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1 JOHDANTO 

Muuttuva yhteiskunta tuo lisääntyneen globalisaation, tietoteknologian, verkostoitumisen ja 

epävakaan toimintaympäristön myötä haasteita organisaatioiden kilpailuedulle (Martela & 

Jarenko, 2017). Kilpailuedun säilyttämiseksi organisaatioilta vaaditaan muun muassa 

sosiaalisten järjestelmien uudistumis- ja oppimiskykyä (Ståhle & Kuosa, 2009), nopeaa 

reagointi- ja ennakointikykyä sekä strategista ketteryyttä (Doz & Kosonen, 2008). 

Organisaatioiden on siis pystyttävä sopeuttamaan organisaatiorakenteensa, strategiansa ja 

käytäntönsä ympäristöön sopiviksi (Truex, Baskerville & Klein, 1999). Etenkin IT-alan 

organisaatiot huomasivat jo 1990-luvulla, että tuotekehityksessä prosessikeskeisen 

lähestymisen sijaan oli omaksuttava ihmiskeskeinen lähestyminen, jotta tiimit pystyivät 

vastaamaan ympäristön hektisyyteen (Kakar, 2017). Tämä tarkoitti, että ihmisten välille 

luotiin selvät tavoitteet ja yhteistyön periaatteet ennen kuin prosesseja kehitettiin 

esimerkiksi uusin työkaluin (Dalladay-Simpson, 2020). 

Byrokraattisen ja hierarkkisen organisaation ominaisuudet on alettu nähdä heikkoutena 

nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa (Hamel, 2011). Huomioitavaa on kuitenkin, että 

organisaatiorakenteen tarkoitus on tukea organisaation tavoitteita ja tehdä sen toiminnasta 

tehokas (Juuti, 2006), jolloin byrokratia on joillekin organisaatioille sopivin tapa toimia. 

Usein byrokraattisissa organisaatioissa nähdään kuitenkin heikkoutena muun muassa 

väärällä tasolla tehty päätöksenteko, pitkät hyväksyntäketjut ja se, etteivät esimiehet luo 

varsinaista lisäarvoa organisaatiolle (Hamel, 2011). Nämä ominaisuudet johtavat siihen, 

ettei oman alansa asiantuntijat ole suorassa päätöksentekovallassa ja mahdollinen 

innovointi ja kokeilukulttuuri jäävät taka-alalle monimutkaisten prosessien takia (emt.). 

Kyseiset heikkoudet tunnistettiin IT-alalla, jossa asiakastarpeiden ja teknologian nopea 

kehittyminen olivat johtaneet tarpeeseen muuttaa tapaa organisoitua. IT-alan asiantuntijat 

siirtyivät harjoittamaan ketteriä (eng. agile) menetelmiä, joille ominaista on 

itseorganisoituminen (eng. self-organization). (Kakar, 2017.)  

Ketterät menetelmät ovat lähestymistapoja, joiden avulla tiimit lisäävät reagointikykyä ja 

joustavuutta kompleksisessa ja nopeasyklisessä ympäristössä (Melnik & Maurer, 2006). 
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Menetelmille on yhteistä usein myös se, että ketteryyttä harjoittavat jäsenet toimivat 

itseohjautuvasti (eng. self-management) ja itseorganisoidusti (Collier, s. 121, 2011). 

Itseohjautuminen viittaa yksilön kykyyn toimia oma-aloitteisesti ilman ulkoista kontrollia, 

kun taas itseorganisoituminen viittaa kollektiivin kykyyn toimia oma-aloitteisesti ilman 

ulkoista kontrollia (esim. Martela & Jarenko, 2017, s. 12). Martela ja Jarenko (2017, s. 10-

11) väittävät, että itseohjautuminen ja itseorganisoituminen ovat ajankohtaisia kolmesta 

syystä. Ensinnäkin, toimintaympäristö on muuttunut kompleksisemmaksi ja nopeammin 

muuttuvaksi globalisaation, automatisaation ja tiedonkulun nopeutumisen seurauksena. 

Jotta organisaatio pärjää tällaisessa toimintaympäristössä, tulee sen olla 

muuntautumiskykyinen ja ketterä, ja täten myös itseorganisoituva. Toiseksi, nykyajan 

työtehtävät vaativat yhä enemmän luovuutta ja itsenäistä päätöksentekoa, joita 

itseohjautuminen ja itseorganisoituminen mahdollistavat. Kolmas syy itseohjautumisen ja 

itseorganisoitumisen ajankohtaisuuteen on yksinkertaisuudessaan se, että nykyteknologia 

mahdollistaa itseorganisoitumisen rakenteita esimerkiksi viestinnän myötä. 

Itseorganisoituminen on siis ajankohtaista monesta syystä. Itseorganisoituminen on myös 

tavoiteltavaa, sillä se lisää tiimijäsenten työtyytyväisyyttä ja vähentää poissaoloja (Cohen & 

Bailey, 1997), lisää tuotettavuutta ja työn laatua (Moe, Dingsoyr & Dybå, 2009) .  

Ympäristön muutoksen myötä toimintakulttuurin kehittäminen on kuitenkin jatkuva 

prosessi, jolloin yhtä optimaalista tapaa itseorganisoitua ei ole mahdollista löytää muuten 

kuin yksittäisen ajanhetken näkökulmasta. Siksi tämän laadullisen tapaustutkimuksen 

tavoitteena on tutkia Yleisradio Oy:ssä toimivan teknologiaosasto yle.devin 

itseorganisoitumista mahdollistavia ja rajoittavia tekijöitä nykyhetkessä. Sen lisäksi, että 

aihe on hyvin ajankohtainen kompleksisen ja muuttuvan ympäristön takia, tukee se myös 

Yleisradion visiota ja strategiaa kehittää työkulttuuria ketterämmäksi. Tutkimus on 

ajankohtainen yhteiskunnallisesti, sillä se lisää empiiristä tietoa itseorganisoitumisesta, jota 

tapahtuu jo laajemmassa mittakaavassa käytännön tasolla, mutta runsasta empiiristä 

tutkimusta aiheesta ei ole. Sosiaalipsykologisesta näkökulmasta tämä tutkielma lisää 

tuntemusta ryhmätoiminnasta itseorganisoitumisessa ja siitä, miten ryhmän tulisi 
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kokonaisuudessa organisoitua tehokkaan itseorganisoitumisen saavuttamiseksi 

organisaatioissa. 

Tämä kirjoitelma etenee siten, että esittelen ensin aiempaa tutkimusta ja teoriaa 

itseorganisoitumisesta ja kuvailen ilmiön kompleksisuutta. Tämän jälkeen esittelen 

tutkimuksen kohdeorganisaation Yleisradion ja tapauksen yle.devin. Tätä seuraa selvitys 

tutkimuksen teoreettis-metodologisista valinnoista, analyysistä ja tulosten raportointi. 

Lopuksi esitän tulosten pohjalta kehitysehdotuksia itseorganisoitumiselle, joita yle.dev ja 

muut organisaatiot voivat hyödyntää. 
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2 ITSEORGANISOITUMISEN TAUSTAA JA TEORIAA 

Itseorganisoituminen on laajemman kollektiivin kyky toimia omaehtoisesti ilman ulkoista 

kontrollia (Martela & Jarenko, 2017, s. 12). Kauffman (1995) puolestaan kuvailee sitä 

prosessiksi, jossa järjestystä ilmaantuu agenttien (yksilöiden) spontaanin ja paikallisen 

toimenpiteen ja vuorovaikutuksen myötä. Ståhle ja Kuosa (2009) viittaavat 

itseorganisoitumisella kollektiiviseen toimintaan ja älykkyyteen yhteisön tasolla, ja he 

vertaavatkin itseorganisoitumista eläinmaailman parviälyyn, esimerkiksi muuttolintuihin tai 

muurahaisiin. Itseorganisoitumisella on täten useita määritelmiä, mutta ne ovat kaikki 

yhtenäisiä siitä, että itseorganisoituminen on spontaanisti syntyvää toimintaa ilman ulkoista 

kontrollia tai käskyä.  

Kokonainen organisaatio voi olla itseorganisoitunut. Organisaatiot tänään nähdään 

kompleksisina mukautuvina systeemeinä (eng. complex adaptive systems) (Anderson, 

1999), jotka mukautuvat ympäristön hektisyyteen muun muassa toimimalla 

itseorganisoidusti. Keskustelen itseorganisoituneesta organisaatiosta kompleksisena 

systeeminä alempana luvussa 2.3. Koko organisaatio ei välttämättä kuitenkaan ole 

itseorganisoitunut, vaan myös itseorganisoituneita tiimejä voi esiintyä muuten 

hierarkkisessa organisaatiossa. Toisin kuin hierarkkisessa organisaatiossa, 

itseorganisoituvassa organisaatiossa tai tiimissä pyritään minimoimaan hierarkkisuutta 

poistamalla kiinteitä komentoketjuja, rooleja ja esimiehiä.  

Organisaatiossa kiinteitä tiimejä ei ole, vaan tiimit ja niiden rakenteet sekä toimintatavat 

muotoutuvat tarpeen mukaan. (Martela & Jarenko, 2017: s. 12-14.) Seuraavaksi selvitän 

itseorganisoituneen tiimin ominaisuudet. 

 

2.1  Itseorganisoituneen tiimin ominaisuudet 

Organisaatiot ovat vähitellen ottaneet käyttöön itseorganisoituneet tiimit laskeakseen 

kustannuksia ja lisäämään tuottavuutta ja työn laatua (Moe ym., 2009). Itseorganisoituvissa 
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tiimeissä myös työtyytyväisyys on korkeampaa, poissaolot laskussa ja vaihtuvuus alhaista 

(Cohen & Bailey, 1997). Myös tiedonkulku yksilöiden välillä on nopeaa ja päätöksenteot 

johtavat nopeasti toimenpiteisiin (Cockburn & Highsmith, 2001). Itseorganisoitumiselle on 

kuitenkin tunnistettu erilaisia mahdollistavia ja rajoittavia ominaisuuksia, joiden myötä 

itseorganisoituminen on sujuvampaa tai voi jopa epäonnistua. 

 

2.1.1 Itseorganisoitumista mahdollistavat tekijät 

Itseorganisoitumista mahdollistaa tietyt ominaisuudet yksilöissä ja tiimissä. Tiimin 

itseorganisoitumista mahdollistaa muun muassa itseohjautuvat yksilöt (Salovaara, 2017, s. 

70) ja heidän autonomia (Takeuchi & Nonaka, 1986; Kramer, 2017). Yksilön 

itseohjautuvuus ei kuitenkaan itsessään kerro mitään ryhmän itseorganisoitumisesta, sillä 

organisoituminen on tehokasta vain, jos itseohjautuvat yksilöt toimivat yhteisen suunnan 

mukaisesti ja rakentavat yhdessä merkitystä (Salovaara, 2017, s. 70-72). Myös autonomia 

on tärkeä ominaisuus ryhmän itseorganisoitumiselle, sillä sen myötä tiimin jäsenet kokevat 

minäpystyvyyttä (Gist & Mitchell, 1992), mahdollisuuksia kehitykseen ja uuden 

oppimiseen (Kramer, 1999) ja motivaatiota työssään (Roberts, Hann & Slaughter, 2006). 

Autonomia lisää myös innovatiivisuutta, luovuutta ja joustavuutta tehdä töitä oman 

ydinroolinsa ulkopuolelta (Parker, Wall & Jackson, 1997).  

Joustavuus työrooleissa mahdollistaa itseorganisoitumisen, sillä niiden myötä tiimi on 

monipuolisempi ja sen jäsenet tarttuvat innokkaasti uusiin ja yllättäviin haasteisiin (Nerur, 

Mahapatra & Mangalaraj, 2005). Monipuoliset roolit mahdollistavat toiminnalliset 

päällekkäisyydet, jolloin ryhmä on valmis vastaamaan sairaustapauksiin ja 

henkilöstöpulaan (Moe ym., 2009). Tämän lisäksi joustavat roolit kannustavat aktiiviseen 

päätöksentekoon osallistumiseen (Volberda ja Lewin, 2003). Jaettu päätöksenteko 

itseorganisoituneessa ryhmässä mahdollistaa itseorganisoitumista, sillä tiimijäsenillä on 

päätöksentekovalta omasta tekemisestään ilman, että kukaan tiimin ulkopuolella selkeästi 

ohjaa tätä tekemistä (Vidgen & Wang, 2009). Tämän lisäksi päätöksenteko tapahtuu 
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matalimmalla mahdollisella tasolla, jolloin ongelmanratkaisu tapahtuu nopeammin ja 

tarkemmin (Ashmos ym., 2002; Moe ym., 2009; Vidgen & Wang, 2009). Jaettu 

päätöksentekovalta ei kuitenkaan tarkoita, että yksilö ja tiimit voivat tehdä mitä tahansa 

(Volberda & Lewin, 2003), sillä yksilöiden ja tiimien tulee silti määritellä ja seurata 

sääntöjä itseorganisoitumiselle (Vidgen & Wang, 2009). 

Esimiehen sijaan itseorganisoituneessa tiimissä esiintyy monikollista johtajuutta 

(Salovaara, 2017, s. 49). Monikollinen johtajuus on jaettu prosessi, jossa tärkeitä päätöksiä 

tehdään interaktiivisesti osallistamalla useita yksilöitä (Moe ym., 2009; Salovaara, 2017), ja 

jossa sen jäsenillä on valtuudet jakaa johtamistyötä ja vastuuta (Katzenbach & Smith, 

2002). Tiimi itsessään johtaa omaa toimintaansa sekä organisoituu haasteisiin mukautuen 

(Cockburn & Highsmith, 2001), mikä mahdollistaa tehokkaan itseorganisoitumisen. Tämä 

ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, etteikö esimies olisi tarpeellinen tai että esimiehellä 

olisi rajoitettu rooli. Sen sijaan se tarkoittaa, ettei keskeistä kontrollia tai päätöksentekijää 

tarvita (Volberda & Lewin, 2003). Mikäli tiimissä on esimies, on tämän rooli pikemminkin 

fasilitaattorina tai valmentajana toimiminen, joka mahdollistaa ympäristön 

itseorganisoitumiselle (Vidgen & Wang, 2009). 

Itseorganisoituminen on myös riippuvainen sen jäsenten aktiivisesta viestinnästä ja 

verkostoitumisesta (Cockburn & Highsmith, 2001, Ashmos ym., 2002; Vidgen & Wang, 

2009). Aktiivisen viestinnän lisäksi sen tulee olla monipuolista, jotta aivoriihet ovat 

idearikkaampia ja tiimi on innovatiivisempi (Takeuchi & Nonaka, 1986). Tehokas viestintä 

ja verkostoituminen johtavat jatkuvaan tiedon jakamiseen ja tiimin sisäiseen oppimiseen, 

jolloin yksilöt oppivat kuka tietää mitä ja keneltä kannattaa kysyä apua (Vidgen & Wang, 

2009). Tiimissä osaamisen jatkuva kehittäminen myös mahdollistaa itseorganisoitumista, 

sillä jokainen yksilö voi ajan myötä tarjota enemmän arvoa projekteihin ja tarvittaessa 

sijaistaa toista. Tiimille on tärkeää sen jäsenten perusosaaminen, sillä jos työntekijällä ei ole 

tarpeeksi vaadittavaa perusosaamista on tiimin vaikea toimia itseorganisoituvasti. 

(Cockburn & Highsmith, 2001.) Yksilöiden on myös osattava ylittää itsensä ja täten pyrkiä 

aina parempaan tulokseen (Takeuchi & Nonaka, 1986). 
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Kaiken tämän lisäksi jäsenillä tulee olla molemminpuolinen luottamus (Paju, 2017, s. 46). 

Jäsenten tulee luottaa toisiinsa ja siihen, että jokainen käyttää osaamistaan tehokkaalla 

tavalla. Myös johdon luottamus on tärkeä, sillä se antaa itseorganisoituneelle tiimille tilaa 

toimia autonomisesti (Küsters, 2016). Küstersin mukaan itseorganisoituneen tiimin tulee 

puolestaan luottaa siihen, että johto on tarvittaessa heidän apuna ja tukena. Luottamuksen 

lisäksi tiimillä tulee olla yhteinen tavoite ja suunta (Cockburn & Highsmith, 2001; Vidgen 

& Wang, 2009), jotta itseohjautuvat yksilöt organisoituvat saman asian ympärillä.  

Yllä mainitut ominaisuudet mahdollistavat itseorganisoitumisen. Kakar (2017) kuitenkin 

väittää, että vaikka itseorganisoitumisen ehdot toteutuisivat, voi itseorganisoituminen 

epäonnistua. Kirjallisuudessa jää kuitenkin epäselväksi, mitä onnistunut ja epäonnistunut 

itseorganisoituminen on. Miellän tämän tutkimuksen takia määritellä onnistuneen 

itseorganisoitumisen yksinkertaisesti itseorganisoitumiseksi, kun taas epäonnistunut 

itseorganisoituminen on spontaania ja ilman ulkoista kontrollia syntyvää järjestäytymistä 

väärään suuntaan tai väärän asian ympärille. Väärällä viittaan sellaiseen tekemiseen, joka 

ei ole merkityksellistä tai tärkeää organisaation tavoitteen saavuttamiseksi.  

 

2.1.2 Itseorganisoitumista rajoittavat tekijät 

Itseorganisoitumisen tiellä voi olla sekä inhimillisiä että organisatorisia esteitä (Moe ym., 

2009; Kakar, 2017) ja se voi myös epäonnistua, jos sitä sovelletaan ilman riittävää 

johtamista ja tukea (Hackman, 1983). Itseorganisoitumista rajoittavista tekijöistä ei löydy 

paljon tutkimusta. Oletettavasti siksi, että itseorganisoitumista mahdollistavia tekijöitä 

tutkittaessa selviää tavallaan mikä rajoittaa sitä: jos aktiivinen viestintä koetaan 

mahdollistavana tekijänä itseorganisoitumiselle, voitaisiin siitä päätellä, että passiivinen 

viestintä rajoittaa itseorganisoitumista. Moe ym. (2009) ovat kuitenkin tehneet laadullisen 

pitkittäistutkimuksen itseorganisoitumista rajoittavista tekijöistä, kun he viiden vuoden ajan 

seurasivat, havainnoivat ja haastattelivat viiden itseorganisoituneen organisaation 
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työntekijöitä. Tutkimuksessaan he tunnistivat tiimi- ja yksilötason sekä organisaatiotason 

rajoitteita itseorganisoitumiselle. 

Moen ym. (2009) tutkimuksen yksilö-/tiimitason rajoitteet itseorganisoitumiselle olivat a) 

sitoutumattomuus tiimin tavoitteisiin, b) epäonnistunut oppiminen sekä c) epäonnistunut 

jaettu päätöksenteko ja johtajuus.  

a)   Sitoutumattomuus tiimin tavoitteisiin rajoitti itseorganisoitumista, sillä yksilöt 

harjoittivat osaoptimointia eli priorisoivat omia tavoitteitaan tiimin tavoitteiden ylitse. 

Tämä tulos yhtyy Salovaaran (2017) toteamuksiin yllä, että itseohjautuvien yksilöiden 

on omattava yhteinen suunta ollakseen itseorganisoituneita. Moe ym. (2009) jatkoivat 

selvittämällä, että sitoutumattomuus tiimin tavoitteisiin johtui muun muassa 

asiantuntijakulttuurista, epärealististen tavoitteiden asettamisesta ja tylsistä palavereista. 

Asiantuntijakulttuurilla Moe ym. (emt.) viittaavat työkulttuuriin, jossa monet 

työntekijät ovat oman alansa asiantuntijoita, eivätkä työntekijät usein tee samoja 

hommia. Tämän myötä asiantuntijat eivät sitoudu tiimiin, vaan pysyttelevät omissa 

oloissaan.  

b)   Epäonnistunut oppiminen rajoitti itseorganisoitumista, sillä sen myötä tiimi ei kyennyt 

muuttamaan operatiivisia normeja ja sääntöjä muutoksen mukana. Myös oppiminen 

epäonnistui useasta eri syystä. Esimerkiksi johtui epäonnistuminen yksilöiden alhaisesta 

autonomiasta, tarpeesta säilyttää kasvot ja erikoistuneiden asiantuntijoiden 

haluttomuudesta kysyä apua, jolloin yksilöiden välinen sparrailu jäi pois.  

c)   Epäonnistunut jaettu päätöksenteko ja johtajuus rajoittivat itseorganisoitumista. 

Tiimeissä, joissa esiintyi haasteita jaetussa johtajuudessa, oli korkea 

asiantuntijakulttuuri ja kyvyttömyys tunnistaa ketkä saa osallistua päätöksentekoon. 

Organisaatiotason rajoitetta itseorganisoitumiselle olivat a) jaetut resurssit, b) 

organisatorinen kontrolli ja c) asiantuntijakulttuuri (Moe ym., 2009).  

a)   Jaetut resurssit rajoittivat itseorganisoitumista, kun tutkimuksen ohjelmistokehittäjät 

työskentelivät vähintään kahdessa projektissa samanaikaisesti ja eri tiimien arvot ja 
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aikataulut kolahtivat. Yksilö ei taivu liian moneen suuntaan ja motivaatio laski 

näissä tapauksissa. 

b)   Organisatorinen kontrolli, jossa toinen tiimi tai osasto vaati itseorganisoituvan 

tiimin täyttävän raportteja, rajoitti itseorganisoitumista, sillä työn määrällisyys ja 

aikataulu nousivat laadun edelle. Työn merkityksellisyys laski ja tärkeintä oli 

puristaa projektit ulos ajoissa. 

c)   Itseorganisoitumista rajoitti myös asiantuntijakulttuuri ja se, että organisaatioiden 

palkkiot ja kannustimet tukivat asiantuntijoita mutta eivät generalisteja, jotka tietyn 

asiantuntijuuden sijaan tunnistivat kokonaiskuvia ja tekivät monipuolisesti erilaisia 

asioita. Tämän myötä asiantuntijat omivat projekteja itselleen eivätkä jakaneet 

osaamistaan. Tutkimuksessa ilmeni tosin myös päinvastainen ongelma, jossa 

kehittäjät eivät halunneet ottaa asiantuntijaroolia tietystä projektista, sillä he 

joutuisivat muuten tukemaan samaa tuotetta ikuisesti, mikä johti alhaiseen jaettuun 

sitoutuneisuuteen.  

Yhteenvetona, huonosti itseorganisoituvilla tiimeillä näyttäisi olevan vaikeuksia 

tasapainottaa tiimi- ja yksilöautonomiaa. Sitoutumattomuus tiimiin ja oman 

asiantuntijuudensa omiminen itselle rajoittaa itseorganisoitumista. Nopea aikataulu ja 

monessa projektissa läsnäolo vähentää työn laatua ja merkityksellisyyttä, jolloin 

itseorganisoituminen rajoittuu. Esimerkiksi matala autonomia tiimeissä johti vähäiseen 

oppimiseen ja yhteisten tavoitteiden sitoutumattomuuteen, kun taas liian korkea autonomia 

johti yksin työskentelyyn ja osaamisen jakamattomuus. Aikaisemmassa tutkimuksessaan 

Moe, Dingsoyr ja Dybå (2008) olivat tämän lisäksi todenneet, että individualistisissa 

kulttuureissa oleva korkea autonomian tarve oli este itseorganisoitumiselle, sillä yhteistyö 

ja viestintä kärsivät yksilöiden korkeasta autonomiasta. Vastakohtaisesti Hoda, Noble ja 

Marshall (2010) tutkivat uusiseelantilaista tiimiä ja todistivat, ettei Uuden-Seelannin 

yhteiskunnan individualistinen kulttuuri vaikuttanut negatiivisesti yhteistyöhön tai 

viestintään. 

Jotta itseorganisoituminen olisi onnistunutta, tulee tiimin myös ymmärtää organisaation 

ympäristöä, jonka puitteissa se itseorganisoituu (Hackman, 1986). Organisaation 



15 

 
ympäristöön sisältyy esimerkiksi organisaatiorakenteet, palkitsemisjärjestelmä, 

koulutusmahdollisuudet, resurssit ja työaikavalvontamenetelmät (Cohen & Bailey, 1997). 

 

2.2 Itseorganisoituminen tapahtuu organisaatiorajojen sisällä 

Itseorganisoituminen ei kaikesta joustavuudestaan ja jaetusta päätöksentekovallastaan 

huolimatta tarkoita täyttä anarkiaa (Martela & Jarenko, 2017, s. 13). Itseorganisoituvat 

yksilöt ja tiimit eivät voi tehdä mitä tahansa, vaan heidän tekemisensä muotoutuu 

organisaatiorakenteiden ja sääntöjen puitteissa (Paju, 2017, s. 46). Jokaisella organisaatiolla 

on rakenne, jonka tarkoitus on tukea organisaation toimintaa ja täten saavuttaa paras 

mahdollinen tulos. Organisaatiorakenne valitaan siis toimintaympäristön hektisyyden 

mukaan: hitaasti muuttuvassa toimintaympäristössä rakenne voi olla jäykkä ja hierarkkinen, 

mutta nopeasti muuttuvassa ympäristössä tarvitaan joustavaa rakennetta. (Juuti, 2006, s. 

207-209.) Johdon tehtävä on luoda edellytykset sellaiselle organisaatiorakenteelle, että 

itseorganisoitunut tiimi hyötyy siitä (Moe ym., 2009). 

Martela ja Jarenko (2017, s. 14) väittävät, että itseorganisoituneet ryhmät pyrkivät 

minimaaliseen elinkykyiseen rakenteeseen (eng. minimal viable structure), eli rakenteita on 

juuri sen verran kuin on tarpeellista toimivan itseorganisoitumisen mahdollistamiseksi ja 

kaaoksen sekä anarkian välttämiseksi. Tämän minimaalisen rakenteen myötä työntekijöiden 

vapautta järjestää omaa toimintaansa rajoitetaan mahdollisimman vähän samalla, kun 

minimaalinen rakenne tarjoaa jonkun tyyppiset säännöt, ettei tekeminen karkaa käsistä. 

Organisaatiorakenteet määrittelevät organisaation toimintatapoja ja valtasuhteita, 

esimerkiksi miten tehtävänanto, koordinointi, prosessit ja palkitseminen toimivat (Paju, 

2017). Rakenteet vaikuttavat täten organisaatiossa työskentelevien henkilöiden työarkeen ja 

organisoitumiseen selvittämällä muun muassa minkälainen päätöksenteko organisaatiossa 

on, minkälaisia koulutusmahdollisuuksia löytyy ja minkälaiset työkalut ovat tarjolla (emt.). 

Esimerkiksi, jotta organisaatio voisi mahdollistaa itseorganisoituneen tiimin aktiivisen ja 
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spontaanin vuorovaikutuksen, on avokonttorin omaaminen yksi mahdollistava rakenne 

tällaiselle matalan kynnyksen vuorovaikutukselle (Vidgen ja Wang, 2009). 

 

2.3 Itseorganisoituminen on kompleksisen mukautuvan systeemin ominaisuus 

Organisaatiot nähdään kompleksisina mukautuvina systeemeinä, joiden on pystyttävä 

reagoimaan nopeasti ja joustavasti yhä epävakaammassa ja nopeasti muuttuvassa 

ympäristössä (Ståhle & Kuosa, 2009; Paju, 2017). Tällaisessa kompleksisessa ympäristössä 

organisaatioilla ei ole varaa luoda monimutkaisia toimintamalleja ja päällekkäisiä 

rakenteita, sillä ne hidastavat organisaation kykyä reagoida muutoksiin (Paju, 2017). Sen 

sijaan organisaation on koostuttava yhä useammista itsenäisistä päätöksistä tekevistä 

tekijöistä (emt.) ja ympäristöön on vastattava organisoitumalla yhä kompleksisemmin, 

esimerkiksi itseorganisoidusti (Galbraith, 1982). Tällöin toimintamallit pyritään 

soveltamaan organisaation kompleksisuuteen, joka puolestaan pyrkii mukautumaan tai 

sopeutumaan ympäristön kompleksisuuteen (emt.). Toisin sanoen kompleksinen ympäristö 

vaatii yksinkertaisia toimintamalleja, jotta itseorganisoituminen voi tapahtua yhä 

kompleksisemmin. Kompleksinen mukautuva systeemi kuvastaa organisaation ja tiimin 

joustavaa kykyä mukautua hyvin kompleksisessa ympäristössä. Tällaisessa systeemissä 

vuorovaikutus on vilkasta ja järjestys muuttuu ajan mukaan (Hansén, 2017).  

Ajatus organisaatiosta kompleksisena mukautuvana systeeminä perustuu 

kompleksisuusteoriaan (esim. Anderson, 1999), jonka mukaan kompleksisessa systeemissä 

syntyvien vuorovaikutusten syy-seuraus-suhteita on vaikea ennakoida. Tällaisille 

organisaatioille ominaista on muun muassa itseorganisoituminen, epälineaarisuus ja 

kaaoksen partaalla toimiminen (Bar-Yam, 1997). Kompleksisen mukautuvan systeemin 

ominaisuuksiin kuuluu systeemin itseorganisoituminen (Anderson, 1999), systeemin ja 

ympäristön välinen palautesilmukka (Ashmos ym., 2002), systeemin osien 

vuorovaikutuksesta syntyvä emergentti ilmiö (Anderson, 1999), systeemin osien 

vuorovaikutusten epälineaarisuus (emt.), systeemin osien keskinäisriippuvuus (emt.), 
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systeemin tasapainottelu kaaoksen partaalla (Augustine, Payne, Sencindiver & Woodcock, 

2005) ja systeemin riippuvaisuus omasta historiastaan (Mitleton-Kelly, 2003).  

Kompleksinen mukautuva systeemi on siis systeemi, jonka ominaisuudet mahdollistavat 

joustavan, sopeutuvan ja nopean muutosvalmiuden hektisessä ja kompleksisessa 

ympäristössä. Olen selvittänyt kompleksisen mukautuvan systeemin taustaa, sillä sen 

hyödyntäminen auttaa ymmärtämään, miten organisaatiot ja tiimit sopeutuvat jatkuvasti 

muuttuvaan ympäristöön ja miten organisaatiot pärjäävät epävarmoissa olosuhteissa. 

Tällainen kompleksisuusajattelu auttaa meitä ymmärtämään, että systeemissä tapahtuvat 

vuorovaikutussuhteet ja systeemin rakenteet luovat ennakoimattomia tilanteita ja 

seurauksia, eikä kaikkea pysty tai tarvitse ennakoida. Siksi kaaoksen partaalla tasapainoilu 

on osa itseorganisoitumista.  

 

2.4 Yhteenveto aikaisemmasta tutkimuksesta 

Aikaisempi tutkimus on tunnistanut useamman ominaisuuden mahdollistavan 

itseorganisoitumista. Autonomia, itseohjautuvuus, luottamus ja yhteiseen sekä oikeaan 

suuntaan organisoituminen ovat tärkeitä itseorganisoitumiselle, kuten myös esimiehen 

tukeva rooli ja aktiivinen viestintä tiimijäsenten välillä. Itseorganisoitumista rajoittaa 

puolestaan kyvyttömyys sitoutua tiimiin ja epäonnistunut osaamisen kehittäminen. 

Hajautettu päätöksenteko tai siihen osallistumattomuus ei myöskään hyödynnä 

itseorganisoitunutta tiimiä. Aiemman tutkimuksen kohteina on usein olleet tietotekniikan 

organisaatiot (esimerkiksi Moe ym., 2009) tai itseorganisoidut ryhmät muuten 

hierarkkisissa organisaatioissa kuten Honda (esim. Takeuchi & Nonaka, 1986). Takeuchi ja 

Nonaka (emt.) tutkivat laadullisessa tutkimuksessaan japanilaisten ja yhdysvaltalaisten 

organisaatioiden uusia lähestymistapoja tuotekehitykseen, jotka oli otettu käyttöön 

ympäristön turbulenssin takia. Heidän tutkimus ja Moen ym. (2009) pitkittäistutkimuksen 

asetelmat ja tulokset ovat mielestäni peilattavissa yle.devin sovelluskehittäjien verkostoon. 

Tutkimukseni pystyy kuitenkin tarjoamaan lisää empiiristä tutkimusta aiheeseen, jota on 
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tutkittu vähän. Sen lisäksi tutkimukseni tuo näkemystä sellaisen osaston toimintaan, jossa 

päivittäinen työ tapahtuu muualla ja osaston itseorganisoitumisen kehittäminen on 

vapaaehtoista. Tämä tutkimus on siten ainutlaatuinen, että se valaisee 

vapaaehtoistoimintaan perustuvaa itseorganisoitumista organisaatioissa, joissa tehdään 

kokopäiväistä työtä vapaaehtoisuuden ohella. Kerron seuraavassa luvussa lisää tapauksesta. 
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3 TAPAUKSEN ESITTELY 

Tutkimuksen tapauksena toimii Yleisradio Oy:n teknologiaosasto yle.dev. Tutkimus on 

toteutettu, sillä yle.devillä on tavoitteena kehittää osaston itseorganisoitumista. 

Henkilökohtaisella tasolla halusin tutkia aihetta, koska koin sen mielenkiintoiseksi sen 

ajankohtaisuuden takia, ja sosiaalipsykologina ryhmän tapa toimia kiehtoi minua 

luonnollisesti. Tässä luvussa esittelen lyhyesti Yleisradio Oy:n, sen strategian kehittää 

työkulttuuria ja tutkimuksen tapauksen yle.devin.  

 

3.1 Yleisradio Oy 

Yleisradio Oy, tuttavammin Yle, on vuonna 1926 perustettu viestintäyhtiö, joka harjoittaa 

julkisen palvelun yleisradiotoimintaa (Yle pähkinänkuoressa, 2020). Yle on Suomen 

valtion omistama ja sen rahoitus koostuu Yle-veron tuotoista. Vuonna 2017 Ylen tuloista 

97,2% tuli veroista. (Miten yle käyttää rahansa, 2018.) Yle pyörittää neljä tv-kanavaa, 

kuutta radiokanavaa, mobiili- ja internetpalveluja sekä teksti-TV (Yle pähkinänkuoressa, 

2020).  Ylen toimintakertomuksesta 2019 (Ylen toimintakertomus ja tilinpäätös, 2019) 

ilmenee, että vakituisia työntekijöitä oli vuoden 2018 lopussa 2847 henkilöä. Ylen tehtävä 

on ”toiminnallaan edistää sananvapautta, korkeatasoista journalismia ja median 

monimuotoisuutta” sekä tukea ”suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, 

suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta” (Yle 

pähkinänkuoressa, 2020, ¶ 1).  

Ylen organisaatiorakenne koostuu hallintoneuvostosta, hallituksesta, toimitusjohtajasta ja 

johtoryhmästä, vastaavista toimittajista sekä kuudesta yksiköstä ja neljästä tukipalvelusta 

(Ylen yksiköt, 2019). Tämän tutkimuksen kohdeosasto yle.dev toimii Teknologia ja kehitys 

-yksikön alla.  
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3.2 Ylellä strategiana kehittyvä työkulttuuri  

Ylen visio on olla suomalaisten merkityksellisin media ja alan rohkea uudistaja. Vision 

toteuttamiseksi on Yle asettanut tavoitteita, joista yksi on sisäisen luottamuksen ja 

uudenlaisen työkulttuurin edelleen rakentaminen. Tavoitteiden pohjalta on luotu strategisia 

valintoja, joista yksi on, että yle uudistuu rohkeasti pysyäkseen ketteränä muutoksissa. 

Strategia painottaa muuttuvan työympäristön edellyttämää uutta osaamista, rohkeaa 

kokeilemisen kulttuuria ja valmiutta luopua tutuista toimintamalleista, jolloin tavoitteena 

on pyrkimys uudistua avoimella, joustavalla ja ketterällä työkulttuurilla sekä uudistamalla 

johtamista. (Ylen strategia 2017-2020, 2020.) 

Yle on 2010-luvun aikana ottanut selkeitä askeleita kohti työkulttuurin kehittämistä ja 

ketterää uusiutumista. Vuonna 2015 Ylen verkkokehityksen johtamismalli palkittiin 

Suomen Lean-yhdistyksen toimesta (Ylen verkkokehityksen ketterä johtaminen sai Vuoden 

2015 Lean-teko –palkinnon, 2016). Osaksi strategiaa ketteryys on kuitenkin päässyt vasta 

hiljattain. Ylen toimintakertomuksessa (2019) ilmenee esimerkiksi, että työkulttuurin 

vahvistamiseksi Yle perusti verkoston kulttuurihakkereita, jotka ohjaavat keskusteluja 

työkulttuurista yleläisten kanssa. Myös jo aiemmin perustettu verkosto “Ylen Ketterä 

kiihdyttämö” jatkoi toimintaansa ketterän työkulttuurin edistämiseksi järjestämällä 

valmennuksia ja työpajoja. (Ylen toimintakertomus ja tilinpäätös, 2019.) Nyt Ylellä toimii 

teknologiaosasto yle.dev, joka toimii itseorganisoidusti muuten hierarkkisessa 

organisaatiossa. 

 

3.3 Tutkimuksen kohderyhmänä itseorganisoitunut teknologiaosasto yle.dev 

Yle.dev on noin 40:n sovelluskehittäjien ja dataosaajan osasto, joka perustettiin 2018-2019 

vuodenvaihteessa. Uuden osaston tarkoitus oli luoda sovelluskehittäjille puitteet osaamisen 

kehittämiselle ja saattaa samankaltaista työtä tekeviä ihmisiä lähemmäs toisiaan. 

(Blomqvist & Lehtosalo, 2020.) Toiminnalle asetettiin tavoitteeksi (Blomqvist & 

Lehtosalo, 2018): 
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1)   vahvempien puitteiden luonti Ylen palveluiden tekniselle kehittämiselle 

2)   sujuva työnteko, parannettu yhdessä tekeminen ja monipuolisen kehityksen 

mahdollistaminen 

3)   modernin työkulttuurin kehittäminen, joka luo pysyvyyttä ja kilpailukykyä 

rekrytointimarkkinoilla 

4)   vähemmän riippuvuutta ulkoisista toimijoista ja toiminnan jatkuvuuden 

turvaaminen. 

Tavoitteiden pohjalta syntyi toimintamalli, jonka kehittämiseen kaikki yle.deviläiset 

pääsivät osallistumaan (Blomqvist & Lehtosalo, 2020). Mallin kulmakivinä toimivat matala 

hierarkia ja moderni työkulttuuri (emt.) ja toimintamallin periaatteiksi nousivat 

itseohjautuvuus ja autonomia, valmentava johtaminen, osaamisen kehittäminen ja 

työkiertomahdollisuudet sekä yli yksikkörajojen tehtävät työt eri puolilla organisaatiota 

(Blomqvist & Lehtosalo, 2018). Tämä tarkoittaa, että yle.devin työkulttuuri perustuu 

ajatukseen, että (a) jokaisella on vastuu omasta työstään ja itseohjautuvaa käyttäytymistä 

tuetaan ja vaalitaan, (b) esimiehen sijasta yle.devillä on toiminnon vetäjä tai yhdyshenkilö, 

joka tukee tiimiä tarpeen tullen ja hoitaa laissa määrätyt esimiehen tehtävät, ja (c) 

työntekijöitä kannustetaan jatkuvaan oppimiseen ja koulutusmahdollisuuksia tuetaan 

(Blomqvist & Lehtosalo, 2018). 

Vaikka yle.dev on virallisesti nimetty osastoksi Ylen organisaatiorakenteessa, on se siihen 

kuuluvien työntekijöiden mukaan pikemminkin verkosto ja niin kutsuttu “kotipesä”. Tämä 

johtuu siitä, että yle.deviläiset tekevät päivittäisen työnsä eri puolilla organisaatiota yli 

osasto- ja yksikkörajojen. (Blomqvist & Lehtosalo, 2020.) Yle.dev toimii niin sanottuna 

ankkurina, johon yle.deviläiset voivat aina palata vertaistuen merkeissä ja verkostoitua. 

Olen alle havainnollistanut miten yle.deviläinen sijoittuu yle.deviin (Kuva 1). 

Tutkimuskohteena toimii osasto yle.dev, jossa yle.deviläiset voivat vapaaehtoisesti kehittää 

toimintaa ja itseohjautuvaa työkulttuuria. Yle.deviläiset tekevät samalla päivittäisen työnsä 

palvelunkehitystiimeissä ja kuuluvat halutessaan muihin tukiverkostoihin. Tämän 

tutkimuksen kannalta on tärkeä ymmärtää, että tutkimus sijoittuu vapaaehtoistoimintaan 

perustuvaan yle.devin osastoon, ei palvelunkehitystiimeihin. 



22 

 

 

Kuva 1. Yle.deviläinen on samanaikaisesti osa yle.deviä, palvelunkehitystiimiään ja 

tukiverkostoja. 

Jonkin asteista itseorganisoitumista esiintyi jo ennen yle.devin virallista perustamista: 

esimerkiksi itseohjautuva matkustusbudjetin käyttötapa syntyi jo pari vuotta ennen 

yle.devin perustamista (Vistbacka, 2020). Blomqvist ja Lehtosalo (2020) selvittävät, että 

kilpailuedun säilyttääkseen kokivat yle.deviläiset tarpeelliseksi kehittää itseohjautuva 

työkulttuuri yle.deviin. Yle.dev eroaa kuitenkin itseohjautuvista IT-alan start up yrityksistä 

sijoittumalla julkisen sektorin alle. Tämä tarkoittaa, että Ylen organisaatiorakenteet ja 

säännöt luovat luontaiset rajat yle.devin itseorganisoitumiselle, eikä se sen takia voi olla 

täysin verrattavissa esimerkiksi yksityiseen start up yritykseen Reaktor, joka toimii 

itseorganisoidusti. Julkisen sektorin organisaatioilla on usein vuosikymmeniä vanhoja 

toimintamalleja ja prosesseja, joita sen historia on muovannut. Näistä käytännöistä 

luopuminen tai niiden kehittäminen voi olla hankalaa ja saattaa herättää muutosvastarintaa. 

Tämän tutkimuksen avulla syvennämme näin ollen ymmärrystämme nimenomaan 

julkisessa sektorissa tapahtuvan itseorganisoitumisen mahdollisuuksista ja haasteista. 

Mielessä on myös pidettävä, että itseorganisoituminen koskee vapaaehtoisesti tapahtuvaa 

toimintaa työn ohella. 

Olen nyt esitellyt itseorganisoitumisen taustaa ja aiempaa tutkimusta, sekä esitellyt 

tutkimuksen tapauksen yle.devin. Tutkimuskysymys tälle tutkimukselle on: mitä 

itseorganisoitumista mahdollistavia ja rajoittavia tekijöitä yle.devissä on yle.deviläisten 

mukaan? Seuraavaksi esitän tutkimuksen teoreettis-metodologiset lähtökohdat. 
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4 TUTKIMUKSEN TEOREETTIS-METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 

Selvittääkseni yle.deviläisten kokemukset itseorganisoitumisen mahdollistavista ja 

rajoittavista tekijöistä olen tehnyt laadullisen tapaustutkimuksen, jossa haastattelin 

kymmentä yle.deviläistä ja suoritin aineiston temaattisen analyysin. Lähestyn 

tutkimusaihetta realismin näkökulmasta. 

 

4.1 Realistinen lähestyminen tutkimusaiheeseen 

Lähestyn tutkimusta realistisesta näkökulmasta, joka painottaa hyvin suoraviivaista 

suhdetta tiedon ja tiedonantajan välillä (Stainton-Rogers, 2011). Tutkimuksen kannalta 

tämä tarkoittaa, että se mitä haastateltava kertoo ja kokee, kuvastaa ilmiön todellista 

muotoa. Realismin näkökulma eroaa usein sosiaalipsykologiassa käytetyn konstruktivismin 

näkökulmasta siten, että se painottaa totuuden muuttumattomuutta, kun taas 

konstruktivismi painottaa totuuden olevan tutkijan ja osallistujien rakentamia ja täten 

muuttuu näkökulmasta riippuen (Stainton-Rogers, 2011). Tässä tutkimuksessa realismin 

näkökulma tarkoittaa, että yle.deviläisten kokemukset itseorganisoitumisen 

mahdollistavista ja rajoittavista tekijöistä kertovat jotakin työpaikan todellisesta 

itseorganisoitumisen tilanteesta, eikä tämä todellisuus muutu näkökulmasta riippuen. 

Huomioitavaa on kuitenkin se, että olen tutkijan, haastattelijan ja analysoijan roolissa 

omannut tulkinnallisen roolin yle.deviläisten todellisuutta selvittäessäni. Tässä 

tutkimuksessa on siis väistämätöntä tulkinnallisuutta, koska olen tehnyt tutkimuksen oma 

persoonallisuuteni, asenteeni ja kokemukseni varassa. Olen kuitenkin parhaani mukaan 

pyrkinyt suhtautumaan tutkimuksen eri vaiheisiin mahdollisimman objektiivisesti ja 

kuvaamaan haastateltavien kokemukset siten, kuten he sen ovat ilmaisseet. 

 

4.2 Tutkimusmenetelmänä laadullinen tapaustutkimus 

Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus, jossa tietoa kerätään 

sanallisessa muodossa esimerkiksi haastattelujen muodossa. Laadullisessa tutkimuksessa 
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tutkijaa kiinnostaa ilmiöiden kuvaaminen, luokittelu, ymmärtäminen ja tulkitseminen 

tutkimusaineiston pohjalta. (Paavilainen, 2012, s. 16-17.) Tämän lisäksi laadulliselle 

tutkimukselle ominaista on tutkijan ja osallistujien subjektiivinen kokemus tutkittavasta 

ilmiöstä, tutkimuksen joustava luonne, tutkimuksen ja ilmiön kontekstisidonnaisuus sekä 

tietoisuus tutkimusprosessin vaikutuksista tutkimustilaisuuteen (Cassell & Symon, 1997, s. 

7-8). Tutkimukselleni tämä tarkoittaa, että pystyn joustavasti valitsemaan aineistokeruu- ja 

analyysimenetelmät kuvatakseni tutkittavaa ilmiötä nykyhetkessä. Sekä minä tutkijana että 

haastateltavat osallistujina omaavat subjektiivisen näkemyksen ilmiöstä, paitsi että tutkijana 

pyrin asennoitumaan siihen hyvin objektiivisesti. Koska laadullinen tutkimus on 

kontekstisidonnaista, saattaa ilmiön tutkiminen vuoden päästä tuottaa erilaisia tuloksia. 

Siksi on tärkeä tiedostaa, että tulokset tässä hetkessä eivät välttämättä enää päde 

myöhemmin.  

Laadullisen tutkimuksen heikkouksiin kuuluu, ettei sen tulokset ole yhtä yleistettävissä 

kuin määrällisissä tutkimuksissa. Toisaalta, laadullinen tutkimus tuottaa määrälliseen 

tutkimukseen verrattuna yksityiskohtaista ja intensiivisempää tietoa tutkittavasta ilmiöstä. 

Toinen heikkous laadullisessa tutkimuksessa on tutkijan subjektiivinen rooli, jossa hän itse 

tulkitsee aineiston. Saman ilmiön tutkimustulos saattaa olla tutkijasta riippuen eri, sillä 

jokainen tutkija tuo oman taustansa ja kokemuksensa mukaan tutkimuksen tulkintaan, 

vaikka harjoittaisikin refleksiivisyyttä. (Paavilainen, 2012, s. 16-17.) Koen laadullisen 

tutkimuksen sopivan tutkimukseen hyvin, sillä tarkoituksena on ymmärtää miten 

yle.deviläiset itse kokevat rajoittavan ja mahdollistavat heidän itseorganisoitumistaan. 

Kokemusten yksityiskohtainen tulkinta ja raportointi vaatii mielestäni tässä tapauksessa 

laadullisen menetelmän. 

Eriksson ja Koistinen (2014) määrittelevät tapaustutkimuksen seuraavanlaisesti: 

“tapaustutkimuksessa nimensä mukaisesti tarkastellaan yhtä tai useampaa tapausta, joiden 

määrittely, analysointi ja ratkaisu on tapaustutkimuksen keskeisin tavoite” (s. 4). 

Tapaustutkimuksessa tutkitaan jotain yksittäistä tapahtumaa, ilmiötä, yksilöä tai ryhmää, ja 

tavoitteena on tuottaa tarkkaa ja intensiivistä tietoa kohteesta, eli tapauksesta (Paavilainen, 

2012, s. 48). Tapaustutkimukselle on tyypillistä laadullinen aineisto, mutta sen lisäksi myös 



25 

 
määrällistä aineistoa voi käyttää (Eriksson & Koistinen, 2014) täydentämään tuloksia. 

Paavilainen (2012, s. 49) toteaa, että usein tapaustutkimuksen tavoitteena on tuottaa 

ilmiöön yleistettävissä olevia päätelmiä. Tämän tutkimuksen valossa tämä tarkoittaa, että 

vaikka tapaustutkimus käsittä yle.devin itseorganisoitumista, saattavat tulokset olla 

yleistettävissä muiden organisaatioiden itseorganisoitumiselle. Paavilainen (emt., s. 16-17) 

kuitenkin huomauttaa, että koska aineisto perustuu yksittäiseen tapaukseen, ei tuloksia 

välttämättä voikaan yleistää, jos tapaus on omalaatuinen. Tämän tapaustutkimuksen 

pääasiallinen tavoite on yle.devin ymmärtäminen, ei niinkään tulosten yleistäminen. Koen 

silti hyödylliseksi nimetä tutkimus itseorganisoitumisen mahdollistavat ja rajoittavat tekijät 

organisaatioissa, sillä tuloksista osa saattavat hyvinkin olla yleistettävissä. 

Yinin (2014) mukaan tapaustutkimus on sopiva lähestymistapa, jos tutkijalla on vähän 

kontrollia tapahtumiin, aiheesta ei löydy ennestään paljoa empiiristä tutkimusta, tutkittava 

ilmiö on ajankohtainen tai jos mitä-, miten- ja miksi- kysymykset ovat olennaisia. 

Tapaustutkimus sopii hyvin tämän tutkimuksen lähestymistavaksi, sillä ilmiön tutkiminen 

on ajankohtaista, vähän tutkittua ja se vastaa kysymykseen mitä yle.deviläiset kokevat 

rajoittavan ja mahdollistavan itseorganisoitumista. Tutkimusta tehdessäni olen kuitenkin 

tehnyt töitä yle.devissä harjoittelijan roolissa, mikä tarkoittaa, että olen jollain tasolla 

kyennyt vaikuttaa yle.devin itseorganisoitumisen kehitykseen, eli tapahtumiin. Keskustelen 

roolistani työyhteisössä ja sen etiikasta luvussa 6.3. 

 

4.3 Aineistonkeruumenetelmänä haastattelu 

Aineistonkeruumenetelmänä olen käyttänyt yksilöhaastatteluja. Haastattelun voi suorittaa 

avoimesti, strukturoidusti tai puolistrukturoidusti. Avoimessa haastattelussa tutkija ja 

tutkittava käyvät vapaamuotoista keskustelua ilman ennalta laadittuja kysymyksiä ja 

strukturoidussa haastattelussa tutkija on laatinut ennakkoon täsmällisiä kysymyksiä, jotka 

liittyvät hänen tutkimusongelmaan. (Paavilainen, 2012, s. 37-38.) Tässä tutkimuksessa on 

tehty puolistrukturoitu haastattelu, joka on edellä mainittujen haastatteluiden välimuoto. 

Siinä tutkija on laatinut ennakkoon kysymyksiä, joiden avulla hän pyrkii saamaan 
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tarvittavaa tietoa haastateltavalta. Puolistrukturoitu haastattelu eroaa strukturoidusta 

haastattelusta siten, että tutkija voi suhtautua kysymyksiin ja haastateltavaan joustavasti. 

Tutkija voi kysyä tarkentavia kysymyksiä ja vaihtaa kysymysten järjestystä, jolloin 

haastattelu muistuttaa enemmän keskustelua kuin kuulustelua. (Paavilainen, 2012, s. 37-

38.) 

Paavilainen (2012) ehdottaa, että puolistrukturoitu haastattelu suoritetaan rauhallisessa 

tilassa (s. 38). Haastateltavalle on selvitettävä tutkimuksen merkitys sekä varmistettava, että 

hän suostuu tutkimukseen osallistumiseen. Jos haastattelu äänitetään tai kuvataan, on 

haastateltavalta saatava tähän vielä erikseen lupa. Tutkijan roolin haastattelussa on oltava 

ystävällinen ja kärsivällinen, ja haastattelun on edettävä rauhallisesti ja haastateltavalle on 

annettava aikaa miettiä vastauksia. (Paavilainen, 2012, s. 38.) Haastattelun vahvuuksiin 

kuuluu yksityiskohtaisen tiedon saaminen keskustelun muodossa, jossa tutkija voi 

jatkuvasti tarkentaa kysymyksiä tai varmistaa, että on ymmärtänyt haastateltavaa oikein. 

Haastattelun heikkouksiin kuuluu samanaikaisesti sen ihmisläheisyys, sillä haastateltava 

saattaa kokea tilanteen jännittävänä, eikä kenties uskalla olla rehellinen kasvotusten 

keskustelussa. Haastattelun tekeminen kasvotusten ei myöskään säilytä haastateltavan 

anonymiteettiä tavalla, jonka esimerkiksi kyselyt tekevät. Kyselyjen kautta tutkija ei 

toisaalta voi esittää tarkentavia kysymyksiä tai lisätietoa, kuten haastattelussa voi tehdä. 

Näiden vahvuuksien ja heikkouksien lisäksi, haastattelun vahvuuksiin kuuluu 

yksilökohtainen muokkaus ja joustavuus, kun taas heikkoutena nähdään sen aikaa vievä 

luonne. (Arksey & Knight, 1999).  

Haastattelukutsu (liite 1) lähetettiin yle.deviläisille sähköpostitse, joita toukokuussa oli 34. 

Tämän lisäksi ilmoitin yle.devin yhteisessä chatissa Flowdock:ssa, että sähköpostiin on 

tullut haastattelukutsu haastatteluun ja minuun voi olla yhteydessä myös 

vapaamuotoisemmin esimerkiksi chatin kautta. Vapaaehtoisia haastateltavia ilmoittautui 

loppujen lopuksi 10 kappaletta ja haastattelut toteutettiin kolmen viikon aikana 

toukokuussa 2020. Haastattelut kestivät haastateltavasta riippuen 30-75 minuuttia. 

Haastattelut toteutettiin etäkeinoin Google Hangout Meets:ä käyttäen, sillä kasvotusten 

tapaaminen ei ollut COVID-19 pandemian takia suositeltavaa. Kaikilla osallistujilla oli 
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kamerat ja mikrofonit päällä ja nettiyhteydet säilyivät hyvinä yhtä osallistujaa lukuun 

ottamatta, jonka kanssa yhteys katkesi vähän väliä. Vaikka haastattelut toteutettiin 

etäkeinoin, koen niiden toimineen hyvin eikä keskustelu kärsinyt itse työkalun takia. 

Etähaastattelun riskeinä tunnistan silti sen, että haastateltavien ollessa kotiympäristössä 

häiriötilanteet olivat mahdollisia. Haastateltavan keskittyminen saattoi tietämättäni olla 

muualla, jos hän toisella silmällä esimerkiksi vahti lasta, tai jos haastateltava ei toisen 

ihmisen läsnä ollessa uskaltanut puhua täysin rehellisesti, tai jos haastateltava 

samanaikaisesti teki muuta tietokoneellaan. Etäyhteyden myötä kuuluvuus on saattanut olla 

heikko ja kysymykset on voitu käsittää väärin. Joillekin teknologian käyttö saattaa olla 

ahdistavaa ja täten aiheuttaa ylimääräistä stressiä haastattelutilaisuudessa, mutta koska 

haastateltavat olivat kaikki sovelluskehittäjiä ja täten tuttuja teknologian kanssa, en usko 

tämän olleen ongelma. Edellä mainitut tilanteet ovat siis saattaneet häiritä osallistujien 

keskittymistä ja täten vastauksiin. 

Haastattelukysymykset löytyvät liitteenä tämän tutkielman lopusta (liite 2). Haastattelut 

nauhoitettiin äänineen ja videoineen, minkä jälkeen ne litteroitiin. Litteroitua tekstiä tuli 

yhteensä 59 sivua. Videot ja litteroinnit säilytin työsähköpostini OneDrive:lla, minne 

ainoastaan minulla oli pääsy. Tutkielman valmistuttua videot ja litteroinnit tuhottiin, eikä 

mitään materiaalia tätä Pro Gradu –tutkielmaa lukuun ottamatta säästetä. 

 

4.4 Temaattinen analyysi 

Tapaustutkimuksessa voi käyttää mitä tahansa analyysimenetelmiä ja eri menetelmiä voi 

myös käyttää rinnakkain (Eriksson & Koistinen, 2014). Tämän tutkimuksen 

analyysimenetelmänä olen käyttänyt temaattista analyysia, jolla pyritään tunnistamaan, 

analysoimaan ja raportoimaan erilaisia teemoja kerätystä aineistosta (Braun & Clarke, 

2006). Koen temaattisen analyysin sopivan hyvin, sillä se mahdollistaa hyvin joustavan 

lähestymisen aineistoon ja pyrkii kuvaamaan aineistoa yksityiskohtaisesti (Braun & Clarke, 

2006), jolloin pystyn tunnistamaan ne teemat, eli tekijät, jotka mahdollistavat ja rajoittavat 

itseorganisoitumista. Koska temaattisen analyysin käyttö on hyvin joustavaa, eikä yhtä ja 
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oikeaa tapaa tehdä sitä periaatteessa ole, painottavat Braun ja Clarke (emt.) läpinäkyvyyden 

tärkeyttä koko analyysivaiheen läpi.  

 

4.4.1 Temaattisen analyysin oletukset ja valinnat näkyviksi 

Temaattinen analyysi on hyvin joustava menetelmä, jonka takia Braun ja Clarke (2006) 

suosittelevat tutkijan tekemään analyysissä tehdyt valintansa näkyviksi. Tutkijan on 

otettava kantaa seuraaviin asioihin (s. 81-85): a) kuvaillaanko koko aineistoa yleisesti tai 

tiettyä aspektia yksityiskohtaisesti, b) mikä lasketaan teemaksi, c) suoritetaanko 

induktiivinen tai teoreettinen analyysi, d) luodaanko semantteja ja/tai latentteja teemoja, 

sekä e) otetaanko realistinen vai konstruktionistinen epistemologinen kanta analyysiin. Alla 

selvitykseni: 

a)   Tarkoituksena ei ole luoda rikasta ja yleistä ymmärrystä koko aineistosta, 

vaan tavoitteena on kuvata yksityiskohtaisesti tiettyä näkökulmaa 

aineistossa, nimittäin itseorganisoitumista mahdollistavat ja rajoittavat 

tekijät.  

b)   Teeman määrittely on joustavaa, eli se voi ilmetä usean henkilön 

kokemuksen pohjalta mutta myös yhden henkilön kokemuksen pohjalta. 

Tärkeintä on kuitenkin, että teemojen luonti on yhtäläistä läpi analyysin 

(Braun & Clarke, 2006).  

c)   Olen tunnistanut teemoja teoreettisesti, eli olen lähestynyt aineistoa tietty 

tutkimuskysymys tai ongelma mielessäni ja analysoinut aineiston sen 

pohjalta. Olen kuitenkin suhtautunut aineistoon avoimesti enkä ole 

esimerkiksi olettanut tai odottanut tiettyjen teemojen löytöä.  

d)   Olen luonut teemat semanttisella tasolla, mikä tarkoittaa teemojen syntyneen 

hyvin eksplisiittisesti ilman, että niiden alla oleviin tarkoituksiin, kuten 

asenteisiin ja kulttuuriin, otetaan kantaa. Tällä pyrin kuvaamaan henkilöiden 

todellisuutta siten, kuten he sen ilmaisevat ja kokevat ilman sen syvempiä 

tulkinnallisuuksia. 
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Kaikki nämä valinnat tukevat realistista lähestymistä (e) ilmiön tutkimiseen, sillä 

realistinen lähestyminen aineistoon mahdollistaa haastateltavien motiivien, kokemusten ja 

merkitysten kuvaamisen suoraviivaisesti ilman syvellisempää tulkintaa (Braun & Clarke, 

2006). 

 

4.4.2. Braunen ja Clarken (2006) temaattisen analyysin kuusi vaihetta ja 

analyysin eteneminen 

Braunen ja Clarken (2006, s. 87) temaattinen analyysi sisältää kuusi vaihetta: 1) aineistoon 

tutustuminen, 2) alustavien koodien luonti, 3) teemojen etsiminen, 4) teemojen läpikäynti, 

5) teemojen nimeäminen ja määrittely, sekä 6) raportin luominen. 

Analyysi alkoi jo haastatteluita tehdessäni. Keskustelun ja kuuntelun lomassa aloin 

hahmottaa tutkimuskysymyksiin relevantteja ominaisuuksia ja haastatteluiden lisääntyessä 

aloin huomata yhtäläisyyksiä haastateltavien ilmaisujen välillä. Litteroinnin aloitin vasta, 

kun kaikki kymmenen haastattelua oli tehty. Analyysiohjelmana käytin Atlas.ti 8, jonne 

latasin kaikki kymmenen litteroitua dokumenttia. Luettuani tekstit läpi olin tutustunut 

aineistoon useaan otteeseen: haastattelussa, litteroidessa sekä lukiessa. 

Tätä seurasi dokumenttien lukeminen ja koodaus. Koodit ovat sanoja, lauseita tai 

kokonaisia kappaleita, jotka tutkijan mielestä kuvaavat tärkeää ominaisuutta aineistossa 

(Braun & Clarke, 2006). Koodit ovat suppeampia kuin teemat, jotka puolestaan koostuvat 

useammasta koodista (emt.). Koodatessa etsin sanoja ja lauseita, jotka antoivat merkitystä 

tutkimuskysymyksiin. Koodauksen jälkeen alkoi niiden analyysi ja jaottelu isompiin 

ryhmiin, eli teemoihin. Aloitin jaottelemalla koodit itseorganisoitumista mahdollistaviin ja 

rajoittaviin tekijöihin. Osa koodeista ilmeni sekä mahdollistavana että rajoittavana tekijänä. 

Näin ollen minulla oli koodeja kahdessa ylätason teemassa, itseorganisoitumista 

mahdollistavat tekijät ja itseorganisoitumista rajoittavat tekijät. Seuraavaksi analysoin ja 

ryhmittelin koodit teemoiksi kuvaamaan itseorganisoitumisen mahdollistavia ja rajoittavia 

tekijöitä. Analyysia tehdessäni huomasin kuitenkin, että kolmannelle ylätason teemalle oli 
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tarve, jolloin syntyi kolmas ylätason teema “hidastava tekijä”. Nyt minulla oli 3 ylätason 

teemaa (suluissa yläteemoihin kuuluvat teemat, eli tekijät): itseorganisoitumista 

mahdollistavat tekijät (7), itseorganisoitumista rajoittavat tekijät (4) ja itseorganisoitumista 

hidastava tekijä (1). Analyysin viides vaihe, eli taulukko tuloksista, löytyy tutkimuksen 

lopusta liitteinä (liitteet 3-4), kun taas kuudes vaihe, tulosten raportointi, seuraa nyt. 
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5 TULOKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on ollut selvittää yle.devin itseorganisoitumista 

mahdollistavia ja rajoittavia tekijöitä. Tapaustutkimus on ollut tärkeä tehdä, jotta yle.dev 

pystyy kehittää sen itseohjautuvaa työkulttuuria ja ryhmän itseorganisoitumista. Tulen 

ensin esittämään itseorganisoitumisen mahdollistavat tekijät, minkä jälkeen esitän 

rajoittavat tekijät. Hidastavan tekijän esitän samassa luvussa kuin rajoittavat tekijät. 

 

5.1 Itseorganisoitumista mahdollistavat tekijät 

Haastatteluiden avulla olen tunnistanut seitsemän mahdollistavaa tekijää yle.deviläisten 

itseorganisoitumiselle, nimittäin yhteisöllisyys, itseohjautuvat yksilöt, toiminnan kehittäjät, 

toiminnon vetäjä, oikeaan suuntaan organisoituminen, verkostoituminen ja 

toimintaympäristö. 

 

5.1.1 Yhteisöllisyys 

Yhteisöllisyys on hyvin laaja käsite eikä sille löydy yhtä ainutta määritelmää. Yleensä 

yhteisöllisyydellä kuitenkin viitataan sujuvaan ihmisten väliseen toimintaan, joka korostaa 

muun muassa yhteenkuuluvuutta, luottamusta ja vuorovaikutusta (Paasivaara & Nikkilä, 

2010). Kun haastateltavat pohtivat itseorganisoitumisen mahdollistavia tekijöitä, nousi 

kolme yhteisön ominaisuutta esille: avoin ja rohkea keskustelukulttuuri sekä yksilöiden 

välinen luottamus. Paasivaara ja Nikkilä (2010) listaavat muun muassa avoimuuden, 

luottamuksen ja mahdollisuuden toimia omana itsenään yhteisöllisyyden ominaisuuksiksi. 

Olen tämän takia mieltänyt nimetä tämän tekijän yhteisöllisyydeksi. 

Avoin ja rohkea keskustelukulttuuri painottaa kaikkien oikeutta ilmaista mielipiteensä 

myös erimielisyyksissä. Tärkeää on myös hyväksyä muiden mielipiteet, vaikka ne 

eroaisivat omista. 
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H5: “Läpinäkyvyys ja no blame -tyyppinen mentaliteettihan siinä pitää olla, jos tätä 

[itseorganisoitumista] haluu viedä eteenpäin.” 

H5 keskustelee, että läpinäkyvyyden ja no blame -tyyppisen ajattelutavan merkitys kasvaa 

itseorganisoitumisen kehittyessä, sillä mitä pidemmälle itseorganisoitumista halutaan 

kehittää, sitä avoimempaa toiminnan on oltava. Yksilöiden on pystyttävä puhumaan 

avoimesti ja toimimaan läpinäkyvästi kompleksisesti toimivassa ympäristössä, jotta kaikki 

ovat tietoisia tapahtumista. Samanaikaisesti yle.devissä koetaan positiiviseksi se, ettei 

mielipidettään ole pakko jakaa: 

H1: “Ja se, just se, hyväksytään kaikki näkökulmat ja mielipiteet. Arvostava 

[yhteishenki]. Kaikkien mielipiteet on ok ja on ok myös olla kertomatta sun 

mielipidettä.” 

Sen lisäksi, ettei mielipidettään tarvitse jakaa on myös hyväksyttävää olla osallistumatta 

yle.devin toimintaan, joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja onkin pääasiassa toiminnan 

kehittämistä. Yhteisön hyväksyntä sille, ettei toimintaan tarvitse osallistua, nähdään 

luottamuksen kannalta mahdollistavana tekijänä itseorganisoitumiselle. 

H9: “Mä oon viel sen verran vähän ollut et on paljon opittavaa, mut jos mä 

haluaisin priorisoida sitä tekemistä itselläni ja olla mukana enemmän, se varmasti 

ois tälle tiimille missä mä työskentelen okei ja varmasti koko yle.deville okei. Eli et 

tällainen mahdollisuus osallistua on, mutta että ei painosteta siihen suuntaan tai ei 

odoteta, että mistään tiimistä joku osallistuu.” 

H9 yllä keskustelee siitä, että hänen tiimilleen, jossa hän tekee päivittäisen työnsä, olisi 

varmasti okei, jos hän käyttäisikin aikaa yle.devin toiminnan kehittämiseen. On tärkeää, 

että oma tiimi suhtautuu positiivisesti siihen, että yksilö haluaa tai ei halua käyttää aikaa 

yle.deviin. 

Yhteisö, jossa yksilöt kokevat voivansa kertoa avoimesti mielipiteensä, on siis tärkeää. Silti 

yhteisöön kaivattaisiin lisää rohkeutta mielipiteiden, kokemusten ja tunteiden 
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ilmaisemiseen. Rohkeus tarkoittaa myös sitä, että myöntää, ettei itse tiedä mitä tekee. Apua 

pyytämällä yksilö saa varmasti apua yle.deviläisiltä, jolloin yle.devin itseorganisoituminen 

säästyy yhden henkilön sooloiluilta.  

H8: “Pitäis saada ilmapiiriä avoimemmaksi tai rennommaksi. Että ihmisillä ei olis 

minkäänlaista sellasta henkistä kynnystä tehdä tai sanoa asioita. Et ei tarvis miettii, 

et mitähän toi nyt ajattelee tai kehtaanks mä häiritä.” 

Rohkeuden lisääminen itseorganisoitumisen mahdollistajana kiteytyy hyvin seuraavassa 

lainauksessa, jossa haastateltava kehottaa yle.deviä kokeilemaan rohkeasti ja olla 

pelkäämättä epäonnistumista:  

H10: “Rohkeasti kokeillen, lainaten ja ideoiden. Sellainen fail early periaate.” 

Rohkeuden myötä yksilöt kokeilevat uusia asioita ja kertovat, jos he kaipaavat jotakin. 

Avoimuuden ja rohkeuden lisäksi yhteisössä painotetaan yksilöiden välistä luottamusta 

mahdollistavana tekijänä itseorganisoitumiselle. Yle.devillä tärkeäksi koetaan esimerkiksi 

luottamus siihen, että toinen haluaa sinulle hyvää. Ihmiset auttavat toisiaan ja saattavat 

suorittaa altruistisia tekoja, jossa toisen auttaminen menee oman edun ajon ylitse. 

H1: “On hieno osoitus työkulttuurista, että hei mä voin tulla auttaa sua, mut mä 

tiedän tän tyypin, joka on viel parempi tässä. Eli ihminen ei halua krediittejä siitä 

itselleen vaan se haluaa, että mä saan sen parhaan avun. Se ei oo niiku iteltä pois et 

kehuu kaveria.” 

Usko siihen, että muut haluavat sinulle parasta luo turvallisuuden tunnetta yhteisössä. 

Turvallista oloa lisää myös luottamus siihen, ettei ketään arvostella. Tällainen luottamus 

mahdollistaa kokeilukulttuurin ja sallii virheiden tekemisen. Kynnys kokeilla uusia asioita 

on matalampi, jos henkilöt voivat luottaa siihen, ettei heitä syyllistetä mahdollisessa 

epäonnistumisessa. Luottamuksella viitataan myös siihen, että ihmisten tulee olla samassa 

veneessä. Jos joku lupautuu tekemään jotain, niin henkilön oletetaan myös hoitavan asia 

ellei toisin sovita. 
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H4: “... et voi luottaa siihen et se porukka on yhteismitallista. Ja jos joku asia 

annetaan hoidettavaksi, niin se hoidetaan.” 

Toisella puolella kolikkoa löytyy myös luottamus sille, että vaikka henkilö lupautuu 

suorittamaan tietyn tehtävän, ei hän joutuisi hoitamaan sitä joka kerta ikuisesti.  

H6: “Ja ehkä sellainen luottamus, et jos johonkin lupautuu nii se ei oo lopun 

elämää sillee että nyt mä järjestän näitä loppuelämän. Et se [yle.devin toiminnan 

kehittäminen] ois ihan kaikkien juttu, se ois hyvä. Vähän niinkun tota, mun mielest 

se ei ollu kauheen- no, kattonu, et aika monessa asiassa näyttää olevan [henkilö X], 

vaikka kaikki on ihan yhtä kykeneviä tekemään sen homman. Se vois olla kuka 

vaan.” 

Huomioitavaa on, että keskustelu yle.devin yhteisöllisyydestä johti osan haastateltavien 

kohdalla yle.devin verkostomaiseen rakenteeseen. Yle.deviläiset tekevät työtä erillään 

eivätkä välttämättä näe toisiaan usein, mikä vaikutti heidän näkemykseensä 

yhteisöllisyydestä. Yle.deviläiset kuitenkin kokevat yhteisöllisyyden tunnetta yleisellä 

tasolla ja vähintäänkin siinä piirissä yle.deviä, missä he itse liikkuvat ja vaikuttavat.  

 

5.1.2 Itseohjautuvat yksilöt 

Yle.devin toiminnan kehitys perustuu vapaaehtoisuuteen, jolloin yksilö voi itse päättää 

missä määrin hän sitoutuu yle.devin toimintaan. Vapaaehtoiseen toimintaan osallistuminen 

vaatii yksilöltä itseohjautuvuutta. Haastatteluiden pohjalta olen tunnistanut seuraavat 

yksilön ominaisuudet, jotka edesauttavat yksilön itseohjautuvuutta vapaaehtoisessa 

toiminnassa: yksilön on oltava autonominen, koettava työnsä merkitykselliseksi ja 

omattava tietynlainen ”mindset” (itseohjautuvuus on intohimo).  

Haastateltavat kokevat autonomian tai omaehtoisuuden mahdollistavan 

itseorganisoitumisen, sillä se antaa heille mahdollisuuden ja vapauden vaikuttaa mitä he 

tekevät ja miten he sen tekevät. Kun henkilö saa tehdä sitä mikä häntä kiinnostaa, tarttuu 
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hän myös innokkaammin toimeen ja mahdollistaa yksilönä koko ryhmän 

itseorganisoitumisen. Kysyttäessä, mikä mahdollistaa itseorganisoitumisen, vastasi H1 

lyhyesti: 

H1: “Se, että saa tehdä kiinnostuksen mukaan asioita.” 

Yle.deviläiset kuvaavat työtä ja tekemistä hyvin autonomiseksi, sillä he valitsevat itse omat 

taistelunsa ja voivat ehdottaa Ylelle, mihin suuntaan haluavat mennä. Autonomian myötä 

työn merkityksellisyys kasvaa: 

H8: “... että jos joku keksii jotain, että hei voitais tehdä näin, nii sit sen ku vaan 

rupeet tekeemään. [...] Sillee, että kun voi itse vähän päättää jostakin nii sitte siitä 

tulee tavallaan myöskin merkityksellisempää itselle. Ja sitä kautta niinkun 

motivoivampaa.” 

Merkityksellinen työ lisää motivaatiota ja tekemisen halua. Tämän lisäksi yksilön on 

koettava oma työnsä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi muille. Työtä on mielekkäämpää 

tehdä kun se on kollektiivisesti tärkeää ja osa jotain suurempaa. 

H3: “Nii sellanen, että koen että mun tekemisellä on merkitystä muille. Se luo tosi 

voimakkaasti itseohjautuvaa käyttäytymistä, jos kokee sen jollain tavalla muille 

arvokkaana.” 

Huomion arvoista on myös se, että yksilön on koettava yle.dev merkitykselliseksi, jotta sen 

vapaaehtoiseen toimintaan haluaa osallistua ja panostaa aikaa: 

H8: “Jos ei yle.devissä koe tätä yle.deviä tarpeeksi merkitykselliseksi niitten 

päivittäisten duunien tekemisen kannalta… et jos mä nyt olen joku koodari jossain 

[palvelukehitystiimissä] niin miten se nyt parantaa mun elämää, et mä yle.devissä 

alan nostaa kissaa pöydälle ja ruven käyttää mun työaikaa sen tekemiseen.” 

Merkityksellisyyden tunne näillä kolmella tasolla (yksilö, ihmisten välinen, verkosto) 

mahdollistaa itseorganisoitumisen. Yle.deviläiset käyttävät pääsääntöisesti aikansa siihen 
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työhön, jota heidät on palkattu tekemään, jolloin ylimääräisen ajan käyttäminen yle.deviin 

tuntuu raskaalta, mikäli yle.deviä ei koeta merkitykselliseksi. Merkityksellisyyden lisäksi 

toinen haastateltava kommentoi, että omien ja työpaikan arvojen on kohdattava, jotta töitä 

olisi mukava tehdä. Esimerkkinä hän antaa verenluovutuksen: mikäli koet verenluovutukset 

tärkeänä, olet valmis tekemään sitä vaikkei sen tekeminen itsessään ole kovin kivaa: 

H3: ”Se on niinku se, että siinä on semmonen, vaik ihminen kokee, että se 

motivaation lähde ei oo siinä tekemisessä itsessään, esim verenluovutus, mikä itse 

toimintana ei välttämättä oo kivaa, mutta ku ihminen kokee sen tärkeeksi, että hän 

menee sinne anyways.” 

Joillekin haastateltaville itseohjautuvuus ja itseohjautuva työ ovat kuitenkin myös yksilön 

mindset –asia, jota tarvitaan pärjätäkseen. Kyseessä on pikemminkin ihmisen intohimon 

taso itseohjautuvalle tekemiselle. 

H5: “Tottakai sitä [itseohjautumista] voi treenata, mut se on jossain määrin vähän 

mindsetti juttu ja jossain määrin persoonatason asia. Se on vähän se intohimon 

taso.” 

H5 jatkaa selvittämällä, että itseohjautuvan yksilön tulee olla rehellinen itselleen ja tuntea 

itsensä. Esimerkiksi ihminen, joka mielellään ottaa vastaan käskyjä tai tehtävänantoja ei 

välttämättä pärjää itseorganisoituvassa ryhmässä, jossa yksilöt oma-aloitteisesti tarttuvat 

toimiin. Rehellisyydellä haastateltava viittaa siihen, että yksilön on tunnistettava omat 

rajansa. Itseohjautuvassa työssä, jossa yksilö itse päättää mitä tekee, on nimittäin myös 

riskinsä: 

H5: “Tää on sellainen työmalli, että tässä on helppo vetää itsensä piippuun. [...] 

Kyl tää ruokkii aika huolella demoneita [...]. Täs on aika helppo antaa homman 

lähtä lapasesta.” 
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H5 viittaa tällä loppuun palamisen mahdollisuudesta. Esimerkkinä henkilö antaa palkkaan 

vaikuttavat tehtävät. Rehellisyyden lisäksi taito sanoa ei on myös ominaisuus, jonka 

itseohjautuva yksilö on omattava. 

H3: [Kysyttäessä, onko tärkeää osata sanoa ei]“On. Sitä muuten tappaa ittesä ihan 

totaalisesti. Se on jotain mitä opettelee koko ajan. [...] On pitäny oppia, että on OK 

olla tietämättä kaikkea.” 

Keskustelu itseohjautuvuudesta mindsettina johti minut kysymään haastateltavilta, mikäli 

yksilön taipumus itseohjautuvuuteen pitäisi ottaa huomioon jo rekrytointitilanteessa. Useat 

haastateltavat ovat sitä mieltä, että rekrytointitilanne on tärkeä vaihe tunnistaa 

itseohjautuvia yksilöitä. Eräs haastateltava kuitenkin painotti, että rekrytoinneissa on toki 

myös ajateltava muitakin asioita kuin yksilön kyky itseohjautuvuuteen: 

H3: “Kyl se vähän vaatii sitä sen perään kattomista, että minkälaista tyyppiä sinne 

pyytää mukaan. Pitää tosin varoo, ettei see porukasta tosi samankaltaista, ettei 

täytä sitä joojoo mielisillä. Ettei ruveta palkkaa ihmisiä, jotka on aina samaa 

mieltä. Et ensin katotaan, että onko tyyppi taitava ja onko se sellainen, joka 

halutaan messiin.” 

Itseorganisoitumista mahdollistaa siis myös se, että rekrytointitilanteessa pyritään jo 

huomioimaan yksilön kyky ja halu itseohjautua, mutta on kuitenkin huomioitava, että 

ryhmä koostuu monimuotoisesta kokoonpanosta.   

 

5.1.3 Oikeaan suuntaan organisoituminen 

Ryhmän itseohjautuvia yksilöitä on toimittava yhdessä ja yhteiseen suuntaan, jotta 

itseorganisoituminen olisi tehokasta (Salovaara, 2017, s. 72). Haastateltavat tunnistivat 

myös, että yle.deviläisillä on oltava yhteinen tavoite ja suunta: 
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H9: “Ehkä se, että sitä [itseohjautuvaa työkulttuuria] pidetään siellä tapetilla, 

esillä… selkeet tavoitteet, että tämmönen organisaatio me halutaan olla. Nii ihmiset 

tiedostaa, että oikeeseen suuntaan ollaan menossa. Ehkä tää sun gradukin on 

tavallaan asia, mikä edistää sitä. Kun tota, buukataan tämmösiä 

keskustelutuokioita, nii silloin ne tiedostetaan tavoitteiks mitä viedään eteenpäin.” 

H9 keskustelee selkeiden tavoitteiden lisäksi siitä, että tavoitteiden tulee olla esillä. 

Esimerkkinä hän antaa tämän tutkielman: kun tutkielmaa tehdään aktiivisesti ja ihmisiä 

haastatellaan itseorganisoitumisesta, tulee se myös yle.deviläisten tietoon, että aihe on 

tärkeä ja ajankohtainen. Myös H2 mukaan joukko itseohjautuvia ja autonomisesti toimivia 

yksilöitä tarvitsee yhteisen suunnan, jotta ristiriitaisuuksilta vältytään:  

H2: “Aika paljon puhutaan siitä, että autonomia vaatii yhteisen suunnan. Sellanen 

selkeä tavoite mitä kohti pitäis mennä. Se on sit tavallaan se edellytys mikä 

mahdollistaa sen, ettei tuu muiden toimistojen tai ihmisten tai asioiden kesken 

ristiriitoja. Ja siihen liittyy luonnollisesti viestintä.” 

Viestinnän lisäksi palaute koetaan arvokkaaksi suunnannäyttäjäksi. Koska yle.deviläiset 

itse päättävät (liiketoiminnan rajojen sisällä) mitä he tekevät, on palautteen 

vastaanottaminen keino tunnistaa tekemisen suunnan oikeellisuus.  

H4: “Kun lähdetään johonkin suuntaan menemään, et se suunta ois oikea, nii ois 

saatava nopeasti se feedback siitä, että onko se oikea. [...] Se [palaute] on pakko 

olla- jos sä meet vaan johonkin suuntaan nii harvoin sä pääset perille. Sulla on 

pakko olla se feedback, että mennäänkö oikeeseen suuntaan.” 

Palaute voi myös esiintyä esimerkiksi reflektoinnin muodossa, jossa yksilöt tai tiimit itse 

pohtivat omaa tekemistään ja tekemisen hyödyistä esimerkiksi retrospektiivisten kokousten 

avulla. Retrospektiivit ovat säännöllisin välein järjestettyjä tapaamisia, jossa yksilöt 

pohtivat kuluneen ajan merkittävimpiä tapahtumia (Heartbeat Retrospective, n.d.). Retron 

myötä tunnistetaan menneen tekemisen onnistumiset ja haasteet ja pystytään tarvittaessa 

kehittämään toimintamallia: 
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H10: “Sellanen, että koko ajan tarkastelee omaa tekemistään ja reflektoi, että onko 

joku toimintamalli tai periaate hyvä ja tarvittaessa muuttaa sitä.” 

Palautetta voi myös saada seurantapalavereiden muodossa, esimerkiksi weeklyjen ja 

dailyjen muodossa. Weeklyt ovat viikoittain pidettäviä palavereita, jossa osallistujat 

kertovat tärkeimmät viikon tapahtumat, kun taas dailyt ovat päivittäin pidettäviä 

statuspalavereita. Useat palvelukehitystiimit pitävät dailypalavereita jakaakseen 

työtehtäviä, keskustellakseen haasteista ja onnistumisista sekä antaakseen/saadakseen 

palautetta. Dailyjen ja weeklyen merkitys on siis varmistaa, että ihmiset menevät oikeaan 

suuntaan: 

H7: “Nää menetelmät weekly ja yhteiset seurantapalaverit- niit just tarvitaan sit 

siihen, että käännytään oikeeseen suuntaan taas. Jos ei oo weeklejä, jos ei oo 

dailyja, niin voi mennä kuukausian ennen ku todetaan, että aha, toi meni tonne ja se 

on aivan väärässä paikassa meihin nähden.” 

Yle.dev järjestää tutkielman kirjoitushetkellä yle.dev weeklyn joka kolmas viikko 

etäyhteyksin. Yle.devin weeklyt koetaan hyödylliseksi, mikäli ne pidetään rentoina ja 

tiimitason tiedotteina. Turhan yksityiskohtaisia raportointeja yksilötasolla vie aikaa eikä 

tunnu kaikista relevantilta, kun palvelukehitystiimit tekevät niin erilaisia asioita. 

H2: “Et sen viestinnän ei tarvi olla sellasta intratiedottamista tai virallista 

viikkokokouskäytäntöö, vaan voidaan luopuu sen tyyppisistä rutiineista ja käydä 

jatkuvaa viestimistä.” 

Eräs haastateltava kokee yle.dev weeklyen poisjättämisen haitallisena 

itseorganisoitumiselle. Weeklyn myötä tiimit saavat kokonaiskuvan mitä yle.deviläiset 

tekevät ja joskus jonkun tiimin tekemiset ovat samankaltaisia kuin toisen, jolloin tiimit 

saattavat yhdessä pohtia asioita. Weeklyn puuttuminen ei kuitenkaan nähty tuottavan 

suoranaista haittaa, mutta sen puuttuminen ei myöskään tuonut lisäarvoa. 
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H7: “Meillä oli se kokeilu, että jätetään statuskierrokset pois. En ollu tyytyväinen 

siihen, se oli tosi arvokasta tietoa.” 

Viestintä yle.deviläisten välillä mahdollistaa itseorganisoitumista siten, että sen myötä 

tiedetään mihin suuntaan muut ovat menossa ja voisivatko yle.deviläiset saada apua tai 

tukea muilta tekemiseen. Viestintä koetaan tärkeäksi myös siten, että sen avulla ihmiset 

saavat tarpeeksi tietoa voidakseen tehdä päätöksentekoja. Koska yle.devillä on jaettu 

päätöksenteko ja kaikki ovat päätöksentekovaltaisia, tulee heidän olla kartalla asioista: 

H5: “Jos sä et tiedä, niin et sä voi olla päätöksenteossa mukana. Et kyl se vaan 

siihen menee.” 

Viestintä siis mahdollistaa punaisen langan tekemiselle ja jaetun päätöksenteon. 

Viestinnässä on myös tunnistettu riskit, nimittäin informaatioähky: 

H8: “Ei voi olla liikaa tiedottamista tavallaan. Okei, siis voi, koska jos siitä tulee 

informaatioähky niin kukaan ei jaksa enää perehtyä niihin. Mutta mieluummin 

liikaa ku liian vähän.” 

Informaatioähkyn tullessa ihmiset sulkevat pois tietoa ja aktiivisesti välttävät tilaisuuksia, 

jossa tietoa tulee. Siksi on tärkeää, että viestintä ja etenkin tiedottaminen pidetään lyhyenä 

ja ytimekkäänä, kuten aikaisemmin totesin. Informaatioähkyn myötä yksilöt eivät ole 

tietoisa yle.devin tapahtumista, jolloin he saattavat organisoitua väärään suuntaan. 

Huomion arvoista on kuitenkin jälleen yle.devin verkostomainen rakenne. Koska 

päivittäinen työ tapahtuu palvelukehitystiimeissä, eivät yle.deviläiset luonnollisesti tee töitä 

samaan suuntaan. Yhteisellä suunnalla viitataankin enemmän yle.devin toimintaan, joka 

sisältää itseohjautuvan toiminnan kehittämistä. Kuten yksi haastateltava myös selventää, 

tulevat “ärsykkeet”, jotka ohjaavat toimintaa tiettyyn suuntaan, pikemminkin muualta kuin 

yle.devistä. 
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H7: “Me ollaan yle.devinä aika sellanen laaja-alainen porukka. Aika harva tekee 

samaan suuntaan hommia. Yle.dev ei sanele meille mitenkään mitä tehdä, ne 

ärsykkeet tulee muualta.” 

Päivittäinen tekeminen syntyy ärsykkeistä palvelukehitystiimien puolella, mutta yle.devin 

toiminnan kehittäminen muovautuu tällä hetkellä enimmäkseen viikoittain pidettävien 

työpajojen avulla, jossa yle.deviläiset keskustelevat ja suunnittelevat toimintaansa. Mutta 

tämän työpajan avulla he varmistavat, että itseorganisoituminen mahdollistuu.  

  

5.1.4 Toiminnan kehittäjät 

Yhtenä mahdollistavana tekijänä itseorganisoitumiselle koetaan ryhmä aktiivisia yksilöitä, 

jotka kehittävät itseohjautuvaa työkulttuuria ja avustavat henkilökuntaa siinä. Yle.devillä 

on tällä hetkellä toiminto nimeltään PeopleOPS, joka toimii yle.devin toiminnon ja 

työkulttuurin kehityksen parissa.  Nimike PeopleOPS tulee sanasta people operations. Sille 

ei löydy virallista määritelmää, mutta esimerkiksi organisaatio Google on nimennyt sen 

henkilöstöhallinto-osaston (eng. HR department) nimellä people operations. People 

operations asettaa muun muassa painoa mittausten perusteella tehtyihin päätöksiin, 

yhteisöllisyyden edistämiseen, autonomian ja luottamuksen lisäämiseen ja 

kokeilukulttuurin luomiseen (Bess, 2020). Vaikuttaisi siltä, että people operations pyrkii 

tekemään parempaa työyhteisöä ja luomaan mittauksen avulla sellaisia töitä, joita on 

merkityksellistä ja tärkeä tehdä. 

Itseorganisoitumista mahdollistaa ryhmä ihmisiä, esimerkiksi PeopleOPS, jotka tuntevat 

itseohjautuvan ja itseorganisoituvan kulttuurin ja ovat siitä kiinnostuneita. PeopleOPS:n 

rooli on kehittää ja viedä itseohjautuvaa työkulttuuria eteenpäin. 

H2: “Mä jotenkin näkisin, et meil on semmonen osa joukko ihmisiä yle.devin 

sisällä, jotka on hyvin tietoisia tän tyyppisen kulttuurin kehittämisestä ja 

kiinnostuneet siitä. Et se on varmaan se mikä on ajanu sitä [itseohjautumista] 
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eteenpäin. […] Se on mun mielestä semmonen avainasema, et meil pitää olla 

semmosia ihmisiä, joiden päätyö on kehittää sitä toimintaa. Ja auttaa niit ihmisiä 

siin työssä.” 

H9: “Nii niitä [työkulttuuri ja toimintatavat] pitää työstää eteenpäin ja et on 

tollaset Ollit ja Istot [nykyinen PeopleOPS-tiimi] jotka tekee koko ajan asian 

parissa kokoaika työtä.” 

PeopleOPS:n aktiivinen kehitystyö nähdään arvokkaana. Koska yle.devin toiminta perustuu 

vapaaehtoisuuteen, nähdään PeopleOPS tällaisissa tilanteissa tärkeänä, sillä he varmistavat 

toiminnon jatkuvan kehityksen tekemällä päivittäin töitä asian parissa. Kehittämisellä 

viitataan esimerkiksi työpajojen fasilitointiin ja koulutusten järjestelyihin. PeopleOPS on 

esimerkiksi kevään 2020 aikana fasilitoinut työpajoja yhteisen rahankäytön periaatteista ja 

pohtinut, miten yle.deviläiset saavat annettua ja vastaanotettua palautetta toisiltaan. 

PeopleOPS käy myös fasilitoimassa palvelukehitystiimien palavereita pyydettäessä. 

H3: “Yksilöissä on tosi- semmonen kulttuuri, että se [itseohjautuvuus] vaatii jonkun 

verran omaa osallistumista, aktiivisuutta. Mutta siellä on aktiivisia henkilöitä, jotka 

edistää asioita omatoimisesti. [...]. Siellä on aina ne vakkarifeissit, jotka kehittää 

hommia eteenpäin.” 

H3 puhuu tässä lainauksessa enemmänkin aktiivisista ihmisistä ylipäänsä, ei suoranaisesti 

PeopleOPS:sta. Hän kuitenkin huomauttaa, että samat henkilöt toimivat aktiivisesti 

työyhteisön kehittämisessä. PeopleOPS:n rooli tulee myös esille tulevaisuudesta 

puhuttaessa. Jos ja kun itseohjautuvaa kulttuuria halutaan viedä eteenpäin esimerkiksi 

muualle Yleen, on PeopleOPS:lla siinä suuri rooli. PeopleOPS:in toiminnan laajentuessa 

tarvitsee se lisää aktiivisia kehittäjiä. Pari haastateltavaa keskustelee PeopleOPS:n roolista 

keinona edistää itseorganisoitumista: 

H2: “Edelleen vahvistaisin sitä PeopleOPS toimintaa. [...] Se on se suunta minkä ite 

nään että täällä pitäisi tehdä- nii se on se PeopleOPS:n vahvistaminen. Siinä 
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PeopleOPS toiminnassa ois enemmän ja aktiivisemmin ihmiset mukana sen 

työyhteisön kehittämiseen ja tukemiseen. Siel ois tietyl tapaa lähi HR.” 

H5: “Oisko seuraava askel se, et PeopleOPS toiminta mikä meil on, että oisko se sit 

se että se lähtis advokoimaan toista tiimiä tähän malliin. Tai lähtis sparraamaan 

Ylen johtoon näist malleist. [...] Kyl se seuraava luonteva steppi olis synnyttää 

toinen tämmönen kipinän alku jossain muualla, et joku toinen tiimi lähtee tönäsee 

asioita eteenpäin”” 

H2 keskustelee sellaisesta tulevaisuuden mahdollisuudesta, jossa PeopleOPS eräänä 

päivänä voisi toimia kuten lähi HR. Ylellä on tällä hetkellä oma HR, joka palvelee koko 

Ylen henkilökuntaa. PeopleOPS:n roolin toivotaan kuitenkin kasvavan, jotta sillä olisi 

enemmän vastuuta yle.deviläisistä. H5 puolestaan kokee, että itseorganisoitumista voi 

edistää sitten kun itseohjautuvaa työkulttuuria aletaan levittää muualle Yleen joko 

PeopleOPS:in toimesta tai muiden yle.deviläisten toimesta. 

  

5.1.5 Toiminnon vetäjä 

Yle.devillä on toiminnon vetäjä, joka hoitaa laissa määrätyt esimiehen tehtävät, tukee, 

sparraa ja luo yle.deviläisille mahdollisuuksia itseohjautua ja itseorganisoitua. Hän ei johda 

päivittäistä työtä. Vetäjä nähdään siis esimiehen sijasta jonkin tyypin mentorina, joka 

kehittää itseohjautuvaa kulttuuria eteenpäin PeopleOPS:n kanssa. Haastateltavat eivät 

keskustele vetäjän mahdollistavasta roolista yhtä laajasti ja monipuolisesti kuin esimerkiksi 

PeopleOPS:n roolista, mutta vetäjän rooli todettiin tärkeäksi siten, että hän mahdollistaa 

itseorganisoitumisen antamalla henkilöstölle tilaa ja autonomiaa toimia kuten he itse 

kokevat parhaaksi.  

Yle.devin vetäjän mahdollistava rooli on haastateltavien mukaan riippuvainen vetäjän 

luonteesta. Hänen tapansa sopeutua joukkoon ja olla kuten kuka tahansa porukasta nähdään 

tärkeänä: 
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H1: “Juha myös itse käyttäytyy kuten se olis yksi meistä eikä mikään bossi. Sillä on 

tosi iso vaikutus siihen, miten me muut pystytään itseohjautumaan. Jos se ois 

erilainen tyyppi nii meil ei välttämättä olis niin paljon mahdollisuuksia.” 

H1 mainitsee yllä, että mikäli vetäjän persoonallisuus olisi erilainen, saattaisi tilanne olla 

eri. Vetäjän tapa käyttäytyä antaa ihmisille tilaa toimia itseohjautuvasti ja täten luo heille 

mahdollisuuksia toimia autonomisesti. Vetäjällä on toisin sanoen asemavaltaa, jota hän ei 

käytä. Eräs haastateltava kommentoi myös, ettei toiminnon vetäjää näy paljoa, ellei 

kyseessä ole yleistä tiedottamista tai muita vaikeita tilanteita. Tällä hän viittaa siihen, ettei 

vetäjä turhaan sekaannu ihmisten tekemisiin ja osallistuu työpajoihin sekä palavereihin 

aivan kuten muut, ilman vetäjän mandaattia. Yleisellä tiedottamisella voidaan tarkoittaa 

esimerkiksi yle.devin työtyytyväisyyskyselyn tuloksia, jotka toiminnon vetäjä julkaisee 

yle.devin yhteiseen Flowdock chattiin. 

H4: “Juha esimerkiksi, sitähän näkyy tosi vähän. [... ] Juhalta tulee se yleisfiilis ja 

jos menee kaikki päin honkia nii sielt tulee nopeesti palautetta sit.” 

H4 mainitsee vetäjän antavan palautetta, mikäli työ menee “päin honkia”. Vetäjä toisin 

sanoen ohjaa yle.deviläiset takaisin oikealle tielle palautteen muodossa, mahdollistaen 

itseorganisoitumisen. Tämän lisäksi eräs haastateltava kokee, että vetäjän rooli on tärkeä ja 

pakko olla yle.devin toiminnon kannalta. Kuten Volberda ja Lewin (2003) myös totesivat, 

ei itseorganisoituminen automaattisesti tarkoita, etteikö esimies olisi tarpeellinen: 

H6: “Juha ja Isto on ottanu vähän tämmöstä pykälän valmentavampaa roolia siinä 

meiningissä. Aluksi he tekivät kuten pitiki eli olivat tiimin jäseniä, mut mä en nähnyt 

sen toimivan. [...] Mun mielestä joku valmentaja, esimies, couchi, joku eteenpäin 

vievä voima- sellain joka tapauksessa tarvitaan” 

Esimiehen tehtävä on enemmänkin fasilitaattorina tai valmentajana toimiminen. H6 

keskustelee myös siitä, ettei hän usko yle.devin voivan toimia täysin demokraattisesti, vaan 

että jonkinlainen vetävä voima siellä on oltava. H6 jatkaa kommentoimalla, että ryhmään, 

jossa ei ole päätettyä vetäjää, syntyy kuitenkin johtajamielinen henkilö. Tämän takia H6 
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kokee parhaaksi, että kyseinen johtajahahmo valitaan sen sijaan, että se syntyy spontaanisti. 

H6 ajatukset sopisivat yhteen H1 väittämän kanssa yllä, missä H1 pohtii vetäjän 

persoonallisuuden mahdollistavan itseorganisoitumista. Vetäjää valittaessa yle.devillä on 

toisin sanoen pelivaraa valita yksilö, jolla on mahdollistava persoonallisuus. Mikäli vetäjää 

ei valittaisi ja se syntyisi itsestään ryhmässä, saattaisi spontaanisti syntyvän vetäjän 

persoonallisuus olla hyvin erilainen ja kenties myös rajoittava tekijä itseorganisoitumiselle. 

Yle.devin vetäjä mahdollistaa siis itseorganisoitumisen siten, ettei hän käytä 

asemavaltaansa vaan antaa muille tilaa itseohjautua omatoimisesti.  

 

5.1.6 Verkostoituminen 

Verkostoituminen mahdollistaa itseorganisoitumisen siten, että yle.deviläiset oppivat 

tuntemaan toisensa ja toistensa osaamiset, jolloin yhdessä tekeminen ja matalan kynnyksen 

osallistuminen yle.devin toimintaan on mahdollista. Verkostoitumista esiintyy esimerkiksi 

ihmisiin tutustumisen, tiimipäivien ja arkikohtaamisten muodossa. Verkostoituminen on 

määritelmänä hyvin laaja ja voi esimerkiksi olla ihmisten tai yritysten välistä 

verkostoitumista. Eronen (1999) kommentoi, että verkostoituminen on kuitenkin 

verrattavissa yhteyksien solmimiseen ja ylläpitoon, yhdessä toimimiseen ja yhteistyöhön. 

Koen Erosen määritelmän kuvastavan hyvin verkostoitumisen merkitystä tässä 

kontekstissa. Vistbacka (2020) lisää, että verkostoitumisessa yksilöt vaihtavat osaamisia ja 

ajankohtaisia asioita sekä sparraavat keskenään. 

Verkostoitumista tapahtuu muun muassa tiimipäivissä, joissa yle.deviläiset kokoontuvat 

päiväksi yhteisen ohjelman äärelle. Tällä hetkellä yle.devissä järjestetään tiimipäivät noin 

kaksi kertaa vuodessa. Tiimipäivän suunnittelu ja toteuttaminen on tietenkin vapaaehtoista 

ja tällöin hyvin tekijästään riippuvaista, joten tilaisuudet vaihtelevat tekemisen ja paikan 

suhteen. Tiimipäivillä on kuitenkin tähän mennessä ollut päiväsaikaan enemmän 

työpajamuotoista tekemistä ja illalla hauskanpitoa. Keväällä 2020 tiimipäivän 

päiväohjelmassa yle.deviläiset pohtivat muun muassa yle.devin tavoitteita ja arvoja, sekä 
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missä he näkevät yle.devin olevan 5 vuoden päästä. Illalla yle.deviläiset pääsivät cocktail-

kurssille ja ravintolaan verkostoitumaan. Yksi haastateltava tosin tunnistaa, että tiimipäiviä 

tarvitaan enemmän etenkin nyt, kun yle.dev kokee kasvua: 

H7: “Nyt kun tosiaan on kasvettu sen verran isommaksi nii tällasia get togethereita 

tarvii olla useammin ku kerran kaks vuodessa. Tää [tiimipäivä] on sitä meidän 

tiimin sisäistä verkostoitumista. […] Käytäväkeskustelut on tosi tärkeitä. Et 

käydään syömässä ja kahvilla virallisten tapaamisten lisäksi.”” 

Verkostoitumista mahdollistaa myös toimistolla tapahtuvat arkikohtaamiset käytävillä, 

kahvi- ja lounastauot. Tällaiset vähemmän viralliset tapaamiset koetaan arvokkaana, sillä 

yle.deviläiset pääsevät puhumaan ei-töihin liittyvistä asioista ja tutustuvat toisiinsa eri 

tavalla kuin mitä töitä tehdessä tulisi. Etenkin, kun yle.deviläiset eivät tee päivittäistä 

työtään yhdessä, korostuu tällaisten yhteisten kahvituokioiden merkitys. 

H4: “Yhteiset kahvi- ja ruokahetket on tärkeitä verkostoitumisia. Et on aikaa 

keskustella muista jutuista ku töistä.” 

Tutustuminen ihmisiin on tärkeää, sillä kynnys osallistua yle.devin toimintaan madaltuu 

kun ihmiset ovat tuttuja. Eräs haastateltava heijastaa yle.devin toimintaa uuden 

harrastuksen aloittamiseen. Vertauskuva on mielestäni osuva, sillä molemmat ovat 

vapaaehtoisia ja sisään tuleminen vaatii yksilöltä rohkeutta, mikäli paikalla ei ole muita 

tuttuja: 

H9: “On helpompi yleensä osallistua mihin tahansa harrastukseen, tekemiseen, mis 

on tuttuja. Eli tavallaan se matala tutustumisen kynnys edesauttaa 

[itseorganisoitumista]. [...] Mutta se on siis semmonen, no, jos on tuttuja henkilöitä, 

tai on ehtiny jo tutustuu, nii helpommin hyppää sinne mukaan kuulolle.” 

Kun ihmiset käyvät yhteisillä kahvitauoilla ja tutustuvat toisiinsa, osallistuvat tiimipäiviin 

ja uskaltavat osallistua yle.devin toimintaan ylipäänsä, alkavat he luoda yhteistä merkitystä 

ja muodostaa verkostoa yle.deviläisten kesken. Tämä mahdollistaa itseorganisoitumista 
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siten, että yksilöt oppivat tuntemaan toistensa osaamiset ja osaavat tarvittaessa pyytää apua 

oikealta henkilöltä. Eräs haastateltava jopa kommentoi, että itseohjautuvuus on 

nimenomaan verkostojen tunnistamista: kuka tietää mitä ja miten yksilöt voivat auttaa 

toisiaan: 

H7: “Ja se et tietää ne henkilöt joiden kanssa voi osaamistaan kehittää… Se on mun 

mielestä myös tässä viitekehyksessä itseohjautuvuutta tavallaan- että tunnistaa ne 

oikeet verkostot, joissa tiettyjä osaamisen puutteita pystyy kehittämään. [...] Ku 

tietää mitä ne tekee ja missä tekee ja kiinnostuksen kohteet, nii se tuo niin paljon 

lisää vahvuutta. Ei jos ei koskaan näy, ei se miinusta tuo, mut ei se kyllä 

plussaakaan tuo” 

Muiden osaamisten tunnistaminen edesauttaa siis itseorganisoitunutta fasilitointia ja 

oppimista yksilöiden kesken. 

 

5.1.7 Toimintaympäristö 

Itseorganisoituminen vaatii ympäristön, joka mahdollistaa tällaisen organisoitumisen. 

Puhuin aikaisemmin toiminnon vetäjän mahdollistavasta roolista, mutta tämän lisäksi 

toimintaympäristön mahdollistava rooli on tärkeä. Kuten eräs haastateltava sanoo: 

H2: “Sulla pitää olla tietty toimintaympäristö olemassa, minkä toimessa voit toimia 

itseohjautuvasti.” 

Olen tunnistanut seuraavat itseorganisoitumista mahdollistavat tekijät toimintaympäristön 

teeman alla: organisaation luotto, yle.devin matala hierarkia ja ulkoisten kumppaneiden 

käyttö työkaluna. Jotta yle.dev pystyy itseorganisoitumaan on Ylen organisaationa 

mahdollistettava tällainen. Haastateltavat painottavat eri asioita Ylen mahdollistavasta 

roolista: 



48 

 
H10: “Aika harvoin kukaan tulee puuttuu siihen miten me organisoidutaan tai miten 

me näytään muissa konteksteissa.” 

H5: “Varmaan niinku isossa kuvassa just se, et firma tai yläpuolella olevat ihmiset- 

et luottamusta on ympärillä.” 

H10 keskustelee yle.devin vapaudesta ja vastuusta saada toimia autonomisesti. Yle antaa 

yle.deviläisille tilaa toimia kuten parhaaksi näkevät. Ylen organisaatiorakenne herätti 

kuitenkin keskustelua yle.devin kasvun yhteydessä, mutta tästä juttelen lisää 

itseorganisoitumista rajoittavissa tekijöissä. H5 puolestaan painottaa Ylen luoton tärkeyttä: 

Ylen on luotettava yle.devin toimintaan, jossa itseorganisoituminen olisi mahdollista. 

Yle.deviläiset saavat toisin sanoen itseorganisoitua parhaaksi kokemaansa suuntaan ilman, 

että Yle organisaationa ainakaan suoranaisesti vaikuttaa tähän. Käytän sanaa 

“suoranaisesti”, sillä esimerkiksi yksi haastateltava pohti esimerkiksi yle.devin tavoitetta 

kasvaa 55 henkeen: 

H8: “Mä luulen et se, et sellasia ylhäältä tulevia selkeitä mandaatteja tai niinkun 

käskyjä on hyvin hyvin vähän. Et mulle ei nyt tuu kovin montaa mieleen, että ehkä 

enemmänkin on ollu joku sellainen et yle.devin pitää kasvaa henkilömäärässä, et 

niinku se on tyyliin tullu muistaakseni ulkopuolelta. [...] Nii ei me sitä kukaan mun 

mielestä päätetty [...] Mutta kyllä mä sanoisin, että sellanen päivittäinen tekeminen 

on se hyvinkin niinkun itseohjautuneisuutta.” 

H8 keskustelee yllä johdon roolista päättää yle.devin kasvusta, vaikkei hän olekaan täysin 

varma mistä kyseinen tavoite on tullut. Muuten päivittäinen työnteko ja yle.devin 

toiminnan kehittäminen on pitkälti itseohjautuvaa ilman ulkopuolelta tulevia käskyjä, mikä 

mahdollistaa itseorganisoitumisen. Itseorganisoitumista mahdollistaa myös yle.devin 

matala byrokratia. Hyväksyntäprosessit ovat lyhyitä tai joskus sellaisia ei sen kummemmin 

ole. Esimerkiksi yhteisen rahankäytön periaatteen mukaisesti riittää, että henkilö ilmoittaa 

ostaneensa jotakin arvoltaan <100 euroa. Mikäli hinta ylittää 100 euroa, tulee yksilön kysyä 

neuvonantoa yle.devin yhteisessä chatissa, että onko muille OK tehdä tällainen hankinta tai 



49 

 
miten he neuvoisivat henkilöä toimimaan. Yhden henkilön peukutus riittää hankinnan 

tekemiseen, ellei joku motivoi, miksi hankinta on aiheeton. Hankinta voi olla esimerkiksi 

kurssi, kirja, ohjelma tietokoneelle, uusi työpuhelin tai muuta työhön liittyvää. Kesälomien 

varaaminen sai haastateltavilta ylistystä sen helppoudesta: yle.deviläiset saavat itsenäisesti 

merkitä lomansa yhteiseen Excel-taulukkoon, jolloin kaikkien vastuulla on katsoa, että 

lomat osuvat hyvin. 

H8: “Se byrokratian puuttuminen monessa eri vaiheessa ja monella eri tasolla, tai 

jos ei sen puuttuminen niin ainakin hyvin matala hierarkia, niin se edesauttaa 

[itseorganisoitumista] ja motivoi tekemään asioita.” 

Ylen luoton ja yle.devin matalan hierarkian lisäksi ulkoisten kumppanien koetaan 

mahdollistavan itseorganisoitumista.  

H2: “Sit taas toisaalta meidän kumppaniyrityksillä joiden kanssa me tehdään 

duunia, niillä on tällasia käytäntöjä. Eli siel on tietynlaista, ei suoraa kopiointia, 

mut hyviä esimerkkejä miten heillä on toiminu. Se on ehkä semmonen, joka on 

mahdollistanu sen et…” 

Tällä tarkoitetaan, että yle.deviin saatetaan kutsua ulkopuolinen vieras jostain 

kumppaniyrityksestä pitämään koulutuksia tai kertomaan omia kokemuksiaan 

itseohjautuvuudesta. 

Olen nyt käsitellyt itseorganisoitumista mahdollistavat tekijät. Seuraavaksi selvitän 

rajoittavat tekijät ja hidastavan tekijän. 

 

5.2 Itseorganisoitumista rajoittavat tekijät ja hidastava tekijä 

Yle.devin itseorganisoitumista rajoittaa neljä tekijää: onboarding –prosessi (perehdytys), 

osaston kasvu, passiivisuus ja hiljaisten määrä. Näiden lisäksi itseorganisoitumista hidastaa 

vapaaehtoisuus.  
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5.2.1 Onboarding –prosessi (perehdytys) 

Yle.devin nykyinen tapa toteuttaa onboarding koetaan rajoittavan ryhmän 

itseorganisoitumista. Onboarding on perehdytysprosessi kokonaisuudessaan, jonka aikana 

uusi tulokas muun muassa oppii organisaation tavoille, pääsee osaksi kulttuuria ja tiimiä, 

saa tarvittavan tiedon työnsä suorittamiseksi ja on tietoinen mitä häneltä odotetaan 

(Mäenpää, 2020). Hyvin tehtynä uusi tulokas pääsee nopeasti osaksi uutta työpaikkaa ja 

antaa hänelle positiivisen kuvan organisaatiosta. Yle.deviläisten mielestä onboarding 

rajoittaa itseorganisoitumista siten, ettei uusi yksilö sopeudu helposti seuraavista syistä: 

buddyn (perehdyttäjän) epäpätevyys, pelikirja on puutteellinen tai sen olemassaolosta ei 

tiedetä, ja yle.devin verkostomainen rakenne on sekava. 

Esimiehettömyytensä takia yle.devillä toimii tällä hetkellä käytäntö, jossa uudelle 

työntekijälle määritellään niin kutsuttu buddy, jonka vastuulla on perehdyttää tulokas. 

Buddy voi olla kuka tahansa vapaaehtoinen, mutta yleensä buddy on yle.deviläinen samasta 

palvelukehitystiimistä, johon tulokas tulee. Buddyn vastuulla on muun muassa varmistaa, 

että tulokas saa tarvittavat työkalut, tutustuu Ylen toimitiloihin ja yle.devin käytäntöihin, 

tapaa muut yle.deviläiset ja on tietoinen yle.devin toiminnasta. Buddyn pitäisi kannustaa ja 

vetää tulokas mukaan yle.devin toimintaan. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että mikäli 

buddy ei itse ole aktiivinen yle.devin vapaaehtoisessa toiminnassa eikä esimerkiksi osallistu 

yle.devin viikottain järjestettäviin työpajoihin, saattaa uusi henkilökin jäädä osallistumatta 

ja verkostoituminen jää puutteelliseksi. Uuden henkilön perehdyttäminen jää siis buddyn 

vastuulle, mikä ei aina ole toimiva konsepti: 

H3: “Onboarding ei välttämättä ollut niin funtsittu juttu. Kun se- jotenki se vois olla 

kaikkien ensimmäinen tehtävä, että kato et onks tää päivitetty tää prosessi, ku sen 

niinku vanhaa tietoa. Sen buddyn pitäis tietää mitä sen pitäis tehdä. Esimerkiksi 

mun buddy ei tiennyt, että aa mun pitää toimii näin.” 

Toinen osoitus buddyn epäpätevyydestä tuli mielestäni haastattelussa esille silloin, kun yksi 

haastateltava ehdotti, että perehdytyksessä tulisi ottaa huomioon uuden tulokkaan 
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tutustuttaminen yle.devin yhteisiin kanaviin. Koska tämä nimenomaan on buddyn tehtävä 

perehdyttäjänä, olen tulkinnut hänen sanomansa samana kuin että hänen buddynsa on 

epäonnistunut tässä: 

H9: “En tiedä pitäiskö [uusien tutustuttaminen muihin] ottaa huomioon henkilöiden 

rekrytoinnissa, sillee että varmasti kaikki kanavat [mitä kautta yksilöt voivat 

tutustua] ja tämmöset tulee tutuksi.” 

H9 käyttää sanaa “rekrytointi”, mutta uskon hänen tarkoittavan perehdytystä puhuessaan 

siitä, että kaikkien kanavien pitäisin tulla tutuksi. Chatti kanavat ovat yle.devin keskuudessa 

herättäneet keskustelua siten, että yle.devin yhteinen chatti on alustalla Flowdock, mutta 

osa palvelukehitystiimeistä käyttää mieluummin Slackia ja osa tiimeistä käyttää Ylen 

virallista chattialustaa Google Chattia. H9 esimerkiksi mainitsee, että he tiimissä käyttävät 

Google Chattia, jolloin Flowdockissa vierailu jää vähälle. Se, että chattikanavia on 

useampia, vaikeuttaa verkostoitumista. Jos tiimit eivät käytä samaa chattialustaa eivätkä tee 

päivittäistä työtään yhdessä, jää vuorovaikutus olemattomaksi ellei osallistu yle.devin 

toimintaan muuten. Tämä johtaa siihen, että sopeutuminen yle.deviin on vaikeampaa. 

Buddyn pätevyys on etenkin tärkeä esimiehettömässä ympäristössä, sillä kaikki eivät 

välttämättä ole tottuneita itseohjautuvaan työkulttuuriin: 

H5: “Varsinki jos tulee uutena henkilönä tollasee [itseohjautuvaan] organisaatioon 

eikä oo pohjaa itseohjautuvuudesta, nii sehän on vähä ku et tiputettais johonkin 

uima-altaaseen et no koita pärjätä, katellaan parin viikon päästä”. Eli jos siihen ei 

oo tottunu tai jos tulee jostain tosi hierarkkisesta organisaatiosta tollasee moodiin, 

nii se on varmasti tosi kaoottista aluksi. Tottakai se vaatii sellasia onboardaus 

systeemejä.” 

Toisin sanoen onboardaus tarvitsee työkaluja tai toimintamalleja, joita käyttämällä tulokas 

saadaan perehdytettyä yle.devin käytäntöihin ja ihmisiin, mutta myöskin miten 

itseohjautuvassa kulttuurissa ylipäänsä toimitaan. H5 mainitsee osuvasti, että itseohjautuva 
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työympäristö voi tuntua kaoottiselta ilman aikaisempaa tuntemusta ja kokemusta, sillä 

yhtäkkiä kukaan ei olekaan käskemässä missä pitää olla milloin ja mitä tulisi tehdä. 

Yle.devillä on luotu yhteinen pelikirja tilanteille, joissa yle.deviläiset eivät tiedä miten 

toimia eikä esimieheltä voi kysyä. Pelikirja on yhdessä ylläpidettävä ohjedokumentti, josta 

löytyy muun muassa, miten tilataan uusi työpuhelin ja miten tehdään hankintoja. Pelikirja 

on kuitenkin jo hetken ollut keskustelun aiheena sen puutteellisuuden takia ja eräs 

haastateltava ei ollut edes tietoinen sen olemassaolosta: 

H3: “Se kertoo aika paljon et mä en tienny et meil on pelikirjaa olemassa. Ehkä se 

vois olla enemmän esillä.” 

Pelikirja olisi hyödyllinen dokumentti perehdytyksessä ja muutenkin yle.deviläisille, mikäli 

siinä oleva tieto olisi ajankohtaista. Pelikirjan tulisi myös olla esillä, jotta sen olemassaolo 

tiedostetaan. On muun muassa buddyn tehtävä kertoa, että pelikirja on olemassa. 

Onboardausta hidastaa myös yle.devin verkostomainen rakenne, jossa päivittäinen työ 

tapahtuu muualla ja yle.devin toiminta on vapaaehtoista. Tämä saa tulokkaan pohtimaan 

yle.devin merkitystä. Jos päivittäinen työ tapahtuu jo muualla, mikä merkitys yle.devillä on 

ja miksi yle.devin eteen pitäisi tehdä asioita? H8 keskusteli jo aikaisemmin 

mahdollistavissa tekijöissä siitä, kuinka yksilön on koettava yle.dev merkitykselliseksi, 

jotta sen eteen halutaan toimia vapaaehtoisesti. Sama henkilö koki aluksi ongelmia 

yle.devin konseptin ymmärtämisessä: 

H8: “Mullekin oli alkuun silloin ku mä tulin taloon, niin, mulle oli vähän epäselvää 

että mikä on tavallaan yle.dev, mikä oli tällainen tietty verkosto tekijöitä, mut sit 

mun kuitenkin päivittäisduunit oli tuol [palvelukehitystiimissä]. Nii mulla oli tosi 

vaikee tavallaan ymmärtää, että miks mä olen tässä [yle.dev] ja kuka mä olen tässä 

ja mikä mun rooli on tässä, koska mä tein kuitenkin mun duunin 

palvelukehitystiimille.” 
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Yle.dev tarvitsee toisin sanoen perehdytyksen, jossa tulokas perehdytetään tällaiseen 

verkostomaiseen rakenteeseen ja sen merkitykseen tai sen tarjoamiin mahdollisuuksiin 

kehittää itseohjautuvampaa ja mukavampaa työkulttuuria.  

 

5.2.2 Osaston kasvu 

Yle.dev on tämän tutkimuksen ja vuoden 2020 aikana kasvanut noin 25:stä hengestä ylös 

42:een henkeen. Yle.devin kasvu nähdään rajoittavana tekijänä, sillä yle.deviläiset 

pelkäävät yhteisöllisyyden kärsivän sen myötä, että ihmiset eivät tunne toisiaan ja yhä 

suurempi joukko passivoituu: 

H8: “Meit oli silloin [yle.devin alkutaipaleilla] vähemmän yle.deviläisiä, mutta 

jokaisessa workshopissa oli lukumäärällisesti enemmän porukkaa ku nyt, eli niinku 

prosenttiosuus oli silloin isompi. [...] Mut tota, sit se vähän alko hyytymää ku meitä 

alko yhtäkkii tulla aika paljon [eikä neuvotteluhuoneisiin mahtunut]. [...] Samaan 

aikaan se kiinnostuksen hiipuminen alko tulla.” 

Suuremman ihmisjoukon myötä konsensuksen tarve myös kasvaa. Mitä enemmän jäseniä 

vapaaehtoisessa toiminnassa on, sitä suurempi jaettu vastuu. Kun suuren ihmisjoukon tulee 

reagoida johonkin, on yksilöiden helppo ajatella “no joku täällä varmasti tarttuu asiaan, 

meitä on niin monta”: 

H7: “Mielenkiintoista seurata jatkossa kun kasvetaan yle.devinä, et miten me 

ratkaistaa näitä [itseohjautuvuuteen liittyviä toimintamalleja]. Että omat haasteet 

alkaa olla just siinä koossa. [...] Nyt mitä pidemmälle ollaan tultu, sitä vähemmän 

ehkä aikaa ja mielenkiintoa ihmisillä on ollu ajaa asioita eteenpäin. [...] Johonkin 

rajaan asti porukka toimii tehokkaasti, kun on helppo päästä samalle linjalle 

mielipiteiden kanssa. Se [kasvu] asettaa selkeesti haasteita itseohjautuvuudelle 

yle.devinä. [...] Jos on iso porukka, niin joku miettii, et no kyl joku sitä ehtii 

kattoo.” 
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Yle.devin kasvun riskit nousivat yle.deviläisten mukaan myös COVID-19 viruksen myötä, 

sillä osaston kasvu vuotena 2020 on tapahtunut etätöiden aikana, jolloin uusia kollegoita ei 

olla nähty. Verkostoituminen, joka todettiin aikaisemmin mahdollistavaksi tekijäksi, kärsii 

eivätkä ihmiset tutustu toisiinsa: 

H4: “Se haaste [kasvussa] on et ku porukka ei nää [toisiaan]. Ja nyt tää on 

kasvanu lisää, nii osan tuntee osan ei.” 

Toisaalta H5 kommentoi alla, ettei hän koe 50 yle.deviläisen olevan “maaginen raja” 

ongelmille kasvussa, jos rekrytoinnissa varmistetaan, että yle.deviin saapuvat ihmiset ovat 

itseohjautuvia luonteeltaan ja sopeutuvat täten helpommin yhteisöön: 

H5: “Mut jos siinä rekryssä pidetään huoli, että ihmiset jota rekrytään on tän 

hengenheimolaisia ja niinku kuorolaisia, en mä nää et se 50 ois mikää maaginen 

raja.” 

H5 keskustelee 50 hengen rajasta sen takia, että yle.deville on asetettu tavoitteeksi kasvaa 

ylös noin 55:een henkeen. Hän pohtii kuitenkin yle.devin kasvun riskejä eri kannalta: 

yle.devin itseohjautuvuutta ei ole enää järkeä kehittää, sillä Ylen organisaation muuten 

hierarkkiset rajat tulevat vastaan. 

H5: “Must se yle.devin työtapa tai malli, se alkaa lähenee sitä maksimia mihin se 

voi mennä tos omassa kuplassa. Ku me toimitaan tosi erilailla, kun muu firma tällä 

hetkellä, nii sit tulee sellasia aika luontaisia rajoja mihin asti meidän 

itseohjautuvuutta voi viedä ennen ku se törmää muihin kulttuuriosii firmassa, Me 

ollaan jo aika lähellä monessa osa-alueessa sitä äärilaitaa mihin me voidaan 

mennä ennen ku se tönäsee johonkin kohtaan.” 

Ylen hierarkkinen rakenne tulee vastaan sen mukaan, kun yle.devin itseorganisoituminen 

kehittyy yhä kompleksisemmaksi, mikä puolestaan rajoittaa itseorganisoitumista ja sen 

kehitystä. 

 



55 

 
5.2.3 Passiivisuus 

Yle.deviläisten passiivisuus nähdään itseorganisoitumista rajoittavana tekijänä, sillä suuri 

osa yle.deviläisistä ei osallistu yle.devin toimintaan. Syyt osallistumattomuudelle ovat 

muun muassa ajanpuute ja kiinnostuksen puute, ja koska toimintaan osallistuminen on 

vapaaehtoista, on yle.deviläisillä oikeus olla osallistumatta. Passiivisuus nähdään 

harmillisena ominaisuutena, mutta sitä ei tuomita. Kysyttäessä haastateltavilta mikä 

rajoittaisi itseorganisoitumista, tulee passiivisuus esille: 

H2: “Mä luulen et se passiivisuus, et ihmiset ei vaan ois osallistunu. Ja se 

passiivisuus ois ollu sitä et on totuttu työtapa ja aina on tehty näin, ei haluta 

muuttaa tai ei olla kiinnostuneita. Se on varmaan se. Tietyl tapaa sen tyyppistä on 

kyllä, mä nään sitä, että meidän toiminnossa on jonkin verran. Mut sit meil on tää 

joukko aktiivisia tyyppejä.” 

Ihmisten passiivisuus ei nähdä yhtä vakavana asiana niin kauan, kun paikalta löytyy edes 

joku joukko aktiivisia toimijoita, esimerkiksi PeopleOPS. H8 alla kommentoi, että heti kun 

osaston itseohjautuvuus oli tarpeeksi hyvin, lakkasi ihmisiä kiinnostamasta: 

H8: “Et siinä vaiheessa ku hommat sujuu tavallaan tarpeeksi hyvin [niin 

osallistumisen määrä laski]. Et ku talossa on niinku katto ja seinät, et vesi ei tuu 

enää niskaa, ja sit ollaan ihan tyytyväisiä, vaikka niinku sisällä ei nyt välttämättä 

oiskaa jalkalistat ja seinäpaneelit viel paikallaan. Niin tota, se on ehkä ollu 

sellanen hankalin juttu.” 

Vaikka asiat ovatkin tarpeeksi hyvässä kunnossa ja joukosta löytyy joukko aktiivisia 

ihmisiä, harmittaa passiivisuus kuitenkin sen takia, että suuren joukon ideat ja ajatukset 

toiminnasta eivät tule esille.  

H8: “Mä koen, että haasteellinen on se että täs kuitenkin hoidetaan 30 ihmisen 

asioita ja hyvinvointia ja yhdessäoloa ja niin edelleen, ja sit tätä tekee niinkun 20% 

porukasta.” 
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Eräs haastateltava sanookin, että mikäli ei itse osallistu toimintaan, on se sama asia kuin 

että hyväksyy mitä ikinä palavereissa sovitaan tai päätetään: 

H6: “Jos ite ei tekemiseen osallistu nii sit se samalla pitäis tarkoittaa, että mä 

hyväksyn sen mitä ikinä noi päättääkään. Tee ite tai oo hiljaa -tyyliin. Toki saa 

antaa palautetta.” 

Toimintaan osallistumattomuus, eli passiivisuus, pitäisi kuitenkin olla hyväksyttävää 

vapaaehtoisuuden näkökulmasta. Jos passiivisuutta tuomitaan, astuu se ristiriitaan osaston 

vapaaehtoisuuden periaatteen kanssa. Kysymys onkin se, miten passiivisten määrää 

vähennetään vapaaehtoisessa toiminnassa? Eräs haastateltavista pohti ratkaisua 

passiivisuuden vähentämiselle palkitsemisen muodossa: 

H10: “On tärkeetä, että on sellanen palkitsemismekanismi, joka vähän rohkasee 

että panostaa siihen ryhmätoimintaan kun ei oo suoraa kenenkään työnkuvassa 

hoitaa sitä asiaa.” 

Tällä hetkellä yle.devillä onkin meneillään kokeilujakso, jossa yle.deviläiset antavat 

toisilleen palautetta palautesovelluksen avulla ja eniten palautetta antaneet palkitaan 

kokeilujakson päätteeksi. Tällä yrityksellä yritetään aktivoida ihmisiä ja samalla lisäämään 

palautteen antoa ja saantia yhteisössä, jossa esimies ei ole antamassa sitä. 

 

5.2.4 Hiljaisten määrä 

Itseorganisoitumista rajoittaa se, että suuri osa yle.deviläisistä ei näy eikä kuulu. 

Haastateltavat kutsuivat näitä henkilöitä “hiljaisiksi”. Hiljaiset eroavat passiivisista siten, 

että hiljaisia ihmisiä tuskin edes tunnistetaan. Passiivinen yle.deviläinen saattaa kuitenkin 

olla yksilö, joka mielellään verkostoituu ja juttelee muiden kanssa ja on tällöin tuttu, mutta 

hän ei osallistu yle.devin toimintaan. Hiljaiset puolestaan eivät osallistu eivätkä 

verkostoidu, eivätkä muut yle.deviläiset tiedä henkilön olemassaolosta. Se, että hiljaiset 

eivät kuulu, koetaan ongelmalliseksi, koska heidän vointiaan ei tiedetä eikä heidän 
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mielipiteitään tai ideoitaan kuulla. Osa haastateltavista haluaisi kannustaa hiljaisia 

puhumaan ja osa pohtii, että onko hiljaisilla matalampi kynnys vaihtaa työpaikkaa. 

H1: “Mietin niitä [hiljaisia]. Jos ajattelee jotain Flowdock chattia, nii et niillä ois 

joku kanava, en tiedä mikä, sanoa vaikka anonyymisti, et jos niil on jotain mielessä. 

Ja siis tottakai, jos ei oo mitään, se on OK. Mut lähinnä se, että tuleeko ne hiljaiset 

kuulluksi aidosti ja aina. Ja et tuleeks meidän äänekkäiden välillä ehkä olla vähän 

hiljaa ja kuunnella. Haluaisin vaan et kaikki tulee kuulluksi.” 

H1 yllä toivoo, että hiljaisille löytyisi jokin oma turvallinen tapa ilmaista itseään. Hän 

hyväksyy siis sen, että kaikki eivät halua suoraa osallistua palavereihin, mutta pohtii, miten 

kaikkien mielipiteet saataisiin huomioitua. Samalla hän vetoaa yle.devin avoimuuden 

arvoon, että pakko mielipiteen jakoon ei tietenkään loppujen lopuksi ole. H8 alla pohtii 

myös keinoja hiljaisten kuulemiselle, mutta ei keksi tapaa: 

H8: “Se minkä haluaisin saada aikaiseksi, niin on se, että hiljaisten ääni tulis 

kuuluviin. Mut jos mul ois työkaluja siihen nii mä mielelläni käyttäisin niitä.” 

Hiljaisten kuulumattomuus on myös osan mielestä pois omasta verkostosta. Jos hiljaiset 

eivät jaa omaa osaamistaan eivät muut osaa kysyä oikealta henkilöltä apua: 

H7: “Ku meil on nyt sellasia ihmisiä joita en oo koskaan nähnyt enkä tiedä mitä ne 

tekee, nii se on pois siitä omasta verkostosta se mahdollinen arvo.” 

Etenkin nyt koronan aikana kun yle.deviläiset ovat tehneet etätöitä maaliskuusta 2020 asti 

on videokameroiden tärkeys noussut. H7 jatkaa keskustelemalla yle.devin weeklyjen 

potentiaalista verkostoitumiselle, mutta häntä harmittaa se, että osa ihmisistä pitävät 

kameransa suljettuna. Vaikka se puhuisivatkin, ei yhteys tunnu yhtä merkittävältä, kun jos 

tunnistaisi henkilön kasvot käytävällä. 

H7: “Nyt viel nää meidän omat weeklyt tai bi-weeklyt, nyt nekin on tullu 

hankalemmaksi kun… sä voit pitää tällasia weeklyjä kokoajan, se ei tuo haasteita 

jos tuntee ihmiset jo. Mut jos täysin tuntemattomat ihmiset joita et oo koskaan 
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nähny ja ne ei näytä videoita, nii et sä koskaan opikaan tuntemaan niitä. Ne on 

vaan ääni toisella puolella.” 

Lopuksi yksi haastateltavista keskustelee olevansa huolestunut hiljaisten hyvinvoinnista. 

H8: “Ja sit se mikä on mun mielestä huolestuttavaa, nii on tosi iso se hiljaisten 

porukka, joita ei koskaan näe eikä kuulu ikinä missään, ja sit ne on kuitenkin samaa 

tiimiä. Voisin kuvitella, että sil on niinkun isossa kuvassa niin haitallinen vaikutus 

johonkin sitoutumiseen ja niinkun innostumiseen asioista.” 

H8 olettaa osallistumattomuuden yle.devin toimintaan vaikuttavan yksilön sitoutumiseen ja 

motivaatioon töissä. Hiljaisten hyvinvoinnista välitetään ja heidän mielipiteitään 

haluttaisiin kuulla, jotta itseorganisoituminen edistyisi.   

 

5.2.5 Itserganisoitumista hidastava tekijä: vapaaehtoisuus 

Olen tämän tutkimuksen tuloksia läpi mennessäni maininnut useaan otteeseen yle.devin 

toiminnan perustuvan vapaaehtoisuuteen. Haluan painottaa, että vapaaehtoisuus koetaan 

hyvin tärkeänä ja se on yle.devin kantava periaate. Vapaaehtoisuuden myötä yle.deviläiset 

kokevat joustavuutta työssään ja heillä on valtaa päättää miten käyttävät aikansa. Mutta 

koska moni käyttää aikansa muihin asioihin kuin yle.devin toiminnan kehittämiseen, olen 

päättänyt ottaa vapaaehtoisuuden ylös tässä tutkimuksessa. Aihe on paradoksaalinen, sillä 

jos vapaaehtoisuutta ei olisi, ei ryhmä enää myöskään olisi itseorganisoituva, eli spontaani 

ja ilman käskyjä toimiva ryhmä. En siis pyri tällä luvulla osoittamaan, että vapaaehtoisuutta 

ei tule olla. Sen sijaan pyrin saamaan yle.deviläiset tiedostamaan, että vaikka 

vapaaehtoisuus on tärkeä ominaisuus yle.devin toiminnassa, hidastaa se selkeästi 

itseorganisoitumista. Tulen siksi puhumaan vapaaehtoisuudesta hidastavana tekijänä, en 

niinkään rajoittavana. 
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Vapaaehtoisuus hidastaa itseorganisoitumista siten, että se mahdollistaa ihmiset olemaan 

passiivisia tai priorisoimaan muut asiat yle.devin asioiden ylitse. Yle.deviläiset valitsevat 

päivittäiset työtehtävänsä yle.devin kehittämisen ylitse: 

H8: “Ihmisiä ei voi pakottaa mitenkään ja se onkin ollu yle.devin kantava ajatus 

alusta asti- että hommat toimii niinkun vapaaehtoisesti, eikä ketään pakoteta 

mihinkään. Toi on vaikea juttu, koska mä ymmärrän että on paljon ihmisiä jotka on 

vaan töissä, ja se on täysin fine. [...] Niin jos se työaika menee kokoajan niinkun 

sinne niin sanotusti oikeassa työssä nii ei siinä paljon jää välttämättä aikaa 

tällaiselle niinkun toiminnan kehittämiselle.” 

Vapaaehtoisuus ei toisin sanoen rajoita palvelukehitystiimien itseorganisoitumista, vaan 

yle.devin. Mutta koska keskityn tässä tutkimuksessa yle.devin itseorganisoitumiseen, en 

tiimien, on vapaaehtoisuus hidaste. Eräs haastateltava sanookin, että koska yle.devin 

kehittäminen tapahtuu oman päivittäisen työn ohella, on omien töiden myös sallittava 

ajallisesti se: 

H3: “Ja etenkin varmaan tollasen yle.devin kehittämisen kontekstissa nii… kun sitä 

tehdään oman työn ohella, nii siinä kaikki on mielellään mukana mut se aktiivisuus 

vaihtelee. Eli se perustuu vapaaehtoisuuteen. [...] Uskon et siel on hyvin aktiivista 

porukkaa, kunhan omat työt mahdollistaa sen, et on aikaa siihen osallistumiseen. 

Itellä on kaikki aika menny siihen [työhön]. Nii jääks porukalla silloin sit tarpeeksi 

aikaa yle.devin eteenpäin viemiseen?” 

H8: “Niin jos se [aika] menee kokoajan niinku sinne niin sanotusti oikeassa työssä, 

nii ei siinä paljon jää välttämättä aikaa tällaiselle niinkun toiminnan 

kehittämiselle.” 

Tältä kannalta vapaaehtoisuus on tärkeää, sillä sen myötä yle.deviläisten ei ole pakko 

käyttää ylimääräistä aikaa, jota heillä ei välttämättä ole, yle.devin kehittämiseen. Mikäli 

yksilöiden olisi ajanpuutteen lomassa pakko omista aikaa yle.deville, saattaisi työkuorma 
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nousta liian suureksi ja riskinä seuraisi loppuunpalaminen. Osa haastateltavista kuitenkin 

tunnistaa, että kyseessä on pikemminkin priorisointikysymys: 

H1: “Se mikä haittaa on se, että meillä on sitä faktuaalista työtä mitä meidät on 

tänne palkattu tekemään. [...] Aikaan ei voi aina vaikuttaa, mutta priorisointiin voi 

herätä. Kyl mä pidän tosi tärkeänä näitä yle.devin asioita ja pidän myös omaa 

aikaa tärkeänä. [...] Itse on ollu ehkä vähän hölmö, ku ei oo sanonu muille jutuille 

ei ja priorisoinu vikaksi yle.devin asiat.” 

H1 asettaa päivittäisen työnsä (“omaa aikaa”) ja yle.devin työn tasavertaisiksi ja pohtii 

priorisointejaan. Koska itseohjautuvassa työympäristössä töitä voi tehdä vaikka kuinka 

paljon oman kiinnostuksensa mukaan, kasvaa oma työtontti helposti hyvin suureksi. H1 

tunnistaa, että hänen tulisi oppia sanoa enemmän ei muille jutuille ja osallistua yle.devin 

toimintaan. H1 esittää myös hyvän pointin: miten aikaa voi säästää tai priorisoida 

yle.deville, kun hänet on nimenomaan palkattu tekemään työnsä palvelukehitystiimille? 

Tässä palaamme jälleen merkityksellisyyden aiheeseen: yle.dev on koettava 

merkitykselliseksi, jotta sen eteen halutaan tehdä töitä. H8 puhuu tästä: 

H8: “Nii toi [itseohjautuvan työkulttuurin kehittäminen] ois mun mielestä niinkun 

tavallaan kuitenkin tärkeetä ja kiinnostavaa duunia tehdä, koska se on kuitenkin 

meidän omaksi hyväksi. Ja sit se on tavallaan vähän niinkun sääli, että niin harvat 

on niissä mukana.” 

Vapaaehtoisuus hidastaa itseorganisoitumista myös sen myötä, jos ainoastaan yksi ja sama 

henkilö on aina valmis tekemään asioita. Tämä saattaa olla raskasta sille yhdelle henkilölle, 

joka uhraa itsensä asioiden eteen. Tämän lisäksi yhden henkilön ylläpitämät tapahtumat tai 

mallit eivät saa monipuolisuutta. Jos useampi ihminen vuorottelisi asioiden parissa, tulisi 

niistä monipuolisempia ja idearikkaampia. Olen jo käyttänyt kyseistä lainausta, mutta 

käytän sitä uudelleen sen sopivuuden takia: 

H6: “Et se [yle.devin toiminnan kehittäminen] ois ihan kaikkien juttu, se ois hyvä. 

Vähän niinkun tota, mun mielest se ei ollu kauheen- no, kattonu, et aika monessa 
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asiassa näyttää olevan [sama henkilö], vaikka kaikki on ihan yhtä kykeneviä 

tekemään sen homman. Se vois olla kuka vaan.” 

Vapaaehtoisuus mahdollistaa myös pahimmassa tapauksessa sen, ettei kukaan halua tehdä 

mitään asioiden eteen: 

H10: “Mitä sitte, kun ryhmä ei olekaan enää valmis kantaa vastuuta siitä? Ja sit 

ollaan tilanteessa, että ois hyvä olla taho joka sanois et no jonkun ois nyt hyvä 

hoitaa tää että toiminta pysyy hyvälaatuisena ja kivana. Tietty jos kukaan ei tee sitä 

ni silloin sitä ei varmaan koeta tärkeeksi.” 

H10 yllä ottaa tärkeän asian puheeksi. Mitä tulee tehdä, jos kukaan ei ole vapaaehtoinen? 

Kenties vapaaehtoisten puuttuminen merkitsee, ettei aihe ole tarpeeksi tärkeä tai merkittävä 

yle.deville. Tällainen ajatus on kuitenkin huolestuttava, sillä tärkeäksi koettu asia ei 

tarkoita, etteikö asia oikeasti olisi toiminnan kannalta hyvin tärkeä. Tällaisiin tilanteisiin 

yle.devillä ei löydy ennestään ohjeita tai toimintamallia, mikä tarkoittaa, että asiaa ei koeta 

tärkeäksi ja hylätään tai sitten asia jää roikkumaan. H10 jatkaa toteamalla, että yksilöiden 

pitäisi ehkä osata uhrata itseään enemmän. 

Olen nyt selvittänyt itseorganisoitumista rajoittavat tekijät ja yhden hidastavan tekijän. 

Yhteenveto ja keskustelu tuloksista löytyy seuraavasta luvusta, minkä jälkeen keskustelen 

tutkimuksen eettisyyden ja lopuksi esitän kehitysehdotukseni yle.deville sen 

itseorganisoitumisen kehittämiseksi.  
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6 POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, mitkä tekijät mahdollistavat ja 

rajoittavat itseorganisoitumista yle.devissä yle.deviläisten mielestä. Tässä luvussa 

keskustelen tulosten tieteellisestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. 

 

6.1 Lyhyt yhteenveto tuloksista 

Olen tässä tutkimuksessa tunnistanut yle.devin itseorganisoitumista mahdollistavia ja 

rajoittavia tekijöitä, joiden lisäksi yksi hidastava tekijä on tunnistettu. Yle.devin 

itseorganisoitumista mahdollistaa tekijöitä yksilön, yhteisön ja ympäristön tasolla. 

Yksilötasolla autonomiset ja itseohjautuvat yksilöt mahdollistavat itseorganisoitumista, 

mutta se edellyttää, että yksilö kokee pärjäävänsä itseohjautuvassa ympäristössä ja kokee 

työnsä sekä yle.devin merkitykselliseksi. Itseohjautuvat yksilöt tarvitsevat kuitenkin 

yhteisön tasolla yhteisen suunnan tai oikeaan suuntaan organisoitumisen. Yhteisön tasolla 

itseorganisoitumista mahdollistaa luottava, avoin ja rohkea keskustelukulttuuri, jossa 

toimintaa kehitetään aktiivisesti. Toiminnon vetäjä luo mahdollisuudet autonomialle ja 

toiminnan kehittäjät tukevat ja sparraavat yle.deviläisiä itseohjautuvuudessa. Tämän lisäksi 

yhteisön jäsenten tulee olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Yksilö- ja 

yhteisötason tekijät ovat mahdollisia ympäristön myötä, sillä Yle organisaationa luottaa ja 

luo puitteet itseorganisoitumiselle. Itseorganisoitumista puolestaan rajoittaa huonosti 

toteutettu perehdytysprosessi (onboarding), jonka myötä verkostoituminen ja toimintaan 

osallistuminen jäävät vähäiseksi. Yle.deviläisten passiivisuus ja hiljaisten määrä rajoittaa 

monipuolista ideointia ja toimintaan osallistumista, joiden pelätään haastavan osaston 

yhteisöllisyyttä osaston kasvaessa. Näiden rajoittavien tekijöiden lisäksi vapaaehtoisuus 

tunnistettiin hidastavaksi tekijäksi, koska asiat eivät edisty optimaalisimmalla tasolla. 

Vapaaehtoisuus on kuitenkin yle.devin kantava periaate, eikä sitä sen takia olla nimetty 

rajoittavaksi tekijäksi. 
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6.2 Keskustelua tuloksista 

Tuloksia tarkastellessa on huomattavissa useita yhtäläisyyksiä aiemman tutkimuksen 

valossa. Yle.deviläiset kokevat autonomian mahdollistavan itseorganisoitumista, kuten 

muun muassa Takeuchi ja Nonaka (1986) sekä Kramer (2017) väittävät. Autonomian 

myötä yle.deviläiset kokevat työn merkityksellisempänä ja täten motivaatio työnteolla 

säilyy korkeana, kuten Roberts, Hann ja Slaughter (2006) havaitsivat. Autonomian lisäksi 

oikeaan suuntaan organisoituminen ja yhteisten tavoitteiden omaaminen on tunnistettu 

tärkeäksi (Cockburn & Highsmith, 2001; Volberda & Lewin, 2003). Yhteisen suunnan 

omaaminen on hyvä yle.deviläisten sitoutumisen kannalta, sillä Moe ym. (2009) 

tutkimuksessaan olivat todenneet, että yksilöt, jotka ajavat vain omaa etuaan eivät sitoudu 

tiimin tavoitteisiin. Silti yle.devistä löytyy haastateltavien mukaan passiivisia ja hiljaisia, 

jotka eivät ole yle.devin toiminnan kehittämisessä mukana. Aiemman tutkimuksen 

perusteella voisimme todeta, että nämä yle.deviläiset eivät ole sitoutuneet ryhmän 

tavoitteisiin ja rajoittavat tällöin itseorganisoitumista. Passiivisuudesta puhuttaessa muun 

muassa H10 pohti palkitsemisjärjestelmien tarpeellisuutta, jotta ihmisiä saataisiin 

osallistumaan vapaaehtoisessa ympäristössä. Palkitsemisesta keskustelivat myös Moe ym. 

(2009), kun he pohtivat palkitsemisen täytyvän tukea sekä asiantuntijoita, että generalisteja. 

Vaikka yle.deviläiset eivät keskustelleet asiantuntijakulttuurin roolista 

itseorganisoitumiselle, ovat heidän ajatuksensa palkitsemisjärjestelmästä saman tyyppistä: 

kaikilla tulee olla mahdollisuus tulla palkituksi osallistumisen myötä. Tuloksissa 

haastateltavat totesivatkin, että kuka tahansa voi osallistua toiminnan kehitykseen, jolloin 

kaikilla olisi mahdollisuus tulla palkituksi. 

Esimiehen perinteisen roolin sijasta yle.devin vetäjä luo mahdollisuuden autonomiselle 

käyttäytymiselle ja jättää asemavaltaansa käyttämättä. Yle.devin vetäjän rooli kuvastaa 

hyvin Vidgen ja Wangin (2009) kuvausta itseorganisoituneen ryhmän esimiehestä, joka 

toimii enemmän fasilitaattorina kuin esimiehenä. Tämän lisäksi Volberda ja Lewin (2003) 

myös väittävät, ettei itseorganisoitunut ryhmä tarkoita esimiehen tarpeettomuutta. Tämä 

tunnistettiin yle.devissä, missä jäsenet kokevat vetäjän tarpeellisena, sillä ryhmä täysin 

tasavertaisia henkilöitä ilman spontaanisti syntyvää johtajaa nähdään epätodennäköisenä. 
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Yle.devissä myös kehittäjien ja PeopleOPS:n rooli nousi hyvin vahvasti esille, toisin kuin 

aiemmassa tutkimuksessa. Tämä johtuu osittain varmasti siitä, että vapaaehtoisuuden myötä 

aktiivisia kehittäjiä ja PeopleOPS toiminto on välttämätön, jotta asiat edistyisi. Aikaisempi 

tutkimus perustuu työryhmien itseorganisoitumiseen, kun taas yle.devin perustuu 

vapaaehtoiseen toiminnan kehittämiseen, jolloin tuntuu melko luonnolliseslta, ettei tällaista 

teemaa esiinny aikaisemmassa tutkimuksessa. Teema on kuitenkin hyvin tärkeä tässä 

tutkimuksessa, jossa vapaaehtoisuus mahdollistaa passiivisuuden.  

Luottamus itseen, toisiin ja organisaatioon ovat myös oleellisia itseorganisoitumisessa 

(Küsters, 2016; Paju, 2017). Toimintaympäristön luotto yle.deviin mahdollistaa myös sen 

autonomisen toimimisen. Kuten Takeuchi ja Nonaka (1986) osoittivat, rajoittaa 

organisaation kontrolli ja turha raportointi ryhmän itseorganisoitumista, jolloin koko 

organisaatio saattaa kärsiä. Haastateltavat kokevat omat tekemisensä varsin autonomiseksi, 

eikä organisaation valtarakenteet rajoita liiakseen toimintaa. Organisaation rajat koetaan 

kuitenkin haasteelliseksi sitä mukaa, kun yle.dev kasvaa yhä suuremmaksi ja 

kompleksisemmaksi. Kuten Ashmos ym. (2002) väittävät, ovat ympäristö ja kompleksi 

systeemi riippuvaisia toisistaan, ja ne kehittyvät yhtäaikaisesti toisiinsa sopeutuen. 

Yle.devin kasvu nähdään ongelmallisena, sillä systeemi kehittyy yhä kompleksisemmaksi, 

mutta Yle ympäristönä ei kehity yhtä nopeaan tahtiin. Siksi haastateltavat pohtivatkin, että 

seuraava luonnollinen askel kehittää itseorganisoitumista on levittää itseohjautuvaa 

kulttuuria muualle organisaatioon. 

Osaston kasvun myötä myös verkostoituminen osoittautui tärkeäksi yle.deviläisten 

keskuudessa. Ashmos ym. (2002) väittävätkin, että verkostoituminen on tärkeää, sillä 

yksilöt oppivat tuntemaan toistensa osaamiset, mikä rikastuttaa yksilöiden välistä 

yhteistyötä. Monipuolinen verkosto johtaa myös Takeuchin ja Nonakan (1986) mukaan 

rikkaampaan ideointiin, mitä myös yle.deviläiset arvostavat. Yle.deviläiset tosin kokevat 

passiivisten ja hiljaisten yksilöiden rajoittavan tällaista monipuolista ideointia, sillä he eivät 

osallistu siihen. Yle.deviläisille verkostoituminen on siis keino ylläpitää hyvää 

yhteisöllisyyden tunnetta, jotta keskustelukulttuuri pysyy avoimena ja luottamuksellisena. 

Tämä koetaan tosin haasteelliseksi, kun oman osaston ihmisiä ei edes tunneta. Jos uutta 
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yle.deviläistä ei perehdytyksen aikana vedetä mukaan yle.devin toimintaan, saattaa hän 

jäädä palvelukehitystiimiinsä eikä uskaltaudu tutustua muihin yle.deviläisiin.  

Perehdytystä ei mainittu aiemmassa kirjallisuudessa rajoittavana tai mahdollistavana 

tekijänä, mutta sen rooli on tärkeä tässä tutkimuksessa. Uskon jälleen tämän johtuvan 

osaston vapaaehtoisen luonteen takia ja siitä, että yle.deviläiset saavat ja perehdytyksen 

omissa palvelunkehitystiimeissään, mutta eivät yle.devissä. Oikein ja hyvin tehtynä 

perehdytys saattaisi ratkaista useita itseorganisoitumista rajoittavia tekijöitä yle.devin 

tapauksessa. Se saattaisi edistää verkostoitumista, vähentää passiivisuutta ja hiljaisten 

määrää, jolloin yhteisöllisyys säilyisi hyvänä ja osaston kasvu ei nähtäisi kärsivän yhtä 

paljon. On myös mielenkiintoista huomata, kuinka esimerkiksi vapaaehtoisuuden 

mahdollistama passiivisuus nähdään rajoittavana tekijänä, mutta samalla vapaaehtoisuus 

tarkoittaa tämän ominaisuuden hyväksymisen: on okei olla osallistumatta. Vapaaehtoisuus 

luo toisin sanoen ristiriitaisuuksia itseorganisoitumisessa, jossa ketään ei tuomita 

osallistumattomuudesta, mutta passiivisuus nähdään kuitenkin negatiivisena ominaisuutena. 

Passiivisuus saattaa herättää negatiivisia tunteita, sillä muut osallistujat saattavat tuntea 

epäreiluuden tunnetta siitä, että he tekevät töitä yle.devin yhteisen parhaan kehittämiseksi, 

kun passiiviset taas eivät.  

Yhteenvetona, tutkimukseni on tukenut aiemman tutkimuksen tuloksia itseorganisoitumista 

mahdollistavista ja rajoittavista tekijöistä. Se painottaa samoja mahdollistavia asioita, mutta 

rajoittavat tekijät olivat tälle tutkimukselle omalaatuisempia, kuten esimerkiksi perehdytys 

ja vapaaehtoisuus. Väitän tämän johtuvan siitä, että aiempi tutkimus keskittyi 

organisaatiotiimeihin, jotka toimivat itseorganisoidusti päivittäisessä työnteossa, jossa 

vapaaehtoisesti toimiminen ei ole vaihtoehto ja jossa työhön on perehdytettävä. Tässä 

tutkimuksessa en ole ottanut kantaa yle.deviläisten itseorganisoitumiseen 

palvelunkehitystiimeissä, joissa työn tekeminen ei ole vapaaehtoista ja perehdytykset 

tehdään. Tämän tutkimuksen tuloksia lukiessa ja hyödyntäessä on siis tärkeä muistaa, että 

tapauksena on toiminut vapaaehtoispohjalta toimiva verkosto. Koen kuitenkin tulosten 

olevan yleistettävissä muihin organisaatioihin ja tiimeihin, vapaaehtoisuus pois lukien.  
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6.3 Tutkimuksen etiikka 

Laadullista tutkimusta tehdessäni olen joutunut tekemään tiettyjä eettisiä valintoja ja 

huomioita. Ensinnäkin, tutkijan on oltava rehellinen ja avoin haastateltaville heidän 

henkilötietojensa käsittelystä (Informointi henkilötietojen käsittelystä, 2020). 

Haastatteluiden alussa selvitin tutkittaville kuvattujen videoiden olevan aineisto litterointia 

varten, jotka kaikki tuhotaan, kun tutkielma on valmis. Toiseksi, haastateltavien 

anonymiteetti on säilytettävä (Tunnisteellisuus ja anonymisointi, 2019). Haastateltavien 

anonymiteettia on varjeltu tutkimuksen läpi ja tuloksissa esitettyjä lainauksia on tarvittaessa 

muokattu siten, ettei henkilöä voi tunnistaa. Yhdessä tapauksessa otin henkilöön yhteyttä ja 

kysyin, onko hän tunnistettavissa hänen sanomastaan lauseesta ja selvitimme asian. 

Kolmanneksi, haastattelukutsua luodessani pohdin, ketkä haluan siihen osallistuvan. Voisin 

itse valita haastateltavat ja täten varmistaa, että saisin kymmenen haastateltavaa eri 

työsuhteilla ja -tehtävillä tai pyytää yle.deviläisiä vapaaehtoisesti osallistumaan 

tutkimukseen. Päätin olla valitsematta itse ehdokkaita ja laitoin yleisen viestin, jotta en 

vaikuttaisi liikaa tuloksiin valitsemalla henkilöitä itse. Tämän varjopuoli oli toki se, että 

tuloksissa mainitut “hiljaiset” oletettavasti jäivät tutkimuksen ulkopuolelle, kun taas he, 

jotka uskalsivat ilmoittautua minulle, pääsivät haastatteluun. 

Haastatteluprosessin lisäksi tutkijan tulkinnallinen rooli vaatii pohdintaa. Minulla on 

tutkijana ollut vaikutus tuloksiin siten, että olen itse tulkinnut haastateltavien vastaukset. 

Tutkijan roolin lisäksi olen toiminut harjoittelijan roolissa tuloksissa mainitussa 

PeopleOPS-toiminnossa. Olen täten ollut mukana työpajoissa sekä osallistujan että vetäjän 

roolissa ja välillä auttanut tiimejä fasilitoimalla heidän palavereitaan. Olen täten ollut 

luonnollisessa yhteydessä ihmisiin ja havainnoinut ympärillä tapahtuvia asioita sekä 

tietoisesti että epätietoisesti. Tuloksia analysoidessani pyrin parhaani mukaan jättämään 

omat mielipiteeni ja kokemukseni yle.devin itseorganisoitumisesta tutkimuksen 

ulkopuolelle. Etuna näen sen, että minulla ei ole ennestään kokemusta itseohjautuvasta 

työkulttuurista, joten olen tarttunut aiheeseen niin ennakkoluulottomasti kuin mahdollista. 

Työsuhteeni myötä yhdeksän kymmenestä haastateltavasta oli minulle ennestään tuttuja. En 

koe tätä kuitenkaan ongelmalliseksi, sillä haluan uskoa, että yle.deviläiset ovat rakentaneet 
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luottamusta minuun tutkijana, jolloin he pystyivät huoletta luottamaan siihen, että 

varmistan heidän anonymiteettinsä. Tässä tapauksessa uskon myös, että haastateltavien on 

ollut helpompi puhua tutun henkilön haastattelemana, sillä olen tutkijana jo yle.devin 

verkostomaiseen konseptiin tuttu ja ymmärrän yle.deviläisten kokonaiskuvan.  

Tärkeää on myös keskustella tutkimuksen reliabiliteetista ja validiteetista. Reliabiliteetti 

tarkoittaa, kuinka luotettavaa tulokset ovat ja kuinka hyvin kyseisen tutkimuksen voi 

replikoida tai toistaa (Paavilainen, 2012, s. 35-36). Emme koskaan voi tietää vastaavatko 

haastateltavat sosiaalisesti hyväksyttävillä vastauksilla, mutta uskon yle.deviläisten aidosti 

haluavan kehittää itseorganisoitumistaan ja täten vastaavan rehellisesti. Myös se, että 

haastateltavat ilmoittautuivat vapaaehtoisesti haastatteluun, kuvastaa heidän haluaan olla 

aidosti avuksi. Laadullista tapaustutkimusta ei ole tarkoitus yleistää, ja sen replikointi on 

hyvin vaikeaa. En kuitenkaan koe reliabiliteettia huonoksi tai edes ongelmalliseksi tässä, 

sillä aihe on hyvin elävä ja tilanneriippuvainen. Validiteetti puolestaan tarkoittaa sitä, 

ovatko valitut menetelmät mitanneet juuri sitä mitä tutkitaan (Paavilainen, 2012, s. 35). 

Tarkoituksenani on ollut selvittää itseorganisoitumista mahdollistavia ja rajoittavia 

tekijöitä, ja näin olen tehnyt haastatteluiden avulla ja olen edellisessä luvussa selvittänyt 

tulokset näihin kysymyksiin. Tutkimukseni on täten validi. 

Tutkimuksen vahvuudet ovat olleet rikas ja yksityiskohtainen tieto yle.devin 

nykytilanteesta. Tämän lisäksi aihe on hyvin ajankohtainen ja olemassa oleva empiirinen 

tutkimus siitä on vähäistä. Tutkimus on myös vahvistanut aiempaan tutkimukseen 

perustuvia väitteitä esimerkiksi esimiesten mahdollistavasta roolista ja yhteisöllisyyden 

tärkeydestä itseorganisoitumiselle. Tutkimuksen puutteet tai heikkoudet ovat, että ladullisen 

tutkimuksen myötä olen vain saanut kymmenen henkilön näkemyksen 

itseorganisoitumisesta, kun taas määrällisellä tutkimuksella useamman henkilön mielipide 

olisi voinut tulla esille esimerkiksi anonyymisti. Tapaustutkimuksena tulokset eivät 

myöskään ole replikoitavissa, sillä sama tutkimus vuoden 2021 aikana saattaisi antaa jopa 

yle.deville aivan eri tulokset. Tutkimusta hankaloitti vuoden 2020 etätyöjärjestelyt ja ne 

saattoivat vaikuttaa tuloksiin siten, että esimerkiksi yhteisöllisyyden merkitys koettiin 

normaalia tärkeämpänä.  
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Koen tutkimukseni seuranneen hyviä eettisiä käytäntöjä siten, että olen tutkinut sitä mitä 

pitikin, kunnioittanut tutkittavia ja esittänyt heidän versionsa todellisuudesta niin aidosti 

kuin suinkaan pystyn ja olen noudattanut tieteellisiä menetelmiä/käytäntöjä. 

 

6.4 Tulosten pohjalta laadittuja kehitysehdotuksia itseorganisoitumiselle  

Olen tulosten perusteella laatinut pari kehitysehdotusta yle.deville ja miksei myös muille 

organisaatioille, jotka pohtivat omaa itseorganisoitunutta toimintaansa. Ehdotukset alla 

eivät ole tärkeysjärjestyksessä. 

Ensimmäinen ehdotus: panostakaa perehdytykseen. Epäonnistuneen perehdytyksen 

myötä verkostoituminen jää vähäiseksi, passiivisuus lisääntyy ja hiljaisten määrä kasvaa. 

Tämän myötä yhteisöllisyys kärsii ja osaston kasvu koetaan haasteelliseksi. Ehdotan siksi, 

että yle.deviläiset perustavat työryhmän suunnittelemaan onboarding -prosessin, jonka 

tehtävä on osallistaa ja vetää uusi yle.deviläinen mukaan yle.devin toimintaan heti alusta 

lähtien, jolloin kynnys osallistua ja verkostoitua olisi matalampi. 

Toinen ehdotus: tiedostakaa vapaaehtoisuuden tuomat haasteet. Vapaaehtoisuus 

mahdollistaa passiivisuuden, mutta en menisi poistamaan vapaaehtoisuutta. Uskon 

vapaaehtoisuuden olevan tärkeä osa yle.deviä ja yle.deviläiset arvostavat sitä suuresti. Sen 

sijaan haluan kaikkien yle.deviläisten tiedostavan, että vapaaehtoisuuden myötä heidän 

itseorganisoituminen ei tapahtu optimaalisella tasolla. Suurimpana ongelmana 

vapaaehtoisuudessa näen kuitenkin sen, että yle.devillä ei tällä hetkellä ole linjauksia tai 

toimintatapaa tilanteille, missä asioita on pakko tehdä mutta kukaan ei halua tehdä niitä. 

Ehdotan, että yle.dev laatii ohjeistuksen tällaisille tilanteille. Mikäli yle.deviläiset kuitenkin 

uskovat siihen, että haluttomuus tehdä asioita on sama asia kuin asian turhuus, koen 

hyödylliseksi turhien asioiden määrittelyn. Minkälainen tehtävä tai asia on turha? 

Kolmas ehdotus: vahvistakaa yhteisöllisyyttä. Luotettava ja avoin yhteisö koetaan 

arvokkaana ja ehdotan, että yhteisöllisyyden ylläpitämistä ja kehittämistä jatketaan 



69 

 
aktiivisesti. Esimerkiksi tiimipäivien rooli kasvaa osaston kasvun myötä ja ehdotan, että 

kahden suuren tiimipäivän sijaan vuodessa tulisi järjestää useampi tiimipäivä mutta 

pienemmällä panostuksella. Tällöin tiimipäiviä olisi useammin ja koska päivien ei tarvitse 

olla täynnä suuria suunnitelmia ja yllätyksiä, on kynnys myös pienempi järjestää sekä 

osallistua. Tiimipäivien myötä yhteisöllisyys ja verkostoituminen lisääntyvät, joka 

mahdollisesti vähentäisi passiivisuutta ja lisää rohkeutta osallistua yle.devin toimintaan. 

Tiimipäivillä kaikki pääsevät myös ohjelmasta riippuen puhumaan yle.devin toiminnasta 

nyt ja tulevaisuudessa, jolloin oikeaan suuntaan organisoituminen helpottuu palautteen ja 

viestinnän kautta.  

Neljäs ehdotus: kartoittakaa yle.deviläisten kokemus yle.devin merkityksellisyydestä. 

Paljon pohdintaa on käyty hiljaisten ja passiivisten yle.deviläisten sitoutumisesta työhön. 

Ehdotan, että yle.deviläisiltä kysytään (anonyymisti?) esimerkiksi kyselyn muodossa, 

kuinka merkityksellisenä he kokevat yle.devin ja miksi he osallistuvat tai eivät osallistu sen 

toimintaan. Yle.dev tulisi kokea merkitykselliseksi, jotta sen eteen haluaa tehdä 

vapaaehtoisesti töitä, joten kyselyn tulosten pohjalta yle.deviläiset voivat pohtia, mikä 

tekisi toiminnon kehittämisestä merkityksellisempää.  

Viides ehdotus: osallistakaa ihmisiä yle.devin toimintaan. Passiivisuuden myötä 

itseorganisoituminen ei kehity optimaalisella tasolla. Yle.deviläisiä tulee osallistaa 

toimintaan esimerkiksi kannustamalla, innostamalla ja vetämällä mukaan toimintaan. 

Palkitsemisjärjestelmien suunnittelu saattaa myös motivoida ihmisiä osallistumaan 

vapaaehtoiseen toimintaan, mikäli sitä ei ennestään koeta merkitykselliseksi. Esimerkiksi 

tällä tällä hetkellä on menossa kokeilu, jossa ne yle.deviläiset, jotka antavat eniten 

palautetta muille, palkitaan. Kokeilulla pyritään kannustamaan ihmisiä antamaan enemmän 

palautetta toisilleen. 

Kuudes ehdotus: viestikää rennosti, mutta tiedottakaa ajatuksella. Oikeaan suuntaan 

organisoituminen vaatii viestintää ja palautteen antoa ja saantia. Rentoa viestintää 

arvostetaan, ja kannustan yle.deviä jatkamaan sen kanssa. Tiedottamisesta puhuttaessa 

haastateltavat usein kuitenkin mainitsivat informaatioähkyn hankaloittavan halukkuutta 
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sisäistää asioita. Vaikka tutkimukseni ei perustu havainnointiin, olen kuitenkin 

työyhteisössä mukana olleena huomannut, että yle.devin yhteisessä Flowdockissa saattaa 

viikon olla hiljaista mitä tulee tiedottamiseen, ja yhtäkkiä samana päivänä kolme henkilöä 

tiedottaa informaatiopainavista asioista. Tiedottaminen on tärkeää, mutta sille löytyy oikea 

ja väärä paikka ja aika. Ehdotan, että yle.deviläiset pohtivat tiedottamisen ”strategiaa” ja 

minkälainen tiedotus olisi helppo ja nopea sisäistää. 

Yle.devillä on suuri potentiaali kehittyä hyvin itseorganisoituvaksi verkostoksi ja olen 

kiitollinen, että sain avustaa heitä siinä. Toivottavasti yle.deviläiset ovat kokeneet 

tutkimuksen hyödylliseksi ja saaneet tämän myötä lisää ymmärrystä ja arvostusta 

itseohjautuvaa kulttuuria kohtaan. Toivon näiden tulosten myös antavan yhteiskunnallista 

merkitystä ryhmän itseorganisoitumisesta, jonka empiirinen tutkimus tulee käytännön 

kokeilujen jälkijunassa. Itseorganisoituminen ja itseohjautuminen ovat työelämän uusi 

trendi, ja uskon niiden vahvistuvan ennästään. On tärkeää ymmärtää, miten itseorganisoitua 

tehokkaasti ja sujuvasti, jotta kompleisessa ympäristössä toimiminen olisi kaikille 

mielekästä. Tämä tutkimus on myös antanut tietoa toiminnasta, joka perustuu 

vapaaehtoisuuteen, ja kannustankin tulevia tutkimuksia syventymään itseorganisoitumiseen 

nimenomaan vapaaehtoistoiminnassa, jossa yksilöiden oma motivaatio ja aktiivisuus 

korostuvat.  

Itseorganisoituminen on hyvin kompleksi ilmiö, eikä helppoja ja suoraviivaisia vastauksia 

sujuvaan itseorganisoitumiseen täten ole. Vaikka tulokset ovat yle.deville ominaiset, saattaa 

niistä olla jonkinlaista hyötyä toiselle organisaatiolle, joka pyrkii kehittämään toimintaansa. 

Yle.dev on myös osoitus siitä, että suuressa julkisessa organisaatiossa on mahdollista luoda 

itseohjautuva kipinä, joka lähtee kokeilemaan tekemistä muuten hierarkkisessa 

ympäristössä ja kykenee innostamaan muita osastoja mukaan. Yhteiskuntamme siirtyy yhä 

modernimman työkulttuurin suuntaan ja arvaan, että itseohjautumista ei kohta enää nähdä 

etuna vaan pikemminkin normaalina ja luonnollisena osana työtä. Sen tutkiminen on 

tärkeää, jotta ryhmät ja organisaatiot osaavat suunnitella oman kehityspolkunsa kohti 

itseohjautuvampaa työkulttuuria.  
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LIITTEET 

LIITE 1: Haastattelukutsu 

Hei yle.dev:läiset! 

Nimeni on Emilia ja opiskelen sosiaalipsykologiaa viidettä vuotta Helsingin yliopistolla. Liiityin yle.dev:n 

joukkoon helmikuussa 2020 työstääkseni pro-gradu tutkimusta yle.devin itseorganisoitumisesta. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät ja rakenteet mahdollistavat ja rajoittavat yle.deviläisten 

itseorganisoitumista.  

Itseorganisoituminen tarkoittaa ryhmän kykyä toimia (organisoitua) spontaanisti ilman ulkoista kontrollia. 

Tehokkaassa itseorganisoitumisessa ryhmän jäsenet organisoituvat yhdessä tärkeiden asioiden ympärille. 

Tutumpana määritelmänä lienee itseohjautuvuus, joka puolestaan tarkoittaa yksilön kykyä toimia 

omaehtoisesti, eli ilman ulkoista kontrollia. Selkeyden vuoksi käytän näitä kahta käsitettä synonyymisanoina 

haastatteluiden aikana. 

Etsin nyt haastateltavaksi yle.dev:läisiä, jotka ovat kiinnostuneita jakamaan näkemyksiään ja 

kokemuksiaan yle.devin itseorganisoitumisesta.  

Osallistujan työsuhteen pituudella tai itseorganisoitumisen tietämyksen määrällä ei ole merkitystä - kuka 

tahansa aiheesta kiinnostunut on lämpimästi tervetullut keskustelemaan kanssani! Ainoana kriteerinä on, että 

kuulut yle.dev:n osastoon. 

Yksilöhaastattelut toteutetaan toukokuun 2020 aikana tai toisena sovittuna aikana, kuitenkin niin pian kuin 

mahdollista. Haastattelut kestävät noin 1-1,5 tuntia ja järjestetään poikkeusoloista johtuen etäkeinoin Google 

Meets:llä. Haastattelut nauhoitetaan Meets:n tallennustoiminnolla analysointia varten ja kerättyä aineistoa 

tullaan käyttämään vain tutkimustarkoituksiin. Haastateltavien henkilöllisyys säilyy anonyymina koko 

tutkimuksen ajan. 

Mikäli sinua kiinnostaa osallistua tutkimukseen voit ilmoittautua huikaisemalla minulle esimerkiksi 

Flowdockissa tai laittamalla minulle sähköpostia emilia.sundholm@yle.fi. Järjestän meille ajan ja Google 

Meets linkin. Mikäli sinulla on toiveita ajankohdasta, ilmoitathan siitä viestissäsi. Haastatteluun ei tarvitse 

valmistautua mitenkään. 

Vastaan myös mielelläni kysymyksiin tutkimukseen liittyen. Kiitos avustanne!  

Ystävällisin terveisin, Emilia Sundholm 
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LIITE 2: Haastattelurunko. 

Alkulämmittely, tarkoituksena luoda rento ilmapiiri ja lämmitellä  

•   Kauan olet ollut töissä Ylellä ja yle.devin yksikössä? 

•   Mikä on työnimikkeesi ja mitä teet työksesi? 

•   Miten kuvailisit normaalia työpäivää tai viikkoa Ylellä?  

(Esimerkkikysymyksiä, jos haastateltava vastaa lyhyesti tai saa black outin:) 

•   Minkälainen työaika sinulla on? 

•   Mistä työtä tulee sinun tehtävälistallesi? Mitä teet? 

•   Koostuuko päiväsi palavereista tai työpisteellä työskentelystä? 

•   Teetkö enemmän itsenäistä työtä tai työskenteletkö ihmisten parissa? 

Yle.dev perustettiin melkein vuosi sitten ja omaksui heti alkuun tavoitteen kehittää 

itseohjautuvaa työkulttuuria.  

1.   Koetko, että toimitte itseohjautuvasti/itseorganisoidusti? Miksi? Miten se näkyy? 

2.   Tuleeko sinulle mieleen jotain toimintatapoja, prosesseja tai tapahtumia, joissa 

organisoidutte itseohjautuvasti? 

Kuvittele mielessäsi jokin prosessi tai tilanne, jossa toimitte itseohjautuvasti: 

1.   Mikä mielestäsi edesauttaa itseohjautumista? Miksi? 

2.   Entä mikä estää itseohjautumista? Miksi?  

3.   Mikä on mielestäsi ollut haastavaa joko itsellesi tai koko yle.dev:lle 

itseohjautuvuuden/itseorganisoitumisen takia? Miksi se on ollut haastavaa? Miten olet 

toiminut/miten yle.dev on toiminut näissä tilanteissa?   
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Esitän sinulle väittämän, joka perustuu aiempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen 

itseorganisoitumisesta. Toivon, että otat väitteeseen kantaa oman kokemuksen pohjalta. 

Toimiva itseorganisoituminen koostuu monesta eri tekijästä, mutta yksi tekijä nähdään jopa 

edellytyksenä sille, nimittäin toimiva viestintä. 

1.   Mitä mieltä olet väittämästä, että tehokas ja tiivis sisäinen ja ulkoinen viestintä on edellytys 

itseorganisoitumiselle?  

2.   Miten sisäinen viestintä toteutuu yle.dev:llä? Entä ulkoinen? 

Koetko itseohjautuvuuden antavan työllesi lisäarvoa, jos sitä vertaillaan hierarkkisempaan 

organisaatiomalliin? Miten/miksi? Millaisessa tilanteessa nämä hyödyt voisi kääntyä 

haitoiksi? 

Itseohjautumisessa on tärkeää, että henkilö on sisäisesti motivoitunut, ja sisäinen motivaatio 

riippuu yksilön autonomian, yhteisöllisyyden ja kyvykkyyden kokemuksesta. 

•   Autonomia: Kuinka paljon koet pystyväsi vaikuttaa asioihin töissä? Mihin asioihin 

voit vaikuttaa? Koetko, että haluaisit pystyä vaikuttaa lisää - mihin? 

•   Kyvykkyys: Onko sinulle tullut tilanteita työtehtävissäsi, joissa huomaat ettet omaa 

tarpeeksi osaamista sen tekemiseen. Miten toimit? Entä miten varmistat, että 

osaamisesi pysyy ajankohtaisena? 

•   Yhteisöllisyys: Voisitko kuvailla yle.dev:n ryhmähenkeä? Minkälainen yhteishenki 

ihmisten välillä on?   

Miten tekisit yle.dev:n itseohjautuvasta työkulttuurista vielä paremman? tai: Miten edistäisit 

itseohjautuvuutta yle.dev:ssä? 

Tuleeko sinulla vielä jotain mieleen itseohjautuvuudesta/itseorganisoitumisesta, mistä 

haluaisit jutella? 

Kiitos haastattelusta! Jos sinulla tulee myöhemmin mieleen jotain, ota toki yhteyttä vaikka 

flowdockissa tai sähköpostitse.  
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LIITE 3: Taulukko 1. Kuvaus itseorganisoitumisen mahdollistavista tekijöistä. 

Teema Kuvaus 

Yhteisöllisyys Hyvä yhteisöllisyys mahdollistaa itseorganisoitumisen, sillä yhteisössä vallitsee 
avoin ja rohkea keskustelukulttuuri, jossa yksilöt luottavat toisiinsa. Yksilöt 
saavat jakaa ja olla jakamatta mielipiteitään, eikä ketään arvostella. 

Itseohjautuvat yksilöt Itseorganisoitumista mahdollistaa yksilö, joka kykenee tai tykkää toimia 
itseohjautuvasti. Itseohjautuminen nähdään elämäntapana. Itseohjautuva 
tekeminen edellyttää kuitenkin, että työ koetaan merkitykselliseksi itselle, muille 
ja yle.deville. 

Toiminnan kehittäjät PeopleOPS ja muut aktiiviset yle.deviläiset mahdollistavat itseorganisoitumisen 
kehittämällä työkulttuuria ja toimintaa yhä itseohjautuvammaksi. 

Toiminnon vetäjä Itseorganisoitumista mahdollistaa toiminnon vetäjä, joka luo mahdollisuuksia 
toimia itseorganisoidusti ja antaa yksilöille tila toimia autonomisesti.  

Oikeaan suuntaan 
organisoituminen 

Itseorganisoitumista mahdollistaa yle.deviläisten keskittyminen tärkeiden ja 
merkityksellisten asioiden ympärille. Viestintä ja palaute avustaa yle.deviläisiä 
tunnistamaan yhtiölle tärkeät asiat. 

Verkostoituminen Itseorganisoitumista mahdollistaa verkostoituminen, jonka myötä yksilöt 
tutustuvat toisiinsa ja oppivat tuntemaan toistensa osaamiset. Verkoston myötä 
yle.devin toimintaan osallistuminen on helpompaa. 

Toimintaympäristö Toimintaympäristö mahdollistaa yle.devin itseorganisoitumisen, sillä Yle luottaa 
yle.devin toimintaan ja antaa sille tilaa toimia autonomisesti. Sen lisäksi 
toimintaympäristöstä löytyy sparraustukea. 
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LIITE 4: Taulukko 2. Kuvaus itseorganisoitumisen rajoittavista tekijöistä. 

Teema Kuvaus 

Onboarding –
prosessi 
(perehdytys) 

Uuden tulokkaan onboarding ja perehdytys rajoittaa itseorganisoitumista, sillä 
sellaista ei nykyiseltään ole eivätkä vapaaehtoistoiminnan perusteella toimivat 
perehdyttäjät, eli ”buddyt”, välttämättä itsekään osallistu toimintaan. Tulokas ei 
täten pääse mukaan yle.devin toimintaan tai verkostoon. 

Osaston kasvu 

 

Osaston kasvu nähdään rajoittavana tekijänä, sillä se hankaloittaa verkostoitumista, 
lisää passiivisuutta ja hiljaisten määrää. Osaston kasvu viittaa myös 
itseohjautuminen kehittymiseen, mikä on hankalaa kun organisaation hierarkkiset 
rakenteet tulevat vastaan. 

Passiivisuus Itseorganisoitumista rajoittaa vapaaehtoisuuden mahdollistava passiivisuus, jolloin 
ainoastaan osa yle.deviläisitä pyrkii kehittämään yle.devin toimintaa. Asiat eivät 
tällöin etene optimaalisimmalla tavalla. 

Hiljaisten määrä Yle.devillä on yksilöitä, joita ei näy eikä kuulu. Itseorganisoitumista rajoittaa se, 
etteivät kaikki tule kuulluksi eivätkä kaikki osallistu toimintaan.  

Vapaaehtoisuus Vapaaehtoisuus on pikemminkin hidaste kuin rajoite itseorganisoitumiselle. 
Vapaaehtoisuus on yle.devin kantava periaate, mutta se mahdollistaa passiivisuuden 
ja hiljaisten määrän, mutta samalla sitä arvostetaan sen tuoman vapauden takia. 

 

 


