tai valmentavan 
esimiestyön myötä, joissakin taas ketterille organisaatioille tyypillisiä 
työskentelytapoja oli satunnaisesti kokeiltu tai niistä oli vähintäänkin luettu. 
 
Päädyin seitsemään haastateltavaan siksi, että vastausten alkaessa muistuttaa 
pääpiirteissään toisiaan huomasin haastateltavien määrän riittävän tämän 
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laadullisen tutkimuksen tavoitteiden täyttämiseksi. Ilmiötä kutsutaan aineiston 
saturaatioksi eli kyllääntymiseksi: tietty määrä aineistoa riittää tuomaan esiin 
sen, mitä tutkimuksella on mahdollista löytää (Tuomi & Sarajärvi 2002, 89).  
 
Koska haastatteluissani käsiteltiin organisaatioiden sisäisiä ja siksi salassa 
pidettäviä aiheita, päätin jo ennen kuin otin yhteyttä haastateltaviin, että 
anonymisoin haastatteluaineistoni analyysiä varten. Halusin haastateltavien 
pysyvän tunnistamattomina myös siksi, että osa haastatteluissa käsiteltävistä 
aiheista on luonteeltaan arkaluontoisia. Tällaisia ovat esimerkiksi työntekijöiden 
asenteisiin sekä luottamukseen ja kulttuuriseen ilmapiiriin liittyvät haasteet. 
Uskon myös, että anonymisoinnin ansiosta haastateltavat kokivat vähemmän 
painetta muokata vastauksiaan sosiaalisesti hyväksyttäviksi, ja siten 
tutkimukseni tuotti todenmukaisempia ja kiinnostavampia vastauksia. 
Kolmanneksi, arvelin nimettömänä esiintymisen rentouttavan haastateltavia 
siksi, ettei heidän tarvitsisi edustaa organisaatiotaan tai pyrkiä esiintymään 
julkisesti asiantuntijoina. Uskonkin pystyneeni välttämään kiiltokuvamaiset 
vastaukset ja luomaan haastattelutilanteissa rennon ja avoimen 
keskusteluilmapiirin. Toki olisi voinut olla kiinnostavaa pystyä puhumaan 
organisaatioista ja haastateltavista tunnistettavasti: silloin lukijan olisi 
mahdollista hankkia organisaatioista lisätietoja ja syventää ymmärrystään siitä, 
miksi organisaatiossa toimitaan tietyllä tavalla. Tässä tutkimuksessa 
anonymisoinnilla saavutettavat hyödyt kuitenkin mielestäni ohittavat avoimen 
käsittelyn edut. 
 
Tutkimusaineiston anonymisointiin ei ole olemassa yhtä tapaa, vaan tutkijan 
tulee tehdä ratkaisut tapauskohtaisesti. Erityisen tärkeää on taustamuuttujien 
tarkasteleminen suhteessa toisiinsa: yksinään tunnistamattomat tunnistetiedot 
voivat yhdessä tehdä haastateltavasta tunnistettavan (Yhteiskuntatieteellinen 
tietoarkisto 2018). Koska tässä tutkimuksessa haluan jättää näkyviin 
organisaatioiden toimialan, jätän haastateltavien muut tunnistetiedot, kuten 
tittelin, iän ja sukupuolen kertomatta. Muutin myös joitakin organisaatioon 
yhdistettävissä olevia ilmaisuja, kuten sisäisiä käytäntöjä tai tiimeille ominaisia 
kutsumanimiä, yleisemmiksi. Anonymisointi oli varsin vaivatonta, enkä koe sen 
rajoittaneen tutkimustulosten raportointia. 
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4.3 Teoriaohjautuva sisällönanalyysi yhdistää havainnot aiempaan 

tietoon 
 
Valitsin analyysimenetelmäkseni laadullisen sisällönanalyysin, koska 
tutkimukseni tavoitteena on luoda haastatteluaineiston pohjalta 
mahdollisimman kattava kuvaus johtajien kokemuksista itseohjautuvaan 
organisaatiomalliin liittyen ja löytää mahdollisia syitä organisaatioiden 
muutoksen hitaudelle. Sisällönanalyysi on ilmiön kuvailemiseen tähtäävä 
perusanalyysimenetelmä, jota sovelletaan laajasti kaikissa laadullisen 
tutkimuksen perinteissä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93).  
 
Teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä tarkoitetaan sitä, että aineistosta nousevat 
havainnot kytketään aiemmin esiteltyyn teoriaan (Saaranen-Kauppinen & 
Puusniekka 2006). Näin pyritään syventämään teoriaosuuden ajatuksia sekä 
luomaan niitä aineistoon yhdistämällä uusia ajatusuria (Tuomi & Sarajärvi 2002, 
98). Tässä tutkimuksessa tuon polkuriippuvuuden käsitteen ja siihen liittyvät 
itseään vahvistavat mekanismit tiiviisti osaksi analyysiä. Lisäksi yhdistän 
havaintoni vahvasti teoriaosassa esittelemääni aiempaan tutkimukseen. 
Tavoitteenani on tällä analyysimenetelmällä sekä jäsentää havaintojani että 
syventää ymmärrystä teoriaosassa esittelemistäni käsitteistä ja aiemmasta 
tutkimuksesta. 
 
Aloitin aineistoni käsittelyn ja sen myötä analyysini litteroimalla 
haastattelunauhat. Koska kiinnostukseni kohteena olivat haastateltavien 
kertomat asiat, ei niinkään puheen tapa tai kehykset, litteroin haastattelut 
keskittyen taltioimaan sen, mitä haastateltavat sanovat ja jätin mietintätaukojen 
tai muiden puheeseen liittyvien huomioiden kirjaamisen tietoisesti tekemättä. 
Luettavuutta parantaakseni siistin haastattelupuheesta puhekielisyyksiä, pitäen 
kuitenkin tarkasti huolen siitä, että tekstin sisältö ja sävy eivät muutu. 
Haastatteluja litteroidessani tein jo tekstiin merkintöjä: lihavoin paljon 
korostuvia tai toistuvia aiheita ja kirjoitin ylös muistiinpanoja siitä, miten 
haastateltavien ajatukset suhteutuivat toisiinsa. Huomasin pian, että hyvinkin 
erilaisten organisaatioiden edustajien haastatteluissa nousi esiin varsin 
samankaltaisia asioita.  
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Aineistoon tutustumisen jälkeen syötin litteroidun aineistoni Atlas.ti-ohjelmaan 
ja aloitin aineiston koodauksen. Lähdin koodauksessa liikkeelle kolmesta 
pääteemastani, organisaation ydinelementeiksi määrittelemistäni johtajuudesta, 
kulttuurista ja viestinnästä. Lähestyin aineistoani näistä kolmesta näkökulmasta, 
koska koen, että siten pystyn luomaan mahdollisimman kokonaisvaltaisen 
kuvauksen haastateltavien edustamista organisaatioista ja niissä kohdatuista 
haasteista. Tarkastelin kaikkia havaintojani polkuriippuvuuden ja itseään 
vahvistavien mekanismien linssien läpi ja kytkin havaintoni teoriaosassa 
esittelemääni aiempaan tutkimukseen. 
 
Ensimmäisellä koodauskierroksella loin koodeja kuhunkin pääteemaan liittyviä 
havaintoja etsien. Tein useita lukukierroksia, joiden myötä ryhmittelin jo 
luomiani koodeja suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Lukukierrosten myötä 
havainnot alkoivat kirkastua ja suuremmat kokonaisuudet kiteytyivät 
alateemoiksi, joiden ympärille analyysini alaluvut lopulta rakentuivat. Valitsin 
samalla alateemoihin liittyen haastattelukatkelmia, joita tutkimusraportissani 
käyttäisin esimerkkeinä havainnoistani ja perusteluina tekemilleni tulkinnoille. 
 
Vaikka olin lukinnut analyysin kolme pääteemaa jo ennen aineiston keruuta, 
alateemat nousivat vahvasti haastateltavien ajatuksista. Juuri tämän takia 
halusin alun perin toteuttaa tutkimukseni puolistrukturoidulla 
haastattelumenetelmällä: kun tavoitteenani on rakentaa kuvaa haastateltavien 
kokemuksista, oli tärkeää, että haastattelun aikana esiin nousivat haastateltavien 
itse tärkeinä pitämät asiat. 
 
Hahmottaakseni analyysini kokonaisuuden paremmin ja saadakseni kuvan 
alateemoista suhteessa toisiinsa hyödynsin koodauksen tehtyäni 
ajatuskarttasovellusta. Ajatuskartta toimi ennen kaikkea muistiinpanovälineenä, 
jonka avulla hahmottelin analyysilukuni rakennetta: visuaalisemmalla työkalulla 
näin, että havaintoni kolmen pääteeman sekä alateemojen alla olivat 
tasapainossa ja pystyin myös piirtämään ajatuksia toisiinsa sitovia viivoja 
sellaisten eri alateemojen välille, joiden koin liittyvän toisiinsa.  
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Laadullista sisällönanalyysiä tehdessä, kuten laadullisen tutkimuksen kanssa 
muutenkin, on tärkeää ymmärtää tutkimuksen luotettavuuteen liittyvät 
ansanpaikat. Vaikka haastattelukysymykset laatisi kuinka neutraaleiksi tai 
analyysin pyrkisi tekemään kuinka objektiivisesti, laadullinen sisällönanalyysi on 
aina tutkijan omaa tulkintaa. Tutkijan omat asenteet ja uskomukset vaikuttavat 
aina siihen, mihin tutkija tarttuu, mitä hän pitää kiinnostavana ja miten hän 
yhdistelee tietoa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)  
 
Tiedostan, että oma kiinnostukseni itseohjautuvuutta kohtaan on voinut 
vaikuttaa sekä haastattelutilanteissa sekä analyysiä tehdessä. Pyrin välttämään 
asenteideni vaikutusta tutkimustuloksiin jo tutkimusongelmaa valitessani: 
halusin kyseenalaistaa kiinnostavana pitämäni itseohjautuvan 
organisaatiomallin tutkimalla, miksi se ei hyvästä maineestaan huolimatta ole 
levinnyt laajemmin. Uskon, että tämä ajattelutapaoli omien asenteiden 
tiedostamisen kannalta hyödyllinen: erityisesti haastattelutilanteissa koin aiheen 
kriittisen tarkastelun ja haastateltavan kertomuksiin eläytymisen olevan 
helpompaa, kun tutkimusaiheeseen oli alusta asti suhtautunut kyseenalaistaen.  
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5 Analyysi: Johtajien kokemuksia 
ketteryyden haasteista  

 
Tutkimuksen kohteena olleissa organisaatioissa oltiin otettu hyvin erinäköisiä ja 
-kokoisia askelia kohti itseohjautuvuutta: joissakin niistä oltiin jo tehty suuriakin 
pilottihankkeita, toisaalla taas suhtauduttiin maltillisemmin. Kaikkia 
haastateltuja johtajia kuitenkin yhdisti kokemus siitä, että muuttuvan maailman 
mukana pysyminen edellyttää uudenlaisia toimintamalleja ja että ketterässä 
organisaatiomallissa on paljon sellaista, josta voisi olla hyötyä uudenlaisessa 
toimintaympäristössä selviytymisessä. Erityisesti haastateltavien puheissa 
korostuivat ketteryyden vaikutukset työhyvinvointiin: päätösvallan 
jakautuminen nähtiin mahdollisena ratkaisuna sekä nykyisten esimiesten 
työtaakan keventämiseksi että työn mielekkyyden lisäämiseksi. 
 
Tutkimukseni analyysiluvussa vastaan tutkimuskysymykseeni avaamalla, 
millaiset asiat tällä hetkellä hidastavat ketteryyden leviämistä laajemmin 
erilaisiin organisaatioihin. Merkittävimmät löydökseni liittyivät vuosien saatossa 
syvälle juurtuneisiin toimintamalleihin ja ajattelutapoihin, jotka kiinnittävän 
organisaation perinteiseen, hierarkkiseen organisaatiomalliin. Mikäli 
itseohjautuvuutta haluttaisiin ruokkia, johdolta edellytettäisiin uudenlaisen 
johtamiskäsityksen omaksumista ja kontrollista luopumista. Kulttuurin tulisi 
puolestaan rohkaista kokeilemaan uutta ja rakentaa ympäristö, jossa virheitä ei 
tarvitse pelätä. Viestinnällisinä haasteina taas pidetään valtavien tietomäärien 
hallintaa sekä viestintävastuun verkostomaiseen jakautumiseen liittyviä riskejä. 
Uusissa, sosiaalisemmissa viestintäteknologioissa nähdään kuitenkin myös 
piilevää potentiaalia. 
 
 

5.1 Jähmettynyt johtamisajattelu hidastaa muutosta 
 
Haastateltavat kokivat johtamisen olevan ratkaisevimpia tekijöitä 
itseohjautuvuuden lisäämisessä ja muutoksen onnistumisessa. Sen lisäksi, että 
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johtamisella nähtiin olevan tärkeä rooli, sitä pidettiin myös erittäin haastavana: 
suurin osa haastatelluista nosti hyvän johtamisen sekä yhdeksi 
itseohjautuvuuden tärkeimmistä edellytyksistä että yhdeksi suurimmista siihen 
liittyvistä haasteista. 
 
Johtajuuteen liittyen muutoksen hitaus nousi haastatteluaineistosta esiin ennen 
kaikkea pyrkimyksenä säilyttää standardoinnista saatavat edut, syvälle 
juurtuneena ajattelumallina perinteisestä johtamisesta, luottamuspulana sekä 
paikoilleen jähmettyneinä sisäisinä ja ulkoisina rakenteina. Seuraavaksi 
tarkastelen erikseen näitä syitä, joiden takia tutkimuksen kohteena olevissa 
organisaatioissa ei vielä ole siirrytty itseohjautuvampaan organisaatiomalliin. 
 

5.1.1 Standardoinnin eduista ei hevillä luovuta  
 
Vanhassa toimintamallissa pysyminen houkutteli useammassa tutkimuksen 
kohteena olleessa organisaatiossa siksi, että nykyiset, ajan saatossa hioutuneet 
toimintatavat koettiin luotettaviksi ja tehokkaiksi. Standardoidut prosessit 
nähtiin tehokkuuden ja laadun takeena. 
 

Laatu on usein standardointia, koska on niin paljon tehokkaampaa 
toimia tietyllä sovitulla tavalla ja siitä sitten tulee tuloksia. 
– Haastateltava 6, elintarvikealan yritys. 

 
Standardointi ei rajoitu vain elintarviketuotantoon. Tiukkojen prosessien 
kustannussäästöt ovat ratkaisevia myös kunnallisessa organisaatiossa, jossa 
tarkkaan hiottujen prosessien ja systemaattisen seurannan avulla minimoidaan 
projektien väliin jäävä hukka-aika (haastateltava 7). Myös asiantuntijatyötä 
tekevän konsulttiyrityksen johtaja kuvaili suurimman osan heidän projekteistaan 
etenevän tarkkaan suunnitellun ja ajan saatossa hyväksi havaitun prosessin 
mukaisesti: 
 

Me tarjotaan asiakkaalle yleensä tietyt vaiheet sisältävä 
etenemismalli. Sitten lähetään vaan toteuttamaan. Käytännössä se 
onnistuu aina, kun on kokeneita tekijöitä. 
– Haastateltava 5, kansainvälinen konsulttiyritys. 
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Konsulttiyrityksen esimerkissä mielenkiintoista oli myös se, että organisaation 
perustehtäviin kuuluu myyminen. Voisi ajatella, että myös myyntiä helpottaa 
prosessin toistettavuus: työlle on helpompi laskea hinta ja sen toimivuus voidaan 
osoittaa palvelun ostamista harkitsevalle taholle konkreettisemmin. 
 
Polkuriippuvuuden näkökulmasta toimintojen toistettavuutta ja standardointia 
puoltavat näkemykset toimivat erinomaisina esimerkkeinä organisaatioille 
tyypillisestä ja usein standardointiin johtavasta oppimisvaikutuksesta, joka on 
yksi viidestä Schreyöggin ja Sydowin (2015) määrittämästä itseään vahvistavasta 
mekanismista. Yhteistyökumppaneiden kanssa verkostoituneissa 
organisaatioissa standardointiin liittyy mitä todennäköisimmin myös 
vastavuoroisuusvaikutuksia. Lisäksi pyrkimys standardointiin voidaan nähdä 
myös koordinaatiovaikutusten ilmentymänä: yhteiset rutiinit helpottavat työn 
tekemistä ja johtamista. 
 
Rutiineja ja standardointia ei kuitenkaan pidä lähestyä ainoastaan mahdollisina 
muutoksen hidastajina: pikkuhiljaa ihmisten toimesta muokkautuvissa 
rutiineissa on nähty myös tutkimatonta potentiaalia jatkuvan muutoksen luojina 
(Feldman 2000; Howard-Grenville 2005). Rutiinit ovat itseohjautuvuutta 
tarkastellessa kiinnostavia myös siksi, että monet itseohjautuvat organisaatiot 
tunnetaan jopa verrattain tarkkaan suunnitelluista prosesseistaan, rakenteistaan 
ja rutiineistaan (ks. esim. Martela & Jarenko 2017, 320). Tarkkaan määritellyistä 
prosesseista luopumisesta huolestuneet haastateltavat saattavat siis pelätä 
turhaan: mitä todennäköisimmin myös itseohjautuvammassa toimintamallissa 
olisi runsaasti samanlaisena toistuvia elementtejä. 
 
Koska hyväksi havaitusta ja ajan myötä muovautuneista prosesseista ei haluta 
päästää irti, ei ole yllättävää, että monet johtajat kokivat itseohjautuvuuden 
sopivan vain tietynlaisiin tehtäviin. Lähes jokainen haastateltava totesi 
organisaatiossaan olevan tehtäviä, joihin itseohjautuvuus ei sopisi, koska 
tehtävät on tehtävä tietyllä tavalla ja joissakin tapauksissa jopa niin tarkkaan 
määritellyn minuuttiaikataulun sanelemana, että itseohjautumiselle ei ole tilaa. 
Tutkimuksen kohteena olleissa organisaatioissa tehdyt kokeilut keskittyivätkin 
ennen kaikkea it-puolelle, palvelumuotoiluun ja toiminnan kehittämiseen. 
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Ajatus itseohjautuvuuden soveltumisesta vain tietynlaisiin työtehtäviin herättää 
pohtimaan laajemmin työn tulevaisuutta. Haastateltavat kokivat 
itseohjautuvuuden lisäämisen tuotantoa valvovan mekaanikon tai arkistointia 
tekevän virkailijan työhön olevan lähes mahdotonta tai ulottuvan 
parhaimmillaankin korkeintaan työnjaollisiin kysymyksiin. Tulevaisuudessa 
tällaisten konemaisten työtehtävien määrä tulee kuitenkin automaation, 
robotiikan ja tekoälyn hyödyntämisen myötä todennäköisesti vähentymään (ks. 
esim. Levitan & Johnson 2015; Frey & Osborne 2017). Itseohjautuvuuden 
lisäämisen mahdollisuudet saattavat siis tulevaisuudessa kasvaa, kun ennen 
suorittavia tehtäviä tehneiden roolit muuttuvat. 
 

5.1.2 Perinteisen johtamisen mentaalimalli istuu tiukassa 
 
Meillä on jostain kumman syystä sellainen historia, ett pienetkin 
asiat viedään erilaisiin ohjaus- ja johtoryhmiin päätettäväksi. Siitä 
mentaalisesta mallista pitäisi päästä eroon. Ja siihen tarvitaan 
muutakin kuin ylimmän johdon sanoma, että kyllä nyt viedään se 
päätöksenteko matalalle. 
– Haastateltava 3, finanssialan yritys. 

 
Näin yksi haastateltavista kiteytti historian merkityksen organisaation 
hierarkkisen rakenteen takana. Hän puhui mentaalimallista, mikä kuvaa hyvin 
syvään juurtunutta ajatusta siitä, miten johtajat ajattelevat organisaation 
kuuluvan toimia – siis polkuriippuvuuden ilmentymää, jossa vallitseva tapa 
ajatella on vakiintunut tai jopa lukittunut osaksi organisaation toimintaa. 
Samansuuntaiset totutut ajattelutavat toistuivat myös muiden haastateltavien 
puheissa: hierarkiaa pidettiin itsestäänselvyytenä ja johtajuus sidottiin vahvasti 
esimiesrooliin. 
 
Johtajan aseman ja johtoporrasajattelun fundamentaalisuutta kuvaa hyvin myös 
se, että sellaisissakaan organisaatioissa, joissa oli jo jollakin tasolla kokeiltu 
itseohjautuvia työtapoja, muutos ei ollut vielä ulottunut organisaation ylimpään 
johtoon asti: on luotu itseohjautuvia projekteja ja jopa yksiköitä, mutta ylemmän 
tason johtamisrakenteita ei ole lähdetty muuttamaan. Täysi esimiehettömyys ei 
kuulostanut kenestäkään ainakaan juuri nyt mahdolliselta: esimiesroolin 
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kehittäminen valmentavammaksi ja päätöksenteon mataloittaminen tuntuivat 
luontevimmilta ensimmäisiltä askeleilta. 
 
Finanssialalla työskentelevän johtajan (haastateltava 3) luotsaamassa 
itseohjautuvan tiimin pilotissa konkretisoitui johtajuuden tiivis yhteys 
esimiesasemaan sekä esimiesaseman näkeminen ainoana mahdollisuutena 
johtaa. Itseohjautuvan tiimin itse valitsemat tiiminvetäjät, jotka eivät olleet 
esimiehiä, mutta joiden tehtävänä oli ohjata tiimin työskentelyä, toivoivat 
itselleen esimiesroolia suhteessa tiimin muihin jäseniin pian pilotin alkamisen 
jälkeen. Uudenlainen johtajarooli, johon ei kuulu esimiehen titteliä aiheutti 
hämmennystä. Polkuriippuvuuden näkökulmasta tämä voidaan nähdä 
esimerkkinä koordinaatiovaikutusten synnyttämästä rutinoituneesta 
vuorovaikutuksen tavasta. 
 

Paljonhan siinä on ollut kipuilua, että kuka sitä tiimin tekemistä 
liidaa, kuka on esimies. Tiiminvetäjät on kokeneet, että he tarttis 
esimiesvaltuudet sitä tiimiä kohtaan, mikä menee mun mielestä 
väärään suuntaan. Ett jos koetaan, että vaikuttaminen onnistuu vaan 
tietyn statuksen myötä, niin silloin on joku muu pielessä kuin status. 
– Haastateltava 3, finanssialan yritys. 

 
Totutusta ajattelumallista poikkeavaan roolijakoon liittyvien epäselvyyksien 
lisäksi johtajien roolien muutos voisi monen haastateltavan mukaan aiheuttaa 
jyrkkää vastustusta. Yli puolet haastateltavista totesi suoraan uskovansa 
nykyisten esimiesten tarvitsevan täysin uudenlaisen ajattelutavan sekä rutkasti 
aikaa ja ohjausta, ennen kuin totutuista rakenteista voitaisiin luopua. Tämä on 
mielenkiintoinen havainto, koska johtajien omilla asenteilla on myös aiemmassa 
tutkimuksessa tunnistettu olevan merkittävä rooli (ks. esim. Martela & Jarenko 
2017, 314). 
 

Se [hierarkian purkaminen] ei ole hirveän helppoa, näin pitkän 
kulttuurisen kehityksen jälkeen, koska siihen esimiehisyyteen liittyy 
tiettyjä arvolatauksia. Monelle varmasti olisi rankka paikka luopua 
siitä. 
– Haastateltava 4, kunnallinen organisaatio. 

 
Aineistosta nousi esiin myös pelko: niin johtajia kuin työntekijöitäkin vaikutti 
pelottavan se, mitä tapahtuisi, jos organisaatio ja oma rooli siinä muuttuisi. 
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Matkailualan organisaation johtajan (haastateltava 2) mukaan pelkoon kytkeytyi 
myös laajempi huoli työn tulevaisuudesta. Hänen mukaansa osa työntekijöistä 
haluaisi ”laittaa päänsä pensaaseen” toivoen, että teknologian, tekoälyn ja 
robotiikan tuleminen osaksi arkea olisi vain pahaa unta.  
 

5.1.3 Luottamuspula näkyy kontrollin kaipuuna 
 
Kun organisaatiossa on vuosien ajan vannottu kontrollin ja standardoimisen 
nimeen ei ole ihme, että johtajien on vaikea luottaa siihen, että työt tulevat 
tehdyiksi, kun vapautta on enemmän. Erään johtajan suurin pelko oli, että 
kukaan ei olisi pitämässä huolta siitä, että työt tulevat tehdyksi ajallaan, jos 
itseohjautuvuus kasvaisi ja esimiehen ohjaava rooli pienenisi. Hän kertoi 
kokevansa, että työntekijät voivat kyllä hoitaa itseohjautuvasti työnjaon ja oman 
työn suunnittelun, mutta sen, mitä tehdään, tulisi tulla johdolta. Tarkkaan 
aikatauluun sidottu työ ja resurssien niukkuus edellyttävät tiukkaa ohjausta ja 
seurantaa, jotta tilanteeseen voidaan puuttua heti, jos näyttää siltä, että 
aikataulussa ei meinata pysyä. Sen lisäksi, että haastateltava epäili työntekijöiden 
kykyä priorisoida oikeita asioita oikeaan aikaan itseohjautuvassa mallissa, häntä 
huolestutti se, että ikävämmät työt jäisivät tekemättä. 
 

Mulle tulee [täysin itseohjautuvasta mallista] ensimmäisenä 
mieleen, että hui kauhee, kuka seuraa, että me saadaan hommat 
tehtyä ja kuka siitä kantaa vastuun. Kun voimavarat on rajalliset, ne 
pitää suunnata aina tiettynä aikana tiettyyn tekemiseen. Näkisin, 
että riittävä kontrolli pitää olla. En mä tiedä estääkö se sitten tota 
itseohjautumista, mutta kyllä se tietyllä tavalla voi tuoda haasteita 
siihen. 
– Haastateltava 7, kunnallinen organisaatio. 

 
Kaikki työt eivät ole mielekkyydeltään yhtä mukavia kuin toiset. Eli 
jos ihmiset saa valita, niin ihmiset ottaisivat mieluummin niitä 
mielekkäämpiä töitä. Ja sitten ne haasteellisemmat ja ei niin 
mukavat työt jäis aina sinne viimeiseksi. 
– Haastateltava 7, kunnallinen organisaatio. 

 
Finanssialan organisaatiossa, jossa tehtiin itseohjautuva pilotti, päätöksentekoon 
tottuneiden johtajien luottamuspula ilmeni vaikeuksina luopua siitä, että johto 
tietää jatkuvasti, missä mennään. Itseohjautuvampaan työskentelyyn pyrittäessä 



 49 

johtajat joutuisivatkin muuttamaan totuttua ajattelutapaansa: päästämään irti ja 
luottamaan, että töitä tehdään valvomattakin. Väliraporttien ja tilannekatsausten 
perään kyseleminen voi haastateltavan mukaan olla luottamuksen rakentamisen 
kannalta haitallista: 
 

Sitten, kun niitä [matalalla tehtyjä päätöksiä] tulee riittävästi, niin 
ylimmässä johdossa ruvetaan haluamaan jo vähän statusraporttia, 
kun he ei tiedä missä siellä mennään. Se saattaa tulla 
päätöksentekijälle siellä ruohonjuuritasolla vähän semmosena 
epäluottamuslauseena. 
– Haastateltava 3, finanssialan yritys. 

 
Luottamuksen puute ja kontrollista luopumisen haastavuus ovat merkkejä siitä, 
että organisaation tiedonkulku ei vielä ole tarpeeksi läpinäkyvää 
itseohjautuvuuden onnistumiseksi. Kun tieto on avointa – niin työnantajalta 
työntekijälle kuin toisin päin –tilanneraportteja ei tarvita ja kollegoihin on 
helpompi luottaa. 
 
Luottamuksen rakentaminen näyttäisi olevan mutkattomampaa myös silloin, 
kun työntekijöiden tausta ja merkityksen kokemus ovat yhteneväiset. Oli 
kiinnostavaa havaita, että ne kaksi johtajaa, jotka vaikuttivat luottavan 
organisaationsa työntekijöihin selvästi muita haastateltavia enemmän 
(haastateltavat 1 ja 5), tulivat molemmat haastattelun aikana maininneeksi 
työntekijöidensä korkean koulutustaustan sekä yhdessä jaetun merkityksen 
kokemuksen. Kun tietää suurin piirtein, mitä organisaatiossa työskentelevät 
osaavat ja mikä heitä motivoi, päätösvallan jakaminen ja irti päästäminen on 
kivuttomampaa. 
 

Meillä on työn imu tosi korkealla tasolla. Ihmiset kokee työn 
merkitykselliseksi -- täällä on korkea työmoraali, että kaikki yrittää 
tehdä parhaansa. Siitä tulee hyvä luottamus siihen, mullaki tässä iso 
porukka, niin pakkokin olla. Sekin on aika perusjuttu, ehkä tärkein 
rakennusaine tälle itseohjautuvuudelle. 
– Haastateltava 1, kunnallinen organisaatio. 
 

Tämä on mielenkiintoinen löydös myös siksi, että jaettu merkitys nähdään 
monissa itseohjautuvissa organisaatioissa merkittävänä luottamuksen 
rakennuspalikkana ja siksi se korostuukin esimerkiksi rekrytointitilanteissa (ks. 
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esim. Laloux 2014, 219). Kiinnostavaa on myös se, että itseohjautuvuuden 
edelläkävijäyrityksinä tunnetuissa ohjelmistotaloissa valtaosa työntekijöistä on 
ohjelmistokehittäjiä. Vaikka ohjelmistokehittäjien taustat voivat olla hyvinkin 
erilaiset, heidän osaamiseensa kuuluu varsin konkreettisesti hahmotettavissa 
olevia elementtejä, kuten ohjelmointikieliä ja muita teknisiä taitoja. Voi siis olla, 
että jaetun merkityksen lisäksi selkeä käsitys työntekijöiden taidoista selittää 
itseohjautuvien organisaatioiden vahvaa luottamusta työntekijöihinsä. 
 
Jos organisaatio haluaa pyrkiä kohti ketteryyttä, myös johtajan esimerkki ja sitä 
kautta rakentuva luottamus johtoa kohtaan on ratkaisevaa muutoksen 
onnistumiseksi (Laloux 2014, 243). Luottamus rikkoutuu helposti, jos johtajien 
tulevaisuuspuhe tuntuu jäävän vain puheeksi. Tästä alhaalta ylöspäin 
ilmenevästä luottamuspulasta oli huolissaan kunnallisen organisaation johtaja 
(haastateltava 4), jonka mukaan olisi suuri riski, että päätösvallan laskeminen 
matalammalle jäisi puheen tasolle, jos muutokseen ei todellisuudessa oltaisi vielä 
valmiita. Finanssialan johtaja (haastateltava 3) puolestaan oli omassa 
organisaatiossaan huomannut johdon julkisten lausuntojen olevan osittain 
ristiriidassa todellisuuden kanssa. Hän totesi tyhjien puheiden olevan merkittävä 
syy sille, että muutoksia vastustetaan. 
 

Mä uskon siihen, että meillä on tahtoa ja valmiutta, enemmän kuin 
ehkä itsekään ymmärrämme, siirtyä sinne [matalamman hierarkian] 
suuntaan. Mutta kun on pitkä historia, johtamisjärjestelmään liittyy 
haasteita. -- Herkästi törmää siihen, että halutaan sitä, mutta 
kuitenkin pidetään aika tiukasti kiinni niistä jutuista. 
– Haastateltava 4, kunnallinen organisaatio. 

 
Kun johtajat twiittailee ketteristä tiimeistä ja itseohjautuvuudesta ja 
samaan aikaan ne ei oo valmiita muuttamaan meiän HR- ja 
palkkapolitiikkaa [itseohjautuvuutta tukevaksi], ni musta se on 
kaksnaamasta toimintaa suoraan sanottuna. Ja tästä tulee se 
henkilöstön vastustus uusia toimintamalleja kohtaan, ei siitä, että se 
toimintamalli itsessään ois jotenkin väärä. 
– Haastateltava 3, finanssialan yritys. 
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5.1.4 Sisäiset ja ulkoiset rakenteet ketteryyden rajoittajina 
 
Tutkimuksen kohteena olleista organisaatioista neljässä itseohjautuvuutta oli 
lähestytty pilottiprojektin kautta. Yhteen organisaation osaan rajautuvaan 
itseohjautuvuuskokeiluun liittyy kuitenkin erään pilottiprojektia johtavan 
haastateltavan mukaan merkittävä haaste: itseohjautuvuuden koettiin toimivan 
hyvin pilottitiimin sisällä, mutta haasteeksi koitui yhteistyö perinteisesti 
organisoituneiden tahojen, siis esimerkiksi muiden tiimien, henkilöstöhallinnan 
tai ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 
 

Meillä on se haaste myös, että siinä missä meidän tiimi on 
itseohjautuva, niin kaikki ne sidosryhmät joitten kanssa me 
tehdään[töitä] ei ole. -- Itseohjautuvuutta voi tehdä hyvin rajallisesti 
jos muu organisaatio ympärillä ei ole itseohjautuva. 
– Haastateltava 3, finanssialan yritys. 

 
Monipuolisempien pilottikokeilujen tekemistä ja itseohjautuvuuden leviämistä 
hidastavat sekä sisäiset että ulkoiset rakenteet, jotka eivät haastateltavien 
mukaan ainakaan vielä taivu uudenlaiseen toimintalogiikkaan. Tästä koituvat 
ongelmat ovat hyvä esimerkki itseään vahvistaviin mekanismeihin kuuluvista 
vastavuoroisuusvaikutuksista: aiemmin hyvin toimineet yhteistyörakennelmat 
eivät enää toimi yhden organisaation osan muuttuessa, ja niistä saatavat edut 
menetetään. Mikäli organisaatiossa todettaisiin, että synergiaetujen 
säilyttäminen on itseohjautuvuuden lisäämistä tärkeämpää, helpompaa ja 
tehokkaampaa, organisaatio saattaisi päätyä toimimaan totutulla tavalla, 
vanhalla polulla pysyen. 
 
Vuoden verran pilottiprojektin onnistumisia ja kompastuskiviä tarkkaillut 
johtaja (haastateltava 3) koki, että henkilöstöhallinnolla on ratkaiseva rooli 
itseohjautuvuuden leviämisessä koko organisaatioon. Hänen mukaansa 
organisaation nykyinen, vahvasti esimiesajatteluun nojaava palkkapolitiikka ei 
tue itseohjautuvan pilottitiimin työtä: tiiminvetäjänä tai fasilitaattorina 
työskenteleminen ei innosta, koska vastuu ei kankeiden palkitsemiskäytäntöjen 
takia näy tiliotteessa. Myös työhön tarvittavien työkalujen saaminen käyttöön oli 
ollut haastateltavan mielestä raskasta. 
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Tiimi joutuu itse tekemään sen duunin, että se [viestinnän väline] 
saadaan käyttöön eikä niin, ett saatais viestinnästä tai jostain tuolta 
HR:tä tukee. Se jää pistemäiseksi: ja se ei auta, että yks tiimi käyttää 
jotain [viestinnän välinettä] vaan sen pitää olla kaikkien käytössä 
sitten. 
– Haastateltava 3, finanssialan yritys. 

 
Tähän ajatukseen liittyy mielenkiintoinen ristiriita. Itseohjautuvissa 
organisaatioissa uuden viestintäteknologian tulo organisaatioon voisi nimittäin 
tapahtua juuri haastateltavan kuvaamalla, henkilöstön tarpeista kumpuavalla 
tavalla – se voisi olla jopa tavoiteltavaa. Haastateltava kuitenkin koki asetelman 
tuen puuttumisena. Johdolta ja tukitoiminnoilta edellytetään siis taidokasta 
tasapainoilua, jotta henkilöstöstä nousevat ideat saavat tarpeeksi tukea, mutta 
eivät kuitenkaan muutu johdon hankkeiksi. 
 
Henkilöstöhallinnon joustavuutta peräänkuulutettiin myös kunnallisella 
puolella. Koko resursointi- ja urapolkuajattelua tulisi päivittää, kun roolit ja 
tehtävät itseohjautuvuuden lisääntyessä muuttuisivat. Uralla nousemisen tulisi 
muuttua vertikaalisen liikkumisen edistämiseksi ja asiantuntijuuden 
kehittämiseksi. Samalla ihmiset olisivat käytettävissä siellä, missä heidän 
osaamistaan kaivataan.  
 

Ketterällä mallilla pääsisimme parempaan liikkuvuuteen ja 
toisenlaiseen henkilöstöresurssiajatukseen kuin tänä päivänä, kun 
meidät on lukittu joihinkin tehtäviin. -- Me ymmärrettäisiin 
riippuvuussuhteita sen [vapaamman liikkumisen] jälkeen paljon 
paremmin, että ”Aa, noitten työhön kuuluu tommosia ratkaisuja.” 
Tätä ollaan purkamassa. mutta se vaatii pirusti duunia. 
– Haastateltava 4, kunnallinen organisaatio. 

 
Toisin kuin henkilöstöhallinnon suuren muutostarpeen puolesta puhuneet 
haastateltavat, matkailualan yrityksen johtaja (haastateltava 2) puolestaan koki 
organisaation nykyisten henkilöstöhallinnon rakenteiden mukautuneen 
yllättävän hyvin itseohjautuvan ohjelmistokehitysyksikön tarpeisiin. 
 

Mä ajattelin, että tästä tulee katastrofi, että meidän pitää räjäyttää 
meidän HR:n prosessit, mutta ei. Kyllä ne soljui sinne hyvin, mutta 
se vaatii keskustelua ja ymmärrystä puolin toisin. 
– Haastateltava 2, matkailualan yritys. 
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Muutoksen hitaus ei kumpua kuitenkaan ainoastaan sisäisten toimintatapojen ja 
rakenteiden jähmeydestä. Myös organisaation ulkopuolelta koettiin tulevan 
erilaisia rajoitteita ja jopa esteitä itseohjautuvuuden lisääntymiselle. Monessa 
organisaatiossa merkittävin syy kankeudelle ja tarkalle standardoimiselle on 
lainsäädäntö.  
 

Yksi kysymys on, että kun on tietyt lain velvoitteet, niin missä määrin 
se menee käsi kädessä tämän itseohjautuvuuden kanssa. Sehän on 
varmaan yksi syy miksi on luotu tällaisia hierarkkisia, tällä logiikalla 
toimivia organisaatioita, että vastataan siihen, että lain kirjain 
täyttyy. 
– Haastateltava 1, kunnallinen organisaatio. 

 
Kunnallisissa organisaatioissa omat rajoituksensa työn vapaammalle 
organisoimiselle aiheuttaa laista peräisin oleva vaatimus palveluiden 
tasalaatuisuudelle. Verorahoilla kustannettavan palvelun on oltava samanlaista, 
riippumatta paikkakunnasta tai asiaa hoitavasta toimihenkilöstä. Yksi 
haastateltavista kuitenkin kyseenalaisti vaatimuksen siitä, että kaikkialla pitäisi 
organisoitua samalla tavalla. 
 

Tässä organisaatiossa on perinne ja ajattelutapa, että riippumatta 
alueellisista eroista, tiimien tulisi toimia samalla tavalla. Musta sitä 
ois ihan hyvä myös kyseenalaistaa, että onko näin. Tietysti palvelun 
itsessään tulee olla tasalaatuista, mutta tämä, että miten ne 
ammattilaiset tahoillaan toimii yhteen, se on tavallaan toinen 
kysymys. 
– Haastateltava 1, kunnallinen organisaatio. 

 
Laki ei rajoita ainoastaan julkisella sektorilla. Kansainvälisen konsulttiyrityksen 
johtaja kertoi heidän toimintaansa kuuluvan työtehtäviä, joissa 
itseohjautumisvaraa on lakivelvoitteiden myötä erittäin vähän. Tarkkaan 
suunnitellut prosessit voidaan nähdä polkuriippuvuutta selittävän itseään 
vahvistavan oppimisvaikutuksen ilmentymänä: kun samankaltaiset tehtävät 
tehdään aina samalla tavalla, virheiden todennäköisyys pienenee, mikä on 
esimerkiksi tilintarkastuksessa tavoiteltavaa. Konsulttiyrityksessä 
itseohjautuvuutta rajoittaa myös se, että työtä tehdään asiakkaalle. 
Työnjakokysymykset sovitaan haastateltavan mukaan tiimin kesken, mutta se 
mitä tiimin pitää saada aikaiseksi, tulee pääsääntöisesti suoraan asiakkaan 
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kanssa tehdystä sitoumuksesta, eikä liikkumavaraa juuri ole. Asiakas saattaa 
esimerkiksi edellyttää raportointia tai päätöksiä tietyltä ihmiseltä, jolloin tiimin 
toiminnalle muodostuu heti tietynlainen hierarkia. 
 

Useimmiten asiakasprojekti on aika hierarkkinen projekti, jossa 
jokainen tietää mitä keneltäkin odotetaan. Se on selkeä prosessi, joka 
on etukäteen budjetoitu ja aikataulutettu, se menee sitten just niin. 
– Haastateltava 5, kansainvälinen konsulttiyritys. 

 
 

5.2 Toiveissa uskaltava kokeilukulttuuri 
 
Ihmiset luovat yhdessä toimiessaan organisaation kulttuurin (Conrad 1994; 
Morgan 1997). Jos organisaatio pyrkisi kohti itseohjautuvaa organisaatiomallia, 
totutut hierarkiarakenteet murtuisivat ja ihmisten olisi omaksuttava uudenlaisia 
tapoja olla osana organisaatiota. Samalla myös sosiaalisesti rakentuva kulttuuri 
olisi muutoksen edessä. Kulttuurin muuttuminen veisi aikaa, koska 
organisaatioissa on totuttu toimimaan roolien mukaisesti: 

 
Kun alussa mikromanageeraa, niin toinen oppii kysymään aina 
samalta henkilöltä. 
– Haastateltava 6, elintarvikealan yritys. 

 
Tämä on jälleen esimerkki polun muodostumisesta: alussa valittava 
toimintamalli, tässä tapauksessa liian yksityiskohtainen ohjeistaminen, 
vahvistaa toistuessaan asemaansa organisaation vallitsevana käytäntönä. Vaikka 
tarkka ohjeistaminen on aluksi voinutkin puolustaa paikkaansa, syvälle 
juurtuessaan toimintatavasta tulee pysyvä osa organisaation kulttuuria. 
 
Seuraavaksi tarkastelen organisaatioiden muutoksen hitautta kulttuurin 
näkökulmasta. Merkittävimpiä muutoksen hidastajia tutkimuksen kohteena 
olleissa organisaatioissa olivat organisaatioiden perustamisajankohdan 
vaikutukset kulttuuriin ja henkilöstöön, rohkeuden puute, uudenlaisten 
työelämätaitojen omaksumisen haasteet sekä inhimilliset muutosta vastustavat 
voimat.  
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5.2.1 Organisaation kulttuuri on oman aikansa kuva 
 
Yksi haastateltavista puntaroi itseohjautuvan kulttuurin omaksumisen 
hankaluutta organisaatiossa, jonka pitkä historia vaikeuttaa organisaation 
siirtymistä ”Reaktorin2 kaltaiseen” täydelliseen itseohjautuvuuteen.  

 
Voi olla, että kun sä tuut tiettyyn ympäristöön, kaikki lähtee siitä. 
Meillähän tullaan ympäristöön, joka on yli sata vuotta vanha. 
Reaktorin eka askel on ollut erinäköinen kuin meidän. 
– Haastateltava 6, elintarvikealan yritys. 

 
Hänen mukaansa on hyvin eri asia perustaa organisaatio 2000-luvulla kuin 
1800-luvulla. Myös erään kunnallisen organisaation johtaja (haastateltava 4) 
koki organisaatiossaan olevan vahvoja kaikuja perustamisajoilta ja siksi 
erityisesti teknologian huima kehitysvauhti on luonut vanhaan organisaatioon 
muutospaineita. Organisaation työkulttuuria ja organisaatiorakennetta 
aiotaankin nyt kehittää sellaiseksi, että organisaatio pystyisi puolustamaan 
paikkaansa myös tulevaisuudessa. Haastateltava korosti, että vaikka kunnallinen 
toimija ei voi yrityksen tavoin hävitä kilpailussa tai mennä konkurssiin, se 
voidaan tarvittaessa korvata toisenlaisella, nykyaikaisemmalla ratkaisulla. 
 

Emme voi odottaa että [teknologinen] murros tulee ja kävelee 
meidän ohi. Jos me ite ei tehdä jotakin, niin muut keksii. Ei tämä ole 
mikään suoja, että täällä vaan ollaan ja pidetään peukkuja että 
kukaan ei huomaa. 
– Haastateltava 4, kunnallinen organisaatio. 

 
Leimautumisteoreetikot (ks. luku 3.2.2) näkisivät johtajien ajatukset 
esimerkkeinä siitä, että organisaatioilla on taipumus leimautua 
perustamisajankohtaansa: yli satavuotias organisaatio on oman aikansa tuotos, 
mikä vaikeuttaa nykyajan tarpeisiin sopeutumista. Jos silloin on vallinnut 
esimerkiksi standardoinnin ja konemaisten prosessien ihanne, on ilmeistä, että 
se leimaa organisaation perusolemusta myös tänään. 2000-luvulla perustetut, 
informaatioaikakauden uuteen liiketoimintaan nojaavat organisaatiot 

                                                   
2 Reaktor on suomalainen itseohjautuvuuden edelläkävijäyritys, joka tarjoaa strategia-, 
suunnittelu- ja ohjelmistokehitysratkaisuja. 
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puolestaan heijastavat organisoitumisessaan tämän päivän maailmankuvaa, 
jossa nopeus ja verkostomaisuus korostuvat. 
 
Polkuriippuvuusnäkökulmasta tarkasteltuna ei kuitenkaan voida ajatella, että 
organisaatio heijastaisi suoraan perustamisajankohtansa maailmankuvaa. On 
selvää, että organisaatio syntyhetkellään omaksuu senhetkisen yhteiskunnan 
elementtejä, mutta polku voi siitä huolimatta muotoutua millaiseksi tahansa 
(Schreyögg & Sydow 2015, 388). Käytännössä matkan varrella tehtävät valinnat 
muovaavat kulttuuria ja jos ne itseään vahvistavien mekanismien ohjaamina 
rupeavat toistamaan itseään, organisaation kulttuuri voi ajautua jähmeään, 
aiempia valintoja heijastavaan tilaan. 
 
Organisaation kulttuurin kannalta merkittävimpiä valintoja ovat rekrytointiin 
liittyvät valinnat: koska organisaation kulttuuri on yhtä kuin siihen kuuluvat 
ihmiset, itseohjautuvuuden omaksumista kulttuurin vallitsevaksi elementiksi 
voivat hidastaa siihen rekrytoidun henkilöstön persoonat, taidot ja taipumukset, 
joissa korostuvat rekrytointiajankohtana tärkeinä pidetyt arvot. Vuosien saatossa 
on muodostunut tietynlainen halutun työnhakijan profiili, minkä ohjaamana on 
tehty itseään toistavia rekrytointivalintoja siinä toivossa, että saataisiin palkattua 
kulttuuriin parhaiten sopivat ihmiset. Yksi haastateltavista toi esiin kulttuuriin 
sopivien henkilöiden palkkaamiseen liittyvän haasteen: 
 

Siitä on ollut keskustelua, että jos on perustanut yrityksen, jossa tosi 
vahvasti painotetaan yrityskulttuuria ja rekrytään tietynlaista, niin 
sitten on jumissa siinä yrityskulttuurissa. Ja sitten, kun näitä 
organisoitumistapoja tulee ja menee tai sitten, kun yritys kasvaa, 
tarvitaankin erilaista osaamista. 
– Haastateltava 6, elintarvikealan yritys. 

 
Hän näki, että organisaatioiden tulisi pyrkiä rekrytoidessaan siihen, että 
henkilöstö ei olisi liian homogeenistä. Tasapaino erilaisten ihmisten välillä 
varmistaisi, että organisaatiossa olisi tarpeeksi monipuolista osaamista ja 
erilaisia tapoja ajatella. Hänen mukaansa samasta muotista olevat työntekijät 
rajoittavat organisaation mahdollisuuksia uudistua. 
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On todennäköistä, että vastaava homogenoitumisen riski on ollut olemassa aina, 
jo ennen viime vuosien kulttuurisen yhteensopivuuden trendiä. Voi siis olla, että 
menneisyydessä tapahtunut samankaltaistuminen, esimerkiksi se, että 
organisaatioon on haluttu vaikkapa tayloristisen ihanteen innoittamina palkata 
vain tehokkaita, mutta vähemmän innovatiivisia aikatauluihmisiä, kostautuu 
vanhemmille organisaatioille nyt, kun muuttuvassa maailmassa kaivataankin 
luovuutta, joustavuutta ja oppimishalukkuutta. Nähtäväksi jää, törmäävätkö nyt 
itseohjautuvuuteen nojaavat organisaatiot tulevaisuudessa vastaavan muuriin, 
kun omat, tässä ajassa onnistuneet, mutta tulevaisuudessa mahdollisesti 
riittämättömät henkilöstövalinnat eivät ehkä vastaakaan tulevaisuuden 
haasteisiin. 
 

5.2.2 Kohti kulttuuria, jossa uskalletaan 
 
Haastateltavat kokivat, että mikäli itseohjautuvuus tulisi osaksi organisaation 
toimintatapoja ja siten myös kulttuuria, kulttuuriin pitäisi saada uudenlaista 
rohkeutta. Havainto tukee aiempaa tutkimusta: rohkaisevaa ja virheet sallivaa 
kulttuuria peräänkuuluttivat myös Kosonen ja Kianto (2009, 27) 
tutkimuksessaan uudenlaista heittäytymistä edellyttävän viestintäteknologian 
rantautumisesta organisaatioon. Ennen kaikkea uskallusta pitäisi haastateltavien 
mukaan löytyä vastuun ottamiseen ja antamiseen, ennakkoluulottomaan 
kokeilemiseen sekä oman työn läpinäkyvyyden sietämiseen. 
 
Itseohjautuvassa organisaatiossa johtajilta vaaditaan uskallusta luopua 
kontrollista. Uudenlaista rohkeutta vaadittaisiin kuitenkin myös työntekijöiltä: 
kun päätöksiä tehdään matalammalla tasolla, työntekijöiden harteille laskeutuu 
aiempaa suurempi vastuu. Finanssialan yrityksen johtajan (haastateltava 3) 
mukaan itseohjautuvuutta saadaan odotella niin kauan, kun ihmiset pakenevat 
mieluummin prosessien taakse kuin ottavat vastuun itselleen. Samoilla linjoilla 
oli myös matkailualan yrityksen johtaja: 
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Juuri nyt tällä hetkellä meidän kulttuurissa kaikkialla ei [oltaisi 
valmiita ottamaan vastuuta]. Se on ihanaa, kun on excuse, joku 
toinen kantaa vastuun. Me halutaan hirveen paljon, että olis valtaa, 
mutta ei kaikki kuitenkaan hiffaa, ett se vastuu on myös sillon sulla. 
– Haastateltava 2, matkailualan yritys. 

 
Suurin syy vastuun välttelemiselle oli monen haastateltavan mukaan 
tottumattomuus vastuunottamiseen ja siitä kumpuava jännitys. Useampi 
haastateltava toi esiin myös sen, että pelon lisäksi vastuuta saatetaan vältellä 
myös siksi, että työntekijä on haluton ottamaan vastuuta, koska se ei ole 
aiemminkaan kuulunut hänen työnkuvaansa. Haluttomuus tehdä päätöksiä on 
todettu merkittäväksi itseohjautuvan päätöksenteon haasteeksi myös 
itseohjautuviin työtapoihin tottuneiden ohjelmistokehitystiimien 
päätöksentekoa tutkittaessa (Drury, Conboy & Power 2012, 1249). 
 

Varmaan yks asia ois se, että ”voi ei”… sellainen pieni jännitys tai 
pelko. -- Jos oot 30 vuotta tottunu siihen, että aina kun kysyt, niin 
saat vastauksen, niin onhan se aika iso kulttuurinen muutos… mutta 
sitten taas toisaalta, kyllä se osaaminen on siellä olemassa, se vaatii 
vaan sitä rohkeutta. 
– Haastateltava 1, kunnallinen organisaatio. 

 
Kun lähettiin kokeilemaan sellaista, että sovitaan tiimissä yhdessä, 
kuka tekee mitäkin, jotta ihmiset sitoutuisivat, niin tuli 
kommentteja, että ”Mitä hittoa meidän pitää tällasia asioita pohtia, 
se on esimiehen homma”. 
– Haastateltava 7, kunnallinen organisaatio. 

 
Eräs johtajista toi esiin sen, että päätösvallan mukana tuleva vastuu ei 
itseohjautuvasti toimivassa organisaatiossa ole yksilöillä vaan tiimillä. Tämän 
ajatuksen omaksuminen voisi madaltaa kynnystä ottaa vastuuta, kun tuen voisi 
luottaa tulevan tiimiltä eikä päätöksenteon kanssa olisi yksin. Toisaalta 
haastateltava korosti myös sitä, että vastuun kantaminen tiiminä edellyttäisi 
kaikilta rohkeutta myöntää virheet yhtenä rintamana. 
 
Haastateltavat kokivat, että itseohjautuvuuden lisääntyessä kulttuuriin tarvitaan 
vastuun ottamiseen rohkaistumisen lisäksi uudenlaista uskallusta kokeilla. 
Eräässä kunnallisessa organisaatiossa oli tavoitteena luoda esimiesportaiden 
madaltamisen kautta kokeilukulttuuri, jonka myötä organisaatiossa siirryttäisiin 
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tarkasta suunnittelusta spontaanimpaan pilotointiin. Kokeilemisen on tarkoitus 
kummuta vahvasti henkilöstöstä ja arjen tarpeista. Haastateltava tiedosti, että 
muutos tulee viemään aikaa:   
 

Jos on vuoskymmeniä menty niin, että se [kokeileminen] ei oo ollut 
niin aktiivista, niin eihän ihmiset siihen hyppää suoraan, että joo 
ruvetaan kokeilemaan. Aika moni on sitten, että ”Voiko?” ja ”Saako?” 
ja ”Onko pakko?” 
– Haastateltava 4, kunnallinen organisaatio. 

 
Haastateltavan mukaan kokeilukulttuurin rakentaminen edellyttää uudenlaista 
ammattitaitoa sekä kokeilemista tukevia rakenteita. Toisen kunnallisen 
organisaation johtaja puolestaan toivoi, että johtamisrakenteiden ja 
esimiesroolin muuttaminen valmentavammaksi ruokkisi henkilöstön rohkeutta 
kokeilla. Hän uskoi, että kokeilemisen myötä voitaisiin luoda oppiva 
organisaatio, joka kehittäisi jatkuvasti itse itseään ja pystyisi siten vastaamaan 
muuttuvan maailman haasteisiin. Hän totesi tiedon läpinäkyvyyden olevan 
oppimisen kannalta äärimmäisen tärkeää, mutta uskoi sen voivan tuntua 
avoimuuteen tottumattomista työntekijöissä niskaan hengittämiseltä. Ajan 
kanssa läpinäkyvyyteen voitaisiin kuitenkin hänen mukaansa totutella. 
 

Toivoisin, että tämän johtamisen uudistamisen kautta syntyy 
sellaista lisärohkeutta toimia, kokeilla ja lähteä enemmän tekemään 
ja ei aina niinku kysyä ja etsiä sitä ohjetta. 
– Haastateltava 1, kunnallinen organisaatio. 

 
Läpinäkyvyydestä pitäisi tulla sellainen normaali, että vois vaan 
kysyä, että ”Hei, mitä sä teet?” 
– Haastateltava 1, kunnallinen organisaatio. 

 
Polkuriippuvuuden näkökulmasta kokeilukulttuurin syntymiseen vaikuttavat 
ennen kaikkea itseään vahvistaviin mekanismeihin kuuluvat mukautuvat 
odotukset: kokeilemaan ryhdytään vasta, kun sitä tekevät muutkin ja niin 
toimimalla syntyy ”voittajien joukkoon” kuulumisen tunne (Schreyögg & Sydow 
2015, 387). Harva uskaltaa heittäytyä enimmäisenä uuteen, jos suurin osa 
kollegoista pysyttelee vanhassa.  
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5.2.3 Ei suoraan syvään päätyyn — muutos edellyttää työkaluja  
 
Koska kulttuuri kumpuaa ihmisistä, sen muuttaminen organisaation johdon 
suunnalta on haastavaa, jopa mahdotonta. Työnantaja voi kuitenkin edistää 
kulttuurin sopeutumista uudenlaiseen tapaan organisoitua ja ehkäistä 
muutoskitkan syntymistä tarjoamalla työntekijöille työkaluja uudessa mallissa 
pärjäämiseksi. Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että työnantajan on 
uudenlaisessa organisaatiomallissa huolehdittava siitä, että työntekijät saavat 
tukea uusissa rooleissaan ja tarvittaessa koulutusta uudenlaisten 
työyhteisötaitojen opettelemiseksi. Muuten uuvutaan, stressaannutaan ja 
jäädään kysymysten kanssa yksin. 
 
Vapaus ja esimiesohjauksen väheneminen edellyttäisivät sitä, että työntekijöitä 
tuetaan oman työn organisoimisessa. Kaikki eivät ole itsensä johtajia 
luonnostaan, mikä voi johtaa työn kasautumiseen ja työntekijän 
kuormittumiseen. Haastateltava 3 kertoi vuoden verran toimineen 
itseohjautuvan pilottitiimin ongelmien liittyvän useimmiten juuri oman työn 
johtamiseen: tiimin jäsenet innostuvat helposti ja ottavat vastaan paljon uusia 
projekteja, kunnes he hyytyvät ja voivat pahoin työkuorman alla. Siksi tiimille 
oltiin aikeissa järjestää itsensä johtamisen koulutus. 
 

On väärin sanoa, ett nyt alat johtaa sitä omaa työtäs, jos sulla ei oo 
työkaluja siihen. Ni nyt haetaan työterveyden kanssa henkilöstölle 
työkaluja [koulutuksella]. 
– Haastateltava 3, finanssialan yritys. 

 
Itsensä johtamiseen liittyi haastateltavien mukaan ratkaisevasti kyky priorisoida. 
Töiden laittaminen tärkeysjärjestykseen on useamman haastateltavan mukaan 
perinteisesti kuulunut esimiehen tehtäviin. Yksi johtajista (haastateltava 6) oli 
auttanut itseohjautuvan pilottitiiminsä työntekijöitä työtehtävien 
priorisoimisessa listaamalla yhdessä kunkin työntekijän kanssa muutaman 
teeman, jotka tietyllä aikavälillä ovat kaikkein tärkeimpiä. Tiiminvetäjä ei siis 
määrittele, mitä tehtäviä työntekijän tulisi tehdä, vaan auttaa ymmärtämään, 
mitkä asiat tai aihealueet ovat milloinkin kaikkein tärkeimpiä.  
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Sen lisäksi, että työntekijöitä olisi haastateltavien mukaan tuettava oman työn 
organisoimisessa, myös tiimien yhteistyötä olisi osattava ohjata tarvittaessa. 
Työntekijöiden sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen voi vaihdella, mikä voisi 
erään haastateltavan mukaan aiheuttaa haasteita ryhmädynamiikalle. 

 
Jos siellä käy niin, että alkaa tulla epäoikeudenmukaisuuden 
kokemusta, että ”miks mä joudun aina tekemään”, ”miks toi on aina 
jossain muualla” niin sitten, kun siinä ei ole esimiestä, voi tulla 
ongelmia. Yleensä, ainakin mitä itse olen oppinut, jos on tiimi jossa 
ei oo esimiestä, niin kyllä sieltä yleensä aina nousee joku, joka ottaa 
enemmän haltuun sen homman. 
– Haastateltava 7, kunnallinen organisaatio. 

 
Muutamassa organisaatiossa esimiesten roolia oli jo kehitetty 
valmentavammaksi. Uudenlainen esimiesrooli nähtiin tuen tarjoamisen kannalta 
erittäin potentiaalisena kehityssuuntana. Eräs haastateltava totesi uskovansa, 
että uudenlaisessa roolissaan esimiehet voisivat käyttää perinteisestä 
esimiestyöstä vapautuvan ajan muun muassa tiimin ryhmähengen kehittämiseen 
ja ehkäistä siten ongelmia. 
 

Esimiehet voisivat olla niissä kinkkisissä ryhmädynamiikkailmiöissä 
oikeasti valmentamassa, ottamassa vastaan tunteita, miettimässä 
miten paineen, ihmisten erilaisuuden ja muutoksen kanssa 
toimitaan. Se ois sitä ihmisjohtamista. 
– Haastateltava 1, kunnallinen organisaatio. 

 
Itsensä johtamis- ja tiimityöskentelytaitojen lisäksi itseohjautuvuuden 
lisääntyessä johtajan tulisi haastateltavien mukaan pitää huolta myös 
työntekijöiden käytännön taidoista. Jos esimerkiksi uudet yhteistyöalustat 
edellyttävät uudenlaista tietoteknistä osaamista tai runsaampi päätöksenteko 
edellyttää kattavampaa käsitystä organisaation vuosikellosta, johdon tehtävänä 
olisi tarjota keinoja selvitä uusista haasteista. Samoilla linjoilla ovat myös 
Caulfield ja Senger (2017, 934), joiden mukaan uuteen rooliin valmentava 
koulutus vähentää muutokseen liittyviä pelkoja ja epävarmuutta. 
 
Jotta johto voisi tietää, millaista tukea työntekijät tarvitsevat – oli kyseessä sitten 
käytännön taidot tai henkinen tuki uudessa roolissa – viestinnän on oltava 
runsasta. Organisaatiossaan itseohjautuvaa pilottihanketta johtava matkailualan 
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johtaja (haastateltava 2) oli huomannut, että ainoa tapa saada organisaation 
nykyiset henkilöstöhallinnon rakenteet sopimaan yhteen itseohjautuvan tiimin 
tarpeiden kanssa, oli sinnikäs tarpeiden kartoittaminen keskustelemalla. Silti, 
vaikka vuorovaikutus olisi runsasta ja työntekijöille annettaisiin kaikki 
tarvittavat keinot ja opit uuteen sopeutumista varten, muutoksen onnistumisesta 
ei voida mennä takuuseen. Organisaatio on yhtä kuin siihen kuuluvat ihmiset ja 
siksi muutos onkin aina lopulta ihmisistä kiinni. 
 

5.2.4 Kaiken takana on ihminen 
 
Eräs haastateltavista muisti jostakin työpsykologian perusteita käsittelevästä 
kirjasta lauseen: “On helpompi irtisanoa puolet ihmisistä, kuin muuttaa 
kulttuuria.” Lause kiteyttää hyvin lähes jokaisessa haastattelussa esiin nousseen 
teeman: ihmiset ovat suurin organisaatioiden muutosta hidastava voima. 
 
Aivan kuten organisaatiot, myös ihmiset viihtyvät vanhassa. Matkailualan 
johtajan (haastateltava 2) mukaan monen mielestä se, että jotakin asiaa ei 
ennenkään ole tehty, tuntuu sellaisenaan olevan riittävän hyvä syy vastustaa 
muutosta. Hän kertoi myös uskovansa, että asenteiden lisäksi jokaisen ihmisen 
omat kokemukset sekä henkilökohtainen historia vaikuttavat suhtautumiseen. 
Samoilla linjoilla oli myös kunnallisen organisaation johtaja, joka on vuosien 
saatossa useita uudistuksia läpikäyneessä organisaatiossa nähnyt, että ennen 
muutokseen ryhtymistä pitää muistaa katsoa kunnolla taaksepäin: 

 
Aina, kun mennään uudistukseen, osa on innoissaan, osa epäröi ja 
osa vastustaa. Siihen vaikuttaa se, millaisia kokemuksia on 
aikaisemmista uudistuksista ollut. Ne pitää ruotia läpi ja ne 
pettymykset ja pelot, mitä niissä on jäänyt, jotta syntyy se luottamus. 
– Haastateltava 4, kunnallinen organisaatio. 

 
Kun mahdollisiin pettymyksiin reagoidaan etukäteen, työntekijä voi luottaa, että 
vanhat virheet eivät toistu ja samalla ymmärtää, että muutoksen eteen nähtävä 
vaiva kannattaa. Muutoksesta seuraavien hyötyjen ymmärtäminen on myös 
Kososen ja Kiannon (2009, 27) mukaan merkittävä edellytys muutoksen 
onnistumiselle. Pelkkä luottamuksen rakentaminen ei kuitenkaan riitä – sitä tule 
vaalia pitämällä huolta siitä, että sovitut asiat myös tehdään. Jos muutospuhe 
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alkaa tuntua sanahelinältä, vastustus on todennäköistä, kuten finanssialan 
yrityksen johtajaa lainaten aiemmin totesin (ks. luku 5.1.3). 
 
Muutosvastarinnan ehkäisemisessä ratkaisevassa roolissa on useamman 
haastateltavan mukaan ennen kaikkea yhdessä tekeminen. Samoilla linjoilla ovat 
myös Heiskanen ja Lehikoinen (2010, 19), joiden mukaan ei voida olettaa, että 
tehokas tiedottaminen riittäisi saamaan muutoksen liikkeelle. Matkailualan 
yrityksen toimintaympäristön muutosta suunniteltaessa päätettiin 
vanhanaikaisen kyselyillä ”osallistamisen” sijaan pitää koko henkilöstölle 
vuorovaikutteisia työpajoja (haastateltava 2). Toinen johtaja puolestaan korosti 
sitä, että työntekijöitä tulee kuulla muutoksia suunniteltaessa ennen kaikkea 
siksi, että he ovat oman päivittäisen työnsä asiantuntijoita. 
 

Meillä oli vahvasti ihmiset itse tekemässä, kokeilemassa, 
havainnoimassa, muuttamassa. Siinä oli ihmisten kanssa 
keskustelua ihan järkyttävä määrä tunteja. Se oli toisaalta aika 
uuvuttavaa, toisaalta palkitsevaa. 
– Haastateltava 2, matkailualan yritys. 

 
Kaikkein suurin riski on se, että porukoita ei kuunnella, jotka sitä 
työtä tekee. Ne tietää sen arjen ja heiltä pitää kysyä, mitä riskejä voisi 
tulla. Pitää olla tosi tarkalla korvalla. 
– Haastateltava 4, kunnallinen organisaatio. 

 
Vaikka monet haastateltavista olivat toiveikkaita sen suhteen, että yhdessä 
tekemällä muutosta voidaan saada aikaan ja ihmisten oppimishalua ja innostusta 
pystytään ruokkimaan, lähes jokainen heistä totesi myös sen, että 
itseohjautuvuus ei sovi kaikille. Osa jopa kyseenalaisti koko organisoitumismallin 
siksi, että se sopii vain tietynlaisille ihmisille.  

 
Toisille erilainen tekeminen on se työn suola, toisille ei. --  Täytyy 
muistaa, ett ihmiset on niin erilaisia. Välttämättä kaikille 
itseohjautuvuus ei edes sovi eikä ne sitä halua. 
– Haastateltava 7, kunnallinen organisaatio. 

 
Se, millaisia riskejä organisaatioissa oltaisiin valmiita ottamaan 
itseohjautuvuutta lisätessä, vaihteli suuresti. Haastateltavista ne, jotka toivoivat 
itseohjautuvuuden lisääntyvän organisaatiossaan, eivät olleet huolissaan siitä, 
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että osa ihmisistä saattaisi muutosten myötä vaihtaa työpaikkaa. Ketteryyden 
tehokkuus- ja työhyvinvointihyödyt nähtiin niin arvokkaina, että vanhaan 
takertuvista, organisaation kehittämiseen vastahakoisesti suhtautuvista 
ihmisistä oltiin valmiita päästämään irti. 
 

Mä itse oon allerginen valittamiselle, mitä meilläkin täällä on. Kun 
se on jokaisen valinta, miksi olla työssä jossa ei viihdy. -- Ett joo, 
ilman muuta voi lähtee. 
– Haastateltava 2, matkailualan yritys. 

 
Osa haastateltavista puolestaan suhtautui mahdollisiin henkilöstöriskeihin 
varovaisemmin: itseohjautuvuuden hyödyistä täytyisi ensin olla täysin varma, 
vasta sitten voitaisiin harkita muutoksen läpiviemistä ja siihen liittyvien riskien 
ottamista. 
 

Jos itseohjautuvuudessa nähdään arvoa, merkittävää arvoa, niin se, 
kuinka pitkälle yritys ois valmis menemään sen perässä tietysti 
riippuu arvonnäöstä. Mitä minä olisin itse mieltä niin… olisin silti 
varovainen. Varovaisen positiivinen. 
– Haastateltava 6, elintarvikealan yritys. 
 

 

5.3 Verkostomainen viestintäympäristö vapauttaa ja vastuuttaa 
 
Viestintä ei ole yksinkertaista: peräti kaksi haastateltavistani lainasi 
edesmenneen viestinnän professori Osmo A. Wiion toteamusta, jonka mukaan 
”viestintä epäonnistuu yleensä aina — paitsi sattumalta”. Jos organisaatio pyrkisi 
kohti itseohjautuvuutta, sisäinen viestintä olisi aivan uudenlaisten haasteiden 
edessä. Kun esimiesrakenteet kevenisivät ja jokainen olisi valtuutettu tekemään 
päätöksiä ruohonjuuritasolla, viestijöiden ja viestien määrä moninkertaistuisi. 
Harva johtaja hyppisi innosta tämän kuullessaan: viestintäkanavien ja 
tiedonhallinnan kaaos on jo nykyisellään suuri haaste kaikissa tutkimukseni 
kohteena olevissa organisaatioissa. 
 
Vuosien saatossa vakiintuneet sisäisen viestinnän käytännöt – intranetti, 
sähköposti ja sekavat tallennuskansiot – eivät enää riitä 2010-luvun 
reaaliaikaisuuden, verkostojen ja valtavien tietomäärien leimaamassa 
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viestintäympäristössä. Informaatioajan tuomat viestinnälliset haasteet ovat 
erinomainen esimerkki polkuriippuvuuden haitallisuudesta: maailman 
muuttuessa organisaatiot kompastuvat alun perin hyväksi havaittuihin, ajan 
saatossa vakiintuneisiin ja nyt auttamatta paikalleen jähmettyneisiin ja siksi 
uudessa ympäristössä huonosti toimiviin toimintatapoihinsa. 
 
Seuraavaksi pureudun viestinnän rooliin ketteryyden lisääntymisessä. 
Ensimmäisissä alaluvuissa kohdistan huomioni viestintäteknologioihin: 
tarkastelen uusien viestintäkanavien inhimillistä olemusta organisaatioiden 
osana sekä rennompien viestintäkanavien potentiaalia hierarkioiden purkajana. 
Sitten käännän katseeni ihmisten uudenlaisiin rooleihin viestijöinä sekä esittelen 
haastateltavien ajatuksista johtamani kollektiivisen näköaistin käsitteen. 
Lopuksi tarkastelen viestinnän roolia muutoksen tarinoittajana. 
 

5.3.1 Viestintäteknologioissa korostuu inhimillisyys 
 
Työyhteisössä viestinnän keinosta suosituin ja parhaaksi havaittu oli lähes 
jokaisen haastateltavan mielestä kasvokkainen keskustelu. Viestit on helpoin 
välittää ja ne tulevat todennäköisimmin ymmärretyiksi toivotulla tavalla, kun 
vuorovaikutus tapahtuu samassa ajassa ja tilassa — oli kyseessä sitten palaveri tai 
kahvipöytäkeskustelu. Sen lisäksi, että kasvokkainen viestintä nähtiin arjen 
kommunikaatiossa kaikkein mutkattomimpana tapana viestiä, erään 
haastateltavan mukaan sillä on myös tärkeä rooli rohkeamman osallistumisen ja 
ideoinnin lisäämisessä organisaation kulttuuriin. 
 

Viestintä, tuki, vuorovaikutus, ne kaikki käytännön jokapäiväiset 
tilanteet sitä vie eteenpäin ja paljon enemmän, kuin joku ohje 
intrassa, että ”Nyt saa ideoida!”. 
– Haastateltava 6, elintarvikealan yritys. 

 
Kohtaamiset ja kasvokkainen vuorovaikutus nousivat esille myös matkailualan 
yrityksessä, jossa uudistettiin toimintaympäristöä. Haastateltava 2 kertoi, kuinka 
hankkeen edetessä luovuttiin esimiesinfoista ja kyselyistä, kun huomattiin, että 
paras (ja ainoa) keino saada henkilöstö mukaan suunnittelemaan uusia työtiloja 
oli keskustella heistä jokaisen kanssa työpajoissa. 
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Se oli yksi löytö, että on se nyt piruvie kumma, että sun pitää ottaa 
joka ikinen ihminen istumaan näin, jotta se message menee perille. 
– Haastateltava 2, matkailualan yritys. 

 
Aina ei ole kuitenkaan mahdollista viestiä kasvotusten. Muun muassa 
kansainväliset yhteistyökumppanit sekä töiden tekeminen kasvavassa määrin 
enemmän muualla kuin toimistolla ovat haastateltavien mukaan lisänneet 
medioidun viestinnän määrää. Suosituimpia viestintävälineitä olivat jokaisessa 
tutkimuksen kohteena olleessa organisaatiossa mahdollisimman lähellä 
kasvokkaista vuorovaikutusta olevat kanavat, kuten Skype ja muut 
videopuhelumahdollisuuden tarjoavat välineet. Eräässä kunnallisessa 
organisaatiossa oli suuremmille joukoille viestittäessä hyödynnetty 
videokonferenssien ja webinaarien lisäksi myös videoblogeja. Haastateltavat 
näkivät siis viestintäteknologiat ennen kaikkea välineinä, jotka mahdollistavat 
luontevan ja häiriöttömän vuorovaikutuksen silloin, kun ei ole mahdollista tavata 
kasvotusten.  
 
Heti videota ja ääntä yhdistävien viestintäteknologioiden perään nostettiin 
sosiaalisen median tarjoamat kanavat. Erilaiset WhatsApp-ryhmät olivat yleisiä 
ja ne oli monessa organisaatiossa pyhitetty työasioiden sijaan rennolle 
keskustelulle, esimerkiksi siitä sopimiselle, ”mihin mennään työpäivän jälkeen” 
(haastateltava 5). Myös Facebook oli tarjonnut mahdollisuuksia 
vapaamuotoisempaan viestintään ja työhön liittyvien asioiden rennompaan 
jakamiseen. Eräs kunnallisen organisaation johtaja, jonka työyhteisö on 
toistaiseksi viestinyt pääosin sähköpostilla, näki sosiaalisen median tai sen 
kaltaisen viestintävälineen olevan paras mahdollinen ratkaisu keskustelun 
ylläpitämiselle ja ajatusten vaihtamiselle, mikäli itseohjautuvuutta lähdettäisiin 
lisäämään. 
 

Varmaan jossain mahdollisessa tulevaisuudessa meillä voisi olla 
sellanen sometyylinen juttu, että työntekijät voisivat heittää niitä 
juttuja, ei vaan tiedoksi vaan kysymyksiksi, ja sitten joku voisi ottaa 
koppia. Se keskustelu toimisi semmosena sparraajana. 
– Haastateltava 1, kunnallinen organisaatio. 
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Tarve mahdollisimman inhimillisille viestintäteknologioille on merkki siitä, että 
hienoin ja koukuttavinkin viestintäteknologia on kuitenkin aina vain väline, 
kasvotusten tapahtuvan viestinnän digitaalinen jatke. Siksi 
viestintäteknologioista itsessään ei erään haastateltavan mukaan pitäisi innostua 
liikaa ennen kuin on selvää, miksi jostakin asiasta halutaan viestiä ja miksi juuri 
jotakin tiettyä teknologiaa halutaan hyödyntää. Haastateltavan mukaan 
teknologiasta teknologian vuoksi innostumisen seurauksena syntyy helposti 
viestintäkanavien ja tiedon runsauden sekasotku, joka vaikeuttaa työntekoa, 
vaikka vaikutuksen olisi toivottu olevan täysin päinvastainen. 

 
Mä nään siinä [uudessa viestintäteknologiassa] hirveen paljon 
mahdollisuuksia, mutta myös uhkia. Ei saa käydä niin, että me 
innostutaan vaan siitä seksikkäästä teknologiasta ja hankitaan 20 eri 
sovellusta, se ei tule toimimaan. Viestintä on hirvittävän tärkeää, 
mutta hold your horses: teknologian pitää olla renki, ei isäntä. 
– Haastateltava 2, matkailualan yritys. 

 
5.3.2 Rennommat viestintäkanavat purkavat hierarkiaa 
 
Koska viestinnällä rakennetaan organisaation todellisuutta ja ihmisten välisiä 
suhteita, viestintää ei voi irrottaa vallasta (Zoller 2014; Treem & Leonardi 2012). 
Sisäisen viestinnän vuorovaikutustyyleillä on organisaation valtarakenteiden 
kannalta suuri merkitys. Uusilla, rennomman ja epävirallisemman viestimisen 
mahdollistavilla viestintäkanavilla voidaan parhaimmillaan purkaa syvään 
juurtuneita hierarkkisia asetelmia (Kosonen & Kianto 2009, 27). Rennompi tapa 
viestiä voisi erään kunnallisen organisaation johtajan mukaan rakentaa 
luottamusta, joka on itseohjautuvuuden edellytys. 
 

Kun tulin taloon, kokouksissa puhuttiin vielä tyyliin, että ”Kiitos 
hyvä puheenjohtaja puheenvuorosta”. Jos halutaan aidosti rakentaa 
luottamusta, että voidaan olla jotakin mieltä asioista, konfliktoida 
rakentavasti ja nostaa vaikeita asioita esille, niin sehän on 
viestintätyylistäkin kiinni. 
– Haastateltava 4, kunnallinen organisaatio. 

 
Toinen, yhtä lailla kunnallisen puolen johtaja totesi, että sisäisiä 
viestintäteknologioita pohtiessa tulee lähteä liikkeelle siitä, että ihmisillä olisi 
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tunne, että esimiestä ja johtoa on helppo lähestyä erilaisten asioiden tiimoilta 
matalalla kynnyksellä. 
 

Tavoitteena on sellainen ilmapiiri, että minäkin [johtajana] saan 
sähköpostia, jos ihmiset katsoo, että on järkevää ottaa mutkin siihen 
keskusteluun mukaan. Erilaiset dialogiset, fasilitoidut 
vuorovaikutustilanteet on tärkeitä tällaisen luottamuksen 
rakentamisessa.  
– Haastateltava 1, kunnallinen organisaatio. 

 
Molemmat esimerkit osoittavat viestintätyylin muutosten tärkeyden sekä 
toisaalta niiden muuttamisen haasteellisuuden: kun organisaatiossa on vuosia 
viestitty tietyllä tavalla, viestintäkulttuurin muutos ei tapahdu hetkessä. Totutut 
viestintätyylit ovat itseään vahvistavien mekanismien, ennen kaikkea 
vuorovaikutuksen helppouteen tähtäävien koordinaatiovaikutusten myötä, 
jähmettyneet ajan kuluessa tietynlaisiksi. 
 
Viestintätyylin muuttaminen ei kuitenkaan ole mahdotonta. Sekä Kosonen ja 
Kianto (2009) että Treem ja Leonardi (2012) ovat todenneet uusien 
viestintäteknologioiden voivan muuttaa organisaation syvälle juurtuneita 
viestijärooleja sekä viestintäkulttuuria. Lisäksi muutosta voivat ajaa myös 
arkisemmat ja nopeammin vaikuttavat tekijät: aiemmin siteeratun johtajan 
(haastateltava 4) mukaan organisaatiossa viimeisten vuosikymmenten aikana 
tapahtuneeseen viestintätyylin muutokseen vaikuttaa uusien kanavien lisäksi 
merkittävästi myös se, että osa johtajista on vaihtunut. Tämä on mielenkiintoinen 
huomio: kuten edellisessä luvussa totesin, ihmisten asenteet ja toimintatavat ovat 
merkittävä osa organisaatiota, ja siksi organisaatioon kuuluvat ihmiset 
määrittävät usein myös sen, millaiseksi organisaatio ja sen viestintäympäristö 
muotoutuvat. 
 
Sen lisäksi, että nykyaikaiset, epäformaalimmat viestintäkanavat voivat osaltaan 
purkaa hierarkkisia rakenteita, ne voivat parhaimmillaan luoda areenoita 
itseohjautuville, työntekijälähtöisille yhteisöille. Kansainvälisen 
konsulttiyrityksen johtaja (haastateltava 5) kertoi, että vaikka organisaation 
mahdollisuudet toimia itseohjautuvasti ovat muun muassa lakien ja 
asiakassopimusten takia melko rajalliset, heillä syntyy jatkuvasti itseohjautuvasti 
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uudenlaisia projekteja sisäisen chatin mahdollistamana. Työntekijät voivat 
vapaasti luoda erilaisia keskustelualueita kiinnostustensa mukaan ja työnantaja 
antaa luvan käyttää projektin parissa työskentelemiseen työaikaa. Tämä havainto 
tuo esiin uusien viestintäteknologioiden potentiaalin itseohjautuvuuden 
edistämisessä: viestintäteknologioiden avulla vähemmänkin itseohjautuva 
organisaatio voi edistää työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia omaan 
työhönsä. 
 
Viestintäteknologioiden itseohjautuvuutta lisäävään voimaan tulee kuitenkin 
suhtautua maltillisesti: ne eivät ole oikopolku ketteryyteen, vaan niiden 
omaksuminen vie aikansa (Kosonen & Kianto 2009). Vanhat, totuttuja 
hierarkiarakenteita tukevat viestintäkanavat puolustavat paikkaansa niin kauan, 
kunnes jokin uusista viestintävälineistä onnistuu voittamaan suuren joukon 
ihmisiä puolelleen. Polkuriippuvuutta ruokkiviin itseään vahvistaviin 
mekanismeihin lukeutuvat verkoston ulkoisvaikutukset aiheuttavat sen, että 
uudesta teknologiasta hyötyy vain silloin, jos muutkin käyttävät sitä (Schreyögg 
& Sydow 2015, 386). Siispä, jos suurin osa kollegoista vastaa aina kaikkein 
varmimmin sähköpostiin eikä uuden chat-alustan viesteihin, uuden kanavan 
käyttäminen ei houkuttele. 
 

5.3.3 Viestintävastuun siirtyminen muutamilta monille huolestuttaa 
 
Esimieskerrosten väheneminen ja päätöksenteon mataloituminen vaikuttaisi 
haastateltavien mukaan merkittävästi organisaation sisäisiin viestintärooleihin. 
Muutaman haastateltavan mukaan ketteryys aiheuttaisi ylimmälle johdolle 
vaikeuksia siksi, että esimiehet ovat perinteisesti olleet johdon tärkein 
viestintäväline. Viestien saaminen läpi informaatiotulvassa ilman viestinviejinä 
toimivien esimiesten apua vaatisi johdolta entistä taitavampaa, 
henkilökohtaisempaa ja kattavampaa viestintää. Työntekijöiltä puolestaan 
odotettaisiin täysin uudenlaisen viestintävastuun kantamista. 
 
Perinteisesti organisoituneessa organisaatiossa esimiehet, jotka ovat lähimpänä 
ylintä johtoa, tietävät yleensä parhaiten mitä organisaatiossa tapahtuu ja mihin 
se on menossa. Useampi haastateltava uskoi, että kun esimiehet toimivat viestien 
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välittäjinä, iso kuva välittyy myös alaisille: he auttavat ihmisiä kiinnittämään 
huomiota asioihin, jotka eivät heti vaikuta tietyn organisaation osan arkeen, 
mutta ovat tärkeitä ottaa huomioon jo etukäteen. Kun esimiehet eivät enää ole 
levittämässä visiota ja isoa kuvaa ympäri organisaatiota, ylemmän tason viestit 
voivat siis mennä työntekijöiltä ohi ja jäädä muiden, juuri siinä hetkessä 
kiireellisempien asioiden jalkoihin. Tämä on ketteryyttä tavoitellessa haitallista, 
koska itseohjautuvuus edellyttää kokonaisvaltaista ymmärrystä siitä, mihin 
suuntaan organisaatio on kehittymässä. 
 
Viestinviejäroolin lisäksi useampi haastateltava nosti esiin esimiehen tärkeän 
roolin informaation suodattajana. Kunnallisen organisaation johtaja oli 
huolissaan itseohjautuvien tiimien kyvystä suodattaa oleelliset viestit 
informaatiotulvasta ja laittaa ne tärkeysjärjestykseen. 
 

Kun minähän oon kuin suodatin, niin miten sitten nämä 
itseohjautuvat tiimit, jos sinne tulee enemmän ja enemmän vastuuta 
ja se kasvaa se asioitten määrä, niin miten se sitten toimis? Oisko 
siinä luonnollinen, tarvelähtöinen priorisointi vai meniskö se 
tukkoon koko homma? 
– Haastateltava 1, kunnallinen organisaatio. 

 
Kun esimies ei enää olisi varmistamassa työntekijöiden tiedonsaantia ja 
suodattamassa viesteistä tärkeimpiä alaisilleen, työntekijöiden viestinnällinen 
vastuu kasvaisi huomattavasti. He olisivat itse vastuussa siitä, mitä he kuulisivat 
sekä siitä, miten he ymmärtäisivät viestin ja ottaisivat sen osaksi arkeaan. 
Erityisinä haasteina viestintävastuun muutoksen kannalta haastateltavat pitivät 
tärkeiden viestien menemistä ohi, koska niiden merkitystä oman työn kannalta 
ei hahmotettaisi. 
 

Monesti ajatellaan, että kun tulet palaveriin, niin se esimies kertoo 
kyllä tärkeimmät. Eli henk. koht. viestinnässä tapahtuu selkeesti se, 
että oot enemmän vastuussa hakemaan sitä tietoa itsenäisesti, et voi 
sanoa, että miks ei mulle kukaan kertonut. Se vaatii viestintävastuun 
ymmärtämistä ja keskustelua sekä kulttuurista uudistumista. 
– Haastateltava 4, kunnallinen organisaatio. 
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Esimiehen rooli on usein suodattaa omalle porukalle, mitä tää just 
meidän ja just sun tekemisen kannalta tarkottaa. Jos ihminen kuulee 
jonkun asian ja kokee, ett ei tää liippaa mun työtä, se menee ohi. 
Mutta jos ryhmässä käydään läpi, että täähän koskee muuten sun 
työtä tolta osin, ni ollaan, että ”Aijaa, en mä tajunnutkaan!”. 
– Haastateltava 7, kunnallinen organisaatio. 

 
Kun viestit eivät kulkisi esimiesten kautta, myös tiedon oikeellisuuden 
varmistamisesta tulisi haastateltavien mukaan vaikeampaa. Väärän tiedon 
leviämisen riski kasvaisi, kun viestien levittämisestä olisi muutaman, viestijöinä 
mahdollisesti harjaantuneemman esimiehen sijaan vastuussa satoja ihmisiä 
verkostomaisessa, reaaliaikaisessa rakennelmassa: solmukohdat, joissa viestien 
oikeellisuuden voisi varmistaa, vähenisivät hierarkian madaltuessa. Yksi 
kunnallisen organisaation johtaja totesi virheellisen tai ei-toivotun informaation 
leviävän helposti jo nyt, vaikka organisaatio nojaakin perinteiseen 
esimiesrakenteeseen. 
 

Yleensä jonkin tärkeen asian saa sanoa seitsemän kertaa, että ne 
ymmärtää. Mut anna olla, jos se on huhu, joku kiinnostava ja 
raflaava juttu. Niin ei tarvii ku vähän mainita, ni menee läpi koko 
organisaation kuin kulovalkea. Viestintä on vaikee laji. 
– Haastateltava 7, kunnallinen organisaatio. 

 
Viestintään tuo haastateltavien mukaan oman mausteensa myös se, että jokainen 
tulkitsee vastaanottamiaan viestejä omalla persoonallaan ja omassa 
kontekstissaan: asiat voivat eri silmin näyttäytyä hyvinkin erilaisessa valossa. 
Eräs johtajista (haastateltava 2) huomasi toimintaympäristön 
kehittämishankkeen yhteydessä, että työntekijöiden reaktiot samaan viestiin 
saattoivat vaihdella innostuksesta syvään järkytykseen. Toinen haastateltava taas 
kertoi pitäneensä sisäisessä infossa mielestään onnistuneen ja selkeän tietoiskun, 
mutta huomasi kuitenkin epäonnistuneensa, kun seuraavana päivänä hänen 
luokseen tultiin huolestuneena ihmettelemään asioita, joita hän ei mielestään 
ollut sanonut. 
 

Ihminenhän kuulee, minkä hän haluaa kuulla ja ymmärtää sen, mitä 
hän haluaa ymmärtää. Se, että mihin viitekehykseen sä liität sen 
tiedon kuultuna, luettuna, niin sähän rakennat siitä omaa 
todellisuutta. 
– Haastateltava 4, kunnallinen organisaatio. 
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Uusien, sosiaalisen median kaltaisten viestintäteknologioiden voisi kuvitella 
lisäävän virhetulkintojen ja väärän tiedon leviämisen riskiä viestintäroolien 
muuttuessa. Uusissa kanavissa piilee kuitenkin myös potentiaalia: viestien 
muokattavuus sekä mahdollisuus keskustelulle voisivat mahdollisesti lyhentää 
virheellisen tiedon elinkaarta. Treem ja Leonardi (2012, 159) osoittivat 
tutkiessaan sosiaalisen median hyödyntämistä organisaatioissa, että sosiaalisen 
median alustoilla jaettavien viestien muokattavuus mahdollistaa viestien 
hiomisen ja korjaamisen ennen ja jälkeen lähettämisen. Virheellinen tieto 
voitaisiin siis korjata helpommin ja näkyvämmin oikeaksi sosiaalisen median 
kanavissa kuin vaikkapa intranetin tiedotteessa. Alustojen sosiaalisuus ruokkisi 
keskustelua aiheen ympärillä ja toisi huhupuheet näkyviksi ja siten paremmin 
hallittaviksi. 
 
Viestintävastuun jakautuminen koko organisaatioon edellyttää haastateltavien 
mielestä uusia rakenteita, taitoja sekä apuvälineitä. Eräässä kunnallisessa 
organisaatiossa oli jo silloin tällöin pidetty pääjohtajan infoja, joihin voi 
tarvittaessa osallistua myös videopuhelun kautta. Tällainen viestintäkeino voisi 
haastateltavan mukaan olla säännöllisessä käytössä, jos organisaatiossa olisi 
vähemmän esimiehiä ja johtajan pitäisi pystyä viestimään suuremmille joukoille. 
Vastaavanlainen viestintäareena onkin jo todettu toimivaksi Stanley 
McChrystalin (2015) mataloittamissa terrorisminvastaisissa joukoissa. Tiedon 
oikeellisuuden varmistaminen puolestaan voitaisiin turvata työyhteisön 
medialukutaitoja kasvattamalla (haastateltava 4). Viestien suodattamiseen ja 
informaatioähkyn hallitsemiseen liittyviin haasteisiin puolestaan olisi erään 
haastateltavan mukaan olemassa yksinkertainen ratkaisu: tekoäly. Siinä missä 
esimies tällä hetkellä auttaa tarttumaan satojen viestien joukosta niihin kaikkein 
oleellisimpiin, tekoäly ottaisi viestien seulomisen hoitaakseen: 
 

Se [tekoäly] olisi semmonen pieni apulainen, joka sanois, että ”Hei, 
kiva kun tulit taas työpöydän ääreen, katoppa se viides sähköposti, 
siinä on deadline 5 min päästä!” En itse pysty kuvittelemaankaan, 
mitä kaikkea se tekoäly tulee olemaan parin vuoden päästä, mutta 
varmaan ois mahollista opettaa jäsentämään ja lajittelemaan 
esimerkiksi sähköpostia. 
– Haastateltava 1, kunnallinen organisaatio. 
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5.3.4 Organisaation kollektiivinen näköaisti syntyy tiedon 
avaamisella 
 
Suurimmassa osassa organisaatioista viestintä- ja tiedonhallintajärjestelmien 
sekavuus, tiedon etsimisen vaikeus ja viestinnän hahmottamattomuus ovat jo 
nykyisellään ongelmia. Kuitenkin, mikäli organisaatio haluaisi pyrkiä kohti 
itseohjautuvuutta, sen tulisi pitää huolta siitä, että kaikilla on mahdollisimman 
rajoittamaton pääsy kaikkeen organisaatiota koskevaan tietoon. Tiedon ja 
viestinnän läpinäkyvyys on edellytys sille, että organisaatiossa voidaan tehdä 
valistuneita päätöksiä tehtävään ja rooliin katsomatta. Jos tieto pysyy keskitetysti 
johdolla, työntekijöiden on luonnollisesti pakko viedä kysymyksensä ja samalla 
päätösvalta ylös hyväksytysketjua pitkin. 
 
Jopa päätöksenteon mahdollistamista merkittävämpi syy tiedon avaamiselle on 
sillä saavutettava kollektiivinen näköaisti. Kollektiivisella näköaistilla tarkoitan 
haastateltavieni puheista johtamaani ajatusta siitä, että mikäli itseohjautuvuutta 
lisättäisiin, kaikilla työntekijöillä tulisi olla selkeä käsitys siitä, minne 
organisaatio haluaa mennä, mitkä asiat ovat tavoitteiden saavuttamisen kannalta 
tärkeitä ja mitä jokaiselta yksilöltä organisaation osana odotetaan. 
 
Ajatus on samankaltainen kuin esittelemässäni Stanley McChrystalin (2015) 
jaetun tietoisuuden käsitteessä, mutta näköaisti-sanaa käyttämällä haluan 
korostaa runsaan tiedon jakamisen lisäksi viestinnän todellisuutta rakentavaa 
roolia: sen avulla muodostetaan yhteisesti aistittava näkemys – kuin kaikkien 
nenälle laitettaisiin silmälasit, joiden läpi organisaation nykytilaa ja tulevaisuutta 
tarkastellaan. Kun kaikki näkisivät koko organisaation samojen linssien läpi, 
jokaisen olisi tahollaan helppo tehdä organisaation kannalta parhaita 
mahdollisia päätöksiä. Samalla vastuu jakautuisi tasaisesti, työntekijät 
hahmottaisivat paremmin tärkeän roolinsa osana koko organisaatiota ja heillä 
olisi vahvempi omistajuuden kokemus tekemäänsä työhön ja organisaatioon. 
 
Käytännössä kollektiivinen näköaisti voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
organisaation kaikki työntekijät, olisivat hyvin kartalla koko organisaation 
rahankäytöstä – myös ne, joiden työhön ei suoraan kuulu taloushallinnon 
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tunteminen. Erään organisaation johtaja oli sitä mieltä, että kyky suhteuttaa 
organisaatiossa tehtäviä taloudellisia valintoja toisiinsa helpottaisi 
päätöksentekoa ja parantaisi ymmärrystä siitä, mikä on tärkeää.  
 

Silloin näkisi, että kynäostokset on todella pikkujuttu, kun meillä on 
näitä isompiakin menoja ja tulisi sellainen mittakaava, sitä kautta 
ymmärrettäisiin sitä, että mihin resurssit kannattaa laittaa. -- En 
ajattele, että kaikkien pitäisi ottaa vastuuta taloudellisesta 
päätöksenteosta, mutta olisi joku ymmärrys siitä, koska tällä hetkellä 
se ei ole läpinäkyvää. 
— Haastateltava 1, kunnallinen organisaatio. 

 
Kollektiivisen näköaistin luominen itseohjautuvassa organisaatiossa edellyttää 
ennen kaikkea tiedon löydettävyyden ja hahmotettavuuden parantamista. 
Monessa tutkimuksen kohteena olleessa organisaatiossa tämä tarkoittaisi 
käytännössä uusien viestintäteknologioiden ja -käytäntöjen sisäänajoa. Tämä on 
mielenkiintoinen havainto: viestintäteknologioiden muutosta mahdollistavaa 
roolia tutkineet Treem ja Leonardi (2012) korostavat nimenomaan uusien, 
sosiaalisen median kaltaisten viestintäalustojen kykyä edistää uudenlaista 
käyttäytymistä organisaatioissa. Kollektiivisen näköaistin kannalta ratkaisevaa 
on sosiaalisen median kanavissa jaettavien viestien pysyvyys: kun keskustelut 
siirtyvät yhä laajemmin esimerkiksi chattiin tai yhteiselle Facebook-sivulle, 
niihin voidaan palata, toisin kuin ohimennen kasvokkain käytyyn keskusteluun. 
Viestinnästä jäävä jälki auttaa ymmärtämään monimutkaisiakin syy-
seuraussuhteita ja antaa viesteille syvemmän kontekstin, mikä helpottaa 
kokonaiskuvan muodostamista. (Mt.) Toki on muistettava, että kasvokkainen 
viestintä oli johtajien mukaan edelleen viestintäkanavien ykkönen: täydellistä 
vuorovaikutuksen digitalisoitumista ja sen myötä tallentumista tuskin tullaan 
näkemään. 
 
Jotta organisaation kollektiivinen näköaisti pääsisi kehittymään, kaikilla 
organisaation jäsenillä tulee olla tarvittavat tietotekniset taidot. Uudet käytännöt 
voivat sekä Kososen ja Kiannon (2009, 27) että osan oman tutkimukseni 
haastateltavista mukaan tulla osaksi organisaation arkea kuitenkin vain silloin, 
kun ihmiset todella kokevat niistä olevan hyötyä ja haluavat aktiivisesti 
hyödyntää niitä työssään. Matkailualan yrityksessä oli jo otettu käyttöön useita 
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uudenlaisia viestintäteknologioita, kuten älypuhelinsovelluksia, mutta niiden 
todellinen omaksuminen oli haastateltavan mukaan vielä kesken. 
 

Meillä on kyllä ”availability”, saatavuus, on paljon kaikkea. Mutta 
”usabilityssä”, käytettävyydessä jo ontuu, se vaatisi aikaa ja halua 
oppia. Ja että päästäis sinne ”lovabilityyn”, siihen, että palan halusta 
saada älypuhelimen ja ymmärtää, miten se helpottaa mun työtä, 
siihen meillä on vielä matkaa. 
– Haastateltava 2, matkailualan yritys. 

 
Sama haastateltava korosti myös sitä, että tiedon avaaminen vaatisi 
naksahduksen totutuissa ajatusmalleissa. Hänen edustamassaan organisaatiossa 
on perinteisesti ollut tapana pitää kaikki tieto rajatulla joukolla, joka jakaa 
tiedonmurusia sitä tarvitseville. Haastateltavan mukaan kaiken tiedon tulisi olla 
lähtökohtaisesti avointa. Kaikki johtajat eivät kuitenkaan suhtautuneet 
ajatukseen tiedon avaamisesta koko organisaation nähtäville yhtä suopeasti. 
Haastateltavista kaksi toi esiin tietosuojakysymyksen: tietoja ei voi noin vain 
jakaa, vaan on harkittava tarkkaan, kenelle tieto on tarpeellista jakaa. Molemmat 
työskentelivät kunnallisessa organisaatiossa, jossa käsitellään salassa pidettävää 
asiakasdataa päivittäin. 
 
Kollektiivisen näköaistin luominen edellyttäisi uusien viestintäteknologioiden ja 
ajattelutapojen lisäksi muutoksia myös arkisessa työssä. Yksi haastateltavista toi 
esille sen, että hänen edustamassaan organisaatiossa avoimempi tiedonkulku 
voisi näkyä esimerkiksi asiakasmäärien avaamisena: kun kaikki pystyisivät 
näkemään, kuinka paljon asiakkaita kukin työntekijä päivän tai kuukauden 
aikana ottaa vastaan, tietoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi työnjaon 
suunnittelussa. Haasteena voisi haastateltavan mukaan kuitenkin olla ihmisten 
suhtautuminen muutokseen: kun kaikki näkisivät mitä muut tekevät, voisi syntyä 
epätoivottu kilpailuasetelma. Tässä viestinnällä olisi haastateltavan mukaan 
jälleen ratkaiseva rooli. 
 

Riippuu miten asioita esittää, miten keskustellaan ja minkälaisia 
tulkintoja niille antaa. Mistä vaan tilanteesta saa varmaan tosi ikävän 
ja jännitteisen, jos lähtee sitä ajamaan. 
– Haastateltava 1, kunnallinen organisaatio. 
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5.3.5 Viestintä muutoksen tarinoittajana 
 
Jotta organisaatio voisi muuttua – oli toiveissa sitten itseohjautuvampi tapa 
tehdä töitä tai mikä tahansa muu muutos – ihmiset on saatava mukaan. Jokainen 
haastateltavistani toi esiin sen, että organisaatio on yhtä kuin siihen kuuluvat 
ihmiset: muutosta ei voida tehdä ilman heitä. Viestinnällä on muutoksessa ja 
ihmisten aktivoimisessa merkittävä rooli: tarinoittaminen. 
 
Tarinoittamisella tarkoitan viestimistä siitä, mitä organisaatiossa ja sitä 
ympäröivässä maailmassa tapahtuu tavalla, joka auttaa ihmisiä ymmärtämään ja 
omaksumaan ajatuksen muutoksesta. Toimintaympäristön kehityshanketta 
johtanut matkailualan johtaja (haastateltava 2) oli huomannut, että kaikkein 
tärkeintä on onnistua avaamaan, miksi muutos on päätetty tehdä: oma innostus 
sokaisi aluksi olettamaan, että muutkin ymmärtäisivät heti, miksi muutos 
kannattaa. Samasta ilmiöstä varoittavat myös viestintäteknologioiden 
omaksumista tutkineet Kosonen ja Kianto (2009, 27), jotka korostavat hyötyjen 
konkreettisen, työntekijöiden arkeen peilaavan sanallistamisen roolia 
muutoksen onnistumisessa.  
 

Hirveen helposti organisaatioissa puhutaan, että mitä ja miten ja 
sitten luullaan, että ollaan tosi hyvin sanoitettu tämä muutos. Mutta 
sitten puuttuu se ”miksi ihmeessä”, what’s in it for me. Mäkin kuulin 
monta kertaa, että ”en mä oo tilannu tätä muutosta, tee sinä”. Me 
emme olleet siis käyneet tarpeeksi tarkkaan läpi, miksi me tehdään 
näitä asioita. 
– Haastateltava 2, matkailualan yritys. 

 
Matkailualan johtaja kertoi uskovansa, että muutosta saa aikaan parhaiten 
silloin, kun se herättää tunteita ja jopa ärsyttää. Muuten viestit hukkuvat 
informaatiotulvaan. Tunteita voi herättää esimerkiksi tekemällä jotakin 
odottamatonta. Kunnallisen organisaation johtaja (haastateltava 4) kertoi 
halunneensa muuttaa organisaation kankeaa ja virallista tapaa viestiä, koska 
uskoi sen ruokkivan haitallisia hierarkiarakenteita. Hän sai asialliseen 
viestintätyyliin tottuneen henkilöstön järkyttymään, kun sähköinen 
henkilöstökysely lähti jakoon otsikolla ”Kuis menee?” 
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Se aiheutti järkyttävän paljon polemiikkia, että onko tämä 
roskapostia, voiko näin kysyä, mihin tämä liittyy. Ensin olin 
pettynyt, että voi vitsi, ne ei ymmärtänyt. Mutta loppujen lopuksi 
olikin ihan hyvä, että aiheutti niin paljon keskustelua. 
– Haastateltava 4, kunnallinen organisaatio. 
 
Jos kukaan ei suutu, mikään ei muutu. Pitää löytää se tietty pieni 
neulalla tökkäys, joka on vähän jopa ikävä, jotta saa ihmiset 
herätettyä siihen, miksi mun pitäisi olla kiinnostunut. 
– Haastateltava 2, matkailualan yritys. 

 
Sen lisäksi, että viestinnällä voidaan tarinoittamalla edistää muutosta, myös 
viestintäteknologiat voivat itsessään sysätä muutoksen liikkeelle (Kosonen & 
Kianto 2009; Treem & Leonardi 2012). Aiemmin tässä tutkimuksessa esittelin 
Eve Mitleton-Kellyä (2003) lainaten ajatuksen Troijan hiiristä, pienistä 
muutoksista, joilla voi lopulta olla suuri vaikutus. Samankaltainen ajatus nousi 
myös haastatteluaineistosta: yksi johtajista näki viestintäteknologioiden 
parhaimmillaan helpottavan suurempien muutosten viemistä läpi. 
 

Järjestelmien muutokset on Troijan hevosia, joiden myötä voi tuoda 
muutosta siihen tekemisen tapaan. Samalla, kun tehään se 
[teknologinen] muutos, voidaan tehdä isompikin muutos, mut se 
tulee vaan sen välineen kautta. 
– Haastateltava 1, kunnallinen organisaatio. 

 
Kun viestinnän tarinoittavan ja muutosta luovan roolin lisäksi otetaan huomioon 
se, että viestinnällä rakennetaan kulttuuria, on selvää, että runsas ja huolellinen 
viestintä on ainoa keino saada ihmiset mukaan muuttuvassa organisaatiossa. 
Myös muutoksen kannalta oleellisena pidetty yhdessä tekeminen on mahdollista 
vain, kun viestintä tehokasta ja vuorovaikutusmahdollisuuksia on runsaasti. 
Lisäksi viestinnällä voidaan erään haastateltavan mukaan rohkaista kokeilemaan 
uutta ja päästämään irti virheiden tekemisen pelosta, mikä on myös Kososen ja 
Kiannon (2009) mukaan onnistuneen muutoksen edellytys. 
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5.4 Yhteenveto 
 
Haastatteluaineistoni tukee tutkimuksen teoriaosassa esiteltyä aiempaa 
tutkimusta: organisaatiot ovat tottuneet organisoitumaan perinteiseen tapaan, 
mikä on luonnollisesti merkittävä syy sille, että itseohjautuva organisaatiomalli 
ei vielä ole levinnyt laajemmin. Ketteryydessä ei itsessään siis nähdä olevan vikaa, 
päinvastoin, monet haastateltavista olivat erittäin kiinnostuneita kehittämään 
organisaatiotaan itseohjautuvampaan suuntaan. Vakiintuneissa käytännöissä — 
esimerkiksi kuin itsestään rullaavissa prosesseissa, optimoiduissa 
tuotantolinjastoissa tai arkea helpottavissa rutiineissa — nähdään kuitenkin 
paljon hyvää ja säilyttämisen arvoista, koska ne ovat vuosien saatossa 
osoittautuneet kustannustehokkaiksi ja ainakin toistaiseksi riittävän toimiviksi 
tavoiksi organisoitua. Samanlaista jähmettymistä on havaittavissa käytännön 
työn lisäksi myös organisaatioissa vallitsevissa ajatusmalleissa. Muun muassa 
johtajien omaa asemaa puolustavat asenteet ja tulevaisuuteen liittyvät pelot, 
molemminpuolinen luottamuspula sekä uuden kokeilemiseen tarvittavan 
rohkeuden puute pitävät organisaatioita paikallaan. 
 
Polkuriippuvuuden näkökulmasta aineistosta nouseva totuttujen 
toimintatapojen ja ajatusmallien vaaliminen voidaan nähdä merkkinä 
organisaation polun vakiintumisesta ja osittaisesta jähmettymisestä. Vaikka en 
tässä tutkimuksessa pyrkinyt osoittamaan organisaatioiden olevan 
polkuriippuvaisia, vaan käytin käsitettä tarkasteluikkunana, pystyin löytämään 
organisaatioista polkuriippuvaiselle järjestelmälle tyypillisiä piirteitä. 
Polkuriippuvuuden käsite ja siihen liittyvät järjestelmän itseään vahvistavat 
mekanismit toimivat hyvin ilmiön tarkastelun jäsentäjinä ja käsittelyn rajaajina.  
Itseään vahvistavista mekanismeista korostuivat erityisesti oppimisvaikutukset, 
koordinaatiovaikutukset ja vastavuoroisuusvaikutukset, jotka ovat tyypillisiä 
syitä standardoinnille sekä ajatusmallien jähmettymiselle. Kun 
polkuriippuvuuden käsitettä sovelletaan ihmisistä muodostuviin 
organisaatioihin, on tärkeää muistaa, että jähmettyminen ei koskaan tarkoita 
täydellistä lukittuneisuutta: muutoksen mahdollisuuksia on, mutta niiden 
vieminen eteenpäin ja vanhojen tapojen korvaaminen uusilla vaatisi merkittäviä 
ponnistuksia ja aikaa. 
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Uusien polkujen näkökulmasta tarkasteltuna kiinnostavaa on erityisesti 
viestintäteknologioiden rooli itseohjautuvuuden mahdollistajina ja jopa 
tienraivaajina uusille työn tekemisen tavoille. On kuitenkin tärkeää muistaa, että 
vaikka viestintäteknologioissa voidaan sekä kirjallisuutta että aineistoa 
tarkastelemalla todeta olevan suurta potentiaalia organisaatioiden kehityksen 
kannalta, niiden omaksuminen ei käy käden käänteessä. Ratkaisevaa on se, että 
uusien viestintäteknologioiden käyttöönotto organisaatiossa tapahtuu 
suunnitelmallisesti. Sovelluksista innostuminen ja niiden ottaminen käyttöön 
ilman huolellista viestintää ja tarvittavaa teknistä tukea johtavat helposti siihen, 
että turhautuneet työntekijät kokevat olemassa olevan teknologian tai 
toimintatavan edelleen paremmaksi ja vanha polku vahvistuu. 
 
Viestintäteknologioiden lisäksi uusia polkuja voi nähdä syntyvän 
työhyvinvoinnin saralla: haastateltavat perustelivat kiinnostustaan ketteryyttä 
kohtaan ennen kaikkea työntekijöiden jaksamisen turvaamisella ja työn 
mielekkyyden kasvattamisella. Myös suurimmat malliin liittyvät huolet liittyivät 
työnteon hallitsemattomuuteen ja sen mahdolliseen kuormittavuuteen. Vaikka 
muutosta hidastavat haastatteluaineiston perusteella monet toiminnan 
tehokkuuteen ja kannattavuuteen liittyvät tekijät, johtajat vaikuttivat olevan 
ennen kaikkea kiinnostuneita siitä, että töissä voidaan hyvin: hyvinvoivien ja 
motivoituneiden työntekijöiden uskotaan suoriutuvan tehtävistään paremmin ja 
sitoutuvan työhönsä ja samalla myös organisaatioon entistä syvemmin. Eräs 
haastateltava toi esiin, että nykyajan työelämässä sitouttaminen on organisaation 
kilpailukyvyn kannalta ratkaisevaa: työntekijöiden liikkuvuus on runsaampaa ja 
työltä odotetaan huomattavasti enemmän kuin ennen. 
 
Muutos on aina investointi: se kuluttaa aikaa, rahaa ja hermoja. Siksi 
muuttumaan ei lähdetä kevyin perustein, vaan muutos edellyttää todellista 
tarvetta muuttua ja kokemusta siitä, että muutoksen jälkeen saavutetaan 
merkittäviä hyötyjä ja selkeä parannus suhteessa aiempaan. Tämän tutkimuksen 
perusteella voisi ajatella, että muutos kohti itseohjautuvuutta voisi hyvinkin 
saada ponnistusvoimansa juuri työhyvinvoinnista. Voi olla, että standardoinnin 
edut, jähmettyneet ajatusmallit johtajuudesta ja kankeat rakenteet ovat 
kohdanneet inhimillisen vastustajansa. 



 80 

6 Johtopäätökset 

 
Tässä tutkimuksessa lähdin etsimään syitä sille, miksi ketterä organisaatiomalli 
ei ole levinnyt laajemmin suomalaiseen organisaatiokenttään. Tarkasteltuani 
johtajien kokemuksia polkuriippuvuuden valossa voin todeta, että 
organisaatioiden muutos todella tapahtuu historian ehdoilla ja siksi vanhempien 
organisaatioiden matka kohti itseohjautuvuutta taittuu hitaammin, kuin 
ketteränä syntyneissä organisaatioissa. 
 
Vaikka otokseni on rajallinen, eikä siitä voi vetää yleistettäviä johtopäätöksiä, 
uskon tutkimuksellani onnistuneeni viemään itseohjautuvuuskeskustelua 
askelen eteenpäin. Itseohjautuvuudesta kiinnostuneet tai siitä vasta vähän 
kuulleet johtajat voivat vertaiskokemuksia hyödyntäen välttää tunnistetut 
ansanpaikat. Tulevaisuustwiittailijat voivat kenties tutkimustuloksiin 
tutustuessaan pysähtyä huomaamaan, millaiset asiat seisovat itseohjautuvuuden 
tiellä tällä hetkellä — ennen kuin vauhti kiihtyy niin hurjaksi, että taakse ei enää 
ehdi katsoa. Organisaatioiden ja organisaatioviestinnän tutkimukselle tämä 
tutkimus puolestaan antaa ennen kaikkea käytännönläheisempää ymmärrystä 
polkuriippuvuudesta muutoksen hidastajana. Lisäksi kuvauksella 
tämänhetkisestä viestintäteknologioiden hyödyntämisestä organisaatioiden 
viestinnässä on arvonsa: vauhdilla kehittyvien viestintäteknologioiden tutkimus 
vanhenee nopeasti, minkä takia tuore tutkimus aiheesta on arvokasta. 
 
Tämä tutkimus on ennen kaikkea ketteryyden ilmiötä ja organisaatioiden 
muutoksen hitauden syitä avaava yleiskatsaus. Tutkimustuloksia arvioidessa ja 
jatkotutkimusta suunnitellessa on tärkeää muistaa kompleksisuusteorioiden 
metaforiseen käyttöön liittyvät rajoitukset: vaikka polkuriippuvuuden käsite 
osoittautui tässä tutkimuksessa hedelmälliseksi tarkasteluikkunaksi, sen 
ilmenemisen todistaminen edellyttäisi organisaation ja sen historian syvempää 
tarkastelua sekä nimenomaan organisaatioiden tutkimiseen jalostunutta 
empiiristä tutkimusmetodia, joka vielä hakee muotoaan (ks. esim. Vergne & 
Durand 2010). Toivon, että tulevaisuudessa organisaatioita voidaan tarkastella 
polkuriippuvuuden näkökulmasta entistä systemaattisemmin ja vahvempaa, 
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empiriaan perustuvaa teoriapohjaa rakentaen. Tutkimusasetelmaa olisikin 
mielenkiintoista jatkaa empiirisillä tapaustutkimuksilla, joissa organisaatioiden 
historiaa ja nykytilaa tarkastelemalla voitaisiin rakentaa käsitystä siitä, millaiset 
valinnat vahvistavat tai murtavat organisaation polkua. Myös erilaiset vertailevat 
tutkimusasetelmat, joissa tarkasteltaisiin polkuriippuvuuden tai vaihtoehtoisesti 
itseohjautuvuuden ilmenemistä samankaltaisista lähtökohdista muotoutuneissa 
organisaatioissa, voisivat luoda kiehtovaa uutta tietoa organisaatioiden kyvystä 
muuttua maailman mukana. Viestintäteknologioiden tutkimusta puolestaan 
voisi tämän tutkimuksen pohjalta olla hedelmällistä kehittää 
poikkitieteellisempään suuntaan: olisi mielenkiintoista selvittää, voisiko 
rennomman viestintäalustan hyödyntäminen vaikuttaa esimerkiksi 
työntekijöiden ilmaisun tapaan, itsetuntoon tai ammatti-identiteettiin. 
 
Tätä tutkimusta tehdessäni lähdin liikkeelle siitä, että ketteryyspuhe tuntui 
ontolta: aiheesta on puhuttu paljon, mutta silti itseohjautuvuus ei vieläkään ole 
lyönyt kunnolla läpi. Halusin haastaa mallin sovellettavuuden kääntämällä 
katseet sinne, missä ketterään organisaatiomalliin siirtyminen edellyttäisi mitä 
todennäköisimmin suuria muutoksia: suomalaista valtavirtaa edustaviin suuriin 
organisaatioihin, jotka ovat olleet olemassa niin kauan, että 
itseohjautuvuuspuheen täyttämä aikaikkuna on vain murto-osa koko 
organisaation historiasta. Kävi ilmi, että itseohjautuvuuskeskustelussa todella 
piilee sanahelinän riski: useampi haastateltavistani totesi, että organisaation ylin 
johto sortuu helposti julkisuudessa tulevaisuuspuheeseen, joka ei todellisuudessa 
näy organisaation arjessa lainkaan. Siksi puhetta ketteryydestä ilman, että 
organisaatiossa tapahtuu todellista muutosta, pidettiin yhtenä suurimmista 
uhkista mallin leviämisen kannalta. Ei siis ole ihme, että puhe 
itseohjautuvuudesta ratkaisuna organisaatioiden ongelmiin jää tyhjäksi ja 
herättää turhautuneita vastareaktioita: aivan kuten kompleksisuusteorioita 
muoti-ilmiöksi haukkuneet tutkijat (Siira 2013, 21) myös useampi perinteisesti 
organisoituneita organisaatioita edustaneista haastateltavistani totesi, että 
Twitterissä puhutaan joka toinen vuosi uudestaan samasta asiasta, mutta hieman 
eri nimellä. 
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Muoti-ilmiöpuheen taustalla piilee kuitenkin mahdollinen avain muutokseen. Ei 
ole ihme, että yhteiskunnan ja sen myötä organisaatioiden trendit ja muoti-ilmiöt 
rakentuvat toistensa päälle ja eroavat edellisestä ajattelutavasta vain vähän: 
täyskäännösten sijaan tapahtuu toistensa päälle limittyviä uudistuksia. Eivät 
organisaatiot, kuten ei yhteiskuntakaan, muutu yhtäkkiä rysähtäen, vaan 
polkuaan pikkuhiljaa muovaten. Hyväksi havaitusta irtaantuminen vie aikaa: 
eräs haastateltava totesi, että itseohjautuva malli voi rantautua organisaatioihin 
laajemmin vasta sitten, kun siitä on enemmän onnistumisen kokemuksia kuin 
perinteisestä organisoitumisen tavasta. Vanhassa siis todella on vara parempi 
niin kauan, kunnes tarpeeksi monen kerrostuneen ja ketjuttuneen 
mikromuutoksen myötä syntyy jotakin pysyvää, jonka uskotaan olevan 
edeltäjäänsä parempi. Tätä prosessia, kuten muitakaan kompleksisiin 
järjestelmiin liittyviä ilmiöitä, ei pystytä havainnoimaan reaaliaikaisesti tai 
ennustamaan. 
 
Koska muutos ei tapahdu sykähdyksinä vaan hitaasti ajan myötä, olisi tärkeää, 
että itseohjautuvuutta voitaisiin tarkastella jatkumona mustavalkoisen joko-tai-
ajattelun sijaan. Voi olla, että vuosia kestänyt menestyvien edelläkävijäyritysten 
hehkuttaminen itseohjautuvuutta käsittelevissä konsulttijulkaisuissa on 
haitallista: ne ovat luoneet itseohjautuvalle organisaatiolle muotin, johon moni 
perinteisempi organisaatio ei koe sopivansa. Stanley McChrystalin ja muiden 
edelläkävijöiden puheet siitä, että mikä tahansa organisaatio voisi muuttua 
itseohjautuvaksi, ovat ensisilmäyksellä inspiroivia, mutta lähemmin 
tarkasteltuna ne saattavat masentaa: kuilu pelastuksen tuovan 
itseohjautuvuuden ja oman organisaation arkisen todellisuuden välillä on niin 
suuri, että ajatuskin sen kokeilemisesta uuvuttaa. 
 
Jotta itseohjautuvuuden työhyvinvointihyödyt eivät jäisi kokonaan perinteisesti 
organisoituneiden organisaatioiden saavuttamattomiin, kynnystä soveltaa 
ketteryyttä oman organisaation tämänhetkisissä rajoissa tulisi pyrkiä 
madaltamaan. Aivan kuten yhteiskunnankin, myös organisaatioiden tulisi voida 
uudistua pikkuhiljaa kerrostuvien muutosten myötä. Sen sijaan, että 
organisaatiossa yritettäisiin viedä läpi kaiken mullistava muutos nykyisestä 
organisaatiomallista ketterään malliin, voitaisiin keskittyä luomaan kulttuuria, 



 83 

jossa uudenlaisia toimintatapoja voidaan kokeilla — julistamatta organisaatiota 
sen kummemmin itseohjautuvaksi tai ketteräksi. Näin voisimme kenties 
pikkuhiljaa luopua totaalista muutosta rummuttavasta ja siksi helposti 
sanahelinäksi jäävästä hypepuheesta. Samalla voisimme irtautua 
edelläkävijäorganisaatioiden muovaamasta ketteryyden ideaalista, joka kenties 
alitajuisesti rajoittaa erilaisten organisaatioiden kykyä kehittää toimintatapojaan 
vastaamaan muuttuvan maailman vaatimuksiin. 
 
Toivon, että ketteryys on tulevaisuudessa monisävyisempää. Vahvasti 
säännellyillä aloilla voitaisiin kokeilla päätösvaltuuksien laskemista 
ruohonjuuritasolle sen mukaan, miten laki tai vaikkapa senhetkinen 
tuotantokalusto antaa myöten. Toisaalla taas voitaisiin kokeilla uudenlaisia 
tiimityön tai johtamisen tapoja, ilman painetta muuttua kokonaan 
itseohjautuvaksi. Jos merkittävin syy ketteryyden lisäämiseksi on ihmisten 
jaksaminen ja hyvinvointi töissä, eikö pieninkin ele työn mielekkyyden, 
joustavuuden tai merkityksellisyyden suuntaan ole kotiinpäin? 
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Liitteet 

Liite 1: Haastattelurunko 
 
Aloitus 

• Nimi, titteli? 
• Lyhyesti mitä teet ja mikä on roolisi organisaatiossasi? 

 
 
Ketterä organisaatio ominaisuus kerrallaan: 
Itseohjautuvuus 

• Onko jo itseohjautuvia tiimejä? 
• Jos ei, millaiselle porukalle voisit kuvitella että annettaisiin vapaat kädet? 
• Millaiselle ei? 
• Mitkä ovat itseohjautuvuuden edellytyksiä organisaatiossa? 

Matala hierarkia 
• Onko organisaatiossasi tiimejä, joissa kaikki ovat rooliltaan saman arvoisia? 
• Matalan hierarkian avaintekijä on päätösvallan jakautuminen. Miten uskot 

päätösvallan jakautumisen ja hajaantumisen vaikuttavan päätösten laatuun? 
• Voisitko kuvitella matalan hierarkian toimivan organisaatiossasi? Millä tasolla 

tai tavalla?  
• Miten uskot organisaationne ihmisten suhtautuvan matalaan hierarkiaan? 

• Voisiko urapoluttomuus ahdistaa jotakuta? 
• Miten uskot aiemmin keskijohdossa toimineiden suhtautuvan matalan 

hierarkian malliin? Miten itse suhtaudut? 
Runsas, verkostomainen viestintä  

• Miten kuvailisit sisäistä viestintäänne? 
• Kuka viestii kenelle? 
• Mitä kanavia käytätte eniten?  
• Millainen on viestintätyyli/kulttuuri? Onko viestintätyylissä eroa kanavasta 

riippuen? 
• Osallistetaanko työntekijöitä? Millaisissa asioissa? 
• Mikä on mielestäsi sisäisessä viestinnässä haastavinta? 
• Uskotko, että itseohjautuvuus vaatisi muutoksia sisäisessä viestinnässä? 

Millaisia? 
• Mitkä viestintään liittyvät asiat sinun mielestäsi edesauttaisivat 

itseohjautuvuuden lisääntymistä organisaatiossanne? 
Kokonaisvaltaisuus ja merkityksellisyys 

• Tiedätkö, miksi teidän organisaation työntekijät haluavat tehdä työtään? Mikä 
heitä ajaa eteenpäin? Miten tärkeänä työn merkityksellisyyttä pidetään? 

• onko sinulla työminä ja vapaa-aikaminä erikseen? mitä luulet, onko 
organisaatiossanne tyypilistä että on/ei ole erikseen näitä rooleja? 

• vietetäänkö teillä aikaa yhdessä myös vapaa-ajalla? 
 
 
Yleisen tason ajatukset ketteryydestä 

• Miltä malli näin johtajana kuulostaa? 
• Mikä olisi se tärkein syy, miksi ketteryyteen kannattaisi pyrkiä? 
• Minkä uskot olevat suurin hyöty, minkä takia ketteryyteen kannattaisi pyrkiä?  
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Suurimmat haasteet 
Jos ei vielä pilottihanketta tai muuta kokeilua: 

• Mitä luulet, miksi ketteryyteen ei ole vielä lähdetty? 
• Millaisia esteitä koet malliin siirtymiselle olevan teidän 

organisaatiossanne tällä hetkellä? 
• Millaisia haasteita johto voisi mielestäsi kohdata? 
• Joutuisitteko muuttamaan sisäistä viestintäänne? Miten? 

Uskotko että se vaatisi uusia välineitä, mitä? 
• Mitä luulet, miten malli otettaisiin vastaan ja porukka saataisiin 

mukaan? Uskotko, että olisi vastustusta? Millaista? Miksi?  
• Vaatisiko muutos osallistamista? 

 
Jos ollut jo ketterä kokeilu: 

• Millaisia haasteita tai esteitä matkan varrella on ollut?  
• Millaisia haasteita olet kohdannut/johto on kohdannut? 
• Onko malli otettu vastaan, miten porukka saatiin mukaan? Onko ollut 

aistittavissa vastustusta? 
• Osallistettiinko henkilöstöä? 
• Onko omaksuttu uusia viestinnän välineitä? Miten ne on otettu vastaan? 

Onko ollut aistittavissa vastustusta? 
• Miten haasteista on päästy eteenpäin? Millaisia haasteita/esteitä on nyt? 

• Koetko oman roolisi muuttuneen ajan myötä? 
 
 
 

 


