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Esipuhe

Laatu ja laadun parantamiseksi tehtävä työ on merkittävässä asemassa korkeakoulujen toi-
minnan kehittämisessä. Ammattikorkeakoulujen toiminnan laatua on arvioitu useissa eri
yhteyksissä, ja ehkä nämä arvioinnit ovat virittäneet halun paneutua siihen, miten ammatti-
korkeakoulun henkilöstö ylipäätään käsittää laadun.

Tälle tutkimustyölle perustan ovat luoneet lisensiaattiopintoihini ja PD-opintoihini teh-
dyt opinnäytetyöt sekä työni Oulun seudun ammattikorkeakoulun kehitysjohtajana, jossa
tehtävässä eräänä vastuualueena on arviointi- ja laatutyön kehittäminen. Työtäni on ohjan-
nut alusta alkaen ajatus siitä, että organisaation laadun tekijöitä on useita. Ilmapiiri yhtenä
laadun tekijänä nousi mielenkiintoni kohteeksi ehkä siitä syystä, että ammattikorkeakoulu
oli muotoutumassa omaksi kokonaisuudekseen useiden erilaisten oppilaitosten perustalta,
eikä tämä muutos ollut ongelmatonta.

Tutkimukseni ohjaajaksi sain professori Pekka Ruohotien, jonka asiantunteva, innostava
ja vaatimustasoa vähitellen nostava ohjaus tuntui työskentelytavalleni sopivalta, ja palaute-
keskustelut asiaa eteenpäin vieviltä. Oulun seudun ammattikorkeakoulu sekä sen rehtori, FT
Lauri Lantto ovat olleet merkittäviä edellytysten luojia tutkimustyöni etenemiselle. Työjär-
jestelyt ja työskentelyn resurssointi ovat mahdollistaneet tutkimuksen etenemisen suunni-
telmieni mukaisesti. Rehtori Lantolta saadut, eri tieteenalan näkökulman, palautteet ovat
auttaneet muun muassa työn eteenpäin kehittymisessä. Asiantuntevaa apua olen saanut FM
Jari Jokiselta sekä tekniikan ylioppilas Juhani Ruohotieltä aineiston käsittelyssä. Erityiskii-
tokset tilastollisessa käsittelyssä osoitan FM Petri Nokelaiselle, jonka asiantuntemus epä-
lineaarisissa ajoissa on ollut korvaamatonta.

Kiitokseni haluan osoittaa myös niille ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön kuulu-
ville, jotka vastaamalla kyselyyn mahdollistivat riittävän aineiston saamisen tutkimukseen.

Tutkimukseni kieliasun on tarkistanut asiantuntemuksella ja huolella FM Anne-Maria
Haapala. Työyhteisössäni tukea koen saaneeni erityisesti FM Irene Isohannilta, joka on jak-
sanut keskustella työni etenemisestä sen eri vaiheissa. Sihteeri Liisa Hurskainen on avusta-
nut monin eri tavoin tutkimustyöni teknisissä asioissa. Teille kaikille haluan esittää kiitok-
set suurenmoisesta avusta tutkimuksen teon eri vaiheissa.

Tutkimukseni esitarkastajat dosentti Pauli Juuti ja professori Matti Koiranen ovat anta-
neet rakentavaa palautetta, uusia näkökulmia ja hyviä neuvoja työni viimeistelyyn. Kunni-
oittavat kiitokset Teille siitä.

Tutkimustyöni on vienyt lähes kaiken vapaa-aikani, eikä tutkimuksen teon sekä monisu-
kupolvisen uusperheen elämän yhteensovittaminen ole ollut yksinkertaista. Ilman puolisoni
Ilpon ja lasteni Konstan, Emilian ja Sohvin tukea, ymmärrystä ja kärsivällisyyttä ei tämän
työn tekeminen olisi onnistunut. Puolisoni on joutunut välillä tahtomattaan ja väistämättä
osallistumaan eri tieteenalojen näkemysten vertailuun ja jaksanut suodattaa välillä itse pyy-
tämieni palautteiden vuoksi loukkaantunuttakin yhteiseloa.
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Perheeseemme tutkimuksen tekoaikana kuulunut Anna-äitini on olemassaolollaan mah-
dollistanut välillä etäisyyden ottamisen tutkimuksen tekoon, kun energiaa on tarvittu arki-
sempiin askareisiin tai yksinkertaisesti todelliseen läsnäoloon. Kiitokset äidille tästä kai-
kesta. Toivon samalla, että omalla esimerkilläni olen kannustamassa läheisiäni käyttämään
hyväkseen niitä lukuisia kouluttautumismahdollisuuksia, joita yhteiskuntamme tarjoaa.

Nimellä mainituille ja kaikille niille, jotka ovat edistäneet opintojani ja tutkimustyötäni
esitän suuret kiitokset. Toivon myös, että tutkimukseni antaisi aineksia Oulun seudun am-
mattikorkeakoulun laadun ja laatutyön kehittämiseen.

Omistettu lapsilleni, Konstalle, Emilialle ja Sohville sekä Oulun seudun ammattikorkea-
koululle.

Oulussa 23. maaliskuuta 2000

Maire Mäki
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Tiivistelmä

Oulun seudun ammattikorkeakoulu on aloittanut vakinaisena ammattikorkeakouluna vuon-
na 1996. Ensimmäiset vuodet ovat olleet ammattikorkeakoululle muutosten aikaa ja vaati-
neet erityistä ponnistelua koulutuksen laadun kehittämiseksi. Tutkimuksen lähtökohtana on
ollut halu edistää ammattikorkeakoulussa tehtävää laatutyötä. Tutkimusalueina ovat am-
mattikorkeakoulun opetushenkilöstön käsitykset yksikkönsä laadusta, laatutyöstä sekä il-
mapiiristä ja näiden ilmiöiden väliset yhteydet. Tutkimuksen paradigma korostaa henkilös-
töllä olevan organisaation laatutyössä aktiivinen rooli, ja siksi heidän käsityksensä ovat
erityisen tärkeitä laatutyön kehittämisessä.

Laadun tarkastelun viitekehys rakentuu eri laatunäkökulmien analysoinnista (Garvin
1988) sekä laatutasomalleista (Dale, Lascalles & Boaden 1994). Ilmapiiriosiossa on hyö-
dynnetty Ruohotien (1998) konstruoimaa ilmapiirimittaria. Aineisto on kerätty struktu-
roidulla lomakkeella vuonna 1999. Kohdejoukkona on ollut 220 opetushenkilöstöön kuulu-
vaa. Kyselyyn on vastannut 140 henkilöä, ja vastausprosentti on 63,6.

Tulosten mukaan opetushenkilöstön työ sisältää kehittämismahdollisuuksia. Suurimpana
ongelmana työssä koetaan rajalliset vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet. Henkilöstö
kokee tekevänsä työnsä mahdollisimman hyvin, mutta osaamiseen perustuvaa urakehitystä
ei pidetä mahdollisena. Palautteen antaminen, henkilöstön rohkaiseminen aloitteellisuuteen
sekä uusien toimintatapojen käyttöönottoon edellyttävät myös kehittämistä.

Korkeakoulutuksen laatua on työssä tarkasteltu eri laatunäkökulmista. Tutkimuksen mu-
kaan henkilöstön käsityksissä painottuu asiakaslaatu. Kyseinen laadun osatekijä edellyttää
kuitenkin konkretisoimista. Ympäristö- ja yhteiskuntalaatua ei pidetä samalla tapaa tärkeä-
nä. Tärkein laatutekijä on tulosten perusteella tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaatu, ja muut
laatunäkökulmat näyttävät olevan sidoksissa siihen. Laatukäsityksissä ja laatutyössä on ha-
vaittavissa koulutusalakohtaisia eroja. Ainoastaan arvolaatua koskevat käsitykset ovat sa-
mansuuntaisia eri koulutusalojen kesken. Tutkimus ei pysty vastaamaan siihen, mistä ha-
vaitut erot johtuvat. Koulutusalaerojen johdosta nuorta ammattikorkeakoulua ei laatutyötä
käynnistettäessä ole syytä käsitellä yhtenä kokonaisuutena

Laatutyön ja laadun kannalta ilmapiirissä on tärkeää, että organisaation tehtävä- ja roo-
lisuhteet ovat selkeitä. Työroolin kannustearvo näyttää olevan suoraan tärkein laatutekijöi-
hin vaikuttava ilmapiirimuuttuja. Se on puolestaan riippuvainen siitä, missä määrin työyh-
teisö tarjoaa mahdollisuuksia vuorovaikutuksessa oppimiseen. Osaamisresurssien kehittä-
minen vaikuttaa vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuuksiin ja sitä kautta välillisesti
laatutekijöihin. Stressitekijöillä ei näytä olevan yhteyttä laatutekijöihin. Sen sijaan au-
tonomiakäsitykset näyttävät selittävän kolmanneksen laatukäsitysten vaihtelusta. Lisäksi
henkilöstöllä tulee olla mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun ja tavoitteiden
asetteluun, koska se vaikuttaa siihen, millaisena organisaation laatu koetaan.
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Tutkimuksen mukaan laatutekijät selittävät johdon tukea ja kannustusta merkittävässä
määrin. Tulos saattaakin antaa lisätutkimusaineksia laatuteorian kehittämiseen sekä organi-
saation johtamiseen. Johdon roolia laatutyössä ei voida siten tulkita kovin yksiselitteisesti.

Avainsanat: Ammattikorkeakoulu, laatu, laatutyö, ilmapiiri, autonomia, koulutusala.
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Abstract

Oulu Polytechnic started as a permanent polytechnic in 1996. The first years have been a
time of change for the Polytechnic and have required special efforts for developing the
quality of education. The starting point of this study is a wish to promote the quality work
in the Polytechnic. The study areas include the polytechnic teachers’ own conception of the
quality of their unit, the quality work and atmosphere as well as the relationships between
these phenomena. The paradigm of the study underlines the fact that the staff has an active
role in the quality work of the organisation, and therefore their conceptions are particularly
important in developing quality work.

The frame of reference for the quality study consists of analysing different viewpoints of
quality (Garvin 1988) and quality level models (Dale, Lascalles & Boaden 1994). An at-
mosphere meter constructed by Ruohotie (1998) was used in the atmosphere part. The ma-
terial has been collected with a structured form in 1999. The target group was 220 members
of teaching staff. 140 persons answered the questionnaire, and the turnout percentage was
63,6.

According to the results, the work of the teaching staff contains development possibili-
ties. The greatest problem in the work was the limited influence and participation possibili-
ties. The staff feel that they do their work as well as possible, but skill-based career devel-
opment is not possible. Giving feedback, encouraging the staff to initiatives and readiness
to adopt new methods also require development.

In the study, the quality of higher education has been approached from different view-
points of quality. According to the study, customer quality is emphasised in the conceptions
of the staff. A contributory factor in this quality requires concretisation, however. Environ-
ment and society quality were not rated important in the same way. According to the results
it seems, however, that production, process and manufacturing quality is the most important
quality factor, and other quality viewpoints are connected to it. There are discipline-specific
differences in the idea of quality and quality work. Only the ideas on value quality are
similar between different disciplines. The study cannot answer what causes the observed
differences. A young polytechnic not be treated as a single body when starting quality
work.

According to the results, clear task and role relations in the organisation are important
atmosphere factors for quality work and quality. The incentive value of the work role seems
to be the most important atmosphere variable that directly influences quality factors. That,
in its turn, depends on how the work community offers possibilities for learning interaction.
Developing skill resources influences learning possibilities interactively and through them
also quality factors indirectly. Stress factors seem to have no connection with quality fac-
tors, whereas ideas of autonomy seem to account for a third of the variation in ideas of
quality. The staff also must have possibilities to participate operative planning and goal set-
ting, because that has an effect on how the staff perceives the quality of the organisation.
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The study indicates that quality factors significantly explain the support and incentive
from the management. The result may provide further research material for developing the
quality theory and managing the organisation. The role of the management in quality work
cannot therefore be construed very unambiguously.

Keywords: Polytechnic, quality, quality work, atmosphere, autonomy, discipline.
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1 Johdanto

Suomen ammattikorkeakoulutoiminta käynnistyi syksyllä 1991, ja ensimmäiset vakinaiset
ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa elokuussa 1996. Oulun seudun ammattikorkea-
koulu oli ensimmäisten vakinaistettujen joukossa. Vaikka mainitusta kokeiluajasta onkin jo
kulunut vuosia, ammattikorkeakoulut etsivät yhä toimintamallejaan. Haasteena on henki-
löstön osaamisen hyödyntäminen ja valjastaminen ammattikorkeakoulun toimintamallien
kehittämiseen.

Ammattikorkeakoulut ovat muotoutuneet eri koulutusalojen oppilaitoksista, ja uuden
organisaation toiminta korkeakouluyhteisönä on vielä tiensä alussa. Yhtenäisen ammatti-
korkeakoulun rakentuminen edellyttää useissa asioissa yhteistä näkemystä tai sopimusta
siitä, mihin suuntaan korkeakoulua halutaan viedä. Eräänä haasteena on määritellä, millaista
toimintaa voidaan pitää korkealaatuisena.

Laatu on noussut keskeiseen asemaan niin korkeakoulujen kuin muidenkin yhteisöjen
toiminnassa. Oulun seudun ammattikorkeakoulun valittuna strategiana on ollut, että organi-
saatio itse kehittää sekä luo toimintamallejaan, ja siten vahvistaa erityisyyttään korkeakou-
lujen joukossa.

Tähän strategiaan sisältyy se perusnäkemys, että jokainen organisaation jäsen vastaa
toiminnan laadusta ja jokaisella on omat käsityksensä siitä. Näin yksittäinen yhteisön jäsen
nähdään arvokkaana korkeakouluyhteisön jäsenenä. Tämä todettu subjektiivisuus ei kuiten-
kaan voi jäädä tavoitteellisesti toimivien organisaatioiden ainoaksi laatukriteeriksi sen si-
sältämän sattumanvaraisuuden vuoksi. Laatuasioissakin on löydettävä tasapaino organisaa-
tion toiminnan edellyttämän yhteisöllisyyden ja toisaalta subjektiivisuuden välille.

Tasapainon saavuttamista haittaa osaltaan ehkä se, että laadun moniulotteisuus tunne-
taan, ja laatukäsitykset organisaation sisällä voivat olla ristiriitaisia keskenään. Tämän epä-
varmuuden kääntäminen positiiviseksi voi kuitenkin luoda pohjan hyvälle yhteisölliselle
laatutyölle, koska mitään yhtä ainoaa oikeaa vastausta ei laatutyön tekemiseen ole olemas-
sa.

Laatukäsityksiin kohdistuvan tutkimuksen avulla henkilöstö saa tietoa siitä, millaiset
käsitykset organisaation toisilla jäsenillä on laadun eri näkökulmista ja laatutyöstä, ja toi-
saalta työnantaja saa tietoa näistä käsityksistä. Tällöin myös organisaation toiminnan linja-
usten tarkistaminen ja tavoitteiden asettaminen on helpompaa. Se, miten organisaation jäse-
net käsittävät - joko julkistettuna tai ei - laadun ja laadun parantamiseksi tehtävän työn, nä-
kyy organisaation toiminnan laadussa.

Etsittäessä ilmapiiritutkimusten painotuksia laadussa ja laatutyössä yhtymäkohdat ovat
useimmiten löydettävissä organisaatiossa esiintyvästä työtyytyväisyydestä tai organisaation
tehokkuuden painotuksista. Laatutyössä organisaation johtamista pidetään yleisesti keskei-
sessä asemassa, mutta monet muut ilmapiirin osa-alueet sen sijaan jäävät tarkastelun ulko-
puolelle. Tässä tutkimuksessa selvitetään ilmapiirin, laatutyön ja laadun keskinäisiä yhteyk-
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siä kehittämisnäkökulmien paljastamiseksi. Tutkimuksessa on käytetty henkilöstön käsityk-
siä laadun ja ilmapiirin operationaalistamisessa.

Tämän tutkimuksen ongelmat jakaantuvat kahteen osioon: toinen kohdentuu ammatti-
korkeakoulun henkilöstön käsityksiin yksikkönsä ilmapiiristä ja toinen siihen, millaiset kä-
sitykset opetushenkilöstöllä on yksikkönsä toiminnan asiakaskeskeisestä laadusta, suunnit-
telu- ja tuotekeskeisestä laadusta, tuotanto-, prosessi- ja valmistuskeskeisestä laadusta, ym-
päristö- ja yhteiskuntakeskeisestä laadusta, kilpailulaadusta sekä arvolaadusta, ja millainen
laatutyön taso opetushenkilöstön käsitysten mukaan yksiköillä on.

Lisäksi selvitetään, millaisia eroja mahdollisesti eri koulutusalojen henkilöstön käsityk-
sissä on havaittavissa sekä vallitseeko laatua koskevien käsitysten ja ilmapiirikäsitysten vä-
lillä yhteyksiä. Perimmäisenä tavoitteena on sen selvittäminen, millaisia yhteyksiä henki-
löstön käsityksillä organisaation ilmapiiristä voidaan olettaa olevan organisaation toiminnan
laatuun.

Tämä tutkimus on tapaustutkimus eikä se pyri yleistettävyyteen. Suoritettavan tutkimuk-
sen metodi sekä aineistonkeruu korostavat tutkimuksen aika- ja tilannesidonnaisuutta ja
edellyttävät siten tutkijalta kriittistä suhtautumista tulosten laajempaan käyttöön. Tutkija
kokee haasteellisena myös laadun ja laatutyön eri ulottuvuuksien teoreettisen jäsentämisen.

Tutkimuksen kohdejoukkona on Oulun seudun ammattikorkeakoulun opetushenkilöstö.
Tutkimusaineistona ovat opetushenkilöstön käsitykset laadusta, ilmapiiristä sekä laatutyös-
tä. Kohdejoukon toimintaympäristöstä voidaan esimerkinomaisesti kertoa muutamia tun-
nuslukuja, jotka omalta osaltaan kuvaavat ympäristön lisäksi kohdeorganisaation toiminnan
laatua. Oulun seudun ammattikorkeakoulussa oli vuoden 1999 alussa, jolloin tutkimusai-
neisto kerättiin, yhteensä noin 4 100 opiskelijaa. Koulutusta toteutettiin tuolloin neljällä eri
koulutusalalla. Näitä olivat hallinto ja kauppa, luonnonvara-ala, sosiaali- ja terveysala sekä
tekniikka ja liikenne.

Ammattikorkeakoulujen toiminnan tasoa mittaavan AMKOTA-tietokannan mukaan en-
sisijaisia hakijoita Oulun seudun ammattikorkeakouluun oli keskimäärin viisi hakijaa yhtä
aloituspaikkaa kohden. Tutkinnon suorittaneen keskimääräinen opiskeluaika oli suunnilleen
sama kuin koko maan ammattikorkeakoulujen keskiarvo. Oulun seudun ammattikorkea-
koulusta vuosina 1994 - 1997 valmistuneista työttöminä oli noin 18 %. Vastaava luku kai-
kissa ammattikorkeakouluissa oli noin 16 %. Opintonsa keskeyttäneiden määrä oli 10 %, ja
koko maan vertailuluku oli vakinaisten ammattikorkeakoulujen osalta noin 9 %. (Taulu-
koita AMKOTA-tietokannasta 1999, 20, 26, 28 - 31, 34.)

Päätoimisesta opetushenkilöstöstä muodollinen kelpoisuus puuttui noin viidennekseltä.
Eniten se puuttui päätoimisilta tuntiopettajilta. Lehtoreista liki 95 % ja yliopettajista noin 85
% oli muodollisesti päteviä. (AMKOTA 1998, http://amkota.csc.fi).

Tämän lyhyen kuvauksen perusteella voidaan todeta, että tutkimuksen kohteena olevan
ammattikorkeakoulun laatua voidaan mainituilla tunnusluvuilla mitattuna pitää suhteellisen
hyvänä lukuun ottamatta työttömien prosentuaalista osuutta. Sitä selittänee osaltaan kokei-
luaikainen sosiaali- ja terveysalapainotteisuus. Sosiaali- ja terveysalalla työttömyys on
myös valtakunnallisesti merkittävää. Laadusta osoituksena voidaan pitää sitä, että ammatti-
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korkeakoulu on saanut opetusministeriöltä tuloksellisuusrahaa vuonna 1999 (OPM:n kirje
21.12.1999, Dnro 91/401/99). Tuloksellisuusrahan myöntämisperusteina ovat olleet am-
mattikorkeakoulun alueellinen vaikuttavuus sekä uusiutumis- ja toimintakyky.
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2 Laadun kehittäminen oppilaitosorganisaatiossa

”Opetuksen laadun arvostelu lienee ikuisuuskysymys, ainakin, jos tarkastelen sitä omasta 30
vuoden opettajaperspektiivistäni. Aina vähän väliä tämä asia on ollut esillä. Miksi tämä on
tästä perspektiivistä ikuisuuskysymys? Voisi tietenkin sanoa, että mitään parannusta tai
muutosta ei ole tapahtunut. Toinen mahdollisuus on, että tämä on luonteensa puolesta sellai-
nen asia, joka on aina esillä ilman mitään erityistä syytä. Totuus löytynee näistä molemmista
lähtökohdista."

(Visakorpi 1994, 7.)

Korkealaatuinen koulutus on tavoite, joka kaikkien on helppo hyväksyä ja haluta, koska
laatuun liitetään yleisesti vaikutelma hyvästä, positiivisesta ja paremmuudesta (Savolainen
1992, 7). Korkeakoulutkaan eivät voi jättäytyä laatukeskustelun ulkopuolelle, vaikka ne
luonteensa puolesta ovatkin edelläkävijöitä ja tiedon luojia tai välittäjiä, ja vaikka niiden
ensisijaisena tehtävänä ei olekaan ammattihenkilöiden kouluttaminen työnantajille. Kuiten-
kin korkeakoulut kouluttavat nykyisin yhä enemmän henkilöitä eri ammattitehtäviin, ja sitä
kautta korkeakoulujen laatukysymys nousee merkittävään asemaan, myös korkeakoulujen
ulkopuolisille tahoille. (Lewis & Smith 1997, 2.) Ammattikorkeakoulujen keskeisenä tehtä-
vänä on asiantuntijoiden kouluttaminen työelämään. Tämä edellyttää yhteistä työtä myös
korkeakoulun ulkopuolisten tahojen kanssa muun muassa laatutyössä.

Suomessa tavoitteeksi asetettu korkeakoulupaikan tarjoaminen 65%:lle ikäluokasta tulee
käytännössä tarkoittamaan, että yhä suurempi osa korkeakoulututkinnon suorittaneista si-
joittuu perinteisesti työntekijätehtävinä pidettyihin töihin, ja sitä kautta korkeakoulututkin-
toon kohdistetut vaatimukset muuttuvat merkittävästi. Tässä tilanteessa korkeakoulujen si-
sällä on otettava huomioon opinto-ohjauksen ja erityistuen tarve, ryhmien heterogeenisyys
sekä niiden työtehtävien kvalifikaatiovaatimukset, joihin tutkinnon suorittaneet tulevat si-
joittumaan. Aikaisemminhan korkeakoulut ovat voineet valita suhteellisen suppean, kor-
keatasoisen joukon opiskelijoikseen. Tällöin ei ole ollut välttämätöntä kiinnittää huomiota
laatuasioihin, koska tietyn laatutason ovat taanneet jo riittävän korkeatasoiset opiskelijat.

Parjanen (1998, 46 – 47) on löytänyt arviointi- ja laatuasioiden merkityksen nousemisen
syiksi yliopiston opetuksen ja oppimisen arviointia korostavan toiminnan lisääntymiseen
taloudellisen laman, ammattikorkeakoulujen synnyn ja akateemisen työttömyyden aiheut-
taman eettisen ja koulutuksellisen pohdinnan lisääntymisen. Edellä mainittujen syiden pe-
rusteella on opetusta ja oppimista alettu vakavasti arvioida ”pysyvin ja näkyvin metodein”.

Korkeakoulujen laatutyön merkitys kasvaa, koska niiltä edellytetään nopeasti muuttu-
vassa yhteiskunnassa muutosten ja niiden seurausten ennakointikykyä (Lewis & Smith
1997, 2). Korkeakoulujen toiminta-alue on laajentunut maakunnalliseksi. Maakunnallisessa
toiminnassa vastuu toiminnan laadusta jää ehkä yhä enemmän yksilöiden huolehdittavaksi,
koska kaikkialla ei ole korkeakouluyhteisöä, jolta tukea löytyisi. Myös ennakointityö edel-
lyttää selkää näkemystä toiminnan laadusta, jotta kehittämistyöstä ei tule tempoilevaa ja
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sattumanvaraista.
Laatukäsitteen konkretisoimiseksi on tässä työssä valittu eri laatunäkökulmiin pohjautu-

va tapa tarkastella laatua. Näin laadusta saadaan eräänlaisia projektioita, joiden kautta näh-
dään mahdolliseksi laadun kokonaisvaltainen hahmottaminen. Tarkastelu pohjautuu eritte-
lystä huolimatta kokonaisvaltaiseen laatunäkemykseen. Tarkastelukulmiksi on valittu laatu-
kirjallisuudessa usein esitettyjä näkökulmia, joiden tutkimisen kautta rakennetaan kuva
ammattikorkeakoulun henkilöstön laatukäsityksistä sekä siitä, millaisia yhteyksiä organi-
saation ilmapiirillä on organisaation laatuun.

Millard (1991, 130) kertoo tutkimuksesta (Schmidtlein 1988), jossa olennainen kysymys
oli, miten vastaajien korkeakouluyhteisö määrittelee laadun. Osa vastaajista totesi, että laa-
tua on vaikeaa, jopa mahdotonta määrittää yhdellä tavalla. Vastaajat tarjosivat faktoreita,
jotka saattaisivat heidän mielestään luonnehtia laatua. Useimmat määrittelyt tukivat en-
nemminkin laadun piirteiden implisiittistä erittelyä kuin sitä, että olisi tehty selkeitä mää-
rittelyjä laadusta, jonka jälkeen eriteltäisiin tiloja, jotka voisivat osoittaa laadun olemassa-
oloa.

Millardin (1991, 130) mielestä edellä mainitut tutkimustulokset osoittavat, että huoli-
matta kaikesta laatuun liittyvästä keskustelusta ja keskittymisestä sen saavuttamiseen, on
merkittävän vähän havaittavissa eksplisiittisiä sopimuksia siitä, mitä laatu on tai mistä hen-
kilö tietää, jos toiminta on laadukasta. Tämä toteamus on helppo hyväksyä eksplisiittisten
sopimusten osalta. Laadusta keskustellaan paljon sekä sen parantamiseen käytetään paljon
resursseja,  mutta varsinaisia yhteisiä sopimuksia on vaikea havaita.

2.1 Laatumäärittelyn haasteet

Tarkat laatumäärittelyt saattavat merkitä enemmän toiminnan tuottajalle kuin asiakkaalle
(Johnson 1993a, 14). Joka tapauksessa toiminnan linjauksia luotaessa tarvitaan yhteistä
ymmärrystä siitä, mitä laadulla eri yhteyksissä tarkoitetaan, ja tässä mielessä määrittelykin
on tarpeellista.

Määrittelynäkökulman laajuus

Laatu voidaan ymmärtää joko laajasti tai suppeasti. Tämä voi johtaa käsitteen terävyyden
puuttumiseen ja tilannekohtaiseen epävarmuuteen, jolloin laadusta tulee kaikki tai ei mitään
-tyyppinen epämääräinen käsitemöhkäle. (Savolainen 1992, 8.)

Tarkasteluun ryhdyttäessä on syytä tehdä valintoja tasosta, josta katsoen havainnointia
tehdään. Koulutuksessa voidaan tarkastelu jaotella karkeasti joko makro-, meso- tai mikro-
tasoon. Makrotason tarkastelu painottuu ennen kaikkea hallinnollisiin painotuksiin tai vaik-
kapa korkeakoulupoliittisiin ratkaisuihin. Mesotason tarkastelu kohdentuu selkeämmin or-
ganisaatioon, sen rakenteeseen, resursseihin ja totuttuihin toimintamalleihin. Mikrotasolla
tarkastelussa keskitytään koulutuksen ydinprosessiin. (Pirskanen 1994, 8.) Tärkeää on so-
pia, millä tasolla tarkastelua halutaan tehdä.
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Tämä tutkimus kohdentuu mesotasolle siksi, että tarkasteltavana kohteena ovat henki-
löstön käsitykset eri toimintamalleista. Tarkastelua ei kohdenneta koulutusorganisaation
toiminnan perusprosesseihin, jotka Pirskasen (1994) mukaan olisivat mikrotason tarkaste-
lua. Toisaalta tarkastelu sivuaa myös makrotasoa, koska tutkimuskohteena on asioita, jotka
voidaan sisällyttää hallinnollisiin painotuksiin.

Makrotason tarkastelua tehdään usein esimerkiksi laatupalkintojen sovelluksissa. Mik-
rotason esimerkkinä, joskaan ei yksiselitteisesti, voitanee pitää Korkeakoulujen arviointi-
neuvoston (1998) tekemiä määrittelyjä korkeakoulutuksen laatutekijöiksi, jotka ovat kou-
lutuksen tavoitteet ja sisällöt, koulutuksen toteutus ja koulutuksen arviointi (Yliopistokou-
lutuksen laatuyksiköt 1998, 9).

Esitetty laatutekijäluettelo on monipuolinen kuvaus koulutuksen mikrotason laatuteki-
jöiden kokonaisuudesta. Vastaavantyyppinen monipuolinen laatuluokittelu esitetään am-
mattikorkeakoulujen vakinaistamishakemuksessa, jossa painotetaan kuitenkin edellä esitet-
tyjä enemmän koulutuksen infrastruktuuriin liittyviä ja korkealaatuista toimintaa mahdol-
listavia tekijöitä. Näiden asioiden vaikutuksesta korkeakoulutuksen laatuun ollaan varmasti
yksimielisiä.

Yhdentekevää ei ole se, miltä tasolta tai kenen toimesta määrittelyjä tehdään, sillä John-
sonilla (1993a, 13 - 14) laatumäärittelyihin vaikuttavat määrittelyjä tekevien taustat ja hei-
dän kokemuksensa laatutyöstä. Leimu (1996, 60) puolestaan korostaa sitä, että määrittelyt
ovat riippuvaisia yhteiskunnallisista muutoksista tai vaatimuksista. Nämä tekijät ovat sellai-
sia, jotka on otettava huomioon laatutyötä tehtäessä, ja siksi laatumäärittely tuleekin tehdä
organisaatiossa tietoisesti ja yhdessä organisaation oman henkilöstön toimesta.

Määrittelyn ajankohta

Laatumäärittelyssä keskeistä on kytkeä määrittely organisaation toimintaympäristöön,
mutta tärkeää on samalla ottaa huomioon myös määrittelyn ajankohta. Dynaaminen laadun
tulkinta korostaa tarvetta laadun jatkuvaan määrittelyyn, jota laadun standardointipyrki-
mykset estävät tehokkaasti. Laatustandardit mahdollistavat kuitenkin eri ajankohtina suori-
tettavat mittaukset ja sitä kautta toiminnan laadun vertailun eri ajankohtana (Hakkarainen &
Lestinen 1995, 13 - 14, 29 - 30). Problemaattista standardien käytössä on se, että kun ne on
kerran asetettu, niiden ajankohtaisuutta tai sopivuutta organisaation kulloiseenkin tilantee-
seen ei enää välttämättä selvitetä.

Toiminnan dynaamisuudesta huolimatta organisaatiossa on tarpeellista tehdä poikkileik-
kausmaista laatumäärittelyä toiminnan eri vaiheissa. Määrittely voi tapahtua tavoitteellista
laatutyötä käynnistettäessä tai organisaation järjestäydyttyä hallinnollisesti uudelleen. Kes-
keistä on joka tapauksessa määrittelyjen analysointi ja tulosten tarkastelu organisaation pe-
rustoiminnoissa.

Organisaation kehitysvaihe vaikuttaa myös laadun määrittelyyn sekä laatutyöhön (esi-
merkiksi Mäki 1995). Toiminnan alkuvaiheessa määrittely voi olla hapuilevaa, ja silloin on
helpompaa tukeutua toisten laatimiin määrittelyihin ja laatutyön menetelmiin. Ajatus orga-
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nisaatiokeskeisyydestä jää tällöin vähemmälle huomiolle. Laatutyö etenee näinkin ja antaa
aineksia myöhemmälle jäsentyneemmälle laatutyölle.

Määrittelyn tavoiteperusteisuus

Useimmiten laatu määritellään toiminnan keskeisten tavoitteiden näkökulmasta, jolloin ta-
voitteiden määrittelyprosessia pidetään keskeisenä laatutyön vaiheena (Edwardsson, Tho-
masson & Ovretveit 1994, 77 – 82). Korostettuun asemaan nousee siten se, millä tavoin ta-
voitteiden asettaminen organisaatiossa tapahtuu, ja onko henkilöstö sitoutunut asetettuihin
tavoitteisiin.

Laadun määrittely tavoitteiden perusteella painottaa tuloksellisuutta ja tehokkuutta. Kun
laatu nähdään tehokkuusvaatimuksena, niin taustalla on tärkeää ennen kaikkea tulosvastuu
toiminnan rahoittajalle (Saarinen 1995, 139, 141). Laatu ymmärretään tällöin arvona, hinta-
na, kustannusten ja hyödyn tai kustannusten vaikuttavuuden suhteena (Raivola 1998a, 15
- 19). Tavoiteperusteista tarkastelua voidaan pitää tietyllä tapaa helppona laatutyön ratkai-
suna varsinkin silloin, jos määrittelyyn kytketään määrällisiä kriteereitä. Kontrolli ja ikään
kuin taaksepäin katsominen on tällöin olennaista.

Ammattikorkeissa tavoiteperusteista määrittelyä tehdään muun muassa tavoite- ja tulos-
sopimuksien yhteydessä. Tavoitteet kuvaavat sitä, mitä korkeakoulun toiminnalta odotetaan
eli minkälaista on ammattikorkeakoulun laatu. Tällöin toimintaa voidaan suunnata mekaa-
nisestikin asetettujen tavoitteiden ohjaamina. Laatutyössä voi käydä niinkin, että tavoitteiksi
valitaan helposti mitattavia asioita tai asioita, joiden tiedetään olevan hyvässä kunnossa.

Tarpeiden tyydyttäminen määrittelyn lähtökohtana

ISO 8402 (ISO 9000 -standardiperhe 1994, 6, 10) määrittelyssä korostetaan tuotteen tai
palvelun kaikkia piirteitä tai ominaisuuksia, joilla tuote tai palvelu täyttää asetetut tai ole-
tettavat tarpeet. Määrittelyt korostavat etukäteen asetettuja tavoitteita sekä tarpeiden tyy-
dyttämistä.

Silén (1998, 4 – 5, 14 – 15) nostaa määrittelyissään esille erilaisena ulottuvuutena sen,
että laatu tulee optimoida myös suhteessa organisaation omiin tarpeisiin. Uutena ulottu-
vuutena määrittelyssä on yrityksen omat tarpeet. Tätä ulottuvuutta voidaan kuitenkin ver-
rata yrityksen toiminnan tavoitteisiin. Tavoitteiden kauttahan voidaan johtaa myös yrityk-
sen tarpeet. Lähtökohta tuo joka tapauksessa laatukeskusteluun mukaan sen, että pelkkä asi-
akkaiden tarpeiden tyydyttäminen ei riitä laadun määrittelyssä, vaan mukana määrittelyssä
on oltava organisaation perustehtävästä johdetut tarpeet.

Erityisesti asiakaslaadussa painotetaan asiakkaan tarpeiden tyydyttämistä tai jopa hänen
odotustensa ylittämistä. Laadun kriteerinä on tällöin tuotteen sopivuus käyttöön, jolloin
laatu nähdään kriteerivastaavuutena. (Raivola 1998, 15 – 19.) Kriteerivastaavuus on hyvin
lähellä tavoitevastaavuutta. Näitä vastaavuuksia voi olla vaikea erottaa toisistaan, mutta
eräänä erona voidaan pitää sitä, että kriteerit voivat olla luonteeltaan tavoitteita enemmän
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määrällisiä. Tavoitteita voidaan esittää hyvinkin monitulkintaisina, jolloin jokainen voi
omista intresseistään käsin katsoa toteuttavansa niitä. Sekä kriteerit että tavoitteet asetetaan
toiminnalle etukäteen eikä itse toiminnassa esiintyvien tarpeiden mukaisena.

Määrittelyssä painottuva subjektiivisuus ja erityisyys

Useimpien asiantuntijoiden mielestä kunkin organisaation itsensä täytyy määritellä laatu
sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden avulla (Bernardin & Russel 1993, 518). Ideaalinen käsitys
kaikille samaan muottiin valetusta laadusta voi houkutella kuvittelemaan, että käytetyn sa-
naston yhteisyys takaa puhuttavan samasta asiasta. Laadun merkitys on kuitenkin sidottu
erilaisiin intresseihin. (Saarinen 1995, 160.) Tämä intressisidonnaisuus toimii perusteluna
myös sille, että organisaation henkilöstön tulisi itse osallistua laadun määrittelyyn, jotta or-
ganisaation sisällä vallitsevat erilaiset näkemykset saataisiin paremmin esille, niistä kes-
kusteltaisiin yhdessä ja niiden sisältämiä ulottuvuuksia punnittaisiin suhteessa toiminnalle
asetettuihin tavoitteisiin.

Subjektiivisuutta korostaa myös se, että korkea laatu ja hyvä eivät aina ole sama asia,
koska saman ilmiön laadusta ja laadun kriteereistä voi eri henkilöillä olla erilaisia käsityksiä
(Hakkarainen 1995, 13 - 14). Vaikka yksilö- ja tuotepohjaista vaihtelua esiintyykin, kor-
keakoulujen laatutyötä ei ole syytä jättää sattumanvaraiseksi ja eri yksilöiden itsensä asiak-
si. Kuten Lipponen (1993, 189 – 195) toteaa, että laadusta puhuttaessa on aina syytä tarkis-
taa, mistä laadusta todella keskustellaan. Organisaatiossa tulee hänen mukaansa määritellä
laadulle yhteinen kieli, koska yhteinen käsitteistö mahdollistaa toimivan kommunikaation
eri ryhmien välillä.

Laadun määritteleminen on vaikeaa juuri yksilöllisen ymmärtämisen ja sitä kautta laa-
tuun liittyvien subjektiivisten arvostusten vuoksi (Savolainen 1992, 8). Laatumäärittelyssä
yksilöllisyyden mukanaan tuoma vaikeus on erityisen tärkeää silloin, kun organisaation jä-
senet toimivat autonomisesti. Eräs vaikeus organisaation laatutoiminnan kokonaisuuden
tarkastelussa osuukin juuri tähän yksilöllisyys - yhteisöllisyys-ulottuvuuteen. Voidaan ky-
syä esimerkiksi sitä, missä määrin yksilöllinen laatukäsitys otetaan toimintaa ohjaavaksi
periaatteeksi, ja missä määrin pyritään yhteisyyteen. Yksilöllisyys - yhteisöllisyys-
näkökulma tulee esille henkilöstön käsityksissä, niiden ulkoistamisessa sekä yhteisessä kes-
kustelussa sen jälkeen.

Yhteisöllisen laatumäärittelyn lisäksi voidaan puhua objektiivisesta laatumäärittelystä.
Objektiivisessa laatumäärittelyssä keskeistä on se, että laatu voidaan määritellä laaduksi
riippumatta henkilön olemassaolosta. (Kolarik 1995, 23). Puhuttaessa objektiivisesta laatu-
määrittelystä on pohdittava sitä, voiko määrittely olla koskaan objektiivinen. Yhteisöllistä
määrittelyä ei voida pitää objektiivisena vaan subjektiivisena, jossa toimijana on jonkin
tietyn organisaation henkilöstö. Korkeakouluyhteisössä tätä yhteisöllisen määrittelyn tärke-
yttä korostaa muun muassa se, että opetushenkilöstönä käytetään paljon korkeakoulun ul-
kopuolisia asiantuntijoita. Tällöin korkeakoulun tulisi kyetä välittämään laatupainotuksensa
korkeakouluyhteisössä vieraileville opettajille.
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Laadun määrittelyä ei ole hyvä tehdä koulutusorganisaation ulkopuolelta. Tärkeää on
jokaisen työyhteisön jäsenen osallistuminen laatumäärittelyyn, ja siten sitoutuminen laatu-
työhön mahdollistuu. Tätä koulutusorganisaation sisällä tehtävää määrittelyä tukee myös se
Balderstonen (1995, 279) toteamus, että käytettäessä elinkeinoelämän laatumäärittelyjä
koulutusorganisaatiossa on oltava tarkkana, sillä vieraasta ympäristöstä otetut lähestymista-
vat eivät sellaisenaan toimi uusissa ympäristöissä. Balderston (1995, 279) mainitsee esi-
merkkinä erojen huomioimisen tarpeellisuudesta sen, että useimmiten mielenkiinto kohdis-
tetaan hallinnollisiin palveluihin eikä niinkään koulutusinstituution akateemiseen ytimeen.
Tämä laatutyön täsmentämisen tarve ohjaa myös tämän tutkimuksen suorittamista. Kun
laatutyötä organisoidaan keskushallintotasolta, on vaarana juuri Balderstonen (1995) esit-
tämä puutteellinen laatutyön kohteen määrittely.

Vertailu määrittelyn lähtökohtana

Laadun yleisin merkitys on asian ominaispiirteet, luonne, kvaliteetti. Tämä määrittely mah-
dollistaa asiantilan vertailun tai sijoittumisen jollakin asteikolla. (Savolainen 1992, 6, 137.)
Vertailua tehtäessä nousee esille oman toiminnan muutos tai sitten organisaation toiminnan
vertailu toiseen saman toimialan organisaation toimintaan.

Jos laatumäärittelyssä korostetaan muutosta, laatu on korkeaa silloin, kun toimintaa on
pystytty voimakkaasti muuttamaan laadullisesti aikaisemmasta (Panhelainen 1994, 48), ja
se pystytään osoittamaan. Korkealaatuisena oppilaitoksena voidaan tällöin pitää sellaista
oppilaitosta, jossa opiskelijat kehittyvät eniten (Saarinen 1995, 139, 142). Tällaisen laadun
määrittely ja arvioiminen on äärimmäisen vaikeaa. Opiskelijoihin vaikuttavat monet asiat
opiskelun lisäksi, ja oppilaitoksen toiminnan vaikuttavuuden arviointi on vaikeaa. Lisäksi
muutos voi olla sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan tapahtuvaa ja edellyttää ver-
tailua. Muutos organisaation toimintatavoissa sen sijaan on helpompaa todeta.

Vertailuperusteinen laatu on sitä, että tuote tai palvelu on jotain poikkeuksellisen erin-
omaista, joka erottaa toiminnan vertailtavana olevan toiminnan tavanomaisesta tasosta
(Panhelainen 1994, 48; Raivola 1998, 15 - 19). Laatu kuvastaa tällöin elitististä ja absoluut-
tista laatua, mutta kysymys voi olla myös intuitiosta. (Saarinen 1995, 139.) Raivolan (1998,
15 - 19) mukaan laatu on tällöin valikoivaa, ja vain harva tuote tai toiminto voi olla laadu-
kasta. Erinomaisen laadun tunnistaa nähdessään, ja harvalla on varaa sen hankkimiseen.
Tätä määrittelyä on myös kritisoitu. Esimerkiksi Johnsonin (1993a, 13 – 14) mielestä usko
siihen, että laatu voidaan erottaa laaduttomasta silloin, kun se kohdataan, on vain osittain
totta. Voimme ehkä erottaa palvelun laadun siitä, mikä ei ole laatua, mutta tuotteiden koh-
dalla asia saattaa olla toisin. Tuotteen laadun arvioinnissa voi vaikuttaa pelkkä uskomus
tuotteen laatuun.

Vertailuun liittyy lisäksi kilpailu- sekä tavoiteperusteinen laatumäärittely. Silén (1998,
14 - 15) on todennut, että organisaatiolle on tärkeää, miten asiakas kokee organisaation
tuotteet sen kilpailijoihin nähden. Tällöin voidaan puhua asiakkaan kokemasta suhteelli-
sesta laadusta tai myös kilpailulaadusta. Koulutuksen laadun suhteellisuus todentuu muun
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muassa vertailtaessa eri koulutusorganisaatioiden tai eri koulutusasteiden toimintaa keske-
nään. Esimerkiksi korkeakoulussa laadun kriteerinä pidetään usein tasokasta uuden tiedon
tuottamista ja sen käyttöä opetuksessa. Ammatillisessa koulutuksessa tai peruskoulutukses-
sa ei tällaista kriteeriä esitetä.

Toisaalta vertailua tehtäessä korkeakoulun toimintaympäristö tulee nähdä korkeakoulu-
yhteisöä laajempana kokonaisuutena, koska korkeakoulun toimintaympäristö itsessään voi
sisältää korkeakoulutuksen laatua nostavia asioita. Tällainen asia saattaa olla esimerkiksi
korkeakoulun toimintaympäristön kasvukeskuspainotteisuus versus muuttotappioalue.

Eräs vertailevaan laatumäärittelyyn vaikuttava asia on käsitys laadun tasalaatuisuudesta.
Tällöin tuotteen tulee olla tarkkaan määritelty (Saarinen 1995, 139 - 140). Jos organisaatio
koostuu useista erillisistä ja eri laatutyön vaiheessa elävistä yksiköistä, vaatimus tasalaatui-
suudesta voi kääntyä negatiiviseksi. Toisaaltahan organisaation eri osien työskentelyä tulee
rohkaista omaperäisyyteen ja uusien työtapojen omaksumiseen. Tasalaatuisuudesta puhu-
minen voi pahimmillaan latistaa kehitystyön.

Tasalaatuisuuteen kuuluu lisäksi se, että jos kouluorganisaation laatua tarkastellaan koko
organisaation tasolla, eivät tulokset välttämättä kerro mitään siitä, millainen laatu vallitsee
yksittäisen osaston tai koulutusohjelman tasolla. Suoritetut arvioinnit antavat useimmiten
keskimääräisen kuvan asioiden laadusta. Organisaation sisällä laatu voi vaihdella huomatta-
vastikin eri yksilöiden ja yksiköiden kohdalla.

Vertailuun liittyy mitattavuuden vaatimus. Vuosittain julkaistaan koulutustilastoja, jotka
sisältävät määrällisessä muodossa tutkintoja, aloittaneita, pyrkineitä, opettajia, opiskeluai-
koja. Vaikka tämä tilastollinen tieto on syntynyt osana yleisempää valtiollista yhteiskunta-
politiikkaa, on se perusteiltaan ollut irrallaan korkeakoulupoliittisesta ohjauksesta. Lisäksi
sillä ei ole ollut suoranaista päivänpoliittista käyttötarkoitusta, mutta näitä tietoja on ollut
helppo käyttää koulutusta koskevien linjausten teossa. (Helenius, Hämäläinen & Tuunainen
1996, 146.) Laadun osoittamiseksi organisaatioilta vaaditaan usein juuri muutoksen osoit-
tamista ja mitattavuutta.

Opetuksen laadun operationalisointi mitattavaan muotoon hankalaa, mutta silti arvioin-
nin hyödyllisyyteen uskotaan edelleen (Ahonen 1997, 76; Suoranta 1995a, 106). Sisäistä
arviointia tehdään erilaisilla opiskelijakyselyillä, joita voidaan pitää asiakaskeskeisen laa-
dun ensiaskeleena. Ongelmana näyttää vain usein olevan kyselyissä saatujen tulosten hyö-
dyntämättä jättäminen. Jos niitä hyödynnetäänkin, niin muutokset eivät ehdi kohdata pa-
lautetta antaneita opiskelijoita.

Opiskelijoilta kerättävien palautteiden vaarana on, että niissä korostetaan toiminnassa
esiintyviä pieniä eikä välttämättä olennaisimpia asioita. Tällöin jokin alue voi saada suh-
teettoman suuren painotuksen, tai jossakin tuotetaan suorastaan ylilaatua. Tällaisessa tilan-
teessa tulosten käyttäminen päätöksenteon tai suunnittelun apuvälineenä edellyttää erityistä
kriittisyyttä. Hyödyntämisessä pitää tuoda esille vastausten keruun ajankohta, vastaajien
määrän edustavuus ja se, missä määrin vastaukset ovat yhteneviä.

Määrällisten kyselyiden rinnalla käytetään tiedon syventämiseksi usein avoimia kysy-
myksiä, joiden vastauksia saatetaan käyttää autenttisina kuvaamaan jotakin ilmiötä. Vaara-
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na tässä on yksittäisen henkilön mielipiteen saama suhteettoman suuren painotus. Lisäksi
tulosten raportoija voi mielivaltaisesti valikoiden korostaa haluamiaan painotuksia. Näin
tapahtuu varsinkin silloin, jos yhteistä laatumäärittelyä ei ole tehty.

Määrittely arvioinnin avulla

Laatutyötä toteutetaan usein implisiittisesti arvioinnilla. Asioita, jotka nostetaan arvioinnin
kohteeksi, pidetään toiminnassa keskeisinä; niitä arvioidaan ja siten niistä muodostuu orga-
nisaation toiminnan laatutekijöitä. Arviointiin on syytä suhtautua kriittisesti, ja siksi tulisi-
kin käsitellä kulloistenkin arviointien todellinen tarkoitus ja tulosten käyttötarkoitus. Tämä
kriittisyys tulisi tapahtua jo ennen kuin arviointeja lähdetään toteuttamaan, koska siinä vai-
heessa, kun arviointi on tehty, eivät saadut tulokset olekaan niiden henkilöiden käytettävis-
sä, jotka arviointiin ovat osallistuneet. Toisena vaihtoehtona on se, että jos ne ovatkin käy-
tettävissä, henkilöstö voi suhtautua niiden tuloksiin vähätellen, jolloin ne eivät johda mihin-
kään. Näin arvioinnissa tuhlataan organisaation resursseja.

Hämäläinen (1998, 30) on todennut korkeakoulutoiminnan arvioinnin kohteena olleen
mitä erilaisimpia asioita, mutta yleisin arviointikohde on ollut opetus. Sekä yliopistot että
ammattikorkeakoulut ovat pitäneet tärkeänä opetuksen kehittämistä. Pääpaino on ollut
opiskelijoiden antamissa palautteissa, mutta toki laaja-alaisempiakin arviointeja on tehty.
Toisaalta kuitenkin voisi väittää, että opetus ei ole niitä keskeisimpinä pidettyjä arvioinnin
kohteita. Sen sijaan huomiota on kiinnitetty laajassa ammattikorkeakoulukontekstissa asioi-
hin, joihin korkeakoululla voi olla erityisen vaikeaa vaikuttaa, esimerkiksi työllistymiseen.

Arviointien perusteella on toki kehitetty toimintaa, mutta uudistusten näkyminen ope-
tustyössä ei aina todennu. Tästä esimerkkeinä voidaan mainita vaatimustason ylimitoittami-
nen. Kun yhteistä näkemystä korkeakoulutasoisuudesta ei ole, yksittäinen opettaja asettaa
vaatimustasonsa omien havaintojensa pohjalta.

Arviointi ei siten kaikilta osin ole laatutyötä tukevaa. Hakkaraisen ja Lestisen (1995, 13)
mielestä koulutuksen laadun arviointiin on sisältynyt piirteitä, jotka eivät palvele laadun
kehittämistä tai edes laadun varmistamista. Esimerkkinä ilmiöstä ovat Hakkaraisen ym.
(1995) mukaan juuri ammattikorkeakoulukokeilut, joissa kilpailu jatkomahdollisuuksista on
johtanut tilanteeseen, jossa erilaiset laadun arvioinnit ovat käyttökelpoinen kilpailuase.
Ammattikorkeakoulu voi tällöin näyttää paperilla yhtenäiseltä, erinomaisesti toimivalta ko-
konaisuudelta, mutta käytännön tasolla jokainen yksikön perustana oleva oppilaitos vaalii
entisiä toimintatapojaan. Toiminnan laadun arviointi kohdistetaan tietoisesti asioihin, joita
voidaan käyttää kilpailtaessa jatkosta. Vakavaa pohdintaa toiminnan laadun kehittämisestä
ei harrasteta. Tällöin laadun arvioinnin käyttö muuttaa arvioinnin tarkoituksen vastaiseksi.

Arvioinnin tulosten vähäinen hyödyntäminen toiminnassa lienee tosiasia. Toisaalta taas
arvioinnissa esille tulleet asiat on koettu tutuiksi, joita ei arvioinnin kautta olisi ollut tar-
peellista selvittää. Myös arvioinnin suorittaminen organisaatioissa eri tahoilla vaikuttaa sii-
hen, ettei resurssien käyttö ole tehokasta. Lisäksi on keskusteltu siitä, kenellä on oikeus
suorittaa arviointia tai kenen lähtökohdista arviointia suoritetaan.
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Koulutuksen laatumäärittelyä ohjaavat merkittävästi arviointi ja arvioinnin painotukset.
Laadun selvittäminen edellyttää arviointia eikä arviointi sinällään edellytä laatua. Vaherva
(1983, 148) esittää näkemyksensä arvioinnista laaja-alaisena koulutustoiminnan tarkoituk-
senmukaisuutta selvittävänä prosessina, jolloin pedagogisia ilmiöitä tarkkaillaan ja saatuja
havaintoja verrataan ilmiöitä koskeviin tarkoituksiin. Tarkoituksenmukaisuus voi toimia
eräänä laatukriteerinä. Tarkoituksenmukainen laatu johtaa kysymykseen: tarkoituksenmu-
kaisuus suhteessa mihin. Se voidaan liittää asiakaskeskeiseen laatuun eli tarkoituksenmu-
kaisuus suhteessa asiakkaiden tarpeisiin. Toisaalta se saatetaan liittää tuloksellisuuteen tai
tehokkuuteen, eli laatua tuotetaan mahdollisimman edullisin kustannuksin suhteessa saavu-
tettavaan tulokseen.

Koulutusorganisaation arviointikohteiden valinnassa ei oteta useinkaan huomioon oppi-
mis- ja opettamisteoreettisia lähtökohtia. Kohteet valitaan kokemusten ja olettamusten pe-
rusteella ottamatta huomioon, mitkä asiat olisivat oppimisessa keskeisimmät. Yhtenä kriitti-
sesti arvioitavana voidaan pitää vielä sitä, ettei opiskelijoiden antamaa palautetta käytetä
hyväksi. (Laatua korkeakoulutukseen 1998, 3.)

Sarven (1987, 8) mukaan arviointi tulee suorittaa holistisesti, vaikka yksittäisetkin asiat
voivat osoittaa tärkeitä kehittämisen kohteita. Holistisuuteen kuuluu saman asian tarkastelu
useasta näkökulmasta ja tarkastelun kohteen ymmärtäminen laajasti. Tällöin tuotoksien li-
säksi huomiota kiinnitetään prosesseihin. Tätä holistisuutta etsitään myös tässä tutkimuk-
sessa; tarkasteltavia laatu-näkökulmia on useita, joiden yhteisen tarkastelun kautta pyritään
kokonaisvaltaiseen tarkasteluun.

Arviointi toimii toimintaa ohjaavana tekijänä, sillä arvioinnin kohteet saavat toiminnassa
lisäarvoa suoritetun arvioinnin johdosta. Ei siis ole merkityksetöntä, mitä asioita arvioidaan.

2.2 Laatunäkökulmat

Laadun tietyt dimensiot korostavat mitattavuutta, ja toiset heijastavat yksilöllisiä preferens-
sejä. Tietyt painotukset korostavat objektiivisutta ja ajattomuutta, kun taas jotkut muuttuvat
muotivirtausten mukana. Eräät painotukset sisällytetään tuotteisiin ja palveluihin, ja toisia
taas saatetaan pitää joidenkin asioiden seurauksena. (Garvin 1988, 60.)
Garvin (1988, 40 - 46) on todennut laatumäärittelyjen lähestymistapoja olevan viisi erilais-
ta:

1. Ylivoimaisuus. Laatu määritellään tällöin esimerkiksi, kuten Pirsig (1974, 185, 213)
on määritellyt laadun. Määrittelyn mukaan laatu ei ole jokin mielipide eikä asia, vaan jokin
kolmas ulottuvuus riippumatta näistä kahdesta. Vaikka laatua ei voikaan määritellä, sen
tunnistaa kohdatessaan. Määrittely korostaa tällöin synnynnäistä erinomaisuutta. Laatu
nähdään sekä absoluuttisena että universaalisti tunnistettavana. Määrittely sisältää implisiit-
tisesti olettamuksen korkealaatuisen suorituksen ajattomuudesta ja kestävyydestä; olemuk-
sesta, joka nousee makujen tai tyylien yläpuolelle. (Garvin 1988, 41.)
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2. Tuoteperusteisuus. Abbottin (1955, 126 - 127) mukaan erot laadussa merkitsevät
eroja joidenkin haluttujen sisältöjen tai attribuuttien määrissä arvioitavana olevassa tuot-
teessa; tai kuten Leffler (1982, 956) määrittelee laadun olevan sitä, että jokainen hinnoiteltu
tuotemerkki sisältää joukon hinnoittelemattomia ominaisuuksia, jotka katsotaan laadusta
johtuvaksi. Nämä määrittelyt painottavat täsmällisiä ja mitattavia muuttujia. Erot laadussa
heijastavat tuotteiden joidenkin ominaisuuksien tai sisältöjen määrien eroja. (Garvin 1988,
42.)

3. Käyttäjälähtöisyys. Laatu koostuu tällöin tuotteen tai palvelun kyvystä tyydyttää tar-
peita (Corwin 1968, 37); tai laatu riippuu loppujen lopuksi siitä, kuinka hyvin se sopii tuot-
teen tai palvelun käytön tottumuksiin (Kuehn & Day 1962, 101). Eräs tunnettu käyttäjä- tai
asiakaslähtöisyyttä edustava määritelmä on Juranin (1974, 2 -2) "laatu on sopivuutta käyt-
töön" -määrittely.

Näissä määrittelyissä laatu määräytyy halujen tai tarpeiden sekä niiden tyydyttymisen
mukaan. Asiakkailla oletetaan olevan haluja sekä tarpeita, ja tuotteet, jotka parhaiten tyy-
dyttävät nämä, edustavat korkeinta laatua. Kyseessä on Garvinin (1988, 43) mielestä laa-
tunäkemys, joka korostaa erityisesti subjektiivisuutta. Määrittely on siksi juuri erityisen on-
gelmallinen. Vaikea kysymys on esimerkiksi se, miten koota yhteen laajasti vaihtelevat,
yksilöllisiä painotuksia sisältävät asiat niin, että ne johtaisivat laadun merkitykselliseen
määrittelyyn markkinoilla; tai miten luokitella ne tuotteet tai palvelun ominaisuudet, jotka
maksimoivat asiakastyytyväisyyden.

4. Tuotantoperusteisuus. Tätä näkökulmaa edustaa muun muassa Crosbyn (1979, 15)
esittämä määrittely, jossa laatu tarkoittaa vaatimuksiin mukautumista; tai määrittely, jonka
mukaan laatua osoittaa se, mihin tietty tuote tai palvelu mukauttaa suunnittelunsa tai koh-
dentaa erikoistumisen (Gilmore 1974, 16).

Käyttäjälähtöisissä määrittelyissä painotus on asiakkaiden vaatimuksissa, tuotantope-
rusteisessa laatumäärittelyssä keskitytään asioihin, jotka koskevat ensisijaisesti tuotteiden
tai palveluiden suunnittelu- ja tuotantokäytäntöjä. Tuotteista pyritään tekemään mahdolli-
simman kilpailukykyisiä, esimerkiksi tarkkojen ohjeistusten avulla. (Garvin 1988, 44.)

Näissä määrittelyissä laatu on kuitenkin ennen kaikkea mukautumista vaatimuksiin. Kun
suunnittelu tai erikoistuminen on toteutunut, jokainen poikkeama merkitsee laadun vähe-
nemistä. Erinomaisuus on saatettu samanarvoiseksi tarkkojen ohjeiden noudattamisen kans-
sa sekä sen kanssa, että asiat tehdään kerralla oikein. Tuotantoperusteinen laatu merkitsee
tällöin täsmällisyyttä ja oikea-aikaisuutta. Tuotantoperusteisessa laatupainotuksessa osoite-
taan vähän huomiota asiakkaisiin. Näkökulma painottaa suunnittelun luotettavuutta ja osit-
tain myös laatukontrollia. Tavoitteena on siten kustannusten aleneminen ja virheiden ehkäi-
seminen. Implisiittisesti taustalla on ajatus siitä, että nykyinen toiminta ei ole optimaalisella
tasolla. (Garvin 1988, 44 - 45.)

5. Arvoperusteisuus. Arvoperusteisuus lähtee siitä, että laadun ratkaisee hinta-
laatusuhteen taso, jota voidaan pitää hyväksyttävänä, ja joka sisältää hyväksyttävän kustan-
nusten vaihtelun kontrollin (Broh 1982, 3); tai laatu tarkoittaa parasta, tietyille asiakkaille ja
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tietyissä olosuhteissa. Olosuhteilla tarkoitetaan esimerkiksi käyttötarpeen ajankohtaisuutta
sekä tuotteen myyntihintaa. (Feigenbaum 1961, 1.)

Näissä määrittelyissä laadussa on olennaista kustannusten ja hintojen suhde. Täten esi-
merkiksi laatutuote on tuotettu hyväksyttävissä olevilla kustannuksilla. Garvin (1988) mu-
kaan arvoperusteinen näkemys on ollut yleistyvä. Ongelmallista siinä on käytäntöön sovel-
tamisen vaikeus. Siinä sekoittuvat kaksi toisiaan lähellä olevaa, mutta erilaista käsitettä eli
erinomaisuus ja arvo. Tuloksena tarkastelussa on sekamuoto "kannattava erinomaisuus",
josta puuttuvat hyvin määritellyt rajat, ja tarkastelu jää usein subjektiiviselle tasolle. (Gar-
vin 1988, 45 - 46.) Arvoperusteisuus voidaan tämän taloutta painottavan näkökulman lisäk-
si nähdä eettisiä arvoja painottavana.

2.2.1 Asiakaslaatu

Asiakaskeskeisyys

”Asiakkaalla tarkoitetaan ensisijaisesti niitä henkilöitä tai organisaatioita, joiden tarpeiden
tyydyttämiseksi tuotteet ja palvelut tehdään.” Asiakkailla ei tarkoiteta vain tuotteiden ja
palveluiden loppukäyttäjiä, sillä siihen voi sisältyä myös jakeluketjun tai palvelutapahtu-
man muita osapuolia. Erityisen tärkeää on tunnistaa, ketkä osallistuvat tuotteen tai palvelun
hankintapäätökseen. Laatu tarkoittaa tyytyväistä asiakasta, mutta asiakkuus ymmärretään
laajasti. (Suomen Laatupalkintokriteerit 1999, 6, 9.) Käyttäjään perustuvien laatumääritel-
mien lähtökohtana (Garvin 1988, 43) on olettamus, että laatu on sitä, miksi asiakkaat sen
itse määrittelevät. Laadukkaita ovat tällöin tuotteet, jotka vastaavat parhaiten asiakkaiden
tarpeita ja ovat siten soveltuvia käyttötarkoitukseensa. Laatu on myös todettua yhdenmukai-
suutta vaatimusten kanssa (Crosby 1986, 19). Laadun pitäisi tähdätä kuluttajan nykyisten ja
tulevaisuuden tarpeiden tyydyttämiseen (Deming 1986, 5).

Yksinkertaisimmillaan asiakaskeskeisyys on Neaven (1990, 32) mielestä sitä, että asiak-
kaat saavat sitä, mitä he haluavat, kun he haluavat sitä ja siinä muodossa, missä he sitä ha-
luavat. Crosbyn (1986, 84) toteaa asiakkaalla olevan oikeus saada "juuri sitä, mitä olemme
luvanneet tuottaa". Toisaalta asiakkaiden käyttäytymistä ei voida täydellisesti ymmärtää tai
kunnolla arvioida viittaamatta taustalla vaikuttaviin olettamuksiin ihmisluonnosta (Marsden
& Littler 1998, 3, 6 - 9). Jos koulutusorganisaation asiakaskeskeisyyttä arvioidaan tästä nä-
kökulmasta, eräänä esille nousevana laatukriteerinä voidaan kärjistäen todeta olevan ajatus
opiskelijoiden viihtymisestä oppilaitoksessaan. Tätä ajattelua saattavat tukea käytössä ole-
vat arviointimenetelmät, mikäli niitä ei kohdenneta relevantteihin asioihin. Oma ongelman-
sa sisältyy myös siihen, että organisaatiossa tehdään virheellisiä tulkintoja asiakkaiden tar-
peista tai korkeakouluyhteisössä suorastaan heidän osaamisensa tasosta. Näitä vaikeuksia
voidaan välttää jatkuvalla vuoropuhelulla ja ennen kaikkea selkeällä asiakasmäärittelyllä.
Tähän tarkasteluun liittyy myös Crosbyn (1986, 84) esittämä asiakkaiden tyypittely amatöö-
reiksi ja ammattilaisiksi.
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Hinton ja Schaeffer (1994, 36 - 37) korostavat, että toiminnan arviointiakaan ei tulisi
aloittaa ennen kuin asiakkaiden määrittely on varmaa. Jos organisaatiolla on useampia kuin
yksi asiakastyyppi, laajentaa se merkittävästi toimintaympäristöä. Esimerkiksi yliopistoa
tutkittaessa asiakkaita voivat olla opiskelijat, tiedekunnat, hallintohenkilöstö, luottamus-
miehet tai opiskelijoiden vanhemmat. (Juran 1988a, 15).

Traditionaaliset näkemykset katsovat asiakkaan käyttäytymiselle olevan tyypillistä
muun muassa herkkä reagointi, muuttumattomuus, rationaalisuus sekä objektiivisuus. Uudet
näkemykset asiakkuudesta korostavat esimerkiksi vapautta, muuttuvuutta, irrationaalisuutta,
subjektiivisuutta, holismia ja ennustamattomuutta. (Marsden & Littler 1998, 10.) Näitä
ulottuvuuksia ei koulutuksen laatukeskusteluissa ole erityisesti nostettu esille. Mielenkiin-
toisen ulottuvuuden tuo vaikkapa käsitys asiakkaan käyttäytymisen muuttumattomuudesta
versus muuttuvuudesta. Tässä yhteydessä voidaan kysyä esimerkiksi sitä, missä määrin
opiskelijoiden käyttäytymisen muuttuvuus on otettu huomioon opetusmenetelmien kehittä-
misessä. Muuttuvuutta voidaan havaita esimerkiksi opiskelijoiden asennoitumisessa kan-
sainvälisyyteen.

Korkeakouluyhteisössä palvelun kuluttajan ja asiakkaan välillä on syytä tehdä ero. Lill-
rankin (1998, 55 – 56) mukaan korkeakoulussa annettava opetus on toimite, jonka välitön
kuluttaja on opiskelija. Korkeakouluopiskelijaa ei kuitenkaan voida täysin pitää asiakkaana,
koska hän ei itse suoraan maksa opetuksestaan. Toki korkeakoulujen palvelujen yhteydessä
voi tilanne olla toinenkin, sillä esimerkiksi täydennyskoulutukseen osallistuvaa henkilöä
pidetään asiakkaana, koska hän maksaa saamistaan palveluistaan.

Pitkällä tähtäimellä opiskelija tulee nähdä toimeksiantajana. Opiskelija on valinnut
koulun ja opintosuunnan tavoitteenaan hankkia työmarkkina-arvoaan korottava tutkinto ja
sen avulla uralla menestyminen. Opiskelija jättää opiskeltavien asioiden arvioimisen asian-
tuntevan opetushenkilöstön varaan, joka päättää niistä asiantuntemuksensa, yhteisön normi-
en ja työnantajilta saamiensa palautteiden pohjalta. Opiskelija voidaan nähdä myös sijoitta-
jana, joka panostaa tulevaisuudessa saavutettavan asian hyväksi. (Lillrank 1998, 55 - 56.)
Kun opiskelija jättää monien itselleen tärkeiden asioiden päättämisen opetushenkilöstön
tehtäväksi, korostuu sen merkitys, millaisiksi opetushenkilöstö arvioi asiakkaidensa tarpeet
nyt ja tulevaisuudessa. Vastuuta lisää sen tiedostaminen, että opettaja toimii välillisenä laa-
tutekijänä opiskelijan tulevassa ammattitehtävässä.

Erilaisen näkemyksen korkeakouluopiskelijan asiakkuuteen tuovat Karjalainen ja Sip-
pola (1998, 74), jotka korostavat sitä, että yliopistosektorilla asiakkuus on vain yksi ulottu-
vuus opiskelijan roolissa, ja opiskelija on asiakkuutensa lisäksi tiedeyhteisön jäsen. Heidän
mielestään opintojen alkuvaiheessa jäsenyys on pinnallista ja periaatteellista, mutta syven-
tyy sitä mukaa, kun oppija omaksuu tieteensä ajattelu- ja toimintatavan ja alkaa osallistua
tieteelliseen keskusteluun. Yhteisön jäsenyyden tunnustaminen on merkittävä asia myös
laatukeskustelun osalta. Jäsen toimii tasa-arvoisesti, ja vastaa osaltaan korkean laadun ai-
kaansaamisesta yhteisössä.

Ulottuvuuden koulutuksen asiakkuusmäärittelyyn tuovat myös opetushenkilöstön käsi-
tykset asiakkaistaan. Mäkisalon ja Kinnusen (1999, 240) tutkimuksessa on todettu, että
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opettajat ovat käsitystensä mukaan ensisijaisesti vastuussa toiminnastaan opiskelijoille. He
nostavat esille myös kysymyksen asiakasnäkemyksen laajentamisesta koulutusorganisaati-
on ulkopuolelle.

Tähän asiakkuuskeskusteluun liittyy koulutusorganisaatioissa nykyisin esiintyvä suori-
tuskyvyn ja tehokkuuden painottaminen, jolloin opetushenkilöstö nähdään joustavana fasi-
litaattorina tai yhteisön asiantuntijajäsenenä. Resurssit järjestetään tällöin markkinoiden
vaatimusten perusteella, ja laatu arvioidaan tuloksen ja tuotannon perusteella. (Siu & Wil-
son 1998, 294.) Tehokkuusvaatimusta osoittaa muun muassa se seuranta, joka kohdistetaan
opiskeluajan kestoon tai koulutuksen läpäisyasteen painottamiseen.

Myös opiskelijoilla, vanhemmilla ja työntekijöillä on yhä enemmän odotuksia korkea-
kouluille, ja asiakaslaadusta puhuttaessa tämäkin tulisi ottaa huomioon. Koska korkeakou-
lujen eri sidosryhmillä on yhä kasvavia vaatimuksia korkeakoulujen toimintaan, voi kor-
keakouluihin syntyä koulutettu kuluttajaorientaatio. Tämän päivän opiskelijat odottavat
korkeakouluilta samaa, mitä he odottavat muiltakin organisaatioilta eli parempaa palvelua,
alempia kustannuksia, korkeampaa laatua ja joukon tuotteita, jotka tyydyttävät heidän kä-
sitystensä mukaisia vaatimuksia. (Lewis & Smith 1997, 4.) Korkeakouluille tämä ilmiö ei
kuitenkaan ole mikään helppo, ja sen käyttöönotossa on syytä käyttää harkintaa.

Korkeakoulussa voidaan myös erottaa erilaisia asiakasryhmiä. Sallis (1996, 24 - 25) on
pohtinut asiakkuutta erotellen primäärit, sekundääriset ja tertiääriset asiakkaat toisistaan.
Primääreillä asiakkailla tarkoitetaan tahoja, jotka käyttävät palveluja suoraan. Sekundääriset
asiakkaat ovat niitä, joilla on suora panostus jonkun yksilön tai tietyn instituution kasva-
tustoiminnassa. Tertiäärisillä asiakkailla on vähäiset yhteydet, mutta kaikesta huolimatta
ratkaiseva panostus kasvatuksessa. Omana ryhmänään ovat vielä organisaation sisäiset asi-
akkaat.

Myös Lecklin (1997, 88) on eritellyt asiakkuutta suoran ja epäsuoran sekä sisäisen ja
ulkoisen asiakkuuden käsitteillä. Epäsuoralla asiakkuudella tarkoitetaan esimerkiksi yrityk-
sen tuotteiden käyttöä, vaikka käyttäjä ei olisikaan suorassa yhteydessä yritykseen. Ulkoi-
nen asiakas puolestaan on yrityksen ulkopuolinen, joko suora tai epäsuora asiakas. Hän on
se, joka lopullisesti rahoittaa toiminnan. Sisäinen asiakas on yrityksen sisäinen työntekijä,
ja sisäinen asiakkuus syntyy työn jokaisessa prosessivaiheessa, kun työn tulos luovutetaan
seuraavalle käsittelijälle. Määrittelyt ovat rinnasteisia Sallisin (1996) esittämille määritte-
lyille.

Asiakaskäsite kasvatuskontekstissa ei todellakaan ole yksiselitteinen asia. Joillekin asia-
kaskäsitteeseen sisältyy kaupallinen näkökulma, ja siksi sitä ei pidetä sopivana. Asiakkuu-
den käsittely koulutusorganisaatiossa on työn kehittämiseksi tärkeää. (Sallis 1996, 24.)
Korkeakoulujen tulisi tarkistaa Middlehurstin ja Gordonin (1995, 281) mielestä suhteitaan
asiakkaisiin ja tutkijoihin traditionaalisesta ”intressiryhmä - elättäjä”-lähtökohdasta
”intressiryhmä - asiakas” ja kumppanuussuhteeksi. Tällöin akateeminen yhteisö saisi työ-
kaluja kehittämiseen.

Asiakkuuden määrittelyn kautta halutaan varmistaa toiminnan painotuksia sekä niitä tar-
peita, joiden tyydyttämiseen pyritään. Mitchellin ja Batesin (1998, 202) mukaan asiakkaan
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päätöksenteossa voivat painottua monet erilaiset piirteet. Asiakas voi olla taipuvainen per-
fektionismiin, jolloin tavoitteena on löytää korkeinta mahdollista laatua. Merkkiuskollinen
asiakas haluaa puolestaan saada tietyn, kalliinkin brandin tuotteita. Arvotietoinen asiakas
arvioi hinnan ja arvon välistä suhdetta. Hämmentynyt, tukea etsivä asiakas on hämmentynyt
eri brandien laadusta ja saatavilla olevasta tiedosta. Impulsiivinen asiakas ei suunnittele
toimintaansa eikä painota käytetyn rahan määrää. Edelliset määrittelyt osoittavat asiakaskä-
sityksen ja siten asiakaslaadun monimutkaisuuden; pelkkä asiakkaan palveleminen tietyssä
tilanteessa on vain osa asiakkuuden monimutkaista käsittelyä.

Opetushenkilöstön käyttämät menetelmät toimintansa laadun arvioinnissa ovat nykyi-
sellään opiskelija-asiakkuutta korostavia. Asiakkuuden korostamisessa voi käydä niin, että
laadusta vastuullisina koetaan vain opetushenkilöstö - ei organisaation johto eikä opiskeli-
jat. Johdolle jää tällöin vain kontrolloijan ja opiskelijoille kuluttajan roolit. Toisaalta on to-
dettava, että näennäistä opiskelijoiden osallistumista koulutuksen arviointiin on lisätty.
Osallistumisen kautta opiskelijalle tarjotaan mahdollisuutta toimia organisaation toiminnan
kehittäjänä eli tietyssä määrin jopa työntekijänä. Tällöin opiskelijallekin kuuluu tietty vas-
tuu toiminnan onnistumisesta. Silénin (1998, 15) mielestä asiakaskäsitteelle on käynyt sa-
malla tavalla kuin laatukäsitteelle. Aikaisemmin asiakkaalla tarkoitettiin tuotteen loppu-
käyttäjää eli ostajaa, mutta sittemmin käsite on laajentunut tarkoittamaan myös organisaati-
on sisäisiä asiakkaita.

Asiakaslaatu

Asiakaslaatu määrittelee laadun tuotteen tai palvelun kykynä tyydyttää asiakkaiden tarpeet.
Asiakastyytyväisyydellä halutaan varmistaa tuotteen laadun toimivuus. (Rope & Pöllänen
1995, 161.) Asiakkailla oletetaan olevan erilaisia tarpeita ja haluja, ja ne tuotteet, jotka par-
haiten tyydyttävät odotukset, pidetään laadultaan parhaimpina (Garvin 1988, 43).

Ongelmallista asiakaskeskeisessä laatumäärittelyssä on se, että kuluttajilla ei aina ole
täydellistä tietoa tuotteen tai palvelun attribuuteista, ja epäsuora mittaaminen voi tapahtua
heidän omaan kokemukseensa vastaavista merkeistä Päätelmät laadusta voidaan tehdä esi-
merkiksi imagon tai mainonnan varassa eikä niin, että ne pohjautuisivat todellisuuteen.
(Garvin 1987, 107.) Kärjistäen voisi sanoa, että opiskelijat voivat olla tietyllä tapaa korkea-
kouluyhteisössä amatööriasiakkaita.

Asiakaskeskeisen laadun läheinen käsite on asiakastyytyväisyyslaatu, jolla tarkoitetaan
sitä, että asiakkaalle tuotetaan tyytyväisyystunteita niistä kokemuksista, joita hänelle on
muodostunut organisaation toiminnasta. Se kattaa kaikki ne alueet, joista asiakkaan tyyty-
väisyys muodostuu. (Rope & Pöllänen 1995, 162.) Asiakaslaatu koulutuksessa olisi äärim-
milleen vietynä sitä, että opiskelijat määrittelisivät sen, mitä, milloin ja millä tavalla opis-
keltaisiin. Opettajat olisivat toiminnan toteuttajia, ja he voisivat yrittää tehdä tuotteistaan
niin haluttuja, että opiskelijat kokisivat ne tarpeellisiksi.

Karlöf (1995, 135 - 136) jakaa laadun asiakkaan kokemaan laatuun ja sisäiseen laatuun.
Asiakkaan kokemalla laadulla tarkoitetaan kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen,
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minkä toimittajan asiakas valitsee. Sisäisessä laadussa sen sijaan keskeisessä asemassa on
se, että prosessi on tuottava, kustannukset hallinnassa ja prosesseissa tehdään nykyistä vä-
hemmän virheitä. Tällöin puhutaankin jo tuotanto- sekä tuoteperusteisesta laadusta.

Asiakastyytyväisyyteen sisältyy myös palvelukyky, jolla tarkoitetaan palvelun nopeutta,
kohteliaisuuden, kompetenssia ja vaivattomuutta korjata tuote. Osa palveluun liittyvistä
muuttujista sisältää toisistaan eroavat henkilökohtaiset standardit hyväksyttävästä palvelus-
ta. (Garvin 1987, 107.) Asiakaslaadussa voidaan erottaa tekninen laatu, jolla tarkoitetaan,
millaisen teknisen ratkaisun asiakas saa johonkin ongelmaan hankkimalla tai käyttämällä
organisaation palveluja tai tuotteita. Toiminnallinen laatu puolestaan tarkoittaa asiakkaan ja
organisaation välisen suhteen toimivuutta asiakkaan kannalta katsottuna. Asiakaskeskei-
syydessä korostetaan vielä sitä, että kaikkien työntekijöiden on pyrittävä täyttämään ul-
koisten asiakkaiden tarpeiden lisäksi sisäistenkin asiakkaiden tarpeet. (Karlöf 1995, 137,
333.)

Parasumaran, Zeithaml ja Berry (1985, 42, 47) sisällyttävät palvelun laatuun palveluky-
kyyn sisältyvän kokonaisuuden lisäksi luotettavuuden, vastuullisuuden, kompetenssin, lä-
hestyttävyyden, kommunikaation, uskottavuuden, turvallisuuden sekä ymmärrettävyyden.
Tätä palvelun laatua on asiakkaan vaikeampaa arvioida kuin tuotteen laatua. Havainnot laa-
dusta ovat tulosta siitä, että vertailua tehdään todellisen palvelusuorituksen ja odotusten vä-
lillä. Palvelun laatu on siten aina vertailua odotusten ja suorituksen välillä.

Tavoitteet

Asiakaskeskeisen laadun tavoitteena on, että asiakkaan tulee olla tyytyväinen, mutta sen
pitää tapahtua mahdollisimman edullisesti kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. On jopa todettu,
että jokainen kykenee saavuttamaan korkean laadun, jos hänellä on käytettävissä rajatto-
masti rahaa. (Bernardin & Russel 1993, 518 - 519.) Toisaalta pelkät runsaat resurssit eivät
välttämättä takaa korkeaa laatua. Voihan olla, että toiminnot, joihin resurssit käytetään, ei-
vät alkuunkaan vastaa asiakkaan tarpeisiin.

Asiakaslähtöisyys voi vaikuttaa myös toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Asiakkaat
voivat pitää laatua riittävänä esimerkiksi silloin, jos muita vaihtoehtoja palvelujen toimitta-
misessa ei ole (Beckford 1998, 126). Koulutusorganisaatioiden palvelujen tarjonnan vaihto-
ehdottomuus voi hyvinkin olla todellista. Tietyn alueen nuoret saattavat hakeutua alueen
oppilaitoksiin monista muista syistä kuin siitä, että oppilaitoksen laatu olisi erityisen hyvää.
Asiakkuus on tällöin ikään kuin pakotettua ja siten myös keinotekoista.

Opiskelija-asiakastyytyväisyyden määrittäminen onkin ongelmallista koulutusorgani-
saatioissa, jos halutaan asiakkaiden olevan aina tyytyväisiä, sillä se ei tarkoita välttämättä,
että toiminta olisi samalla korkeatasoista.

Total Quality Management (TQM) -systeemin laatuajattelussa asiakas on laadun lopulli-
nen arvioija, ja asiakassuhde on olemassa aina, kun asiakkaalla on kontakti yritykseen.
(Lecklin 1997, 87.)
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Deming (1986, 5) on nostanut esille tarpeiden nykyisyyden tai tulevaisuuden ulottuvuu-
den. Jos tarpeet on tyydytetty, mikä on sitten se hyöty, joka saadaan toiminnan edelleen ke-
hittämisestä. Koulutusorganisaatioissa perustellaan eri ratkaisuja usein sillä, että henkilöitä
koulutetaan tulevaisuuteen, toisin sanoen ennakoidaan tulevaisuuden tarpeita. Jos tilannetta
kärjistetään, ei asiakkaiden nykyisiä tarpeita ehkä olekaan niin välttämätöntä ottaa huomi-
oon.

Asiakkaiden tarpeidentyydytyksen merkityksen hyväksyminen laatutyön ytimeksi edel-
lyttää siis asiakkaiden määrittelyä, heidän tarpeidensa tunnistamista ja palautteen kerää-
mistä siitä, miten organisaatio on työssään onnistunut. Kun tätä lähtökohtaa arvioidaan
kriittisesti, on todettava, että koska toiminta korostaa organisaation ulkopuolisia asiakkaita,
voivat organisaation sisäiset asiakkaat jäädä vähemmälle huomiolle. Henkilöstön hyvin-
vointi sisäisestä asiakkuudesta huolimatta ei ole erityisen keskeistä.

Asiakaslaadun arviointi

Objektiivisen laadun arviointiin pyrkiminen erilaisilla mittareilla ja standardeilla on perin-
teinen asiakaslaadun mittaamisen keino. Tällöin kyse on yhtäältä siitä, että pidämme asiak-
kaat tyytyväisinä ja toisaalta siitä, että asiakas on aina oikeassa. Voidaan kuitenkin pitää
hyvin kyseenalaisena sitä, voivatko sanotut periaatteet toimia korkeakouluopetuksen johto-
tähtinä vai johtavatko ne pikemminkin erilaisiin suosion kalastelun strategioihin. (Suoranta
1995b, 132 - 133.)

Sallis (1996, 131) toteaa kaikkien koulutusinstituutioiden väittävän olevansa opiskelija-
keskeisiä. Ero tässä näkökulmassa ja laatuorganisaatioissa on siinä, että laatuorganisaatiot
pyrkivät takaamaan ne asiat, joita asiakkaille luvataan. Kuilu aikomuksen ja laadun takaa-
misen välillä nousee esille osittain siksi, että kasvatusorganisaatiot ovat yleensä olleet erin-
omaisia vastatessaan ulkoisiin vaatimuksiin, mutta niiltä on usein puuttunut resurssit suun-
nitella ja kehittää omia kriteereitään. Suomen Laatupalkintokriteereissä asiakas- ja markki-
nointisuuntaisuusalueella tarkastellaan, miten organisaatiossa määritetään asiakkaiden ja
markkinoiden vaatimukset sekä odotukset. Lisäksi tutkitaan, miten asiakassuhteita ediste-
tään ja asiakkaiden tyytyväisyys selvitetään. (Suomen Laatupalkintokriteerit 1999, 13.)

Asiakassuuntautumista ja asiakastyytyväisyyttä voidaan arvioida esimerkiksi sillä, miten
oppilaitos hankkii tietoja asiakkaittensa sidosryhmien tarpeista sekä kehittää ja ylläpitää
asiakassuhteita. Asiakastyytyväisyyttä verrataan myös muihin oppilaitoksiin. Nämä tekijät
on Vaso (1998b, 80) ottanut käyttöönsä laatiessaan aikuiskoulutuksen arviointikriteeristöä.

Arvioitaessa palvelun laatua ei arvioida yksinomaan palvelua, vaan samalla tulee arvioi-
da myös palvelun tuottamisen laatua. Palvelulaadun toimeenpanossa voivat esteenä olla
esimerkiksi se, että asiakkaan odotukset ja johdon havainnot poikkeavat toisistaan. (Pa-
rasumaran, Zeithaml & Berry 1985, 42, 44 – 45.) Korkeakouluyhteisössä tämä voi konk-
reettisesti tarkoittaa vaikkapa sitä, että organisaation johto uskoo henkilöstön toimivan tiet-
tyjen yhteisten laatuun vaikuttavien periaatteiden mukaisesti; johdon havainnot tukevat tätä
uskomusta, ja opiskelijoiden arkitilanteet ovat jotain aivan muuta.
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Raivolan (1998, 102) mukaan asiakastyytyväisyyttä voidaan havainnoida neljällä taval-
la: odotusten täyttymisellä, tarpeiden tyydyttämisellä, vaikutuksilla omaan elämään ja ar-
vonlisänä osaamiselle. Koulutuksen arvioinnin tehtävänä on hankkia tietoa siitä, miten
työntekijä ja kansalainen selviää niistä tehtävistään, joihin koulutuksella on looginen yhte-
ys. Tarpeita voidaan tutkia normatiivisina, ilmaistuina, elämyksellisinä ja vertailtuina. Tämä
Raivolan (1998) esittämä tarpeiden tarkastelun ulottuvuus on tärkeää ottaa huomioon kou-
lutusta arvioitaessa. Usein saattaa käydä niinkin, että opetushenkilöstö arvioi opiskelijan
tarpeet ainoastaan normatiivisina, jolloin merkittäviä ulottuvuuksia voi jäädä käsittelemättä.

Tarpeiden moniulotteisuuden lisäksi asiakkuudessa tulee muistaa myös se, että jos ope-
tusmuotojen ulkoinen puoli nousee opetuksessa pääasiaksi, ajaudutaan tilanteeseen, jossa
tavoitteena onkin opiskelijoiden viihdyttäminen. (Ahonen 1997, 42; Engeström 1991, 120.)
Asiakaskeskeisyys edellyttää selvää näkemystä siitä, ketkä ovat oppilaitoksen asiakkaita.
Oppilaitoksen tulee tietää asiakkaidensa tarpeet, ja tarpeissa tapahtuvia muutoksia on osat-
tava ennakoida.

Asiakkaiden huomioiminen koulutusorganisaatiossa tapahtunee yleensä hallinnon ta-
solla, esimerkiksi strategioiden laadinnan yhteydessä. Jos opiskelijat määritetään ensisijai-
siksi asiakkaiksi, voidaan todeta, että tarpeiden määrittelyssä korostetumpia ovat sekundää-
riset asiakkaat, jonka tarvitsemiin kvalifikaatioihin opiskelijoita pyritään valmentamaan.

2.2.2 Tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaatu

Tuotanto-, prosessi- ja valmistuskeskeisyys

Prosessi voidaan ymmärtää toistona, jossa samaa vaihetta toistetaan lukuisia kertoja tai se
voidaan ymmärtää sekvenssinä, jossa erilaiset vaiheet seuraavat toisiaan tai etenevät rin-
nakkain. Sekvenssi voidaan kuvata virtana, jossa eri tuotannontekijät kulkevat vaiheesta
toiseen. Toimitteen aikaansaamiseksi tarvitaan monenlaisia virtoja. (Lillrank 1998, 26
– 27.) Eri organisaatioissa toteutetaan päivittäin useita prosesseja, joista 80 prosenttia on
toistuvia. Kun tämä otetaan huomioon, on helppoa ymmärtää, mitkä valtavat kehittämisen
mahdollisuudet ovat olemassa eri prosesseja kehittämällä. (Hinton & Schaeffer 1994, 99.)
Laadussa on tärkeää kehittää jatkuvasti jokaisen prosessin suunnittelua, tuotantoa ja palve-
lua (Neave 1990, 42).

Prosessilähtöisyyden ansiona on se, että tuotteet ja asiakkaat havaitaan selvemmin. Pro-
sessin kuvaaminen auttaa näkemään lisäarvon tuottamisessa oleelliset asiat, ja prosessien
tarkastelu voi parantaa erillisten osastojen välistä yhteistyötä. (Palvelevan yrityksen laatu-
työkirja 1994, 99.) Laatutyön peruslähtökohtana mainitaan usein prosessien kartoittaminen.
Prosessien määrittäminen ja kartoittaminen auttavat tunnistamaan myös laatuongelmien
sijainteja. (Beckford 1998, 227.) Jokaisessa prosessissa esiintyy vaihtelua, ja joissakin pro-
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sesseissa esiintyy kontrolloimatonta ja joissakin kontrolloitua vaihtelua. Kontrolloidulla
vaihtelulla ymmärretään vaihtelun ennakoitavuutta. (Neave 1990, 66.)

Organisaation prosessien tunnistaminen edellyttää Sallisin (1996, 97) mielestä asiakkai-
den selvää tunnistamista. Määrittelyn tärkeyttä lisää, että jokaisella prosessin osalla on joko
sisäiset tai ulkoiset asiakkaat (Beckford 1998, 278), jotka voivat olla myös toisistaan poik-
keavia. Usein kaikki tärkeät laatuun liittyvät ongelmat ovat poikkiorganisatorisia. Siksi pel-
kästään tiettyyn toimintaan tai osastoon liittyvä tavoitteiden asettaminen ei riitä laadun ke-
hittämisessä. Prosessuaalisen ajattelutavan lisääntyminen onkin ollut eräs laatuajattelun seu-
raus. (Juuti 1998b, 50.)

Kuitenkin esimerkiksi Lillrankin (1998, 26) mukaan prosessikäsite on suhteellinen ja
siten käsitteellisesti vaikea. Jokainen prosessin vaihe voidaan purkaa osiin, ja siksi organi-
saation prosessissa voi olla lukematon määrä eri vaiheita. Tästä syystä prosesseja käsiteltä-
essä on syytä varmistaa, että tarkastelutaso on käsiteltävään asiaan nähden oikea, ja että asi-
an käsittelijät ymmärtävät sen samalla tavalla.

Hyvin usein prosessit luokitellaan ydin- ja tukiprosesseihin. Ydinprosessi saa aikaan jo-
tain sellaista, josta asiakas on valmis maksamaan. Tukiprosessi puolestaan on prosessi, jota
ydinprosessi tarvitsee tukenaan. Määritelmää voidaan pitää suppeana. (Lillrank 1998, 27.)

Prosessi saa aikaan eri vaiheiden kautta jonkin tuotteen tai palvelun, jolla on prosessin
ulkopuolinen asiakas tai käyttäjä. Tavaratuotannossa puhutaan tuotantoprosessista, joka
edeltää kulutusprosessia. Palvelutuotteissa tuotanto- ja kulutusprosessi voivat edetä limit-
täin. Tuotantoprosessien lisäksi on olemassa käyttäytymis- sekä muutosprosesseja. Organi-
saation toiminnassa voidaan edelleen erottaa johtamisprosessi. Järjestäytymätöntä toimin-
taa, esimerkiksi leikkiä, joka on itse oma tarkoituksensa, ei voida pitää prosessina. (Lillrank
1998, 25 - 26.)

Prosessien arvioinnin tueksi on kehitetty muun muassa vika- ja vaikutusanalyysi (Failu-
re Mode Effects Analysis, FMEA), joka on systemaattinen menetelmä virheiden ja niiden
seurausten arvioimiseksi. Sitä käytetään erityisesti uusien tuotteiden suunnittelussa ja val-
mistuksessa. Jokaisesta prosessivaiheesta listataan mahdolliset virheet, niiden syyt ja seura-
ukset. FMEA:n käytön aloittamista suositetaan mahdollisimman varhaisessa suunnittelu-
vaiheessa. FMEA on ennalta ehkäisevä työkalu, joka ohjaa vaihtoehtoisten suunnittelurat-
kaisujen valinnassa. (Lecklin 1997, 204 – 205.) Vaikka FMEA onkin kehitetty tuotteiden ja
tuotannon laadun arvioimiseen, malli voisi tarjota mielenkiintoisia lähestymistapoja myös
koulutuksen laadun arviointiin.

Juranin (1988c, 2.7) laatuajattelussa perusaktiviteetti on laadun suunnittelu, jossa mää-
ritetään ketkä ovat asiakkaita ja mitkä ovat heidän tarpeensa. Sen jälkeen suunnittelijat ke-
hittävät tuotetta ja prosessia, jotta tarpeisiin vastattaisiin. Juran (1988) näkee tuotteiden laa-
dun kehittämisen jatkuvana prosessina. Markkinoilta saadun palautteen perusteella käyn-
nistyy kehityssilmukan uusi kierros. Prosesseja kehitetään tuotteen laadun parantamiseksi,
ja kun koko toimintoketju on käyty läpi, tulisi yrityksen tuotteiden laatutason olla parantu-
nut. Sisäisiä laatumittareita ja palautetta seurataan jatkuvasti. Tarvittaessa laatusilmukan
kehitysprosessi lähtee uudelle kierrokselle. (Lecklin 1997, 218.)
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Tuotanto-, prosessi - ja valmistuslaatu

Valmistukseen perustuvat määritelmät kohdistuvat käyttäjän sijasta toimittajaan tai tuottei-
den ja palveluiden valmistusprosessiin. Laatua tarkastellaan tällöin mukautumisena vaati-
muksiin. (Garvin 1988, 344 - 345.) Laadukas tuote tai palvelu on siis tehty annettujen stan-
dardien mukaan. Laadun puutteena on tällöin se, että laatu jää riippuvaiseksi asiantuntijoi-
den, kehitettyjen standardien ja valvontaprosessien oikeellisuudesta. Se ei myöskään ota
kovinkaan tehokkaasti huomioon kilpailutilannetta eikä asiakasnäkökulmaa. Tuotanto-, pro-
sessi- ja valmistuskeskeiseen laatunäkökulmaan voidaan yhdistää myös talouslaatu, jossa
kriteerinä on se, kuinka vaadittavaa laatua pystytään tekemään minimikustannuksin (Rope
& Pöllänen 1995, 159 - 160), ja työ tehdään kerralla oikein (Garvin 1988, 44).

Tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaatu koulutuksessa on vaikeaa määritellä. Sehän ko-
rostaa virheiden määrän vähäisyyttä. Mitä koulutusorganisaatiossa ovat virheet? Ovatko
virheitä keskeyttäneet, oppimisen epäonnistumiset, tutkinnon suorittaneet työttömät vai
vääränlaiset koulutusohjelmat, epäonnistuneet luennot tai oppitunnit. Onko virhe se, että
opiskelija on valinnut tulevan ammattinsa väärin. Kun huomio kohdennetaan koulutusorga-
nisaatioiden prosesseihin, tilanteeseen saadaan jonkinasteista selkeyttä.

Jos laatu määritellään opetuksessa prosessiksi, jossa sitä tuotetaan ja tarkastellaan, niin
opetuksen laatu on jatkuvasti kehittyä ja muuttuva ilmiö, jonka muutosagentteina toimivat
opetukseen osallistuvat henkilöt, opettajat ja opiskelijat.

Tavoitteet

Perinteinen laadunvalvonta on keskittynyt juuri tuotanto- ja valmistusprosessiin eli siihen,
että tuotteita valmistetaan tuotteiden valmistusten määritysten mukaan. Prosessia kehittä-
mällä virheet pyritään ennakoimaan ja välttämään. (Lecklin 1997, 24 - 25.) Ellei prosesseja
määritetä vakavasti, on kyseenalaista myös se, voiko organisaatio toimia menestyksekkäästi
(Peters & Waterman 1982, 280).

Lopputuotteen ja prosessin laatu eivät ole samoja asioita. Ne määrittyvät sen mukaan,
millainen tarkastelukulma valitaan. Tarkastelukulmat voivat olla tuotteen, toimitteen, pro-
sessin tai tuotantojärjestelmän näkökulma. (Lillrank 1998, 28.) Tämä analysointi jää vali-
tettavan usein keskeneräiseksi - ainakin koulutusorganisaatioissa. Prosessien tunnistamiseen
ja lopputuotteen laadun tunnistamiseen halutaan käyttää aikaa. Prosessien laatu sen sijaan
jää usein huolehtimatta. Kun prosessit on tunnistettu, ne voidaan myös analysoida. Laatu-
johtamisen kontekstissa niiden prosessin tilanteiden tunnistaminen, missä virheitä tai epä-
onnistumisia voi tapahtua, on keskeistä. Tällöin voidaan hahmottaa se, mitkä asiat proses-
sissa vaativat eniten kehittämistä. (Beckford 1998, 231.)

Demingin (1986, 23, 26) laadun kehittämisen ohjelman tavoitteena on muun muassa jat-
kuvan kehityksen periaate tuotekehityksessä ja -suunnittelussa sekä valmistusprosesseissa.
Sen toivotaan siirtyvän osaksi jokapäiväistä toimintaa hyödyntämällä tilastollisia menetel-
miä. Olennaista on myös laatuongelmien ennaltaehkäiseminen, mikä tarkoittaa painotuksen
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siirtymistä pois laaduntarkastuksesta. (Savolainen 1992, 28.) Myös TQC-menetelmä pai-
nottaa prosessikeskeistä ajattelua. Tuotantoprosessien tehokas hallinta on laadun aikaan-
saamisen edellytys. Laatu rakennetaan tuotantoprosesseihin, jotta virheet ehkäistään enna-
kolta, koska laatua ei saada aikaan vain virheellisiä tuotteita poistamalla. (Silén 1997, 18.)

Laadun kehittämisessä pyritään kustannusten alentamiseen, koska se nähdään mahdolli-
seksi muun muassa virheiden estämisellä, eli ennakointi on halvempaa kuin korjaaminen tai
uudelleen tekeminen. Tämä olettamus saattaa sisältää jo aikaisemminkin mainitun ajatuksen
alitehoisesta toiminnasta, jota korjataan. (Garvin 1988, 45.)

Tuotanto-, prosessi ja valmistuslaadun arviointi

Valmistuslaatu koulutusorganisaatiossa voisi merkitä sitä, että oppilaitos on kehittänyt
kontrollimenetelmiä virheiden vähäisen määrän takaamiseksi. Mitä nämä menetelmät voisi-
vat olla? Säännöllisesti ja systemaattisesti toimivat seuranta- ja palautejärjestelmät ovat eräs
menetelmävaihtoehto valmistuskeskeisesti painottuneessa laatutyössä. Palautejärjestelmien
kautta ilmeneviin kehittämistarpeisiin puututaan välittömästi. Keskeistä on koulutusprosessi
ja sen eteneminen. Oppimisprosessi ja sen etenemisen seuranta ei korostune tässä yhteydes-
sä, koska olennaista on tuotteen valmistaminen.

Beckfordin (1998, 232 - 233) mukaan tunnistettujen prosessien tutkiminen voidaan suo-
rittaa tiettyjä sekä primäärejä että sekundäärejä kysymyksiä asettamalla. Tutkimisen avulla
siirtyminen laatua kohti alkaa siinä, että tuotetaan toimintaan vaihtoehtoja ja analysoidaan
myös epäonnistumisia. Menetelmän (critical examination prosedure) primäärejä kysymyk-
siä seuraavat sekundääriset kysymykset, jotka esitetään seuraavassa taulukossa:
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Taulukko 1. Beckfordin (1998, 232 - 233) esittämä arviointimenetelmä

Primäärit kysymykset Sekundäärit kysymykset
Tarkoitus Mitä on tehty ja miksi on

tehty?
Mitä muuta olisi saatettu
tehdä? Mitä olisi pitänyt
tehdä?

Paikka Missä asia on tehty? Miksi
se on tehty siellä?

Missä muualla asia olisi
voitu tehdä?
Missä se olisi pitänyt tehdä?

Tapahtumasarja Milloin asia on tehty ja mik-
si se tehtiin tuolloin?

Milloin asia saatettaisiin
tehdä? Milloin asia pitäisi
tehdä?

Henkilö Kuka teki asian ja miksi
he/hän on sen tehnyt?

Kuka muu olisi saattanut
tehdä asian? Kenen asia pi-
täisi tehdä?

Keinot, menetelmät Miten asia on tehty? Miksi
se on tehty ko. tavalla?

Miten muutoin asia olisi
saatettu tehdä? Miten se pi-
täisi tehdä?

Prosessin laatu voi tarkastelukulman valinnan lisäksi vaihdella muistakin syistä. Demin-
gin (1986, 309, 314 - 315) ensimmäinen oletus on, että laatuun vaikuttavina tekijöinä on
olemassa yleisiä ja erityisiä syitä. Yleiset ongelmat ovat niitä, jotka tulevat prosessista it-
sestään ja josta johto on vastuussa. Erityiset syyt ovat puolestaan niitä, jotka aiheutuvat
toimijoista, koneista ja yksittäisistä syistä. Tilastollinen prosessikontrolli (Statistical Process
Control, SPC) on menettely, kun halutaan tunnistaa yleisiä ja yksittäisiä laatuun liittyviä
ongelmia ja diagnostisoida niitä. Tavoitteena on poistaa ulkokohtaisia syitä, jotka vaikutta-
vat näiden erityisten syiden kautta laadun epäonnistumiseen. Keinona on koulutus, konei-
den ja välineiden kehittyminen jne. (Deming 1986, 321 - 322 ja Beckford 1998, 66.) Me-
netelmä mahdollistaa sen, että koko prosessi saadaan kontrollin alle, ja näin yleisten syiden
tunnistaminen mahdollistaa laadun jatkuvan kehittymisen (Beckford 1998, 66).

Vaso (1998b, 79) on nostanut esille koulutus- ja liiketoimintaprosessien hallinta-alueella
sen arvioimisen, miten oppilaitoksen keskeiset prosessit, tukipalvelut ja yhteistyö eri sidos-
ryhmien kanssa on suunniteltu, toteutettu ja hallittu. Koulutussuunnittelun osalta arvioidaan
asiakkaiden tarpeiden huomioonottaminen ja henkilökohtaisten opetussuunnitelmien sisäl-
lyttäminen koulutussuunnitteluun. Arvioinnin kohteena ovat lisäksi koulutuksen tavoitteet
ja toteutus. Samoin arvioidaan opiskelumenetelmien, opiskelijoiden itseohjautuvuuden,
vuorovaikutustaitojen, yrittäjyyden ja laatuosaamisen kehittämistä.
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2.2.3 Suunnittelu- ja tuotelaatu

Suunnittelu- ja tuotekeskeisyys

Tuotteisiin perustuvissa määritelmissä (Garvin 1988, 42) laatu nähdään mitattavissa olevina
muuttujina. Laatuerot heijastuvat tuotteen määrällisiin ominaisuuksiin. Tuotteita voidaan
asettaa vertikaaliseen tai hierarkkiseen paremmuusjärjestykseen tehtyjen laatuluokitusten
mukaisesti. Teollisuudessa tuotelaatu tarkoittaa ryhmän piirteitä tai piirteiden yhdistelmiä,
jotka erottavat tuotteen toisesta tai yhden valmistajan tuotteet kilpailijoiden tuotteista. (Gar-
vin 1988, 5; Radford 1922, 36, 5.) Suunnittelussa on kyse myös tuotteistamisesta.

Asiantuntijapalveluissa tuotteistaminen on Sipilän (1996, 17) mukaan sitä, että työme-
netelmiä ja työprosesseja kehitetään tai luodaan erilaisia puitteita ja struktuureja tapaus-
kohtaisesti.

Eräänä keinona kehittää suunnitteluprosessia on Shingon (1987, 3 - 6) esittämä meka-
nismi (STM = A Scientific Thinking Mechanism for Improvement), jossa yhdistetään eri-
laisia kehittämisfilosofioita ja tekniikoita. Esivaiheessa yhteisössä opetellaan yhteisiä ja
toimivampia ajattelutapoja. Sen jälkeen pyritään tunnistamaan toiminnassa esiintyviä on-
gelmia, sovitaan kehittämisen peruslähestymistavoista, tehdään kehittämissuunnitelmia ja
laitetaan tehdyt suunnitelmat toteutumaan. Shingon (1987) malli on eräs vaihtoehto myös
koulutuksen laatutyössä. Hyvää edellä mainitussa mekanismissa on se, että keskitytään ny-
kyisen toiminnan analysointiin. Toisaalta ongelmakeskeinen lähestymistapa saattaa jättää
toiminnan hyvät puolet tarkastelun ulkopuolelle.

Suunnittelu- ja tuotelaatu

Tuotelaatu korostaa suunnittelun osuutta tuotteen laadun määrityksessä (Lecklin 1997, 24
- 25). Tuotelaadussa pyritään tuotteisiin, jotka ovat virheettömiä. Korkealaatuisuus tuote-
keskeisesti määriteltynä on tuotteen tai palvelun ominaisuuksien ja tunnusmerkkien koko-
naisuus, joka antaa tuotteelle tai palvelulle kyvyn täyttää määritellyt tai tiedostamattomat
tarpeet. (Tuottava työpaikka 1993, 33.) Mielenkiintoista viimeisessä määritelmässä on tie-
dostamattomat tarpeet. Tällöin ajatellaan palvelun tai tavaran tuottaja tietävän asiakasta pa-
remmin asiakkaan tarpeet. Garvinin (1988, 42 - 43) mukaan tuotelaadussa korostetaan täs-
mällisyyttä ja mitattavuutta. Laatuerot heijastavat tällöin eroja tuotteen joissakin ominai-
suuksissa tai ainesosissa. Tuotteet voidaan tällöin asettaa paremmuusjärjestykseen havaitun
ominaisuuden määrän mukaan.

Rope ja Pöllänen (1995, 158 - 159) käyttävät toteutusnäkökulmaisen laadun -käsitettä,
jolloin laatua tarkastellaan tuotteen ja myös tuotannon toimivuuden näkökulmasta. Tuotan-
non ja resurssien optimikäyttö ovat tällöin laadun peruslähtökohtia. Tällöin tuotteen sisäi-
nen tekninen ja toiminnallinen laatu on laadun tosiasiallinen kriteeri.
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Koulutuksessa tuotelaadulla voidaan tarkoittaa sitä, että oppilaitoksessa annettu opetus
on korkealaatuista, eli koulutustuotteen ominaisuudet määrittelevät laadun, tai koulutusor-
ganisaation tuotteita ovat tutkinnot, joita niissä suoritetaan.

Suunnittelulaatua ei koulutuksessa erityisesti korosteta, vaikka toisaalta koulutusorgani-
saatioissa tuotteen tai palvelun suunnitteluun voidaan käyttää merkittävässä määrin resurs-
seja. Resurssien käytöllä tarkoitetaan esimerkiksi opetussuunnitelmien laadintaa. Koulutus-
organisaation laadun arvioinnissa ei laadittujen suunnitelmien laatua useinkaan seurata.
Toisaalta on todettava laadittujen suunnitelmien julkisuuden asettavan ne alttiiksi vertaisar-
vioinnille.

Tavoitteet

Suunnittelu- ja tuotekeskeisessä laadussa oletetaan, että kunhan itse toimite suunnitellaan
hyvin, tuotanto voi hoitaa kopioinnin virheettömästi. Asiakkaiden oletetaan arvostavan toi-
mitteen teknisten ominaisuuksien maksimointia. Tarkasteltava ilmiö onkin se, mitä tehdään
suhteessa siihen miten se tehdään. Suunnittelulaadussa lähdetään siitä, että tuotteessa on
joukko funktioita, jotka määrittelevät sen suorituskyvyn. (Lillrank 1998, 31.)

Juran (1988c, 2.8 ja 2.9) painottaa laatumäärittelyissään sopivuutta käyttöön. Kun sopi-
vuutta käyttöön tarkastellaan sellaisten tuotteiden yhteydessä, joita käytetään välittömästi,
ovat sopivuuden determinantteja tuotteen suunnittelun sopivuus ja se, missä määrin tuote
noudattaa tuota suunnittelua. Pitkäkestoisissa tuotteissa tulee mukaan joitakin aikaan sidot-
tuja tekijöitä, kuten saatavuus, luotettavuus ja ylläpidettävyys. Keskeistä tarkastelussa on
aina se, kenen näkökulmasta asiaa katsotaan (Johnson 1993a, 14). Tuotekeskeiseen laatuun
liittyy laadunvarmistaminen, jonka avulla pyritään koordinoimaan koko yrityksen toimintaa
järjestelmällisesti (Lecklin 1997, 21), ja laadunvarmistamisen historiassa keskeisellä sijalla
ovat juuri ne alat, joilla toiminta ei kestä turvallisuusriskejä.

Tuotelaadun arviointi

Tuotelaadun lähtökohdista seuraa myös rajoituksia, sillä yksi - yhteen-vastaavuutta tuotteen
ominaisuuksien ja laadun välillä ei aina ole. Joskus korkealaatuiset tuotteet ovat yksinker-
taisesti erilaisia. Sen sijaan, että tuotteella olisi tiettyjä ominaisuuksia, tuotteet perustuvatkin
erilaisiin konsepteihin. Myös esteettisissä asioissa tuotelaadun arviointi on ongelmallista,
koska mielipiteiden erot ratkaisevat paremmuuden. (Garvin 1988, 43.)

Tuotelaadun mittarina on usein absoluuttinen suoritusarvo tai tuotteen ominaisuus. Siitä
seuraa, että laatu maksaa, koska laatu liittyy johonkin tuotteen ominaisuuteen. Lisäksi laa-
tua määritettäessä tuotteen tai palvelun suunnittelijan on tiedettävä, mikä on hyvää ja mikä
huonoa. Tuotteen hyvyys on aina arvostuskysymys, ja asiakaskeskeisyys toteutuu tässä
laatutyypissä vain, mikäli tuotteen tai palvelun suunnittelija pystyy tarkastelemaan asiaa
asiakkaan arvostusten mukaisesti. (Rope & Pöllänen 1995, 160.)

Tuotekeskeinen laatunäkemys on seurausta tekniikan kehityksestä, ja sitä on helpointa
ymmärtää tavaroiden kohdalla. Samoja periaatteita voidaan soveltaa myös palvelutuotteissa.



40

Tuotelaadulle voidaan helposti kehittää erilaisia mittareita, koska laadussa on tällöin olen-
naista erilaiset suorituskyvyt ja niiden yhdistelmät. Tuotelaadun olennainen rajoitus on ky-
symys siitä, kuka päättää, mikä on hyvä suorituskyky tai suorituskyvyn kombinaatio. Jul-
kishallinnossa virkamiehet katsovat yleensä voivan tehdä nämä päätökset. (Lillrank 1998,
32 – 34.)

Lillrankin (1998) kuvaus mittareiden kehittämisen helppoudesta tuotekeskeisessä laatu-
painotuksessa toteutuu todella myös koulutusorganisaatioissa. Erilaisia luetteloita laadun
arviointia varten on helposti löydettävissä. Niitä käytetään mekaanisesti, niiden sisällön
määrittely ei ole yksiselitteistä, mittareita tulkitaan eri tavoin, ja kehitettyjen mittareiden
laatua ei niiden laatimisen jälkeen seurata. Laatutyö voi loppua siihen, kun tarvittava mitta-
ripatteristo on laadittu.

Koulutusorganisaatiossa tuotekeskeisyys voisi merkitä sitä, että organisaatio arvioituttaa
ulkopuolisilla tuotteitaan: koulutusohjelmiaan, opetustarjontaansa ja toimintamallejaan.
Oppilaitos pitää tällöin tärkeänä, että se pystyy vastaamaan monenlaisiin koulutustarpeisiin
koulutustarjontansa avulla, ja sen tuotteet ovat kysyttyjä, toisin sanoen esimerkiksi hakijoita
on runsaasti.

2.2.4 Ympäristö- ja yhteiskuntalaatu

Ympäristö- ja yhteiskuntakeskeisyys

Yhteiskunnallinen näkökulma koulutustuotteessa liittyy muun muassa toiminnan tarkoituk-
senmukaisuuteen. Tällöin tarkastelun kohteena on se, mikä on koulutustuotteen kyky joko
täyttää asiakkaan vaatimukset tai tuottajan omat tavoitteet. (Saarinen 1995, 139 - 140.) Yh-
teiskuntakeskeisyyteen saatetaan liittää alueellinen vaikuttavuus, joka viime aikoina on
noussut merkittävään asemaan niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujenkin toiminnas-
sa. Yhteiskuntakeskeisyyteen voidaan katsoa kuuluvan lisäksi yhteistyö työelämän ja kor-
keakoulujen välillä. Nopeat työelämän muutokset ja tekniikan jatkuva kehittäminen ovat
osaltaan vaikuttaneet siihen, että koulutuksen ja työelämän yhteistyö ja niiden väliset suh-
teet ovat nousseet kehittämisen kohteeksi (Lyytinen 1999, 6). Keskeistä yhteiskuntalaadus-
sa on organisaation toiminta suhteessa eri sidosryhmiin (Lillrank 2000).

Ympäristökeskeisyys puolestaan tarkoittaa, että organisaation toiminnassa otetaan huo-
mioon organisaation toiminnan vaikutukset ympäristöönsä sekä lyhyellä että pitkällä aika-
välillä. Eri organisaatiot ovat enenevässä määrin keskittyneet ympäristöasioihin, ja osoituk-
sena tästä on se, että useissa organisaatioissa suoritetaan ympäristöauditointeja (Oakland
1998, 110).

Ympäristökeskeisyydessä painotetaan haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisyä
sen sijaan, että painotettaisiin haitallisten tapahtumien korjaamista. Ympäristövaikutuksia
tulee tunnistaa ja arvioida organisaatiossa olemassa olevien tai suunniteltujen toimintojen,
tuotteiden tai palveluiden seurauksena. Unohtaa ei myöskään voi sattumien tai onnetto-
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muuksien tai potentiaalisten hätätapausten arviointia. (Oakland 1998, 112.) Molemmissa
näkökulmissa on mukana ajatus siitä, että organisaatio nähdään osana jotakin suurempaa
kokonaisuutta.

Ympäristölaatu

Laatukirjallisuudessa on käsitelty vähän niin ympäristö- kuin yhteiskuntakeskeistä laatua.
Ympäristö- ja yhteiskuntakeskeisessä laadussa tuotteen tai palvelun laatu määritellään sen
mukaan, mikä on niiden kokonaisvaikutus yhteiskuntaan ja luontoon. Asiakkaiden, ympä-
ristön ja luonnon tarpeet sovitetaan yhteen. Laadun käsitteessä on tällöin samankaltaisuutta
asiakaslaadun kanssa. Poikkeuksena on kuitenkin se, että asiakkaiksi luetaan muut sidos-
ryhmät, joihin tuote tai palvelu pitkällä aikavälillä vaikuttaa. (Rope & Pöllänen 1995, 161.)
Puhutaan myös ympäristömyötäisestä toiminnasta, jolloin huomioon otetaan jatkuvasti toi-
minnan vaikutukset ympäristöön.

Ischikawa (1989, 356 - 361) nostaa laadunvarmistuksen yhteydessä esille tuotteen tur-
vallisuuden ja mahdolliset tuotteen aiheuttamat ympäristöhäiriöt. Yrityksille kuuluu Ischi-
kawan (1989) mukaan sosiaalinen vastuu näiden asioiden huomioon ottamisesta ja jopa
suunnitelmien tekeminen mahdollisia konflikteja varten. Laadunvarmistamisen näkökulma
on tällöin laaja, koska laatutyön osana arvioidaan tällöin organisaation toiminnasta aiheutu-
via vaikutuksia yhteiskuntaan. Tuotteiden laadussa tulee mukaan tuotteen valmistajan takuu
tuotteelle.

Yhteiskuntalaatu

Organisaation toiminnan laatua määritettäessä ympäristön ja yhteiskunnan kautta sidosryh-
mien merkitys kasvaa. Organisaatioilta odotetaan kestävän kehityksen periaatteiden nou-
dattamista ja hyvää yrityskansalaisuutta. Suomen laatupalkinnossakin on omana pääaluee-
naan yhteiskunnalliset vaikutukset. (Lecklin 1997, 291.) Koulutusorganisaatiolla on aina
huomattava yhteiskunnallinen merkitys. Koulutuksella vaikutetaan pitkäjänteisesti yhteis-
kunnan kehitykseen, ja siksi yhteiskuntakeskeistä laatua ei voida sivuuttaa. Yhteiskunta-
laatu voisi koulutusorganisaation toiminnassa tarkoittaa esimerkiksi sitä, kuinka hyvin or-
ganisaatio ottaa huomioon sidosryhmiensä tarpeet ja onnistuu tyydyttämään niitä. Toisaalta
yhteiskuntalaatu saattaa tarkoittaa myös sitä, millaiset suhteet organisaatiolla on sidosryh-
miinsä (Lillrank 2000). Keskeiseen asemaan nousee tällöin esimerkiksi koulutustarpeen
ennakoinniksi tehtävä työ.

Lecklinin (1997, 292 - 307) mielestä yhteiskunnalliseen laatuun voidaan sisällyttää yh-
teiskunnallinen vastuu sekä ympäristön hallinta. Ympäristön hallinnalla tarkoitetaan elin-
kaariajattelua, ympäristöjohtamista, elinkaarianalyysiä, ympäristöjärjestelmää, ympäristön
hallintaa sekä ympäristömerkkejä.

Yhteiskuntalaadun näkökulma voidaan liittää koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin,
joka sekin on usein todettu vaikeaksi määrittää.
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Tavoitteet

Ympäristöhaittojen torjunta ja luonnonvarojen tuhlauksen estäminen ovat elämisen laadulle
ja ihmiskunnan tulevaisuudelle haasteita. Organisaatioiden toiminnalle aiheutuu ympäristö-
vaikutusten huomioonottamisesta muutospaineita. Niitä aiheuttavat ekologiset ongelmat,
yhteiskunnan vaatimukset ja odotukset, kuluttajien kasvava tietoisuus ja asennoituminen
sekä ympäristöasioiden merkitys kilpailutekijänä. (Lecklin 1997, 296.) Osa korkeakouluista
onkin ryhtynyt laatimaan myös omia ympäristöohjelmiaan, jotta tästäkin laatu-
ulottuvuudesta suoriudutaan.

Organisaation tulee olla ympäristöystävällinen ja sen tulee kyetä ennakoimaan lainsää-
dännön ja yhteiskunnan asettamien reunaehtojen kehittymistä. Etulinjassa kulkeminen voi
aiheuttaa lisäkustannuksia, mutta toisaalta se voi antaa merkittäviä kilpailu- ja imagoetuja.
Lakien muuttuminen voi tehdä valmistautumattoman organisaation toiminnan kannatta-
mattomaksi tai jopa mahdottomaksi. Aktiivisilla ja innovatiivisilla organisaatioilla voi olla
mahdollisuus vaikuttaa lakien ja normien kehittymiseen, ja siten tehostaa omaa edunval-
vontaa. (Lecklin 1997, 292.) Korkeakoulujen rooliin liitetään usein edelläkävijyys, jonka
mukaan ottaminen korkeakoulun laatuun ei aina toteudu. Korkealaatuisen organisaation
toivotaan luovan työpaikkoja eli työllistävän. Unohtaa ei sovi sitäkään, että korkeakoulujen
henkilöstö sekä opiskelijat ovat aina merkittäviä vaikuttajia myös yhteiskunnallisissa asiois-
sa.

Ympäristö- ja yhteiskuntalaadun arviointi

Arvioitaessa laatua ympäristön ja yhteiskunnan kannalta otetaan huomioon tuotteen elin-
kaari ja resurssien käyttö suunnittelusta loppukäyttöön saakka (Lecklin 1997, 25). Suomen
Laatupalkintokriteerien (1999, 15) yhteiskunnalliset vaikutukset -arviointialueella tarkas-
tellaan, millaisia vaikutuksia organisaation toiminnalla ja tuotteilla on yhteiskuntaan, ih-
misten hyvinvointiin, elinympäristöön ja luonnonvaroihin. Lisäksi tarkastellaan, miten
edellä mainittuihin vaikutuksiin liittyvät tunnusluvut ovat kehittyneet ja millaisia tunnuslu-
vut ovat verrattuna kilpailijoiden tunnuslukuihin ja muihin vertailutietoihin.

Koulutuksessa tuotteen elinkaarikysymystä voidaan pitää problemaattisena, koska tuot-
teen määrittely on vaikeaa. Jos tuote on suoritettu tutkinto, sen elinkaarta voidaan jossain
määrin arvioida. Tutkinnon elinkaarta voidaan tällöin kuitenkin pidentää jatko- ja lisäkou-
lutuksen avulla. Alumnitoiminnan kehittäminen saattaa olla eräs keino edistää tämän laadun
arviointia. Indikaattorina voisi olla vaikka valmistuneiden työllistyminen. (Saarinen 1995,
139 - 140.)

Suomen Laatupalkintokriteereissä (1999, 48) tarkastellaan organisaation yhteiskunnal-
lista vastuuta ja ympäristönsuojelua sekä niissä saatuja tuloksia. Lisäksi tarkastellaan, miten
organisaation käytännön johtamistyössä otetaan huomioon arvot ja odotukset sekä niiden
suhde julkiseen vastuuseen ja osallistumiseen ympäröivän yhteiskunnan toimintaan. Tällöin
etsitään tietoja siitä, miten julkisen vastuun perusasiat näkyvät suunnittelussa, tuotannossa
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ja toiminnoissa. Ensimmäinen perusasia on, miten lakiin perustuvat ja eettiset vaatimukset
sekä riskitekijät ohjaavat toiminnan johtamista ja parantamista. Toisessa perusasiassa nä-
kyy, miten tietoisia ollaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta riippumatta siitä, onko aiheesta
säädetty lakeja tai ei.

Oaklandin (1998, 112) mukaan organisaation tulee tunnistaa sääntöjen mukaiset vaati-
mukset ja sen tulee määritellä asiaankuuluvat ympäristöasioihin liittyvät tavoitteet ja tehtä-
vät. Lyytisen (1999, 12) mielestä oppilaitosten edustajat ovat paikallis-alueellisia toimijoita,
joilla on varsin itsenäinen päätöksenteko, ja päätöksenteon perusteet ohjautuvat osittain
paikallis-alueellisista tekijöistä käsin.

Yhteiskunnallista aktiivisuutta voi osoittaa monin tavoin. Parhaimmillaan aktiivisuus
edistää kaikkien osapuolten pyrkimyksiä ja yhteistyötä. Yhteiskunnallisten vaikutusten tuli-
si tukea yrityksen toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. (Lecklin 1997, 291 – 296.) Kou-
lutusorganisaatiossa yhteiskuntalaatu merkitsee ainakin toimivaa vuorovaikutussuhdetta
niiden ammattialojen yrityksiin, joiden tehtäviin se kouluttaa henkilöstöä.

Markkinaorientoituneisuus liittyy osaltaan kysymykseen ympäristöstä. Sillä tarkoitetaan
organisaatiossa toteutuvaa markkinaorientaation seurantaa. Seurantaa tehdään siinä laajuu-
dessa, että muun muassa organisaation rakenne, systeemit ja menettelytavat kehittyvät ta-
valla, joka takaa pitkäaikaiset asiakassuhteet. (Siu & Wilson 1998, 303.) Koulutusorgani-
saatiossa tämä ulottuvuus voi olla vaikeaa toteuttaa, koska asiakassuhteet ovat usein määrä-
aikaisia, ellei alumnitoimintaa saada kehittymään monipuolisesti.

2.2.5 Kilpailulaatu

Kilpailukeskeisyys

Varsinkin vanhemmissa organisaatioissa kilpailijoita pidetään itsestään selvänä. Kilpailijoi-
den toimintaa seurataan, heiltä otetaan oppia ja heidän kanssaan ajetaan yhdessä oman toi-
mialan etuja. (Aaltonen & Junkkari 1999, 262.) Nykyisin myös koulutusorganisaatiot kil-
pailevat keskenään opiskelijoista, saatavista resursseista ja ehkä osittain henkilöstöstäkin.
Tähän on johtanut yhä lisääntyvä koulutustarjonta. Freemanin (1993, 9) mukaan kilpailun
vuoksi jokaisen on löydettävä keino erottaa palvelunsa toisten organisaatioiden vastaavista
palveluista ja siten etsittävä kilpailuetua. Jotkut koulutusorganisaatiot tekevät sen tuotta-
malla erityiskursseja tai -palveluja, toiset yrittävät kilpailla ohjelmiensa joustavuudella ja
jotkut alhaisilla hinnoilla - useimmat kuitenkin laadulla.

Eräänä tapana erottua kilpailijoista on omien arvojen tunnistaminen ja profiloituminen
(Aaltonen & Junkkari 1999, 263). Kilpailukyvyn ylläpitämisen apuvälineenä voidaan käyt-
tää esimerkiksi benchmarkingia. Mikäli organisaatio haluaa erottautua kilpailijoistaan, sen
kannattaa panostaa ydinosaamisensa kehittämiseen sekä siihen, että toimialan tulevaisuuden
kehittymismahdollisuuksia ennakoidaan. (Lecklin 1997, 50 - 51.) Kilpailuorientaatiota pai-
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notetaan nykyisin usein ja perustellaan sillä, että organisaation henkiinjääminen riippuu ky-
vystä saavuttaa kilpailuetua (Siu & Wilson 1998, 296). Kun tuloksellisuudesta ryhdytään
palkitsemaan, on väistämätöntä, että mukaan tulee myös kilpailukeskeisyys.

Benchmarkingia on monenlaista, ja se voi kohdentua suorituskykyyn ja prosesseihin.
Suorituskyky-benchmarking viittaa muun muassa organisaation tuotteisiin ja palveluihin.
Näiden vertailujen avulla voidaan arvioida kilpailuasetelmaa. Prosessi-benchmarkingin
pyrkimyksenä on löytää samansisältöiset toimintamenetelmät useasta organisaatiosta, jol-
loin analyysiin kuuluu toiminnan ja valikoidun parhaan prosessin vertailu. (Kulmala 1999,
38 - 39.) Benchmarking aloitetaan usein oman organisaation ulkopuolisten tahojen kanssa.
Tämä on ymmärrettävää siinä mielessä, että tällöin voidaan vertailukohde valita riittävän
etäältä kilpailutilanteen välttämiseksi.

Kilpailussa on erotettavissa puolustusvoittoista tai tulevaisuuteen suuntautunutta paino-
tusta. Tulevaisuussuuntautuneisuus edellyttää johdolta selkeitä visioita sekä dynaamista us-
kallusta toteuttaa niitä. (Lecklin 1997, 52.) Organisaatio voi toimia siten joko edelläkävijä-
nä tai toisten seuraajana. Seuraajana toimiessaan organisaatio pyrkii lähinnä vastaamaan
muiden asettamiin vaatimuksiin, kun taas edelläkävijä asettaa itse toimintansa kriteerit.
Ammattikorkeakouluissa kilpailu on ollut mukana kokeilujen alusta lukien. Kokeiluun pää-
seminen, kokeilujen laajentaminen sekä toiminnan vakinaistaminen ovat olleet prosesseja,
joissa on ollut kilpailua.

Ammattikorkeakouluorganisaatioiden luonteen perusteella samankin organisaation si-
sällä voi löytyä kilpailijoita. Ammattikorkeakouluthan ovat pääosin muodostuneet useista
saman alan oppilaitoksista, jotka fyysisesti sijaitsevat suhteellisen lähellä toisiaan. Nämä
yksiköt kilpailevat muun muassa samoista opiskelijoista.

Kilpailulaatu

Kilpailukeskeisen laatukäsitteen perustana voidaan pitää määrittelyä, jonka mukaan laatu on
riittävä, kun se on yhtä hyvä kuin kilpailijoilla, mutta tätä parempi laatu on ylilaatua ja re-
surssien tuhlausta (Lecklin 1997, 24 - 25). Sellainenkin asia voi olla laatua, jota asiakas ei
osaa kaivata eikä siten osaa myöskään hyödyntää (Rope & Pöllänen 1995, 158), jolloin asi-
akkaasta tällainenkin laatu näyttää ylilaadulta.

Laadun määritteeksi käy kilpailunäkökulmassa vertailun kautta saavutettu suhteellinen
arvo. Joskus edellä mainittua laatutyyppiä kutsutaan myös kaupalliseksi laaduksi, koska
kilpailuetua rakennetaan usein markkinoinnin keinoin. Kaupallisesta laadusta puolestaan
käytetään nimitystä näennäislaatu, jolla tarkoitetaan sitä, että erottautuminen tehdään näen-
näisominaisuuksilla, kun tuotteet tai palvelu muutoin ovat samanlaisia. (Rope & Pöllänen
1995, 161.) Todellista erottautumista voidaan havaita muun muassa silloin, kun organisaa-
tiolla on tietty erityisasema jonkin tuotteen tai palvelun toimittamisessa. Tällöin kyseessä
saattaa olla monopoliasema, jota voi olla vaikea purkaa. Aaltosen ja Junkkarin (1999, 263)
mukaan sellaisen aseman saaneen organisaation on erityisen huolellisesti vaalittava hyvää
etiikkaa omassa toiminnassaan.
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Kilpailulaadun yhteydessä on syytä ottaa esille mielikuvalaatu, jolla tarkoitetaan asiak-
kaalle mielikuvamarkkinoinnin perusteella syntynyttä käsitystä tuotteen tai palvelun laa-
dusta. Teknisen, toiminnallisen, kaupallisen ja mielikuvalaadun muodostamasta kokonai-
suudesta voidaan käyttää nimitystä myyvä laatu. Tällä tarkoitetaan asiakkaalle syntynyttä
käsitystä organisaation, tuotteen ja palvelun laadullisesta houkuttelevuudesta kilpaileviin
organisaatioihin nähden. (Rope & Pöllänen 1995, 161.) Mielikuvalaadun kautta kilpailu-
laatu lähestyy asiakaslaatua, ja sen painotuksia asiakkaan kokemuksissa ja sitä kautta syn-
tyneissä mielikuvissa. Kilpailulaadusta ei koulutusorganisaatiossa erityisemmin puhuta.
Keskustelua esiintyy toistaiseksi ehkä yliopisto - ammattikorkeakoulu-ulottuvuudella, joka
näkyy esimerkiksi keskusteluissa tutkimus- ja kehitystoiminnan resurssoinnista tai opiske-
lijarekrytoinnista. Näyttää kuitenkin siltä, että muun muassa erilaisten rahoitusmuotojen
johdosta kilpailulaadusta tulee entistä enemmän korkeakoulujen arkipäivää.

Korkeakoulujen suuri määrä voi lisätä kilpailua korkeakoulujen kesken, ja sitä kautta
saattaa myös kilpailulaadun merkitys kasvaa. Tästä on mahdollista tietenkin seurata maan-
tieteellisesti alueellisen laadun laskua tai nousua sen mukaan, millaisen tasovaatimuksen
alueella sijaitsevat eri korkeakoulut toiminnalleen asettavat. Myös muut alueelliset tekijät
voivat vaikuttaa laadun määräytymiseen. Jos alue on muutoin houkutteleva, esimerkiksi
sillä on kasvukeskuksen imago, alueella sijaitsevan korkeakoulun ei välttämättä tarvitse
huolehtia laadustaan. Kuitenkin jos alueella on monia korkeakouluja, laatukilpailu kiristy-
nee luonnostaan.

Tavoitteet

Kilpailulaatu painottaa sitä, millainen on asiakkaan muodostama käsitys, jos hän vertaa or-
ganisaation tuotetta tai palvelua kilpailijoihin (Rope & Pöllänen 1995, 161). Kilpailulaadun
yhteydessä selvitetään sitä, mikä organisaatio on menestyvä, ja sitten yritetään olla tätä pa-
rempia. Tällöin organisaation toiminnan standardit pidetään vähintäänkin sillä tasolla, kuin
organisaation kilpailijan standardit ovat. (Sallis 1996, 101.) Jos laatukriteereihin liittyy re-
sursointi, tavoitteena on myös toiminnan rahoittajan kriteerein mitattuna sijoittuminen as-
teikossa mahdollisimman korkealle. Jos tarkastelussa noudatetaan Garvinin (1998, 61) eri
dimensioiden mukaista tarkastelua, se tarkoittaa kilpailulaadussa kilpailua laadun eri di-
mensioilla.

Kilpailulaadun arviointi

Kilpailulaadun arvioinnissa on tärkeää, että henkilöstö pystyy arvioimaan oman osaamisen-
sa laatutasoa, yksikkönsä eri osastojen sekä naapurioppilaitosten laatutasoa. Arviointia voi-
daan tehdä vertaamalla omaa toimintaa muun opetushenkilöstön toimintaan tai oman orga-
nisaation toimintaa toisiin saman koulutustason oppilaitoksiin. Vaikka arviointi aina onkin
taaksepäin suuntautuvaa, painottuu tämäntyyppinen arviointi nykyhetkeen, ja siksi se sisäl-
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tää omat ongelmansa. Kun arviointia tehdään olemassa olevan perusteella, painottuu kritee-
reissä tavoitellun laatutason asemasta "vain" nykyinen toiminnan taso.

Muita tapoja arvioida kilpailulaatua ovat erilaiset keskitetysti kootut tilastot. Korkea-
koulujen menestymisen mittareina käytetään muun muassa KOTA- ja AMKOTA–tieto-
kantojen tietoja. Niiden avulla on jokaisen korkeakoulun yksinkertaista tehdä toimintansa
vertailua suhteessa toisiin korkeakouluihin. Esimerkiksi opetusministeriö on viime vuosina
osana tavoite- ja tulossopimuskierrosta laatinut yhteenvetoja eri ammattikorkeakoulujen
vetovoimaisuudesta ja toisaalta koulutuspaikkojen alueellisesta tarjonnasta suhteessa veto-
voimaisuuteen. Tämä toiminta vahvistaa osaltaan kilpailulaatuun pyrkimistä rahoittajan
asettamien tavoitteiden suunnassa. Toisena esimerkkinä on opetusministeriön käynnistämä
tuloksellisuusrahoitukseen liittyvä kilpailuttaminen, johon jo korkeakoulun sisällä joudu-
taan asettamaan korkeakoulun omia laatukriteereitä valittaessa korkeakoulun omaa huippu-
yksikköä.

Myös laatupalkintojen käyttö tukee kilpailulaadun käyttöä korkeakouluissa. Sen mu-
kaan, miten laatupalkintoja päätetään hakea, voi kilpailua olla organisaation sisällä henki-
löstön, eri koulutusalojen tai yksiköiden kesken. Sitä saattaa olla myös eri koulutustasojen
välillä.

2.2.6 Arvolaatu

Arvokeskeisyys

Arvoja koskeva teoreettinen problematiikka sisältää useita vaikeita kysymyksiä, kuten mitä
arvot ovat; mitkä ovat arvojen tunnusomaiset piirteet; miten arvoja voidaan luokitella; mistä
arvot ovat peräisin tai voiko arvot järjestää johonkin systemaattiseen kehykseen (Junnola &
Juuti 1993, 21). Lisäksi arvokäsitteellä on useita käsitteellisiä lähisukulaisia, kuten arvos-
tukset, ihanteet, hyveet ja myös uskomukset  (Aaltonen & Junkkari 1999, 60). Arvot vaih-
televat kulttuurista ja ympäristöstä toiseen.

Yksilötasolla arvoissa on kyse ihanteista ja pyrkimyksistä; mitä ihminen todella toivoo
tai hänen pitäisi toivoa (Hofstede 1984, 19 - 20), ja yhteisötasolla on kyse niistä kulttuurin
tuotteista ja symboleista, jotka välittyvät yksilön suuntaan (Peltonen 1986, 31). Jos koulu-
tusorganisaatio korostaa toiminnassaan opiskelijassa aikaansaatavan muutoksen ulottu-
vuutta, on väistämätöntä pohtia sitä, kenen arvot hallitsevat ja millaisia arvot ovat koulutus-
organisaatiossa (Brown 1998, 89).

Omien arvojen tunnistaminen edellyttää monelta suunnalta tapahtuvaa lähestymistä
(Aaltonen & Junkkari 1999, 131). Myös organisaation todellisten arvojen selvittäminen voi
olla vaikeaa, jos arvojen tutkijat eivät tunne hyvin arvioitavan organisaation toiminnan ta-
voitteita, tai jos tutkijat ja päätöksentekijät ovat eri käsitemaailmoista (Laukkanen 1996,
13). Kuitenkaan millekään instituutiolle ei voida antaa ulkopuolelta valmiita arvoja, sillä ne
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on luotava organisaation sisällä (Skinnari 1998, 32), ja omaksi haasteekseen muodostuu se,
että perimmältään jokaisella yksilöllä on oma arvojen järjestelmänsä (Junnola & Juuti 1993,
22). Tästä syystä organisaation johto ei voikaan, vaikka haluaisikin saada arvot näkymään
myös käytännössä, asettaa yksinään haluamiaan arvoja toiminnan perustaksi.

Organisaation arvot voidaan määritellä niiksi periaatteiksi, joita toteuttamalla organisaa-
tio toimii ja pyrkii saavuttamaan visionsa ja missionsa. Ne ilmaisevat organisaatiossa il-
maistuja uskomuksia ja toiveita. Arvojen pitäisi ohjata organisaation toimintaa ja osoittaa
toiminnan suuntaa. Arvot kuvaavat myös tarkoituksen pysyvyyttä ja liittyvät siihen ympä-
ristöön, jossa organisaatio toimii. (Sallis 1996, 108 – 109.) Aaltonen ja Junkkari (1999, 60 -
61) ovat todenneet arvojen olevan asioita, joita pidetään tärkeänä; arvot ovat valintoja; arvo
on vakaumus siitä, millaiset päämäärät ovat parempia kuin toiset; arvot ovat yleisiä taipu-
muksia pyrkiä tiettyihin päämääriin; ja arvot ovat yhteisön tahtotila. Esille nostettu ajatus
päämäärien paremmuudesta suhteessa toisiin päämääriin, ei ole millään tavalla yksinker-
taista, sillä esille nousevat kysymykset siitä, mitkä ovat ne kriteerit, jotka vaikuttavat asioi-
den arvottamiseen.

Lecklinin (1997, 42) mukaan perusarvot heijastavat organisaation perustajien näkemyk-
siä ja maailmankatsomusta. Yleensä perusarvot kohdistuvat organisaation toiminnan tärkei-
nä pidettyihin asioihin. Arvoihin saattaa sisältyä laatuattribuutteja. Esimerkiksi "paras" ja
"erinomaisuus" julkilausutuissa arvoissa kuvastavat sitä, että laatu on tärkeä elementti yri-
tykselle. Näin organisaatio haluaa vahvistaa omanarvontunnettaan, tunnetta arvokkuudes-
taan eli ylpeyttä työpaikastaan, mutta arvoprosessin ensimmäinen tehtävä on hahmottaa to-
dellisten arvojen ja tavoitearvojen välinen kuilu. Tavoitearvoista tulee tehdä käyttöarvoja,
jolloin keskustellaan siitä, mitä sovitut arvot merkitsevät käytännössä tai miten ne saadaan
jalkautettua henkilöstön keskuuteen. (Aaltonen & Junkkari 1999, 23, 236 - 237, 239.)

Organisaation sisäisten arvojen tunteminen ei ole riittävää. Asiakasarvojen tunteminen
ja hyödyntäminen on Lecklinin (1997, 93 - 95) mielestä edellytyksenä menestyksekkäälle
toiminnalle. Lecklin (1997) esittämässä arvohierarkiassa alimmalla tasolla ovat itse tuottee-
seen liittyvät ominaisuudet, seuraavalla tasolla ovat seuraukset sekä vaikutelmat tuotteen
käytöstä. Ylimmällä abstraktiotasolla ovat tavoitteet, joihin tuotteen hankkiminen tai käyt-
täminen voivat vaikuttaa.

Oman huomionsa ansaitsee ajatus (esimerkiksi Sallis 1996), että organisaation on itse
päätettävä omat arvonsa. Keitä silloin tarkoitetaan? Useimmitenhan esimerkiksi kunnalli-
sessa organisaatiossa on virkamiesjoukko, joka valmistelee vaikkapa organisaation strategi-
set asiakirjat luottamuselimille. Asioiden yhteinen valmistelu voi olla näennäistä, esimer-
kiksi henkilöstölle varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä jostakin laaditusta luonnok-
sesta, mutta todellisia muutoksia tehtyyn asiakirjaan voi olla mahdotonta saada aikaan.
Myös Aaltonen ja Junkkari (1999, 229) korostavat, että arvoja määriteltäessä itse prosessi
on yhtä tärkeä kuin lopputulos, mutta arvoprosessi kannattaa käytännön syistä jakaa pie-
nempiin osiin.

Arvot luovat pysyvyyttä voimakkaidenkin muutosten keskellä. Asiakkaat tuntevat orga-
nisaation paremmin omakseen toimintaan sisältyvän laadun ja johdonmukaisuuden vuoksi.
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Merkittävää on, että organisaation päätöksenteko tarvitsee kriteereitä ja linjauksia, joissa
arvot toimivat ohjaajina. (Aaltonen & Junkkari 1999, 231.) Pyrittäessä muutoksen hallin-
taan on yhteisten arvojen etsiminen ja niihin sitouttaminen ymmärrettävää. Asiantuntijaor-
ganisaatiossa kuitenkin jo puhe sitouttamisesta saattaa aiheuttaa negatiivisia seuraamuksia.

Sallisin (1996, 108 – 109) mukaan koulutusorganisaatiossa arvot voivat olla seuraavia:
opiskelijat ovat ensisijaisia, tiimitoiminta, sitoutuminen jatkuvaan kehittämiseen, tasa-
arvoisuus sekä toiminnan tavoitteena on korkein mahdollinen laatu. Koulutusorganisaatios-
sa esitetään usein julkisina juuri ylimmän tason arvoja, esimerkiksi tasa-arvoisuus, avoi-
muus, ja varsinkin asiantuntijaorganisaatio julistaa yleisesti hyväksyttyjä arvoja. Arvojen
yhteisyys korkeakouluorganisaatiossa ei ole itsestään selvää. Kun toisaalta korostetaan kor-
keakoulujen opetushenkilöstön työn autonomiaa, voi olla vaikeaa hyväksyä yhteisiä arvoja.
Yhteisesti hyväksyttyjen arvojen tuleekin olla sellaisia, jotka eivät loukkaa autonomista
toimintaa. Tällaisena voisi pitää jatkuvaan kehittämiseen sitoutumista, tasa-arvoisuutta tai
erilaisuuden kunnioittamista.

Skinnari (1998, 32) esittää puolestaan ammatillisen koulutuksen arvojärjestykseksi seu-
raavaa: inhimillinen sekä ammatillinen kasvutapahtuma; mainittujen ihanteiden esilletuloa
tukeva ammatillinen koulutus; ammatillista koulutusta tukeva tutkimus ja opettajankoulu-
tus; koulutuksen hallinto ja suunnittelu, jotka pitävät visiossa päämääränään inhimillisen
kasvun ja ammatillisen kasvun eri ulottuvuuksien tukemista; ja yleinen yhteiskuntapolitiik-
ka, jolla tasolla inhimillinen ja ammatillinen kasvu ovat perusarvoja, joita esimerkiksi talo-
uselämä tukee. Skinnarin (1998) antamassa järjestyksessä inhimillinen ja ammatillinen kas-
vu ovat perusarvoja ja kaikki muut välineitä. Perusasiana on ihmisen hyvinvointi.

Ihmisten arvot rakentavat kulttuuria, joka taas vaikuttavat takaisin kyseisen kulttuurin
yksilöiden persoonallisiin arvoihin (Parsons 1959, 614 - 628, Gahmberg 1986, 11). Kuiten-
kaan monilla yrityksillä ei ole selvästi määriteltyjä ja kirjattuja arvoja. Ne voivat olla pel-
kästään johdon aivoissa ja vaikuttavat sieltä toimintaan. Arvot on kuitenkin hyvä kirjata ja
viestittää henkilöstölle, jotta kaikille voisi muodostua yhtenäinen käsitys siitä, mitä organi-
saatiossa pidetään tärkeänä ja tavoiteltavana toimintana. (Lecklin 1997, 42.) Varsinkin asi-
antuntijaorganisaation arvojen tunnistamisessa on tärkeää, että arvot eivät tule ylhäältä an-
nettuina ja että henkilöstö voi vaikuttaa arvojen painotuksiin. Tällöin myös sitoutuminen
yhteisiin arvoihin on mahdollista.

Ruohotien (1996, 166) mukaan yhteiset arvot lujittavat sitoutumista työhön ja organi-
saatioon. Johtajan visio ja hänen viestittämänsä arvot tulee yhdistää kollektiiviseksi tahdok-
si. Organisaation johtajan tulee kyetä rakentamaan yhteisiin arvoihin pitäytyvä yhteisö.
Yhteiset arvot synnyttävät tutkimusten mukaan itseluottamusta, kehittävät uskollisuutta or-
ganisaatiota kohtaan ja auttavat pääsemään yhteisymmärrykseen keskeisistä tavoitteista.
Yhteiset arvot vähentävät työn aiheuttamaa rasitusta, lisäävät ylpeyttä organisaatioon kuu-
lumisesta, selkiyttävät työodotuksia ja edistävät tiimityötä ja yhteenkuuluvuutta. Myös
Aaltonen ja Junkkari (1999, 233) korostavat yhteisten arvojen vaikutusta työmotivaatioon,
henkilöstön pysyvyyteen organisaatiossa sekä vaikutusta jaksamiseen. Lisäksi heidän mu-
kaansa johdon ja henkilöstön vuorovaikutus paranee, kun arvoja pohditaan yhdessä.
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Arvokeskeisyys voisi koulutusorganisaatiossa merkitä sitä, että oppilaitos tuottaa opis-
kelijan tai elinkeinoelämän edustajien näkökulmasta katsottuna hyviä tuotteita ja siten
hyötyarvoa asiakkaalle. Koulutuksen tasoon voidaan tällöin luottaa, oppilaitoksen imagon
pitäisi olla korkea, ja henkilöstö kokisi sen tärkeänä. Aaltonen ja Junkkari (1999, 232) pai-
nottavat vielä sitä, että arvo-osaaminen tulee olemaan entistä tärkeämpi osa selviytymistä
maailman monimutkaistuessa ja sisältäessä yhä enemmän tietoa.

Eräs tapa määritellä asiakkaan arvo on seuraava: ”asiakkaan arvo on hänen näkemyk-
sensä siitä, mitä hän haluaa tapahtuvan sen seurauksena, että hän käyttää tietyssä tilanteessa
tuotetta tai palvelua halutun tarkoituksen tai päämäärän saavuttamiseksi”. Esitettyyn mää-
ritelmään sisältyy kolme elementtiä, joita ovat käyttö- tai omistusarvo, käytön seuraamukset
sekä käyttötilanne. Käyttöarvo liittyy välittömästi tuotteen käyttöön, ja tuotteen arvoon vai-
kuttavat käytöstä saatavat kokemukset. Eri käyttötilanteissa tuotteen arvo koetaan erilaisek-
si. (Lecklin 1997, 92 – 93; Woodruff & Gardial 1996.)

Taloustieteellisessä mielessä arvon perusulottuvuudet ovat hyöty ja mitta. Hyöty osoit-
taa sen tyydytyksen, jonka yksittäinen kuluttaja saa esimerkiksi hyvän palvelun käytöstä.
Tavaran tai palvelun hinta puolestaan on yhdistelmä, joka määräytyy tarpeesta ja markki-
noiden tarjonnasta. (Cole & Mogab 1995, 142.) Kuluttajan tarpeet liittyvät tuotteen käyttö-
arvoon eli käyttötarpeeseen, hyötyarvoon ja suorituskykyyn, näyttöarvoon eli imagon luo-
miseen ja erottumiseen muista tai vaihtoarvoon eli vaihto- ja sijoitusarvon säilymiseen taik-
ka kaikkiin näihin kolmeen. (Silén 1998, 14.)

Arvolaatu

Käsiteltäessä arvolaatua on mahdollista rajata käsite kahdella toisilleen jopa vastakkaisella
tavalla. Ensimmäinen tapa liittyy kustannus-hyötyajatteluun ja toinen tapa sisältää organi-
saation toimintaa ohjaavien, yhteisesti hyväksyttyjen ja julkilausuttujen linjausten mukaisen
toiminnan sekä sen tason arvioinnin. Tässä tutkimuksessa arvolaatua ei tarkastella kustan-
nus-hyötysuhteen valossa, vaan jälkimmäisellä tavalla.

Ropen ja Pölläsen (1995, 161) mukaan arvolaadun määritelmä korjaa valmistus- ja tuo-
tekeskeisten määritelmien absoluuttisuutta suhteuttamalla laadun hintaan ja asiakkaiden
ostovoimaan. Vaihtoarvoajatukselle voidaan hakea yhtäläisyyttä ammattikorkeakoulu – tie-
dekorkeakoulu-ulottuvuudella. Jos opiskelija esimerkiksi päättää ammattikorkeakoulutut-
kinnon jälkeen jatkaa opintojaan tiedekorkeakoulussa, miten hänen suorittamansa tutkinto
hyväksytään jatko-opinnoissa, eli millainen vaihtoarvo hänen tutkinnollaan todellisuudessa
on.

Tuloksellisuutta lähestytään puolestaan siinä laatumäärittelyssä, jossa arvolaadun kor-
keana mittana tuotteessa tai palvelussa pidetään sitä, joka antaa parhaimman kustannus–
hyötysuhteen eli parhaan arvon sijoitetulle pääomalle. Arvolaatu voidaan siten määritellä
myös laadun suhteena hintaan. (Lecklin 1997, 24 – 25; Rope & Pöllänen 1995, 161.)
Arvoon perustuvat laatumääritelmät kuvailevat kustannusten ja hintojen suhteita.
Hyvälaatuinen tuote on se, joka antaa parhaan kustannus-hyötysuhteen käyttäjälle. (Garvin
1988, 45.)
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Käyttö- tai hyötyarvo voisi koulutuksessa tarkoittaa sitä, että suoritettavat tutkinnot an-
tavat hyvät edellytykset toimia eri tehtävissä. Toisin sanoen koulutuksen hyötyarvo olisi
tällöin mahdollisimman suuri. Näyttöarvo puolestaan voisi koulutuksessa olla sitä, että op-
pilaitokselle muotoutuu tietty koettu arvostus; eli tärkeää on se, missä oppilaitoksessa hen-
kilö on esimerkiksi suorittanut tutkintonsa.

Arvolaatua voi olla myös se, että organisaatiossa sovitaan yhteisistä toimintaa ohjaavista
arvoista, henkilöstön ja organisaation virallisten arvojen välillä ei ole erityisiä ristiriitoja ja
että henkilöstö voi vaikuttaa siihen, mitä organisaatiossa pidetään tavoittelemisen arvoisena.
Korkeakouluyhteisössä ei yhdenmukaisuuden tavoittelu ole aina kuitenkaan tarkoituksen-
mukaista eikä suotavaakaan, sillä jos yhdenmukaisuutta vaaditaan, se pahimmillaan tukah-
duttaa edistyksen, jonka luojana korkeakouluyhteisö usein toimii.

Tavoitteet

Yhteiskunnallisena, lukuisia tehtäviä omaavana palvelulaitoksena korkeakoululle voidaan
asettaa jopa toisilleen ristiriitaisia tavoitteita (Mäenpää & Mäkinen 1989, 39 – 41). Korkea-
kouluissa toimii valtiovallan ja akateemisten yhteisöjen lisäksi muita intressiryhmiä, joiden
arvot ja odotukset heijastuvat toimintaan. Arviointi ja siten laatutyö ovat sidoksissa kriteerit
määrittelevän intressitahon tarpeisiin. (Saarinen 1995, 10.) Näitä intressiryhmiä paikallisella
tasolla ovat muun muassa korkeakoulujen ylläpitäjät, maakunnalliset sekä läänintason toi-
mijat.

Käsitys hyvästä opetuksesta on kuitenkin aina ratkaisevalla tavalla riippuvainen arvois-
ta, odotuksista ja tottumuksista (Ahonen 1997, 10, 72). Käsiteltäessä koulutuksen laadun
arvoja on tarkastelussa syytä ottaa huomioon arvojen esiintymisen eri tasot: organisaation,
asiakkaiden ja työntekijöiden arvot.

Millardin (1991, 169 - 170) mukaan kasvatuksellista laatua ei voida identifioida koulu-
tusorganisaation maineella, resursseilla tai valikoivuudella. Laatua voidaan odottaa yhtäläi-
sesti erilaisista ohjelmista, instituutioista ja systeemeistä, mutta kasvatukselliset tavoitteet
vaihtelevat näissä jokaisessa.

Kun organisaatiot ottavat laatutyöhönsä erilaisia valmiita laatusysteemejä, on vaarana
se, että välttämätön arvokeskustelu laadun eri näkökulmista ohitetaan ja toimitaan ikään
kuin valittu laadun tarkastelunlähestymistapa olisi ainoa vaihtoehto. Tällöin laadun näkö-
kulmien erittely ja arvokeskustelu kuitataan laadun standardimääritelmällä. (Hakkarainen
ym. 1995, 29 - 30.) Arvojen kuvauksien tulisi olla helppoja muistaa, ja niistä tulee keskus-
tella organisaation kaikilla tasoilla (Sallis 1996, 108 - 109).

Arvolaadun arviointi

Julkisesti ilmaistut toiminnan tavoitteet ovat ikään kuin organisaation omien ajatusten kir-
kastamista ja markkinointia muille (vrt. Koski 1998). Jossakin yhteyksissä julkistetut arvot
voivat organisaation jäsenten mielestä tuntua suorastaan irvokkailta, jos arkitoiminta on jo-
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tain muuta kuin virallisesti asetetut arvot edellyttäisivät, esimerkiksi avoimuus asetettuna
arvona ja käytännössä esiintyvä päätösten valmistelun salailu. Korkeakoulujen toiminnan
tarkastelussa asiakasarvojen tunteminen ja niiden kunnioittaminen liittyvät keskeisesti toi-
minnan markkinointiin. Tärkeää on, millaisia mielikuvia korkeakoulut luovat rekrytoitaville
opiskelijoille, ja miten opiskelijat kokevat esimerkiksi opiskelun edetessä mielikuvien to-
teutuneen.

Junnola ja Juuti (1993, 22 - 23) nostavat arvolaadun arvioimiseen liittyvänä esille Re-
scherin (1969, 2 - 4) kysymyksen siitä, miten arvon olemassa olo voidaan todeta. Jos joku
on tietyn arvon kannalla, voidaan odottaa, että hän vetoaa siihen saadakseen tukea tai oi-
keutusta omalle toiminnalleen. Tämän lisäksi sen tulee ilmetä "sisäisessä keskustelussa",
harkinnassa ja päätöksenteossa. Täten arvon olemassaolon pääindikaattoreita ovat tietyn
toimintatavan rationalisoinnit. Toinen odotus on se, että arvot näkyvät käyttäytymisessä
toimimalla arvon suuntaisesti, pyrkimällä edistämään sitä siten, että myös toiset sen omak-
suvat. Rescher (1969, 2 - 4) toteaa päävälineen arvojen tutkimiseen käyttäytymisen puolella
olevan se, että tarkastellaan resurssien käyttöä. (Junnola & Juuti 1993, 23.)

Korkeakoulujen arvojen ulottuvuuksiin liittyviä arvoja ovat esimerkiksi Balderstonen
(1995, 356 - 357) mukaan laaja tai sitten erittäin valikoiva rekrytointipolitiikka, hyötyfilo-
sofia tai kriittinen filosofia, sovellettu- tai perustutkimus, paikallisuuteen tai globaalisuuteen
liittyvät painotukset, peruskoulutus- tai edistyneemmille tarkoitettu koulutustarjonta, popu-
laarin tai korkean statuksen omaava tyyli sekä arvo- tai suorituskeskeisyys.

Arvolaadun arviointi edellyttää, että arvioinnissa päästään syvälle organisaation henki-
löstön toimintaa ohjaavien arvojen jäljille. Kevyempänä tapana voidaan pitää keskusteluja,
yhteistä tavoitteiden asettelua ja toiminnan vertaamista asetettuihin arvoihin. Opetushenki-
löstöllä on mitä suuremmassa määrin mahdollisuus vaikuttaa organisaation toimintaan
oman toimintansa kautta. Siksi, vaikka organisaation yhteisiin arvoihin pääsemistä ei pi-
dettäisikään tavoittelemisen arvoisena asiana, on organisaation sisäisiä arvokeskusteluja
hyvä käydä.

2.3 Laatunäkökulmien vertailua

Yhteenvetona laatukäsitteen määrittelyssä tapahtuneista muutoksista voidaan todeta, että
muutosta on tapahtunut ainakin kahteen eri suuntaan: vaakatasossa tapahtunut muutos, jossa
laatukäsite kattaa kaikki yrityksen toiminnot sekä ylöspäin tapahtunut muutos, jolloin laa-
tuun sisällytetään kaikki tasot työntekijöistä ylimpään johtoon. Laajenemisen takia käsite on
myös monimutkaistunut. (Kivimäki-Kuitunen & Hedman 1997, 89.)

Määrittelyjen kehityksessä voidaan havaita eroja myös "laatuliikkeessä" havaittavan ke-
hityksen johdosta. Tarkastusta korostettaessa pääpaino laatua arvioitaessa on asioiden pal-
jastamisessa ja ongelmien ratkaisussa. Tilastollisessa laatutyössä korostetaan kontrollia ja
siten yhdenmukaisuutta. Laadun varmistaminen korostaa koordinaatiota, joka edellyttää
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mitattavuutta, suunnittelua ja erilaisia ohjelmia. Kokonaisvaltainen laadunjohtaminen puo-
lestaan korostaa asiakkaiden ja markkinoiden tarpeita. (Garvin 1988, 37.)

Laatumäärittelyt ovat erilaisia ja määräytyvät sen mukaan, mikä näkökulma tarkasteluun
valitaan. Havainnot korkeakoulun laadusta voivat perustua monenlaisiin kriteereihin, esi-
merkiksi korkeakoulusta valmistuneiden saavutuksiin tai sen tiedekuntien aikaansaamien
tutkimusten laatuun. (Balderston 1995, 279.) Kriteereiden asettamisen haasteellisuutta
osoittaa myös se, että akateeminen yhteisö saattaa jopa tavoitella poikkeuksellista huippu-
laatua, kun taas korkeakoulujen opiskelijoille voi riittää vaatimattomampikin taso (Saarinen
1995, 10, 138). Mainittu erilaisuus opiskelijoiden ja opetushenkilöstön näkemyksissä tode-
taan usein eräänlaisena itsestäänselvyytenä; opettajilla on optimistisempi kuva korkeakou-
lunsa laadusta kuin mitä opiskelijoilla (esimerkiksi Mäki 1994, 1995).

Ammattikorkeakoulun alumnitoiminta on vasta käynnistymässä. Siksi ammattikorkea-
koulujen laadun arviointi korkeakoulusta valmistuneiden saavutuksin turvin ei vielä toteudu
ainakaan laajemmassa mitassa. Siinä suhteessa ammattikorkeakoulu elää etsikkoaikaansa,
joka tulisi hyödyntää mahdollisimman hyvin korkean laadun takaamiseksi.

Seuraavassa on vertailtu edellä mainittuja määritelmiä hyödyntämällä Ropen ja Pölläsen
(1995, 163) laatimaa asiakastyytyväisyyslaatunäkökulmien kuvausta, mutta Ropen ja Pöllä-
sen (1995) määrittelyä on laajennettu koskemaan kaikkia edellä esitettyjä laatumäärittelyjä.
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Taulukko 2. Laatunäkökulmien vertailua laatutyön painotuksista, laatukriteerien ja laadun
arvioinnista

Laatunäkö-
kulma

Asiakas-
laatu

Tuotanto-,
prosessi- ja
valmistus-
laatu

Suunnitte-
lu- ja tuo-
telaatu

Ympäristö-
ja yhteis-
kuntalaatu

Kilpailu-
laatu

Arvolaatu

Laatukä-
site/
laatutyön
korostus

Tuotteen
tai palve-
lun kyky
tyydyttää
asiakkai-
den tarpeet.
Tyytyväi-
syys saa-
vutetaan
mahdolli-
simman
alhaisilla
kustannuk-
silla.

Tuote tai
palvelu on
tehty ase-
tettujen
standardi-
en, vaati-
musten tai
tavoittei-
den mukai-
sesti.

Mitattavis-
sa olevat
muuttujat
määrittävät
laadun.
Ensiluok-
kainen
tuotteen/
palvelun
suunnitte-
lu.

Toiminnan
vaikutus
ympäröi-
vän yhteis-
kunnan
toimintaan.
Ympäris-
tömyöntei-
syys.

Oma toi-
minta suh-
teessa kil-
pailijoiden
toimintaan.

Mitä asia-
kas haluaa
tapahtuvan
sen seura-
uksena,
että hän
käyttää
tietyssä
tilanteessa
tiettyä
tuotetta/
palvelua.

Laatukri-
teeri

Asiakas
määrittää
laadun.

Etukäteen
asetetut
standardit;
tuotteen/
palvelun
vertailu
standardei-
hin.

Absoluut-
tinen suo-
ritusarvo
tai tuotteen
ominai-
suus.
Tuotteen
virheettö-
myys.

Tuotteen/
palvelun
kokonais-
vaikutus
yhteiskun-
taan ja
luontoon.

Kilpailijoi-
den toi-
minnan
laatu mää-
rittää mi-
nimikritee-
rit.

Kustan-
nukset,
joilla tuote/
palvelu
toteutetaan.

Laadun
arviointi

Tyytyväi-
syyspa-
lautteet
asiakkailta.
Asiakas-
tyytyväi-
syysaste

Standardi-
en mukai-
suus, laa-
dun tasai-
suus

Etukäteen
asetetut
mitattavat
kriteerit

Asiakkai-
den, ympä-
ristön ja
luonnon
tarpeiden
yhteen so-
vitus

Suhteelli-
nen kil-
pailuetu

Kustannus/
hyötysuhde
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Rope ja Pöllänen (1995) ovat sijoittaneet laadun eri näkökulmat akseleilla sisäinen - ulkoi-
nen ja tuotantoperusteisuus - asiakasperusteisuus. Seuraavassa kuviossa esitetään mainittu
kuvaus mukailtuna.

Ulkoinen Ympäristölaatu Asiakaslaatu

Kilpailulaatu

Arvolaatu

Tuotelaatu

Sisäinen Tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaatu

Tuotantoperusteisuus Asiakasperusteisuus

Kuvio 1. Laatunäkökulmien asemoituminen (mukaillen: Rope & Pöllänen 1995, 160)

Asiakasperusteisuus sekä toiminnan painotukset akselilla sisäinen - ulkoinen kuvaavat
havainnollisesti laadun eri näkökulmia. Korkeakouluympäristön laatunäkökulmat saattavat
painottua asiakaslaatuun. Kilpailulaatu on noussut korkeakouluyhteisöissä myös merkittä-
vään asemaan. Kilpailu ei ehkä kuitenkaan yleisesti kuulu korkeakouluorganisaation toi-
mintaan, ellei mukaan oteta opetusministeriön asettamia tuloksellisuuskriteereitä, joissa
keskeistä on toiminnan vertailu toisten samanlaisina pidettyjen organisaatioiden toimintaan.
Kun korkeakoulussa painotetaan organisaation toiminnan sisäistä laatua, eri laatunäkökul-
missa korostuu tuotanto-, prosessi- ja valmistuskeskeisyys, mutta vaikeaa on yhdistää asia-
kasperusteisuus ja toisaalta toiminnan sisäisen laadun kehittäminen. Usein tämä näkökulma
kuitenkin esiintyy julkilausuttuna korkeakoulujen strategioissa.

Myös TQC antaa ainekset laadun ja laatutyön analysointiin erittelemällä laadun eri nä-
kökulmia organisaation toiminnassa. Kun TQC:n antamia välineitä, jossa keskeistä on laa-
tutyön ulottaminen kaikkiin työntekijöihin ja prosesseihin, käytetään hyväksi organisaation
laatutyön erittelyssä, saadaan analyysivälineeksi eräänlainen matriisi, joka havainnollistaa
monimutkaista laatutyötä ymmärrettävämpään suuntaan.

Jos tarkastellaan esimerkiksi korkeakouluorganisaatiota, jossa keskeisiä perusprosesseja
ovat ainakin opetus, oppiminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta (T&K) sekä tukipalvelut, ja
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jos näiden laatutarkasteluun välineiksi otetaan TQC:n laatunäkökulmat, saadaan työväli-
neeksi taulukossa 3 esitettävä toimintatapa.

Taulukko 3. Eri laatunäkökulmat ja korkeakouluorganisaation perusprosessit

Korkeakoulutoiminnan kokonaisuusLaatunäkökulma
Opetus/

oppiminen
T & K Tukipalvelut

Asiakaslaatu Mitä asiakaslaatu on em. prosesseissa?
Tuotanto-, pro-
sessi ja valmis-
tuslaatu

Mitä tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaatu on em.
prosesseissa?

Suunnittelu- ja
tuotelaatu

Mitä suunnittelu- ja tuotelaatu on em. prosesseissa?

Ympäristö- ja
yhteiskuntalaatu

Mitä ympäristölaatu on em. prosesseissa?

Arvolaatu Mitä arvolaatu on em. prosesseissa?
Kilpailulaatu Mitä on kilpailulaatu em. prosesseissa?

Edellä esitetyssä kysymyksenasettelussa saavat laatunäkökulmien painotukset eri pro-
sesseissa erilaisia painotuksia, ja prosesseissa toimivat voivat hahmottaa toimintansa laatu-
kriteerit näistä näkökulmista. Tämä määrittely on suoritettava organisaation sisällä, siellä
työskentelevien itsensä toimesta. Se miksi tällaisia analyysivälineitä tarvitaan, johtuu juuri
laatukäsitteen monimutkaisuudesta. Kun asiaa pilkotaan pienempiin osa-alueisiin, on siihen
helpompi tarttua. Organisaation johto puolestaan tarvitsee näkemyksen toiminnan kokonai-
suudesta.

2.4 Laatutyön painotusten muutokset

Laatutyön voidaan ajatella laajimpien tulkintojen mukaan sisältävän organisaation kaiken
toiminnan. Tässä yhteydessä laatutyöllä tarkoitetaan toiminnan laadun parantamiseksi teh-
tävää tietoista ja suunnitelmallista kehitystyötä. Suunnitelmallisuudella tarkoitetaan sitä,
että toiminnalle asetetaan tavoitteita, sovitaan menettelytavoista tavoitteiden saavuttamisek-
si, ja arvioidaan saavutettuja tuloksia suhteessa lähtötilanteeseen.

Toiminnalla tarkoitetaan organisaation perustehtävän keskeisiä toimintoja, jotka esimer-
kiksi Åhlbergin (1998, 38) mukaan koulutusorganisaatiossa ovat opetus, oppiminen, hal-
linto ja tukipalvelut. Luetteloon voidaan lisätä myös palvelutoiminta sekä tutkimus- ja ke-
hitystyö. Tässä tutkimuksessa valittujen laatunäkökulmien ajatellaan olevan osana jokaises-
sa perustoiminnassa. Kun koulutusorganisaation toiminta jaetaan eri toimintoihin ja toimin-
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not edelleen, esimerkiksi laatunäkökulmien mukaisiin osiin, mahdollistuu laatukäsitteen
konkretisoiminen ja siten syvällinen käsittely. Laadunparantaminen ymmärretään tässä yh-
teydessä laatutyönä. Tarkastelun näkökulmana on mesotaso, ja siksi mikrotason ilmiöt eivät
sisälly tutkimukseen.

Edellä on määritelty laatukäsitettä eri näkökulmia sisältävien määrittelyjen pohjalta.
Seuraavassa tarkastellaan laatutyötä ja sen painotusten muutoksia.

Muutosta eri suuntiin

Vakinaistamislupaan ja laajennuksiin liittyvien arviointien ohella ammattikorkeakoulut ovat
kehittäneet aktiivisesti omia laatujärjestelmiään (Hämäläinen 1998, 30). Näitä laatujärjes-
telmiä on myös arvioitu, sillä korkeakoulujen arviointineuvosto käynnisti keväällä 1997
pilottihankkeen, jossa ensivaiheessa arvioitiin Kajaanin, Turun, Lahden ja Hämeen ammat-
tikorkeakoulujen laatujärjestelmät. (Pilot Audit 1998, 6.)

Hankkeessa havaittiin arvioinnin tavoitteiden ja kohteiden määrittelyssä ammattikorkea-
kouluilla olevan erilaisia näkemyksiä. Seuraavia arviointikierroksia varten nähtiin tärkeänä,
että

”saavutetaan yhteisymmärrys siitä, mitä laatujärjestelmien arviointi on, mitkä ovat sen ta-
voitteet ja mihin se kohdistuu. Tämän yhteisen arviointimallin on kuitenkin oltava riittävän
joustava, jotta se pystyisi uudistumaan laatutyön kehityksen mukana ja jotta seuraavien arvi-
ointikierrosten osallistujilla olisi mahdollisuus vaikuttaa siihen.”

(Pilot Audit 1998, 7).

Korkeakoulun laatutyö vaatii näkemystä yhteisistä tavoitteista. Vasta silloin ”laatutyöstä
tulee toimiva instrumentti, kun se pystyy kääntämään strategiat konkreettisiksi toimintata-
voiksi, joita toteutetaan jokapäiväisessä työssä.” Ammattikorkeakouluidentiteettiä sekä kei-
noja hyödyntää monialaisuuden antamia mahdollisuuksia ollaan etsimässä. (Pilot Audit
1998, 7.)

Edellä mainitut toteamukset todentavat laatutyön vaikeutta. Mielenkiintoinen on totea-
mus siitä, että arvioitaessa laatujärjestelmiä pitäisi kuvailun sijasta pyrkiä analyysiin etsi-
mällä vastauksia sellaisiin kysymyksiin kuin, mihin tähtäämme ja miksi, millä keinoin toi-
minnan laatu pyritään varmistamaan, mistä tiedetään järjestelmän toimivuus ja se, että jär-
jestelmä on paras ja vielä se, mitä pitäisi tehdä toisin eli mitä pitäisi muuttaa. (Pilot Audit
1998, 7.)

Laatutyön tärkeyttä korostetaan ainakin julkilausuttuna, joskin toiminnan toteutus voi
olla vielä pinnallista. Joissakin yhteyksissä laatutyö irrotetaan työorganisaation perustoi-
minnasta erilliseksi prosessikseen eli laatutyötä ei mielletä osana työn tekemistä, vaan pi-
kemminkin arviointina tai erillisten kehittämissuunnitelmien tai strategioiden laadintana.
Tällöin laatutyö ei välttämättä tue perustehtävän tekemistä tai sen kehittämistä. Jos laatutyö
tai kehittämistoiminta nähdään irrallisena organisaation perustehtävästä, voi seurauksena
olla, että vain pieni osa henkilöstöstä sitoutuu toiminnan kehittämiseen, koska vastuu ke-
hittämisestä on jossakin muualla. Lisäksi laatutyöstä vastaavilla on yleensä merkittävä ase-
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ma organisaatiossa, vaikkakin useimmiten todetaan, että kehitystyöstä ja siten laadusta
vastaa organisaation johto. Ristiriitaista on tällöin korostaa henkilöstön olevan yrityksen
merkittävä voimavara.

Nykyorganisaatioiden toiminnan ollessa monimutkaista ei enää toteudu laatutyön juuri-
na pidettävä mestari – oppipoika-perinne. Laatutyössä haasteeksi tulee työn luonteen
muuttumisen johdosta toiminnan kokonaisvaltaisuus tai se, miten toimijat saadaan toimi-
maan samansuuntaisesti. Haasteellista on myös, millä tavoin nämä eri prosessien toimijat
ymmärtävät toiminnan laadun. Tällöin organisaatioyhteisön merkitys noussee keskeiseen
asemaan, ja sen ilmapiiri voi olla olennainen tekijä laadukkaan toiminnan sekä laatutyön
kehittämisessä.

Laatutyössä on keskeistä, millaiset mahdollisuudet organisaatiolla on kehittää toimin-
taansa. Myös julkisten organisaatioiden tulee saada riittävän itsenäisesti päättää, miten ja
millä periaatteilla ne kehittävät toimintaansa. Niiden laatutyöhön voidaan soveltuvin osin
ottaa yrityselämän periaatteita, sillä julkisen sektorin toiminnan laatua ei ole hyvä kehittää
yritysten laatutyön linjausten vastaisesti. Tavoitteena on julkisen sektorin todellisen kilpai-
lukyvyn parantaminen ja asiakassuuntautuneisuuden edistäminen. (Silén 1998, 143.) Silénin
(1998) esittämät tavoitteet ovat haasteellisia, varsinkin kunnallisessa korkeakoulussa, jonka
toimintaa ohjaavat erilaiset kunnalliset säädökset ja joissa ei korosteta yksittäisen organi-
saation autonomisuutta, vaan kunnallisten peruspalvelujen tuottamista.

Korkeakoulujen arviointineuvoston toiminta on auttanut korkeakouluja laatutyön koh-
dentamisessa ja kehittämisessä. Tämä toiminta on tehnyt laatutyön konkreettisemmaksi, ja
sitä kautta laatuun liittyvät käsitteetkin ymmärrettävämmäksi. Oma ongelmansa on se, että
näihin laatuhankkeisiin osallistuvat usein tietyt, laatuasialle jo vihkiytyneet henkilöt, jolloin
hankkeiden laajemmat vaikutukset jäävät vähäiseksi.

Karlöfin (1995, 141) mukaan joillakin tahoilla laatutyöstä on kehitetty "eräänlainen sa-
detanssi, jota esikunnat harjoittavat kytkemättä sitä sen enempää lyhyen kuin pitkänkään
aikavälin kannattavuuteen". Tämän vuoksi on tärkeää suunnitella laatutyön muotoja ja si-
sältöä, jotta myös laatutyö olisi tuloksellista.

Organisaation laatutyön historian tunteminen tekee laatutyön tulevaisuuden ennakoinnin
ja suunnittelun helpommaksi sekä ongelmat ymmärrettävämmiksi. Tästä esimerkkinä voi-
daan mainita kehittävän työntutkimuksen menetelmän käyttö, jossa kehittämistoiminta
käynnistetään erilaisilla historiallisilla analyyseillä. Problemaattista toki voi olla se, että
ryhdyttäessä analysoimaan laatutyötä historiallisesta perspektiivistä kehittämistoimenpitei-
den käyttöönotto jää tekemättä.

Laatutyön painotusten taustalla vaikuttaa aina näkemys laadusta ja sen parantamiseksi
tehtävästä työstä. Painotukset eroavat useimmiten siinä, mikä on laatutyön rooli, miten sitä
pitäisi tehdä ja mikä on laatutyön tuloksessa optimaalisin toiminta-ajankohta. Liikettä ta-
pahtuu ainakin etukäteen - jälkikäteen-akselilla. Seuraavassa laatutyön painotusten tarkas-
telua on tehty juuri tässä mielessä.
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Tarkastuslaatu

Rope ja Pöllänen (1995, 155 - 157) erottavat laadun historiassa viisi laatutyyppiä. Varhai-
simpana heidän mukaansa on erotettavissa taylorismi-laatu. Tavoitteena oli tuolloin tuotta-
vuuden parantaminen ja laadun tarkastaminen. Taylorismin laatua voidaankin nimittää tar-
kastuslaaduksi, jonka arvioimisessa tarvittiin erityistä ammattikuntaa.

Laaduntarkastajien ammattikunnan tehtävänä oli havainnoida ja mitata työn tuloksia se-
kä sen perusteella erotella virheelliset tai poikkeavat tuotteet myyntikelpoisista (Lecklin
1997, 20). Erillisten laatuosastojen perustamisen seurauksena oli kuitenkin se, että itse tuo-
tanto-osastoilla vetäydyttiin laatuvastuusta (Kivimäki-Kuitunen & Hedman 1997, 88). Ko-
kemus on opettavainen, ja se tulisi huomata myös nykypäivän organisaatioissa. Organisaa-
tioissa toimii erilaisia kehittämiskeskuksia, joiden tehtävänä on valvoa toimintaa ja sen
laatua. Henkilöstöä ei saada innostumaan toimintansa ja organisaation laadun seurannasta
sekä kehittämisestä, koska vastuu laadusta on muualla.

Tarkastuslaadun painottuminen jatkui myöhemminkin, sillä tilastollinen laadun valvonta
(Statistical Quality Control, SQC) syntyi toisen maailmansodan aikana sotateollisuudessa.
Tavoitteena tuolloin oli saada ennaltaehkäisevästi virheelliset tuotteet pois tuotantoproses-
sista. Se edellytti ammattitaitoisia menetelmäosaajia, ja tyypillistä oli edelleen erillisten
laatuosastojen perustaminen. (Rope & Pöllänen 1995, 156.) Konseptissa käytettiin tilasto-
tieteen menetelmiä ratkaisemaan laatuongelmia ja mittaamaan sekä kehittämään prosessien
laatua (Gryna 1988, 22.11. ja Shainin & Shainin 1988, 24.2). SQC:n mukaan tärkeää on
tasalaatuisuus ja laadun vaihtelun pienentäminen (Kivimäki-Kuitunen & Hedman 1997, 88;
Lecklin 1997, 20 - 21).

Tilastollisen laadun valvonnan osa-alueena kehittyi Statistical Process Control (SPC),
jossa tarkastuksen kohteena on prosessien vaihtelu. Prosessissa voidaan erottaa luontaisen
vaihtelun eli pysyvä komponentti, ja ajoittain sekä epäsäännöllisesti esiintyvä komponentti.
Luontaista vaihtelua aiheuttavat ennakoimattomat tapaukset. Ajoittaista vaihtelua aiheutta-
vat asiat, jotka on mahdollista ennakoida, löytää ja siten poistaa. Luontaisen vaihtelun tapa-
uksia ei voida tunnistaa taloudellisesti eikä siten voida poistaa tekemättä prosessissa perus-
teellisia muutoksia. (Shainin & Shainin 1988, 24.3.)

Laatutaso vaihtelee myös koulutusorganisaation prosesseissa. Opiskelijat kokevat
esiintyvän vaihtelun ehkä opettajakohtaisena tai yksittäisen opettajan työn vaihteluna.
Ajoittaiseen vaihteluun voidaan koulutusorganisaatiossakin kiinnittää huomiota; olisiko
esimerkiksi lukukausien aloitus- ja päättymisajankohdat erityisen otollisia negatiiviselle
vaihtelulle.

Kerralla oikein -laatu

Kontrollia painottavassa laatutyössä huomattiin prosessien ja tuloksen vaihtelu. Painotus
siirtyi enemmän virheitä ennalta ehkäisevään suuntaan. Tämä kerralla oikein -laatukriteeri
syntyi Japanissa toisen maailmansodan jälkeen. Perusajatuksena oli se, että on tulokselli-
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sempaa tehdä tuote kerralla oikein, kuin tarkistaa tai tilastollisesti testata ja hylätä tuote tai
palauttaa se korjattavaksi. Tämän seurauksena ensisijaisena pidetty laadunvalvonta sai
väistyä laadun varmistamisen tieltä. (Rope & Pöllänen 1995, 156 - 157.)

Koulutusorganisaation toiminnan voisi pintapuolisen tarkastelun pohjalta edellyttää mitä
suuremmassa määrin tapahtuvan kerralla oikein -periaatteen mukaisesti. Perusteluna väit-
teelle olisi tällöin se, että tilanteet ovat opiskelijoille ainutkertaisia, ja yksikään tilanne ei
ole tällöin yhdentekevä. Opetus- ja oppimisprosessissa on kuitenkin aina mukana inhimilli-
nen vuorovaikutus, jolloin korjaamisen ja täydentämisen mahdollisuus on olemassa. Unoh-
taa ei voi sitäkään, että opetuksessa käsitellään asioita, joiden oppiminen voi tapahtua mo-
nin eri tavoin. Koulutusorganisaatiossa on toki toimintoja, joissa virheitä ei yksinkertaisesti
saa tapahtua.

Total Quality Control - Total Quality Management

Seuraavana laatutyön muuttumisen vaiheena voidaan erottaa Total Quality Management
(TQM), joka syntyi 1950-luvulla Total Quality Control (TQC) -menetelmän perustalta
(Silén 1998, 14).

TQC on suuntautunut vahvasti organisaation sisäisten toimintojen kehittämiseen (Rope
& Pöllänen 1995, 157). Vaikka se on keskittynyt organisaation sisäisten toimintojen kehit-
tämiseen, ei organisaation ilmapiiri ole siinä erityisesti esillä. Yhteydet tarkastuslaatuun
ovat kuitenkin edelleen olemassa, sillä TQC:ssa korostetaan osittain jo toteutunutta. Erona
on kuitenkin se, että TQC:ssa korostetaan toiminnan prosessilähtöisyyttä (Nemoto 1987,
73). TQC:ssa keskeisessä asemassa ovat toimintaa ylläpitävät kontrolloivat toimenpiteet, ja
ne ymmärretään usein kehittämisen vastakohtana. Kehittäminen nähdään nykyisen tason
korottamisena. Ylläpitäminen sen sijaan tarkoittaa jatkamista nykyisellä tasolla. Kontrolli
ymmärretään tässä yhteydessä sisältävän ne toimenpiteet, jotka tarvitaan nykyisen tason
ylläpitämiseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi poikkeavuuksien huomaaminen, tarpeelli-
set mittaukset ja poikkeavuuksien mahdollinen uudelleen esiintyminen. (Nemoto 1987, 101
- 102.) Nykytilanteen ylläpitämisen lisäksi kontrollin avulla voidaan löytää selkeitä kehit-
tämisen kohteita.

Kontrollin mahdollistamiseksi organisaatioon kehitetään standardeja, joiden kriteerinä
on se, että henkilöstö haluaa noudattaa niitä, ja ne ovat pitkäikäisiä. Jos asetettuja standardi-
en saavuttamista ei voida seurata, niitä on turha asettaa. Toisistaan erotetaan vielä standar-
dit, joita ei voida havainnoida sellaisista, joita on vaikea havainnoida (Nemoto 1987, 104
- 105.) TQC:ssa katsotaan tietyssä mielessä taaksepäin, mutta toisaalta tavoitteiden asetta-
misen vuoksi myös tulevaisuuteen. Keskeistä kuitenkin on toiminnan seuranta ja kontrolli.
Ischikawan (1994, 80) mukaan oman erityispiirteensä tuo TQC-systeemiin se, että siinä on
kehitetty laatupiiritoimintaa, joka pohjautuu ihmisluonteelle sopivaan vapaaehtoisuuteen,
mutta joka edellyttää menetelmään perehtymistä.

TQC:n jälkeen on kehittynyt TQM-laatuajattelu, joka pyrkii kattamaan organisaation
kaikki toiminnot. Tärkeää on, että asiakkaiden ja yhteisön tarpeet, odotukset sekä organi-
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saation päämäärät tyydytetään tehokkaimmalla ja taloudellisimmalla tavalla maksimoimalla
kaikkien työntekijöiden osaamisen käyttö jatkuvan kehitystyön avulla. (Dale 1994, 3.)
TQM-prosessi on kurinalainen ja kouluttava johtamisprosessi huippujohdon vetämänä. Se
sisältää kuitenkin sen, että jokainen pyrkii tekemään laatutuotteita tai laadukkaita palveluja
jatkuvan kehittymisen avulla. Prosessin tavoitteena on tyydyttää asiakkaiden tarpeita ja
maksimoida kilpailukykyä samalla, kun kustannuksia pyritään alentamaan. (Johnson 1993a,
9.) Tällöin laatu on koko organisaatiota koskettava perusvaatimus, jota organisaation johto
vie eteenpäin luottamuksellisessa yhteistyössä. Heikkoutena tosin voi olla se, että johdolla
on vähäiset mahdollisuudet toiminnan kontrollointiin (Freeman 1993, 165). TQM-systeemi
on otettu useissa koulutusorganisaatioissa käyttöön ainakin julkilausuttuna. Lewis ja Smith
(1997) toteavat, että esimerkiksi Yhdysvalloissa yli 200 korkeakoulua on valinnut mene-
telmän laatutyöhönsä. Huomattava on kuitenkin Freemanin (1993, 165) ajatus siitä, että
TQM-ajattelua noudatettaessa kuitenkin saatetaan keskittyä mittaamaan lyhyen aikavälin
tapahtumia.

TQM:n tavoitteena on, että laatu on paremminkin sisäänrakennettua kuin tarkastuslaa-
tua. Laadusta tuleekin  jokaisen työntekijän vastata eikä sitä jätetä siihen erikoistuneiden
yksiköiden tehtäväksi. Ajattelutavalla on siten yhteyksiä Human Resource Managementin
(HRM) kanssa. TQM korostaa tarvetta lisätä jokaisen henkilöstöön kuuluvan sitoutumista
oman työnsä arviointiin ja tarkkailuun. Tavoitteena on laadun ylläpitäminen ja kehittäminen
siten, että se tehdään kerralla oikein ja näin poistetaan tarve laadun tarkastamiseen. (Wilkin-
son 1994, 277.)

TQM painottaa sitä, että jos työntekijöille annetaan vastuuta, he ovat enemmän moti-
voituneita sekä sitoutuneita ja tästä syystä samastuvat organisaation päämääriin. (Wilkinson
1994, 177.) Myerskin (1970, 150) esittää, että henkilöstö toimii vastuuntuntoisemmin, kun
he osallistuvat tavoitteiden määrittämiseen, ovat vastuussa omasta käyttäytymisestään sekä
ovat vastuussa organisaation päämäärien saavuttamisessa sekä osallisina palkitsemisissa.
Henkilöstö toimii parhaiten silloin, kun heidän työssään vallitsee huolimatta työskentely-
tasosta molemminpuolinen luottamus, kunnioitus, huolenpito ja rehellisyys ihmisten kes-
ken.

TQM:n tapainen johtamisideologiaa painottava lähestymistapa on Quality Assurance
(QA) -systeemi, jossa painotetaan organisaation tehtävien selkeää ilmaisemista; toimintata-
poja, joissa kuvataan se, miten työ tulee tehdä; auditointisysteemi; virheellisten toimintata-
pojen korjaussysteemi sekä johdon toiminnan arviointisysteemi, joka valvoo ja kehittää
systeemiä edelleen. Tausta-ajattelussa korostuu se, että laatustandardit ovat peräisin asiak-
kaiden vaatimuksista. Kuitenkin, kun henkilöstö määrittelee standardit ja laatii menettelyta-
paohjeet, QA-systeemejä leimaa enemmän noudattavuus kuin aloitteellisuus. Heikkoutena
voidaan pitää byrokraattisuutta, jäykkiä menettelytapoja, hidasta reagointia ja mahdolli-
suutta keskittyä vääriin asioihin. (Freeman 1993, 164.)

Rope ja Pöllänen (1995, 157) erottavat laatutyön historiassa vielä "asiakastyytyväisyys-
perusteisen laadun", joka on heidän mukaansa syntynyt 1990-luvun alkupuolella. Laadun
kehittämisessä keskitytään niihin toiminnan laatuelementteihin, joilla on merkitystä asia-
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kastyytyväisyyden varmistamisessa. Tämä edellyttää selkeitä ja luotettavia asiakastyytyväi-
syyden ja jatkuvasta seurannasta johdettuja sisäisiä mittareita organisaation eri prosesseissa.
Näiden sisäisten mittareiden avulla laadun kehittämistyö kyetään asiakasnäkökulma huomi-
oon ottaen ohjaamaan ja priorisoimaan keskeisiin tyytyväisyyttä ja tyytymättömyyttä aihe-
uttaviin tekijöihin.

Verrattaessa edellä kuvattua laatutyön kehittymistä nykyiseen laadun parantamiseen
tähtäävään toimintaan, vaikkapa kunnallisessa ammattikorkeakoulussa, on todettava, että
vastaavantyyppisiä vaiheita voidaan havaita toteutuneen lyhyellä aikavälillä. Tässä työssä
asiakaslaatua käsitellään tarkemmin eri laatunäkökulmien käsittelyn yhteydessä, vaikka
yhtä lailla sen voikin sijoittaa Ropen ja Pölläsen (1995) tavalla laatutyön periaatteisiin.

2.5 Laatutason arviointi ja analysointi

Laatutason määrittämisen avulla organisaatio tunnistaa ja tiedostaa oman toimintansa heik-
koudet, ja tiedon avulla saa edellytyksiä vastata organisaation jatkuvan kehittämisen haas-
teeseen (Dale, Lascalles & Boaden 1994, 126). Suorannan (1995b, 137) mielestä opetuksen
laadun arviointia tulee toteuttaa eri näkökulmista, mutta Ylijoki (1994, 9) toteaa, että
”ongelmana vain on se, mitä oikein on opetus, mitä laatu ja mitä arviointi”.

Stenqvistin (1993, 43) mielestä arviointi korkeakoulujen laatutyössä tarkoittaa pääosin
saavutettujen tulosten vertaamista tavoitteisiin, standardeihin ja normeihin, kun samalla ar-
vioidaan panosten riittävyyttä ja toiminnan järjestelyjä eli juuri tuloksen tuottamisen tar-
koituksenmukaisuutta. Mittaamisessa tarvitaan vertailukohtia, standardeja ja tavoitteita.
Näiden määrittely korkeakouluissa ei ole yksiselitteistä. Niinpä laadun arviointi pohjautuu
vahvasti arvioinnin suorittavien asiantuntijoiden arvostelukykyyn.

Lisänäkökulmia arviointiin tuo se, että organisaation laatutyön kehittäminen edellyttää
laatutyön tarkastelua myös historia – nykytila – tuleva-akselilla. Laatutasoa määritettäessä
työ käynnistetään usein organisaation itsensä laatiman itsearvioinnin perustalta. Tällöin
olennaiseksi nousee se, miten hyvin organisaatio kykenee ilmaisemaan parhaita puoliaan ja
nostamaan osaamisensa huippuja esille siten, että ne luovat positiivisia odotuksen tunteita
varsinaisen arvioinnin suorittajiin. Koska arvioijilla on myös omat odotuksensa ja käsityk-
sensä korkeasta laadusta, niin täysin objektiivista laadun arviointia tuskin löytyy. Chem-
linsky (1987, 26) erottaa arvioinnin ja laatutyön selvästi toisistaan. Koska päätösten teke-
minen on aina tulevaisuuteen katsomista ja arviointitoiminta tapahtuneen katsomista, luo
taakse katsominen hyvä perustan laatutyölle.

Laatutyössä on erotettavissa kulttuurisia eroja. Juranin (1988e, 35A.1, 35 A.3 - 4) mu-
kaan kulttuurisia eroja voidaan havaita muun muassa käytettävässä kielessä, asiakaskäsityk-
sissä, traditioissa, ennakkoluuloissa sekä toimintojen johtamismenetelmissä. Juranin (1988)
tarkastelu koskee eri maiden toimintaa, mutta vastaavanlaisia eroja voidaan varmastikin
löytää myös pienemmillä tarkastelualueilla. Ammattikorkeakoulun laatutyössä erityishaas-
teena on se, että ammattikorkeakoulun eri yksiköt eli entiset oppilaitokset ovat voineet saa-
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vuttaa erillisinä oppilaitoksina laatutyössään eri vaiheen verrattuna toisiinsa. Yhtenäisen
korkeakoulun laatutason ja laatutyön arviointi voi olla tällöin erityisen vaikeaa.

Toiminnan laatutaso saattaa eri syistä vaihdella saman organisaation sisällä. Ongelmal-
lista arvioimisessa on, että keskiarvoisesti mitattuna laatutaso voi näyttää riittävältä. Yhtenä
näkökulmana laatutason arvioinnissa on tason arviointi eri ajankohtina, jolloin organisaati-
on oman toiminnan taso sitä ensimmäistä kertaa mitattaessa, muodostaa nollatason, johon
toiminnan kehittymistä seurataan eri vaiheitten mukaisesti. Tässä yhteydessä voidaan ky-
syä, onko olemassa jokin taso, jolloin toiminnan laatua pidetään riittävänä. Laatutasoa on
mahdollista arvioida joko suhteellisena tai absoluuttisena, joka merkitsee esimerkiksi sitä
parempi, mitä vähemmän laatu poikkeaa halutusta tavoitteesta (Lipponen 1993, 219).

Analyysiä voidaan tehdä myös organisaation suorituskyvyn, luotettavuuden tai vastaa-
vuuden mukaan. Suorituskyky laadun dimensiona korostaa tuotteen perustoimintojen piir-
teitä, ja se sisältää mitattavia ominaisuuksia. Laadun arviointi on tällöin yleensä yksinker-
taista. Toki jotkut suoritusstandardit pohjautuvat subjektiivisiin arvostuksiin, mutta arvos-
tukset ovat kuitenkin niin universaaleja, että niillä on objektiivisen standardin voima. (Gar-
vin 1987, 104.)

Laadun luotettavuusulottuvuus kuvaa tuotteen virhetoimintojen tai epäonnistumisten
todennäköisyyttä tietyllä aikavälillä, ja laadun kestävyysulottuvuus sisältää sekä teknisen
että taloudellisen ulottuvuuden. Teknisyys voi tarkoittaa tuotteen käytön määrää siihen
saakka, kunnes se on poistettu käytöstä. Taloudellinen ulottuvuus tarkoittaa puolestaan sitä,
että kuluttajien on punnittava odotettavia kustannuksia suhteessa sekä rahalliseen panostuk-
seen että siihen vaivaan, mitä tuotteen käyttö suhteessa luotettavampaan malliin aiheuttaa.
Laadun vastaavuus-dimensio kuvaa sitä, missä määrin tuote vastaa julkistettuja standardeja.
(Garvin 1987, 105 - 106.)

2.5.1 Laatutason arviointi laatutyön vaiheiden mukaisesti

Laatutason arvioinnissa voidaan käyttää erilaisia testejä, joista esimerkkinä mainittakoon
Crosbyn (1986, 38 - 41) esittämä malli. Crosbyn (1986, 40 - 41) laatujohtamisen kypsyys-
testissä erotetaan viisi vaihetta, jotka on nimetty epävarmuus-, heräämis-, valistus-, viisaus-
ja varmuusvaiheiksi. Mittauskategorioina ovat johdon suhtautuminen, laatutoiminnan orga-
nisointi, ongelmien käsittely, laatukustannusten osuus sekä toimenpiteet laadun parantami-
seksi.

Tässä tutkimuksessa laatutyötä tarkastellaan organisaatiossa toimivien ihmisten käsitys-
ten selvittämisen avulla. Analyysivälineenä on käytetty TQM-ajatteluun pohjautuvia mal-
leja. Laatutyön viitekehyksenä voisi tällöin olla myös oppiva organisaatio eli organisaatio,
”joka alinomaa muuttaa itseään ja tekee kaikkien jäsentensä oppimisen helpommaksi”.
Termi kuvaa toimintatapaa, joka kannustaa organisaation yksilöitä ja tiimejä jatkuvaan op-
pimiseen ja työsuoritusten parantamiseen. (Ruohotie 1996, 40 – 43.)
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Laatutason arviointi voidaan tehdä käyttäen analysoinnissa apuna laatutyön kehittymi-
sen eri vaiheita (Tuottava työpaikka 1993, 33 - 34). Ensimmäisenä on laadun valvontavaihe,
joka keskittyy lähinnä virheiden havaitsemiseen tarkastusmenettelyn avulla. Toisena on
laadun varmistus, joka perustuu ymmärrykseen siitä, että pelkkä tarkastus ei riitä ja siksi
keskitytään menettelytapojen noudattamiseen ja tuotteen spesifikaatioon vastaavuuteen to-
teuttamalla tuotannon ja toimintojen kehitysohjelmia. Kolmantena vaiheena on laadun oh-
jaus, jolloin laajennetaan laadunvarmistuksen filosofiaa myös muihin toimintoihin kuin
tuotantoon. Viimeisenä on laatujohtaminen, jolloin laadun kehittäminen on juurtunut pysy-
väksi osaksi toimintaa.

Esitetty jaottelu on kuitenkin hyvin yleisellä tasolla, eikä mahdollista kovinkaan tarkan
analyysin tekoa toiminnan tasosta. Vastaavana mallina voidaan pitää PA Consulting Grou-
pin (1992, 42 - 44) määrittelemää TQM-prosessin etenemisen arviointimallia, jossa tavoit-
teena on "kokonaislaatu". Tämän muutosmallin tasot ovat laadun tiedostaminen, laadun
edistäminen, laadun johtaminen yhteisten tavoitteiden suunnassa ja laadun hallitseminen,
jolloin jokainen toimii oma-aloitteisesti yhteisten laatutavoitteiden hyväksi.

Kokonaisvaltaisen laatutason saavuttamisen analysointi

Total Quality Managementin prosessissa on kymmenen askelta: nykyisen toimintatason
määrittäminen jokaisella keskeisellä alueella; organisaation haluaman suunnan määrittämi-
nen; niiden tarpeiden määrittäminen, jotka aiheutuvat nykytilan ja tavoitteeksi asetetun
eroista; jokaisen alueen kehittämisprosessien laadinta; käyttökelpoisten strategioiden laa-
dinta; laatuohjeistusten valinta; edistyksen mittaamisen määrittäminen; kehityksen tukemi-
nen ja avustaminen; laatuohjelmaa tukevan koulutusohjelman kehittäminen; tarpeet huo-
mioivien laatutoimintasuunnitelmien valmistaminen. Prosessi edellyttää jokaisen henkilö-
kuntaan kuuluvan sitoutumista kaikilla alueilla. (Johnson 1993b, 154.)

Laatutason analysointia täydentää edelleen Dalen, Lascallesin ja Boadenin (1994) teke-
mä tasokuvaus TQM:n saavuttamisesta. Dale, Lascalles ja Boaden (1994, 117 – 127) ovat
esittäneet tutkimustensa pohjalta TQM:n omaksumisen tason arviointiin kuusiportaisen
mallin. TQM:n soveltamisen tason arvioinnin tasoluokitukset tehdään sen mukaan, missä
määrin TQM:n periaatteet ja käytännöt ovat siirtyneet organisaatiokulttuurin arvoiksi ja pe-
rusoletuksiksi. Mallin mukaan yritykset voidaan jakaa kuuteen tasoon: sitoutumattomat,
ajopuut, työkalunikkarit, edistyjät, laatupalkintojen voittajat ja World Class -tasot.

Ensimmäistä tasoa nimitetään sitoutumattomaksi, koska yrityksellä ei ole laatutyöhön
pitkän tähtäyksen suunnitelmaa eikä yrityksissä olla tietoisia siitä saatavasta hyödystä. Or-
ganisaation johto on usein tietämätöntä laatujohtamisen filosofiasta ja arvoista, ja jos heillä
on tietoa, he suhtautuvat epäilevästi tiedon sopivuuteen omassa organisaatiossaan. Tasoa
luonnehtii myyntikatteen ja voittojen painotus muiden asioiden kustannuksella, asiakas-
kontaktien minimaalisuus sekä organisaation sisäisen kommunikaation puutteellisuus. Johto
ja henkilöstö toimivat pelon vallassa, laatualoitteita ei tehdä suoritusportaalta, työ on osi-
tettu pieniin osiin, useimmat työntekijät huolehtivat vähän laadusta, ja organisaatiossa val-
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litsee tayloristisia systeemejä. Toimintaa luonnehtii myös lyhytnäköisyyteen pohjautuva
asenne, koska esimerkiksi prioriteetit vaihtuvat tiheästi tai henkilöstöön, laitteisiin ja infra-
struktuuriin investoidaan vähäisesti. (Dale, Lascalles & Boaden 1994, 118 – 119.)

Toisella tasolla olevat organisaatiot ovat tehneet laatutyötä joitakin vuosia. Johto arvos-
taa tehtyjä uudistuksia, mutta tarkastelunäkökulma painottuu lyhyelle aikavälille. Johto voi
olla myös pettynyt TQM:n avulla saatuihin tuloksiin. Organisaatiot voivat lisäksi vaihtaa
laatujärjestelmiä trendien mukaisesti nähdäkseen, soveltuuko joku toinen filosofia parem-
min heidän omaan organisaatioonsa. Toista tasoa luonnehtii se, että laadun kehittäminen
nähdään ohjelmana paremminkin kuin prosessina, laatutyöllä on matala profiili organisaati-
ossa, TQM:n soveltamisesta ei ole tehty suunnitelmaa, ja vuorovaikutus on rajoittunutta
eikä ulotu organisaation kaikille tasoille. Ulkopuolisiin interventioihin suhtaudutaan epäile-
västi ja käyttöön otetaan helposti uusimmat suuntaukset. Johdolla on korkeat odotukset
laatujohtamissysteemeihin, laadun parannustyöt ovat hieman enemmän kuin vain kosmeet-
tisia, laatuosastolla on alhainen status, tiimityö on pinnallista, ja osastot tekevät yhteistyötä
kyetäkseen moittimaan toisia. Organisaatiokulttuurissa ei ole tapahtunut muutoksia TQM:n
aloittamisen jälkeen, henkilöstö ja johto suhtautuvat epäilevästi menetelmään eivätkä kaikki
ymmärrä laadun kehittämisen avaintekijöitä. Pelko ja epäonnistuminen leimaavat organi-
saation toimintaa. (Dale, Lascalles & Boaden 1994, 119 – 120.)

Kolmannella tasolla olevat organisaatiot ovat tehneet laadunkehittämistoimintaa joitakin
vuosia, ja ne ovat soveltaneet toiminnassaan useita laadun johtamisen työkaluja ja periaat-
teita. Organisaatiot antavat toiminnastaan positiivisia signaaleja ja kuvaa itsestään asiak-
kaille ja toimittajille, mutta pinnan alla on palontorjunta–kulttuurin piirteitä. Tällä tasolla
olevat organisaatiot etsivät nopeita ja helppoja ratkaisuja työkalujen ja tekniikoiden sovel-
tamiseen. Kaikki ylimmän johdon jäsenistä eivät ole sitoutuneet kokonaisvaltaiseen laadun
johtamiseen eivätkä kaikki hallitse vastuutaan kehityksen edistämisessä. Keskijohto on voi-
nut sisäistää laatuterminologian, mutta on epävarma systeemien ja tekniikoiden priorisoin-
nista tai laadun johtamisen strategisesta merkityksestä. Laadun kehittämistoimet keskittyvät
valmistusosastolle, ja laatuosasto on yleensä merkittävä laatutyötä ylläpitävä toimija. Tuo-
tantotavoitteisiin pääseminen on keskeisin prioriteetti valtaosalle esimiehistä, johtamistyyli
on taantumuksellinen, ja organisaatiossa ratkaistaan mieluummin nykyisiä kuin tulevaisuu-
teen suuntautuvia ongelmia. (Dale, Lascalles & Boaden 1994, 121 – 122.)

Neljättä tasoa luonnehtii (Dale, Lascalles & Boaden 1994, 123 – 124) se, että kehittä-
mispolitiikka sekä ongelmia ratkaiseva infrastruktuuri ovat valmiina, eri prosesseihin on
kehitetty virheiden syntyä ehkäiseviä mekanismeja, ja pitkän aikavälin laatukulttuurisuuden
kehittämiseen liittyvä valmentaminen on käynnissä kaikilla tasoilla. Prosessien kehittämi-
nen on käynnissä koko organisaatiossa henkilöstön etsiessä kehittämiskohteita omasta
työstään. Henkilökunnan osallistumisen tärkeys on tunnustettu osastokohtaisten ja poikkia-
laisten ryhmien käytön kautta. Kokonaisvaltaisen laadun johtamisen kulttuuri alkaa näkyä,
organisaation kaikkien tasojen välinen luottamus on olemassa, numeerisiin tunnuslukuihin
keskittyminen vähenee muihin tasoihin verrattuna, benchmarkingia käytetään toiminnan
kehittämisessä, ja TQM on hyväksytty hyväksi johtamisperiaatteeksi.
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Neljännellä tasolla olevissa organisaatioissa TQM on kuitenkin vielä riippuvaista muu-
tamista avainhenkilöistä, jotka suuntaavat strategioiden kehittämistä. Epäonnistumisen vaa-
rana on tällöin avainhenkilöiden poislähteminen, ja siksi organisaatio on hyvin haavoittu-
vainen. Tämän tason saavuttaneet organisaatiot ovat oikealla tiellä, ja ne ovat tehneet uu-
distuksia, mutta niillä on vielä pitkä matka kuljettavanaan, koska TQM ei ole vielä itse itse-
ään ylläpitävää.

Viidennelle tasolle päässeet organisaatiot ovat jo kypsiä kilpailemaan eri laatupalkin-
noista. Näissä organisaatioissa ei enää kamppailla sitoutumisen puutteen kanssa tai muuta-
man kehittämistyöhön sitoutuneen henkilön varassa, koska koko henkilöstö on mukana ke-
hittämistyössä. Organisaatiossa on tehty monia onnistuneita muutoksia, on kehitetty tehok-
kaita poikkialaisia johtamisprosesseja ja edistytty. Strategista benchmarkingia tehdään kai-
killa tasoilla. Voidaan todeta, että osallistavampi organisaatiokulttuuri on saatu aikaan,
päätösvaltaa on delegoitu ruohonjuuritasolle saakka, ja kokonaisvaltainen johtaminen ym-
märretään organisaatiossa keinoksi johtaa toimintaa ja tyydyttää sekä sisäiset että ulkoiset
asiakkaat. (Dale, Lascalles & Boaden 1994, 124 – 125.)

Kuudennella eli korkeimmalla tasolla olevien organisaatioiden (Dale, Lascalles & Boa-
den 1994, 125 – 126) laadun kehittämisen ja liiketoimintastrategian täydellinen integraatio
tyydyttävät asiakkaiden tarpeet heidän odotusten, toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tällä ta-
solla oleva organisaatio etsii jatkuvasti uusia tuotteen tai palvelun parantavia piirteitä lisä-
täkseen asiakkaiden tyytyväisyyttä. Sen laatustrategian fokus on lisätä kilpailuetua lisää-
mällä asiakkaiden havaintoja organisaatiosta sekä sen tuotteiden ja palvelujen vetovoimai-
suudesta.

Asiakkaiden tarpeiden täydellinen tyydyttäminen on organisaation jokaisen jäsenen
henkilökohtaisena tavoitteena ja erottamattomana osana jokapäiväistä työtä. Kokonaisval-
tainen laatu on ainoa pysyvä elementti dynaamisessa toimintaympäristössä, se on likimain
elämäntapa. Kuudennella tasolla oleminen ei ole kuitenkaan pysyvää, vaan on mahdollista,
että tason saavuttanut organisaatio luiskahtaa viidennelle tai jopa alemmalle tasolle, jos or-
ganisaatiosta tulee itseriittoinen ja se ummistaa silmänsä ympäristössä tapahtuville muutok-
sille.

Silénin (1997, 27) mielestä mikään edellä esitetyistä laatukulttuurisuuden tasoista ei si-
nällään ole toinen toistaan parempi tai tavoitellumpi, vaan ne kuvaavat eri tasoille tyypilli-
siä piirteitä. On kuitenkin todettava, että mikäli TQM-systeemin omaksumista pidetään ta-
voittelemisen arvoisena, on väistämätöntä, että tasot viisi ja kuusi ovat selvästi tavoitellum-
pia kuin tasot yhdestä neljään.

Vaihtoehtoisena laatutason vaiheiden mukaisena analysointimallina voidaan pitää ke-
hittävää työntutkimusta. Kehittävä työntutkimus etenee ilmiötasoon perehtymisen, histori-
allisten analyysien sekä opetuksellisten interventioiden, niiden soveltamisen ja toiminnan
laadullisten muutosten vaiheiden kautta. Ilmiötasoon perehtyminen tarkoittaa ajankohtais-
ten ongelmien kartoittamista ja kokonaiskuvan luomista työprosessin kokonaisuudesta. Tätä
mallia koulutusorganisaatiossa on kehitetty muun muassa Suomen Liikemiesten Kauppa-
opiston (SLK) kokeiluissa. Hakkaraisen (1995, 15 - 16, 19) mukaan kyseisen mallin kehit-
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tely vastaa suoraan korkeakouluopetuksen laadun kehittämishaasteisiin. Kehittävän työn-
tutkimuksen käyttöä laatutyössä kokeiltiin myös Oulun väliaikaisessa ammattikorkeakou-
lussa. Kokemuksissa menetelmän käytössä korostui muun muassa se, että toiminnan ana-
lyysivaiheiden raskaus hankaloitti itse tulevaisuuteen suuntautuvan kehittämistoiminnan
käynnistämistä.

SLK:n kehittämisprojektista ja sen tuloksista voidaan todeta, että kehittävän työntutki-
muksen analyysivaiheiden tehtävänä on tarjota riittävä perusta toiminnan kehittämistoi-
menpiteiden suunnittelua varten. Toimintajärjestelmän seuraava mahdollinen kehitysaskel
muotoillaan hypoteesiksi, joka pyritään todentamaan intervention ja uusien toiminnan väli-
neiden kehittämisen avulla. Perinteisen akateemisen tutkimuksen tulokset ovat vasta lähtö-
kohta kehittämissyklin käynnistämiseksi. (Hakkarainen ym. 1995, 20.) Kehittävän työntut-
kimuksen ongelmana on se, että kehittämisprosessi interventioineen kestää ajallisesti kauan.

Kehittämissykli eroaa esimerkiksi TQM-prosessista siinä, että visiot ja ideat laaduk-
kaasta toimintajärjestelmästä syntyvät systemaattisen työskentelyn kautta. Taustalla on
ajatus, että asiakkaiden tarpeiden kartoittaminen, tavoitteiden ja visioiden ideoiminen eivät
riitä laadullisten muutosten aikaansaamiseksi. Toiminnan uudistaminen edellyttää erilaisia
analyyttisia työvälineitä ja asioiden syvällistä tutkimista, kuin mitä esimerkiksi perinteiset
asiakastarveanalyysit sisältävät. (Hakkarainen ym. 1995, 20.) Todettava on, että vaikka ke-
hittävän työntutkimuksen etenemisessä ei suoraan voida erottaa erillisiä laatutasoja, voidaan
kehitysjännitteiden tunnistamisen kautta toiminnan tasoa kuitenkin arvioida.

2.5.2 Laatutason arviointi voimakenttien avulla

Laatutasoa voidaan arvioida myös muodostamalla laatutyön eri ulottuvuuksista toisilleen
vastakkaisten ilmiöiden avulla eräänlaisia kenttiä. Sallisin (1996, 123) laatutyössä edellyte-
tään sitä, että instituutio päättää omat standardinsa laadun attribuuteiksi ja tekee järjestelyn-
sä niiden saavuttamiseksi. Laatutyö sisältää seuraavia vaiheita: sen keksiminen mitä ollaan
tekemässä, omien menetelmien kyseenalaistaminen, omien aikomusten dokumentointi, sen
tekeminen mitä on sanonut tekevänsä, sen osoittaminen että tekee sitä, mitä väittää tekevän-
sä. Mallissa korostuu itsearvioinnin merkitys sekä selvä tavoitteellisuus.

Sallis (1996, 97 - 98) esittää keinona analysoida muutosta edellyttävää tilannetta pakot-
tavien versus estävien voimien analysoinnin kautta ja toisaalta edistyksellisen muutoksen
versus muutosvastarinnan kautta. Pakottavilla voimilla Sallis (1996) tarkoittaa asioita, jotka
auttavat laatualoitteiden syntymistä ja toteutumista. Estävillä voimilla hän tarkoittaa puo-
lestaan asioita, jotka estävät laatualoitteiden toteutumista. Muutosvastarinta sisältää ne te-
kijät, jotka on neutraloitava, jotta ne eivät toimi muutosta estävästi.

Sallisin (1996, 130) menetelmä perustuu ajatukseen, että on olemassa kaksi toisilleen
vastakkaista muutosvoimaa. Analyysi nojaa olettamukseen, jonka mukaan muutos voidaan
saada aikaan joko vahvistamalla edistyksellistä voimaa tai neutraloimalla estäviä voimia.
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Menetelmä pyrkii tunnistamaan läsnäolevia voimakenttiä. Keskeisiä tekijöitä tässä TQM:n
perusteella kehitetyssä mallissa ovat johtajuus ja strategia, tiimityö, systeemit ja menettely-
tavat ja itsearviointi. Toimijat ja asiakkaat, kasvatuksellinen ympäristö, vastuullisuus ja
kulttuurin muutos ovat tekijöitä, joiden pohjalta tarkastelua tehdään.

Laatutyön viitekehys sisältää Sallisin (1996, 123 - 129) mukaan johtamisen ja strategian
kehittämisen, asiakkaiden tarpeiden tyydyttämisen, laatuosaajien tunnistamisen, laaturyh-
män edistymisen valvonnan varmistamisen, henkilöstön laatukoulutuksen käynnistämisen,
opetussuunnitelman toteutuksen valvonnan, opiskelijoiden suoritusten arvioinnin tarkasta-
misen, laatuviestien vuorovaikutteisuuden, laadun kustannusten seurannan, tiimien tukemi-
sen ja itsearviointikulttuurin kehittämisen.

Toinen tapa analysoida laatutasoa erilaisten kenttien valossa on esitetyn Dalen, Lascalle-
sin ja Boadenin (1994) mallin perusteella Silénin (1997, 37 - 38; 1998, 112) kehittämä tar-
kastelukulma. Nelikentän dimensioina ovat ”mekaaninen sääntöjen noudattaminen”
– ”aivojen käyttö ja luovuus” ja ”asiakassuuntautuneisuus” – ”sisäänpäin kääntyneisyys”.
Näiden dimensioiden johdosta syntyy neljä laatukenttää, joita ovat kohdentumaton laatu,
vakuuttava laatu, keskinkertainen laatu ja näennäislaatu.

Organisaation, jonka laatutoiminnan voidaan arvioida olevan kohdentumatonta, toimin-
nassa korostuvat: matalaprofiilinen johtaminen, korkeatasoinen ja asiakkaiden tarpeita usein
kohtaamaton osaaminen sekä toiminta, hajanaiset ja osittain sisäänpäin kääntyneet sekä
osittain markkinoille suuntautuneet strategiat  Yhteistyö yritysryhmän yritysten välillä on
epäorganisoitunutta ja sattumanvaraista, eikä yritysten välisiä verkostoja olla halukkaita
muodostamaan tai niitä ei osata muodostaa, vaikka verkostoitumisen tärkeys oivalletaankin.
Asiakkaiden tarpeisiin syvennytään hajanaisesti, koska ne uskotaan tiedettävän jo itse, ja
toisaalta asiakkaiden tarpeista ei saada otetta. Laatukäsite on tällöin ymmärretty suhteellisen
laajasti ja monipuolisesti, mutta käsitteen operationalisointi on puutteellista erityisesti asia-
kasnäkökulmasta. (Silén 1997, 36 – 45.)

Näennäislaatukulttuurisessa organisaatiossa sisäänpäin kääntyneisyyttä ja sääntöjen
noudattamista tukevat perusoletukset saavat aikaan näennäislaatua tuottavan sisäänpäin-
kääntyneen kulttuurin, jolloin organisaation toiminnassa korostuvat toiminnan hallinnointi,
ohjesääntösidonnaiset ja toimintaa legitimoivat strategiat sekä toiminnan perusteiden mää-
rittely omista eikä asiakkaiden näkökulmista lähtien (Silén 1997, 41). 1990–luvulla jul-
kishallinnon organisaatioissa ollaan innostuttu laatimaan erillisiä strategisia asiakirjoja, joi-
den olemassaoloon ja sisältöön vedoten sitten tehdään hallinnollisia ratkaisuja. Strategioi-
den sisältö korostaa valitettavan usein juuri organisaation ja sen johdon omia näkökulmia,
ja tällöin asiakkaat sekä henkilöstö tarpeineen on unohdettu. Varsinkin kunnallisessa pää-
töksenteossa on korostettu korkeimpien toimielinten strategista tehtävää, josta on seurannut
se, että käytännössä virkamiesten toimintavaltuudet ovat kasvaneet alkuperäisestä tavoit-
teesta poiketen. Virkamiesten toiminnan johdosta toiminnan hallinnointi ja sen tarpeet ko-
rostuvat entisestään.

Yritysryhmän organisaatioiden välinen reviiriajattelu estää tällöin toimivaa yhteistyötä,
ja verkostoitumista hyödynnetään usein yksittäisen organisaation oman edun maksimoimi-
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seksi ja oman toiminnan legitimoimiseksi. Yhteistyö saattaa olla paikalleen jämähtänyttä, ja
yhteistoiminnan tapoina voivat olla esimerkiksi yhteistyövaltuuskunnat, komiteatyö ja neu-
vottelukunnat. Näennäinen toiminta on oleellisempaa kuin todellisen laaja-alaisen laadun
tuottaminen ja tuloksellisuus. (Silén 1997, 41.)

Laadulliset vaatimukset ovat tällöin epämääräiset ja vakiintumattomat. Organisaatioiden
ylimmät johtajat eivät ole halukkaita ottamaan vastuulleen toiminnan kokonaisuuden laadun
koordinointia ja kehittämistä. Asiakkaiden tarpeet selvitetään osittain, ja niitä hyödynnetään
rajallisesti. Osalla yritysryhmän organisaatioista on käytössään jonkinlainen laatujärjestel-
mä, ja sertifioituihin laatujärjestelmiin panostaminen tuntuu sopivan parhaiten toiminnan
perusolettamuksiin. Vaarana on tällöin se, että sisäänpäinkääntynyt byrokraattinen kulttuuri
tuottaa vastakin näennäislaatua, joka on etäällä asiakkaiden tarpeista. (Silén 1997, 42.)

Silénin (1997, 40) mielestä keskinkertaisen laadun organisaatiossa asiakassuuntautunei-
suutta ja sääntöjen noudattamista tukevat perusolettamukset voivat synnyttää mekaanisesti
asiakassuuntautuneen, standardoitua peruslaatua tuottavan kulttuurin. Yhteistyö on lyhyt-
jänteistä ja pääyritysten voittoa maksimoivaa. Asiakkaiden tarpeet saatetaan selvittää ja
analysoida melko tarkasti, mutta niitä ei osata siirtää ja hyödyntää oman toiminnan kehittä-
miseen kuin osittain. Organisaation toiminnassa korostuvat johto johtamisen sijaan ja pe-
rinteiset funktionalistiset sekä tuotantokeskeiset strategiat. Toiminta rakentuu teknologian ja
hintakilpailukyvyn varaan. Laatuvaatimukset voivat olla tiukat, mutta ne ovat tuotantopai-
notteiset ja suhteellisen kapea-alaiset.

Yrityksillä on laatujärjestelmä, ja kilpailukykyisimmät yritykset ovat siirtyneet laatupal-
kintokriteereiden käyttöön toimintansa ohjaamisessa. Kehittämisen painopiste on laadun-
varmistustyön ympärillä. Laatujärjestelmillä on kuitenkin verrattain rajallinen toiminnalli-
nen merkitys laadun tekemisen koordinoijana. Järjestelmien laatimisen tärkein merkitys
saattaa olla, että niiden laatimisen kautta yrityksen ylin johto voi suotuisimmassa tapauk-
sessa alkaa miettiä jatkostrategioita laadun kehittämisen tiellä, jolloin laatupalkintokritee-
reiden soveltaminen tuntuu usein turvallisemmalta vaihtoehdolta täysin omaehtoisen ja pit-
käjänteisen vakuuttavaa laatua tuottavaa toimintaa tavoittelevan laatukulttuurin rakentami-
sen sijaan. Laadun käsite on ymmärretty tuote- ja valmistuskeskeisesti. Laadun johtaminen
on ylimmän johdon vastuulla, mutta laadusta vastaavat pääosin yritysten laatujohtajat ja -
päälliköt. (Silén 1997, 40 - 41.)

Vakuuttavan laadun organisaatiossa yrityksen toiminnan perusoletukset tukevat aivojen
käyttöä, luovuutta ja asiakassuuntautuneisuutta. Ne voivat synnyttää vakuuttavaa laatua
tuottavan asiakassuuntautuneen tekemis- ja palvelukulttuurin, jolloin toiminnassa koroste-
taan merkitysten johtajuutta, jäljittelemätöntä monipuolista osaamista, asiakaskeskeisyyttä
kaikessa toiminnassa ja kehittämisessä, täydellistä integroitumista asiakkaiden tarpeisiin ja
kokemusmaailmaan, laadullisen kilpailukyvyn ja laatukulttuurisuuden kaikinpuolista edis-
tämistä sekä joustavaa asiakaskeskeistä strategista ajattelua. (Silén 1997, 37.)

Organisaation yhteistyömuotoina ovat tiedon ja osaamisen jakaminen aidon, läpinäky-
vän yhteistyön kautta. Tällöin esimerkiksi keskeisten yritysten ylimmät johtajat saattavat
jakaa toisilleen strategista toiminnallista tietoa kilpailukyvyn varmistamiseksi. Yhteistyö on
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pitkäjänteistä, ja se perustuu luottamukseen sekä toistensa tukemiseen. Laatu muodostuu
tällöin tiiviistä kehitysyhteistyöstä yrityksen sisällä sekä yrityksen ulkopuolisessa toiminta-
verkostossa. Laatu on osaamista ja osaamisen organisointia markkinoiden tarpeiden mukai-
sesti. Laadun kehittämisen menetelmät ovat sekundäärisiä, ja painopiste on todellisen laatu-
kulttuurisuuden edistämisessä. Laadun tekemisen yhtenä peruskivenä on luottamus yritys-
ryhmän eri toimijoiden välillä. Laatuvaatimukset ovat monipuoliset. Ne ovat syntyneet asi-
akkaiden prosesseihin syventymisen kautta, ja vasta laatuvaatimusten ylittäminen koetaan
kilpailukykyä antavana. Asiakkaiden tarpeisiin ja kokemusmaailmaan perehdytään syvälli-
sesti, ja tarkasti analysoitu asiakaspalautetieto osataan siirtää ja hyödyntää kiitettävästi
oman toiminnan kehittämiseen. (Silén 1997, 39.)

Silénin (1998, 143 - 145) mukaan tulevaisuudessa menestyvät parhaiten ne organisaati-
ot, jotka osaavat vuosien ajan pitkäjänteisesti rakentaa laatukulttuuriaan kohti vakuuttavaa
toiminnan laatua ja sitä kautta luoda kestävän kilpailukyvyn. Laadun johtamisessa tulee ko-
rostumaan laatukulttuurin rakentamisen rooli laadun johtamisen ja tekniikoiden korostami-
sen sijaan. Olennaista on se, että organisaatio saattaa löytää oman, hyvinkin relevantin reitin
kohti toimivampaa laatukulttuuria ilman laatupalkintokriteereitä tai erilaisia valmiita laatu-
järjestelmiä. Julkisen sektorin ylimmän johdon laaja-alainen sitoutuminen laatukulttuuri-
suuden edistämiseen on Silénin (1998, 142) mielestä vielä suhteellisen vähäistä. Ilman
konkreettista ja laaja-alaista sitoutumista laadunkehitystyöhön laatukilpailukyky ei edisty
riittävän nopeasti.

Verrattaessa Ruohotien (1996, 43) esittämiä oppivan organisaation toiminnan periaat-
teita Silénin (1998) esittämiin kuvauksiin vakuuttavan laadun omaavasta organisaatiosta
voidaan havaita merkittäviä yhtäläisyyksiä. Molemmat korostavat perustehtävän ja siihen
vaikuttavien arvojen ja vision merkitystä, organisaation henkilöstön osaamista ja sen jatku-
vaa kehittämistä ja käyttöä, yhteistyötä, joustavuutta sekä pyrkimystä omaleimaiseen laa-
tuun. Huomattava on myös asiakkaiden tarpeisiin perehtyminen. Sallisin (1996) laatuajat-
telun viitekehys näyttäisi sen sijaan korostavan organisaation johdon ja hallinnon eri tasojen
merkitystä laadun tekijöinä ja määrittäjinä. Henkilöstön merkitys jää vähemmälle huomiolle
verrattaessa hänen malliaan Ruohotien (1996) ja Silénin (1998) malleihin.

2.5.3 Laatutason arviointi organisaation roolisuhteiden ja kulttuurien valossa

KOLA-malli

Erilaisena laatutason tarkastelunäkökulmana voidaan pitää teknillisen korkeakoulutuksen
KOLA–ohjelman laadun kulttuuritason arviointimallia, jossa eräänä lähtökohtana on se, että
käsitys organisaation luonteesta vaikuttaa tehtävään laatutyöhön. Ohjelmassa on pyritty
kansallisen arviointi- ja kehittämistyökalun prototyypin luomiseen yliopistokoulutuksen
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lähtökohdista käsin. Laatu kohdistetaan sekä koulutusprosessiin että sen tuloksiin. (Valko-
nen 1993, 9.)

Mielikuvat korkeakoulujen luonteesta liikkuvat tuotantolaitos- ja palveluorganisaatio-
mallien välillä. Esimerkiksi vuonna 1993 teknillisestä korkeakoulutuksesta vastaavien mie-
likuvat teknillisen korkeakoulun organisaatioluonteesta olivat lähempänä tuotantolaitos-
kuin palveluorganisaatiota. Työryhmä teki kuitenkin hypoteesin, jonka mukaan tilanne
muuttuu vuonna 2000 päinvastaiseksi. (Valkonen 1993, 26 – 27.) Todettava on, että esitetty
hypoteesi on tullut todeksi ainakin julkilausutuissa tavoitteissa.

Valkosen (1993, 27) mukaan tuotantolaitos- ja palveluorganisaatiomalleja erottavat
voimakkaimmin tuotteen ja asiakkaan käsitteet, erityisesti suhteessa opiskelijan rooliin.
Roolisuhteiden alueella tuotantolaitosmallista voidaan esittää pehmeämpi ammattikunta-
laitosversio. Yhteistä kaikille näille malleille on, että ne suppenevat yhteiseen kollega -
työtoveri-asiakassuhteeseen viimeistään opiskelijan valmistumisen aikoihin. Korkeakoulu-
tuksen roolisuhteita on analysoitu edellä mainituissa organisaatiomalleissa seuraavasti:

Taulukko 4. Korkeakoulutuksen roolisuhteet tuotantolaitos-, ammattikuntalaitos- ja palve-
luorganisaatiomalleissa (Valkonen 1993, 27)

Kohde Tuotantolaitos Ammattikuntalaitos Palveluorganisaatio
Korkeakoulu tuottaja tuottaja tuottaja
Kurssit yms. työkalu keino tuote
Opettaja tiedon jakaja mestari oppimiskonsultti
Opiskelija materiaalia oppipoika asiakas (1.)
Motivointikeinot velvoite; pakko kaikki sopimus, kannustus
Valmistunut tuote, jolla perus-

ammattitaito ja ke-
hittymiskyky

kisälli, jolla perus-
ammattitaito ja ke-
hittymiskyky

ihminen, jolla perus-
ammattitaito ja ke-
hittymiskyky

Työelämä asiakas (1.) ja lop-
pukäyttäjä

asiakas (1.) ja lop-
pukäyttäjä

asiakas (2.) ja lop-
pukäyttäjä

Yhteiskunta, OPM omistaja ja maksaja omistaja ja maksaja omistaja ja maksaja
Järjestöt tms. intressentti intressentti intressentti

Esitetystä mallista on helppo osoittaa paras mahdollinen organisaatiomalli nykyistä kor-
keakoululaitosta ajatellen. Hyvin useinhan korkeakoulu esiintyy ainakin julkilausuttuna ni-
menomaan palveluorganisaationa. Valkonen (1993, 26 - 29) toteaa, että käsitys korkeakou-
lun organisaatioluonteesta vaikuttaa siihen, millaisia rooleja ja niihin liittyviä oikeuksia ja
velvollisuuksia korkeakoulussa oleville yksilöille voidaan antaa.

KOLA-järjestelmän käytön kokemuksena on todettu, että laitokset lähtivät hyvin mu-
kaan arviointiin alussa esitetyn kritiikin jälkeen, opiskelijat olivat laajasti ja innokkaasti
mukana, laitoksille syntyi opetuksen kehittämishankkeita ja laatupäälliköiden verkosto.
Kunkin arvioidun kurssin osalta syntyi käsitys kurssin vahvuuksista ja kehittämiskohteista,
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jokaisen kurssin osalta sen vastuuhenkilöt laativat kurssin kehittämisohjelman. (Mattila,
Anderson, Heljo & Järvinen 1998, 93.)

Opetuksen laadun kehittäminen johti koulutusohjelmatason sekä koko korkeakoulun
opetuksen kehittämishankkeisiin. KOLA-järjestelmän käytön vuoksi on korkeakouluun
syntynyt opetuksen arviointijärjestelmä, joka myös edistää kurssien jatkuvaa parantamista.
KOLA-järjestelmä on liitetty eri laitoksissa ja osastoissa kehitettyjen laatujärjestelmien
osaksi. (Mattila ym. 1998, 93.)

Vaikka KOLA-mallin jaottelua voidaankin pitää kattavana, sen ongelmana on kuitenkin
horisontaalisen kattavuuden vuoksi pinnallisuus. Toinen ongelma on se, että vaikka malli
ottaa osan pedagogisesta prosessista käsittelyyn (motivointikeinot), se jättää joitakin peda-
gogisen prosessin keskeisiä asioita käsittelemättä, esimerkiksi opetuksen ja arvioinnin. Nyt
suoritettavassa tutkimuksessa ei pyritä mikrotason tarkasteluun, esimerkiksi opetus – oppi-
misprosessi, vaan tutkimuskohteena on opetushenkilöstö ja heidän käsityksensä laadusta ja
ilmapiiristä.

Laatukulttuurityyppien mukainen analysointi

Lillrank (1998, 152 - 154) esittää, että erilaiset laadun lajit ja niiden aikaansaaminen eri
toimialoilla vaikuttavat ihmisten ajatteluun ja toimintatapaan. Hän on eritellyt sitä, millaisia
laatuun liittyviä kulttuureja eri toimialoille syntyy. Tästä karkeasta jaottelusta eri toimiala-
kulttuureihin seuraa, että voidaan ymmärtää, miksi esimerkiksi laatujohtaminen, joka on
syntynyt amerikkalais-japanilaisessa massatuotantokulttuurissa, on kohdannut vastarintaa
vaikkapa suomalaiselta pk-yrittäjältä. Toiseksi tällaisen monimuotoisuuden johdosta nousee
esille se, miten laatujärjestelmien tai laatupalkintojen kaltaiset yhtenäisratkaisut voitaisiin
sovittaa erilaisille toimialoille. Lopuksi Lillrank (1998) vielä toteaa, että yksittäisten yri-
tystenkin sisällä vallitsee erilaisia kulttuureja.

Lillrankin (1998, 152 – 154) kuusi laatukulttuurityyppiä ovat seuraavat:
Amerikkalainen massatuotanto, jossa tuotanto edellyttää kurinalaisuutta, standardointia,

virheiden minimointia sekä yleisiä ja yhtäläisiä ratkaisuja. Kilpailuetu syntyy virheettö-
myydestä ja volyymin tarjoamasta hintakilpailuedusta.

Japanilainen Lean-toiminta tuottaa suuria volyymeja laajoina valikoimina. Tuotteiden
variointi ja massaräätälöinti, uusien optioiden, mallien ja versioiden jatkuva virta massa-
tuotannon hinnoin on tärkein kilpailuetu. Organisaatiot madaltuvat, ja byrokratiaa poiste-
taan. Jatkuvaa ongelmanratkaisua arvostetaan, tarvitaan moniosaamista ja tiimityötä.

Pohjoiseurooppalaisessa insinöörimaailmassa samaa asiaa ei yleensä toisteta kahta ker-
taa aivan samalla tavalla. Jokainen tuote on yhdessä asiakkaan kanssa suunniteltu proto-
tyyppi sekä projektitoimintaa, jossa projekti kootaan pääasiassa tunnetuista osista, mutta
ainutlaatuisena yhdistelmänä. Laatu ilmenee prosessia asiakaspäästä pitkittäissuunnassa
tarkasteltaessa.

Monoliittinen toimiala on pääomavaltainen, paljon raaka-aineita ja energiaa käyttävä
prosessiteollisuus. Tuotteet ovat useimmiten bulkkia, toisin sanoen yhden tuottajan tuote on
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yhtä hyvää kuin toisellakin. Kilpailukyvyn ratkaisee hinta, joka vaihtelee kysynnän ja tar-
jonnan mukaan. Toimialan ongelmana ovat suhdanteista aiheutuvat hintavaihtelut. Tästä
syystä monoliittiset yritykset ovat pyrkineet laajentumaan kansainvälisiksi, mikä tarjoaa
muun muassa mahdollisuuden tasoittaa suhdannevaihteluita.

Megaprojekti-toimialalle tyypillistä ovat suuret ja erittäin monimutkaiset tuotteet ja ke-
hittämisprojektit. Monimutkaisuus kasvaa siinä määrin, ettei kukaan yksittäinen ihminen
pysty pitämään päässään edes karkealla tasolla kaikkia tärkeitä asioita.

Silicon Valleyksi kutsutaan toimialakulttuuria, joka perustuu korkeaan teknologiaan,
älyä vaativiin tuotteisiin, nopeisiin tuote- ja teknologiasykleihin sekä vaikeasti ennustetta-
vissa oleviin teknologioiden ja markkinoiden kehitysuriin. Yksilökohtainen osaaminen,
kekseliäisyys, toteutuskyky, nopeus ja oikea ajoitus ovat tärkeimpiä kilpailukyvyn edelly-
tyksiä, ja niitä tukevat organisaatiot ovat matalia, epämuodollisia ja meritokraattisia. Ai-
kaansaannokset määräävät aseman ja ansiot. Spontaani kommunikaatio kaikkiin suuntiin on
tärkeää, prosesseja ei ehditä määritellä, ennen kuin ne käyvät jo vanhoiksi.

Lillrankin (1998, 152 – 154) viittaus yritysten sisällä oleviin erilaisiin kulttuureihin on
tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoinen. Herää kysymys, löytyisikö ammattikorkea-
koulujen sisältä vastaavia laatukulttuureja.

2.5.4 Laatutason arviointi laatujärjestelmien avulla

Laatupalkinnot

Yhdysvalloissa ja Euroopassa käytettävät laatupalkintomenettelyt perustuvat japanilaisiin
laatuohjelmiin. Näistä Deming-palkinto (Deming Prize, perustettu vuonna 1951) on vanhin,
ja sitä on käytetty laajasti japanilaisessa yritystoiminnassa. (Ischikawa 1985, 6 ja Bernardin
& Russel 1993, 6.) Muita laatupalkintoja ovat Yhdysvaltain laatupalkinto eli Malcolm Bal-
drige National Quality Award, eurooppalainen laatupalkinto The European Quality Award
(European Foundation for Quality Management, EFQM). (Hölttä & Savonen 1997, 16; Pal-
velevan yrityksen laatutyökirja 1994, liitteet.)

Deming-palkinnossa painotetaan standardointia, valvontaa ja laatukontrollia enemmän
kuin muissa laatupalkinnoissa. Palkinnon kymmenen arviointialuetta keskittyvät muun mu-
assa henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen, informaation järjestelmälliseen keräämi-
seen ja analysointiin, standardeihin ja laadunvarmistamiseen. (Oakland 1995, 122.)

Merkittävimmät erot Malcolm Baldrige -palkinnon ja Deming-palkinnon välillä ovat
kriteereiden sisällöissä, kriteereiden lukumäärässä sekä arviointiperusteiden julkistamis-
käytännöissä ja pisteytysohjeissa (Vaso 1998a, 118).

Laatupalkintokilpailuun osallistuminen voi tuoda kehitystyöhön sekä järjestelmällisyyttä
että tavoitteellisuutta ja voi auttaa koko henkilöstön innostamisessa organisaation kehitys-
työhön (Suomen Laatupalkintokriteerit 1999, 5). Kuitenkaan pelkkä johdon tekemä päätös
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laatupalkinnon hakemisesta ei todennäköisesti innosta henkilöstöä toimimaan tavoitteelli-
sesti. Innostuksen tulee lähteä henkilöstöstä.

Vaso (1998a, 124) on Nakhaita ja Nevesia (1995, 44) mukaillen päätynyt taulukossa 5
esitettävään laatupalkintojen vertailuun.

Taulukko 5. Laatupalkintojen painotuksia (Vaso 1998a, 124)

Vertailukohde Deming-palkinto Malcolm Bal-
drige –palkinto

Euroopan
laatupalkinto

Suomen
laatupalkinto

Lähestymistapa laadunhallinta johtamisen
laatu

organisatorisen
osallistumisen
laatu

laatujohtaminen

Laatumääritel-
mä

spesifikaatiot asiakaslähtöi-
syys

asiakas, ihmiset
ja yhteisö

asiakassuun-
tautuminen

Tarkoitus laadunvarmista-
minen

kilpailullisuus eurooppalainen
identiteetti ja
TQM

kilpailu ja yri-
tysten kehittä-
minen

Laajuus kansallinen kansallinen alueellinen kansallinen
Organisaa-
tiotyyppi

erityisesti tuo-
tanto

tuotanto, pal-
velut ja pien-
yritys

suuret tuotanto-
yritykset (yk-
silölliset ja val-
tiolliset)

suuret ja pk-
yritykset sekä
palveluyritykset

Vaikutukset kannattavuus,
laadunvalvonta

asiakastyyty-
väisyys

yhteiskun-
tasuhteet, asia-
kastyytyväi-
syys, henkilös-
tön tyytyväi-
syys

asiakastyytyväi-
syys, vertailu
kilpailijoihin ja
yhteiskunnalli-
set suhteet

Malcolm Baldrige -laatupalkinnosta on kehitetty myös koulutukseen soveltuva laatukri-
teeristö (Education Pilot Criteria 1995). Kriteeristössä ovat arviointialueet samat, mutta alu-
eiden pisteytys poikkeaa jonkin verran alkuperäisestä mallista. (Vaso 1998a, 131.) Tämä
koulutuskriteeristö koostuu liikkeelle panevasta voimasta, systeemistä, edistyksen mittaa-
misesta ja tavoitteesta. Liikkeellepanevana voimana nähdään johtajuus, johon sisältyvät ar-
voperustan rakentaminen, tavoitteiden asettaminen ja sellaisten järjestelmien parantaminen,
joissa parantuneet suoritukset ohjaavat asiakkaita lojaalisuuteen. Toiminta-ajatuksessa ko-
rostuu organisaation prosessien pyrkimys asiakastyytyväisyyden lisäämiseen ja organisaati-
on kehittämiseen. Systeemi koostuu prosessien hallinnasta, henkilöstöhallinnosta ja sen ke-
hittämisestä, strategisesta suunnittelusta ja kerätyn informaation hyödyntämisestä. Infor-
maatio ja sen analysoiminen luovat perustaa toiminnoille. Kriteeristössä painotetaan jonkin
verran enemmän systeemiä. Edistyksen mittarit muodostavat tulossuuntautuneen perustan,
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jonka avulla edistymistä arvioidaan, kehitetään asiakkaalle arvoa tuottavia prosessia sekä
parannetaan organisaation suorituskykyä. (James 1995, 49.)

Tuloksellisuusrahoitus

Laatutason arviointiin voidaan sisällyttää myös toiminnan tuloksellisuuden arviointi. Täl-
löin tulee ottaa huomioon se, kenen näkökulmasta tuloksellisuuden sisältö määritetään ja
millaisten tehtävien osalta tuloksellisuutta arvioidaan. Olennaista on sekin, mihin arvioin-
nilla pyritään ja millä analyysitasolla tuloksellisuutta arvioidaan. Unohtaa ei myöskään voi
sitä, millaista aikajännettä käytetään, millaiseen tietopohjaan arviot perustetaan ja lopulta
millaisesta vertailuasetelmasta tuloksellisuutta arvioidaan. (Lumijärvi 1990, 50 - 51; Came-
ron & Whetten 1983, 270.)

Opetusministeriö on jakanut tuloksellisuusrahaa koulutuksen huippuyksiköille korkea-
koulujen arviointineuvoston esitysten pohjalta. Esityksissä on edellytetty seuraavien aluei-
den arviointia: koulutuksen sisällön aktiivinen kehittäminen ja innovatiiviset koulutusrat-
kaisut; reagointi työelämän kehitykseen, tutkinnon suorittaneiden työhönsijoittumisen seu-
ranta ja rekrytointipalvelut; toimivat kansainväliset yhteydet, tuloksellinen yhteistyö mui-
den korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa perus-, jatko- ja aikuiskoulutuksen järjestämi-
sessä; opetuksen pedagoginen taso, nykyaikaiset opetusmenetelmät ja oppimateriaalit sekä
opetusteknologian monipuolinen käyttö; kehittyneet laadunvarmistusmenettelyt, opetus-
suunnitelmien jatkuva arviointi sekä kurssiarviointien järjestäminen; koulutuksen laaja ky-
syntä, monipuolinen opintoinformaatio pyrkijöille sekä tutortoiminnan järjestelyt; koulu-
tuspaikkojen tehokas käyttö, joustavat opintojen yhdistelymahdollisuudet ja korkea val-
mistumisprosentti. Edellä esitetty kriteeristö kattaa koulutusjärjestelyt monipuolisesti.
Opetuksen laatu muodostaa vain osan arviointikohteista. Koska laadun käsite on moniulot-
teinen, sen arvioinnissa on käytettävä toisiaan täydentäviä lähestymistapoja. (Sallinen 1995,
14.)

Tuloksellisuuskriteeristön veroisina laatutason arviointitapoina korkeakouluissa voidaan
pitää vuosittain solmittavia tavoite- ja tulossopimuksia, joissa määritetään tietyt sekä laa-
dulliset että osittain myös määrälliset kriteerit toiminnan laadulle. Määrällisiä laatutason
kriteereitä seurataan esimerkiksi KOTA-tietokannan avulla. Tietokanta mahdollistaa sekä
korkeakoulun toiminnan vertaamisen sen omaan toimintaan eri vuosina että vertailun toisiin
korkeakouluihin. Määrällinen laatutaso muotoutuu eri korkeakoulujen oman toiminnan
laatutason mukaisesti. Laatutasoa osoittavat eri toiminnoista kerättävät tunnusluvut ovat
esimerkiksi hakijoiden, opintonsa aloittaneiden ja keskeyttäneiden määrä sekä keskimääräi-
nen opiskeluaika.
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2.6 Laatuun liittyvät muut käsitteet

Keskeisiä laatuun liittyviä termejä ovat akkreditointi, arviointi, auditointi, laadunvalvonta,
laadunvarmistus, laatujohtaminen, laatujärjestelmät, laatukäsikirjat, laatupalkinnot, laatupii-
rit, laatusuunnitelma, sertifiointi, sertifikaatti ja Total Quality Control sekä Total Quality
Management. Liitteessä 1 esitellään näiden termien sisältöjä.

2.7 Ammattikorkeakoulun laatutyö

Korkeakoulujen laatutyössä osittain totta on varmastikin se, että "korkeakouluopetuksen
laatutilanne ei liene mitenkään katastrofaalinen, ja opetuksen tason nostamiseen riittää
useimmissa tapauksissa jo alkeellisimpien didaktisten perusvirheiden välttäminen, opetetta-
van asian todellinen hallitseminen ja oikea asennoituminen" (Ahonen 1997, 16 - 17). Tämä
siksi, että korkeakoulujen toimintaa luonnehtii niiden itseään korjaava luonne.

Toinen puoli asiassa on kuitenkin Ahosen (1997, 16 - 17) mukaan se, että puhuttaessa
korkeakoulupedagogiikasta keskeisin ongelma onkin piilo-opetussuunnitelman tasolla.
Näyttää nimittäin siltä, että korkeakouluun on juurtunut käytänteitä, jotka voivat opettaa
muun muassa kvalifikaatiovaatimuksiin nähden vääränlaisia työskentelytottumuksia ja
suhtautumistapoja. Ammattikorkeakouluissa todennäköisimpiä piilo-opetussuunnitelmiin
kuuluvia asioita ovat entisten opistoasteisten tai ammatillisten korkea-asteisten oppilaitos-
ten käytännöt, jotka siirtyvät henkilöstön mukana osaksi korkeakoulusysteemiä.

Lewisin ja Smithin (1997, 13) mielestä jokainen korkeakoulu pyrkii näkemään itsensä
uniikkina tai erilaisena. Tästä voi seurata, että esimerkiksi arvioinneissa esille tulleita muu-
toksia ei katsota voitavan tehdä, tai jos ne tehdään, niitä pidetään käyttökelpoisina vain
tiettyyn instituutioon. Tämä saattaa hankaloittaa havaittujen ja tarpeellisten muutosten to-
teuttamista korkeakouluyhteisöissä. Suomessa korkeakoulujen arviointineuvoston käynnis-
tämä arviointi- ja laatutoiminta rikkoo osaltaan tätä ajattelumallia. Neuvoston toteuttamien
arviointien yhteydessä kuvataan eri korkeakoulujen toimintamalleja, jotta toiset korkea-
koulut voivat halutessaan ottaa toisten kokeilemia, hyväksi havaittuja malleja käyttöönsä.
Varsinkin ammattikorkeakoulut ovat pyrkineet kehittämään profiiliaan erottuakseen toisista
ja tarjotakseen mahdollisimman erilaisia opiskeluvaihtoehtoja tuleville opiskelijoille.

Lewis ja Smith (1997, 13) nostavat esille kysymyksen korkeakouluyhteisön erilaisuu-
desta verrattuna toisiin sosiaalisiin yhteisöihin. Korkeakouluyhteisöissä uskotaan jo tehtä-
vän laatutyötä, koska niiden perustehtävänä on hankkia tietoa tutkimusta tekemällä. Tämä
tekee vaikeaksi itsearviointien käynnistämisen ja yhtymisen akateemisen yhteisön ulkopuo-
listen yksilöiden ja ryhmien näkemyksiin toiminnan laadusta. Itse asiassa ulkopuolisten
yrityksiä vaikuttaa korkeakouluihin pidetään äärimmäisen tungettelevana tai häiriköivänä,
ja ulkopuolisina pidetään usein myös ylläpitäjien edustajia.

Ammattikorkeakoulujen eri tahojen suorittamissa arvioinneissa on selvästi osoitettu ne
laatutyön painoalueet, joiden kehittämiseen jokainen korkeakoulu kiinnittää erityistä huo-
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miota. Uusimpana ulottuvuutena ovat tuloksellisuuskriteerit, joissa nousevat esille tehok-
kuus ja taloudellisuus, vaikuttavuus, kansainvälistyminen ja sukupuolten tasa-arvon edistä-
minen. (OPM 1999.) Kun edellä mainitut asiat on otettu arvioinnin kohteiksi, niistä tulee
myös laatukäsitteen keskeisiä sisältöjä.

Ammattikorkeakoulukokeilujen mukana arviointi on tullut osaksi arkitoimintaa. Arvi-
ointi lisääntyi, koska toiminta oli kokeilua, jonka tuloksia haluttiin seurata. Lisäksi ammat-
tikorkeakoulujen vakinaistamisprosessiin ja toimilupien laajentamiseen kehitettiin arvioin-
tisysteemit. Ammattikorkeakoulujen arviointia on kokeiluaikana ja vakinaistamisen ensi-
vuosina suoritettu runsaasti sekä ulkopuolisten että sisäisten arvioijien toimesta. Arvioinnin
merkitys on tunnustettu, mutta organisaatioiden toiminnassa sitä leimaa sattumanvaraisuus.
Useat ammattikorkeakoulut ovat lisäksi ottaneet arvioinnin välineet tuotantoprosesseihin
tarkoitetuista laatujärjestelmistä.

Sitoutumista kehittämiseen on ollut havaittavissa jo kokeilujen käynnistyessä. Tähän
kokeilujen erityisluonne antoi mahdollisuudet. Oman haasteensa muodostaa kuitenkin se,
että kehittämisen lähtökohdat voivat korkeakouluissa olla yksittäisistä henkilöistä riippuvai-
sia. Henkilöstön motiivit, arvot, asenteet sekä käsitykset korkeasta laadusta ohjaavat toi-
mintaa joko tietoisesti tai tiedostamatta. Käsityksiä ulkoistamalla voidaan päästä toiminnan
yhteiseen kehittämiseen.

Laajasta arviointitoiminnasta huolimatta ammattikorkeakoulun eri koulutusalat ovat
ammattikorkeakouluja koskevassa tutkimuksessa toistaiseksi jääneet käsittelemättä, mutta
koulutusalojen voidaan tiedekorkeakouluissa suoritettujen tutkimusten perustalta olettaa
olevan toimintaa ohjaavia ja leimaavia tekijöitä. Se, miksi koulutusalojen erilaisuutta ei
erityisemmin ole nostettu esille, voi osaltaan johtua tarpeesta luoda ja kehittää yhtenäisiä
korkeakouluja. Koulutusalakohtaisuus on otettu kuitenkin osittain huomioon koulutusoh-
jelmittain käynnistettävissä arvioinneissa, esimerkiksi terveysalalla ja tietoteollisuudessa.

Ammattikorkeakoulujen omaleimainen historia sisältää monenlaisia kehittämisen ainek-
sia. Ammattikorkeakoulut on luotu erillisistä, oman historiansa omaavista, oppilaitoksista ja
niiden henkilöstöstä. Näistä syistä organisaatiokulttuuri on vasta muotoutumassa, ja se si-
sältää osasia erilaisista kulttuureista yksittäisten ihmisten välittäminä.

Ammattikorkeakouluorganisaation uutuuden vuoksi laatutyön perinteitä ei vielä merkit-
tävästi ole käytettävissä. Tässäkin tutkimuksessa on jouduttu sen vuoksi tukeutumaan yli-
opistojen toimintaan kohdistuneisiin tutkimuksiin ja niiden tuloksiin. Yliopiston toimintaa
ohjaavien rakenteiden tiedostaminen on Kumpulan (1994, 74) mielestä välttämätöntä toi-
minnan muutoksen kannalta. Rakenteista tietoiseksi tuleminen vaatii yhteisön toimintaan
osallistuvilta oman toiminnan ajattelua ja arviointia, itseymmärrystä ja -reflektiota.

Yhteisössä tarvitaan avointa kommunikaatiota, yhteistä asioiden ja toiminnan pohtimis-
ta. Piilevien rakenteiden paljastaminen voi olla yksi tieteellisen yhteisön ja tieteellisen
kommunikaation tavoite. Näiden rakenteiden tulkintaa ja ymmärtämistä tarvitaan, jotta toi-
mintaakin voidaan ymmärtää paremmin. Myös ammattikorkeakouluissa tarvitaan vastaa-
valla tavalla tietoisuuden lisäämistä toimintaa ohjaavista rakenteista. Tässä tutkimuksessa
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selvitetään tutkimuksen kohteena olevan organisaation laatutyön perusteita nostamalla esille
henkilöstön käsityksiä organisaationsa laatutasosta ja eri laatunäkökulmista.

Ammattikorkeakoulukokeilun käynnistyessä kukaan ei oikeastaan tiennyt, mitä ammat-
tikorkeakoulu on, mutta tavoitteena oli tason nostaminen. Lampisen (1995, 1 - 7) ja Väli-
maan (1997, 53) mukaan prosessista muodostui kuitenkin hankkeen edetessä selkeämmin
ylhäältä käsin johdettu ja samalla järjestelmää homogenisoiva prosessi. Siitä huolimatta yk-
siköiden toimintastrategioissa ja -edellytyksissä on eroja. Yksiköt tasapainoilevat muun
muassa anglosaksismin ja kommunalismin ristivedossa.

Korkeakoulutuksen laadun takeena pidettiin aikaisemmin akateemisten normien nou-
dattamista, opettajien pätevyys- ja tutkintovaatimuksia sekä sitä että pidetään kiinni sa-
moista yleisistä sisäänpääsyvaatimuksista (Kivinen, Rinne, Ketonen 1993, 26 - 29). Reuna-
ehdot toiminnan laadulle nämä säännökset asettavatkin, mutta laadun merkityksen kasvaes-
sa ei näitä kriteereitä enää voida pitää riittävinä.

2.7.1 Hallinnolliset rakenteet ja laatutyön normisto

Ammattikorkeakouluista osa toimii kunnallisina, osa yksityisoikeudellisina yhteisöinä.
Lainsäädäntö luo korkeakoulutoiminnalle ja siten sen laatutyöllekin tietyt kehykset, eikä
sidonnaisuus julkiseen rahoitukseen tue välttämättä itsenäisyyttä (Mäenpää & Mäkinen
1989, 39 – 41). Ammattikorkeakoululaki lähtee siitä, että ammattikorkeakoulut ovat kor-
keakouluja ja ne ovat instituutioita. Kuitenkin toimintaa ohjaavien eri lakien tulkinnoissa
esiintyy ristiriitaisuuksia, joista korkeakoulujen autonomisuudesta puhuttaessa ehkä tär-
keimpänä nousee esille käsitys henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksista
päätöksentekoon. Jos korkeakoululta puuttuu tällainen, ehkä perusoikeutenakin pidettävä
mahdollisuus, on vaikea puhua korkeakoulumaisesta toimintatavasta.

Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät voivat asettaa erilaisia normeja tai ohjeita laatutyön
suorittamisesta. Tällaisessa ylhäältäpäin asetetussa laatutyön viitekehyksessä suurimpana
ongelmana on henkilöstön sitoutuminen tai oikeastaan sen puute tehtävään työhön. Kun
normit tulevat pelkkänä päätöksenä henkilöstön tietoon, on vaikea puhua siitä, että koko
henkilöstö olisi sitoutunut mahdollisimman korkealaatuiseen toimintaan ja käyttäisi voima-
varojaan hallinnon päämäärien toteuttamiseen. Ruohotie ja Honka (1999, 8 - 9) painottavat
sitoutumista motivaatioon läheisesti liittyvänä käsitteenä. Heidän mukaansa esimerkiksi
ihmistä, joka ei suoriudu tehtävästään ja näyttää olevan haluton parantamaan suoritustaan,
voidaan pitää heikosti motivoituneena tai sitoutuneena. Toki on mahdollista olla motivoitu-
nut ilman, että on sitoutunut tai päinvastoin.

Ruohotien ja Hongan (1999, 9) mukaan esimiehen tehtävänä on luoda olosuhteet, joissa
on hyvä työskennellä. Korkeakoulussa hyviä työolosuhteita voisi kuvata muun muassa au-
tonomisuus. Jos henkilöstö ei voi toimia autonomisesti, laadun kriteeriksi nousevat ne teki-
jät, jotka tukevat olemassa olevia tai johdon asettamia tavoitteita. Autonomisesti toimittaes-
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sa keskeistä sen sijaan on se, että toiminnassa määritellään itse ne tekijät, jotka ovat tavoi-
teltavia asioita. Tavoiteltavat asiat eli laatutekijät kehittyvät osana organisaation toimintaa,
ja tällöin laatu määritellään tiettyyn yhteisöön tai organisaatioon sopivana. Unohtaa ei pidä
myöskään sitä korkeakoulujen piirrettä, että ne ovat toimintaansa itsekorjaavia.

Akateeminen vapaus ei tarkoita vain yksilöllisiin edellytyksiin keskittymistä, vaan tar-
koituksenmukaisten edellytysten luomista myös yhteisön toiminnalle (Rentola 1995, 36 ja
Parsons & Platt 1973, 153). Korkeakouluyhteisön jäsenten, kuten myös muiden organisaa-
tioiden jäsenten kohdalla on syytä muistaa toteamus, jonka Pinchot ja Pinchot (1996, 122)
ovat todenneet: ”ihmisillä on oltava vapaus toimia heti, kun he tietävät, mitä pitää tehdä.”
Tämä siksi, että koulutusorganisaation toiminta on vuorovaikutteista ja tilanteet ovat ainut-
laatuisia, eikä organisaatiossa siksi voida jäädä odottamaan virallista lupaa toimia. Asian-
tuntijan osaamiseen tulee voida luottaa.

Jokaisella ammattikorkeakoululla on lainsäädäntöön perustuva velvoite suorittaa toi-
mintansa arviointia (L 255/95). Mainitussa laissa määritetään ne kohteet, joiden arviointia
on ainakin suoritettava. Sen lisäksi ammattikorkeakouluilla voi olla toimilupapäätökseen
sisältyviä kehittämisvelvoitteita ja sitä kautta määritettyjä arvioinnin kohteita. Laki ammat-
tikorkeakouluopinnoista (L 255/95, § 5) säätää, että ammattikorkeakoulun toimiluvan
myöntämistä harkittaessa arviointiperusteina ovat erityisesti toiminta-ajatus, suunniteltujen
koulutusohjelmien ajanmukaisuus ja tarpeellisuus, koulutusalojen yhdistelmien toimivuus,
toiminnan vahvuusalue, riittävä koko suhteessa koulutustehtävään, opettajien koulutustaso,
kirjasto- ja informaatiopalvelut, suhteet työelämään, yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulu-
jen sekä muiden oppilaitosten kanssa, kansainvälinen yhteistyö, alueellinen koulutus- ja
palvelutehtävä sekä arvioinnin järjestäminen. Opetusministeriön ammattikorkeakoululupaa
hakeville antamien ohjeiden mukaan arviointiperusteita ovat lisäksi oppimisympäristö ja
työympäristö (167 syytä korkeakouluksi 1998, 10). Ammattikorkeakouluopinnoista annetun
lain 255/95 8 §:ssä todetaan, että ”ammattikorkeakoulun tehtävänä on vastata järjestämänsä
koulutuksen ja muun toiminnan laatutasosta, sen jatkuvasta kehittämisestä ja osallistua
määräajoin ulkopuoliseen laadunarviointiin”.

Ammattikorkeakoulukokeilujen alkuvaiheessa opetusministeriön asettama työryhmä
kehitti arviointia varten indikaattorit, joita käytettiin kokeilujen arviointiin. Tavoitteena oli
saada hyväksytyksi ja jatkuvaan käyttöön ammattikorkeakoulujen arviointi esitettyjen toi-
mintatapojen mukaisesti (Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen seuranta- ja arviointityö-
ryhmä 1992, 4). Jälkikäteen arvioituna indikaattorit painottivat erikseen tehtäviä suunnitel-
mia, joiden olemassaolo tai puute voitiin osoittaa helposti. Esitetyt indikaattorit antoivat
joka tapauksessa aineksia arviointiin, ja ne kuvasivat selvästi keskeiset toiminnan painoalu-
eet. Työryhmän mielestä päävastuu toiminnan tulosten kriittisestä analysoinnista ja arvioin-
nista oli kokeiluyksiköillä.

Myöhemmin arvioinnissa on korostunut myös korkeakoulutoiminnan kansainvälisen
vertailtavuuden näkökulma, ja niinpä Euroopan unionin neuvosto on antanut laatua ja arvi-
ointia koskevan suosituksen eurooppalaisesta yhteistyöstä, missä korostetaan koulutuksen
korkean laadun olevan kaikkien jäsenvaltioiden tavoitteena. Suosituksen mukaan muun
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muassa EU:n maissa suhtaudutaan yleisesti myönteisesti siihen, että otetaan käyttöön te-
hokkaita ja hyväksyttäviä laadunarviointimenetelmiä, joissa huomioidaan eurooppalaiset ja
kansainväliset kokemukset ja yhteistyön mahdollisuudet. (Euroopan unionin neuvoston
suositus 98/561/EY.)

Laadun arvioinnin merkitystä on korostanut vielä se, että opetusministeriön asettama
korkeakoulujen arviointineuvosto valmistelee myös ammattikorkeakoulujen toimiluvan
muuttamista koskevat arviot silloin, kun kyse on ammattikorkeakoulun toiminnan laajenta-
misesta (167 syytä korkeakouluksi 1998, 8). Vuodesta 1995 alkaen yliopistollisen opetuk-
sen ja tutkimuksen laadun arviointi eriytettiin siten, että opetusta arvioi Korkeakouluneu-
vosto ja tutkimusta Suomen Akatemia (Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt 1998, 8).

Ammattikorkeakoulut voivat pääosin organisoida toimintansa arviointi haluamallaan
tavalla ja siten myös laatutyö. Kuitenkin perinteisestä normijohtoisuudesta tulosbudjetoin-
tiin siirryttäessä opetusministeriö neuvottelee jokaisen korkeakoulun kanssa yleisen tason
tavoitteista ja muista tunnusluvuista (Korkeakoulupolitiikan arviointia 1994, 60), ja nämä
asiat muodostavat osittain perustan laatutyölle. Tunnuslukuja tuotetaan muun muassa ope-
tusministeriön ylläpitämään AMKOTA-tietokantaan sekä tilastokeskuksen tilastoihin, joissa
organisaation toimintaa on mahdollista verrata myös toisiin ammattikorkeakouluihin.

Hämäläisen (1998, 34) mukaan laatutyötä arvioitaessa keskeistä on, mitä yritetään saa-
vuttaa, miksi tavoitteet ovat tärkeät, miten tavoitteisiin päästään, miksi kyseinen tapa on
paras, mistä tiedetään, että se toimii ja miten toimintaa voidaan parantaa. Hämäläinen
(1998) sijoittaa esitetyt kysymykset laadun varmistamisen elementteihin. Samalla hän ko-
rostaa laatutyön perusteluja, jotka ovat merkittäviä linjauksia erityisesti toimintaa käynnis-
tettäessä.

Asiantuntijat haluavat vaikuttaa päätöksiin, joita tehdään organisaatiossa, jossa he työs-
kentelevät. He eivät yleensä halua samanlaisia vaikutusmahdollisuuksia kaikilla päätök-
senteon alueilla. Kouluissa ammattiin liittyvät päätökset, kuten mitä ja miten opetetaan,
ovat usein niitä, jotka tehdään opetustiloissa. Johtamiseen liittyvät päätökset tekee sen si-
jaan useimmiten hallintohenkilöstö opetustilojen ulkopuolella. Opetushenkilöstö haluaa
eniten vaikuttaa ammattiin liittyviin päätöksiin, mutta yhtälailla he haluavat vaikuttaa myös
hallinnollisiin päätöksiin. Opetushenkilöstö kokee jääneensä eniten osattomaksi hallinnolli-
siin päätöksiin vaikuttamisissa. (Conley & Muncey 1999, 111.)

Suoranta (1995a, 108) puolestaan korostaa, että jos koulutuksen laadun määrittelyt läh-
tevät tavoitteista, joita ei tarkastella kasvatuksen tai kasvamisen näkökulmasta, nähdään
koulutus teknisenä ja instrumentaalisena toimintana, jossa koulutettavasta jauhetaan työ-
markkinoille sopivaa työresurssina.
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2.7.2 Laatutyö eri koulutusaloilla

Ammattikorkeakoulut ovat pääosin monialaisia korkeakouluja. Niiden koulutusalat voivat
olla kulttuuri, hallinto ja kauppa, luonnonvara-ala-, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosi-
aali- ja terveysala, tekniikka ja liikenne sekä humanistinen ja opetusala. Jo ammattikorkea-
koulukokeiluissa korostettiin oppilaitosrajojen ylittävää yhteistyötä ja monialaista toimin-
taa. Monialaisuus on lisännyt entisten erillisten koulutusalakohtaisten yksiköiden välistä
yhteistoimintaa muun muassa opintojen vaihdon kautta. Omat haasteensa ovat tuoneet hen-
kilöstön erilaiset näkemykset toiminnan kehittämisen tarpeista. Tosin tutkittua tietoa ei
näistä erilaisuuksista ole toistaiseksi käytettävissä.

Kun organisaatio koostuu eri alojen asiantuntijoista, laadukkaalle toiminnalle on ole-
massa hyvät puitteet. Kuitenkin todennäköistä on, että eri alojen asiantuntijat määrittelevät
korkean laadun oman substanssialueensa lähtökohdista käsin, kuten Hakkarainen (1995, 13)
on esittänyt. Eri alojen asiantuntijoiden välinen keskustelu laadusta antaa erilaisia näkö-
kantoja ja saattaa johtaa parempaan ymmärrykseen laadun ytimestä.

Jos laatukäsitteelle haetaan määrittelyjä eri tieteenaloilta, Garvinin (1988, 39) mukaan
erilaisia painotuksia voidaan löytää. Taloustieteilijät saattavat painottaa voiton maksimoin-
tia ja markkinoiden tasapainoa, markkinointiosaajat pitävät tärkeänä asiakastyytyväisyyttä
ja ostoskäyttäytymistä. Tekniikan edustajat puolestaan ehkä korostavat ammatinharjoittami-
sen ja tuotannon kontrollia. Garvinin (1988) esittämä jaottelu antaa viitteitä siitä, että hen-
kilöstön taustalla on vaikutusta myös laatutyöhön. Toisaalta stereotypioiden kehittely voi
toimia hyödyllisesti, toisaalta se antaa yksinkertaistetun kuvan asioiden havainnoin erilai-
suudesta.

Korkeakoulut jakaantuvat useisiin alaorganisaatioihin, joilla on omia päämääriään ja
toimintatapojaan. Tällöin toiminnassa saattaa tulla esille näkemysten välistä vastak-
kaisasetteluakin, jolloin joudutaan etsimään kompromisseja. (Mäenpää & Mäkinen 1989,
81.) Kompromissien etsintä vaatii osastojen henkilöstöjen välistä vuorovaikutusta, ja koko-
naisuuden johtajalta tämä edellyttää organisaation osien tuntemista. Välimaan (1995, 186)
mielestä akateemiset yhteisöt ovat abstraktioita, jotka koostuvat sekä ihmisistä että tieteelli-
sistä traditioista. Akateemisen maailman erityisyys tiedepohjaisine toimintakulttuureineen
perustuu sekä tiedon tuottamiseen että sen välittämiseen. Koulutusorganisaation kulttuuri
muodostuu siellä toimivien ihmisten toiminnasta, arvoista, asemista ja rooleista. Se ylläpi-
tää menneisyydessä muotoutuneita ja yhteisön hyväksymiä arvoja ja siirtää niitä aina uu-
delle sukupolvelle. Kulttuuri voi rohkaista opettajia koulun kehittämiseen tai vuorostaan
estää tai tukehduttaa sitä. (Jauhiainen 1996, 3 - 4.) Siirtymistä organisaatiosta toiseen voi-
daan verrata liikkumiseen eri maiden välillä. Eroja kulttuurien välillä voivat osoittaa kieli,
normit, arvot, rituaalit, myytit, kertomukset ja päivittäiset rutiinit. Kulttuurien tarkastelussa
on vain muistettava "jäävuoriefekti", jolla tarkoitetaan sitä, että se, mitä näkyy pinnalla
pohjautuu johonkin paljon isompaan pinnan alla. (Morgan 1989, 157.) Mikäli organisaati-
ossa halutaan saada aikaan kulttuurimuutos, se edellyttää myös organisaatiossa vallitsevan
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arvojärjestelmän muuttumista. Itsearviointi voi olla merkittävä tekijä tämän muutoksen
käynnistämisessä (Laamanen 1995, 16).

Lappalainen (1997, 2 - 3, 114 - 116, 119) on toteuttaessaan Turun yliopiston opetuksen
ja oppimisen arviointiprojektia käyttänyt yksikkökohtaista lähestymistapaa, koska
”yliopiston oppiaineet ovat sisällöltään ja toimintatavoiltaan hyvin erilaisia, ei nähty tar-
koituksenmukaiseksi lähteä kehittelemään tiukkaa järjestelmää, joka kattaisi samanlaisena
kaikki yliopiston laitokset”. Autonomiaa korostettiin myös siksi, että ”mikäli valmis arvi-
ointijärjestelmä yritetään kopioida yhdestä kontekstista toiseen, voidaan päätyä odottamat-
tomiin tuloksiin”. Arvioinnin yleisenä tavoitteena oli kehittäminen, mutta kehittämistyön
keinot vaihtelivat muun muassa yksikköjen erilaisten arviointihistorioiden vuoksi. Kokeilun
mukana arvioinnin kohteet laajenivat yksittäisistä kursseista kohti kokonaisuuksia ja ope-
tuksen kehittämisestä siirryttiin oppimisen kehittämiseen. Vaikka opetukseen ja oppimiseen
liittyvät kysymykset ovatkin eri aineissa osittain erilaisia, myös yhtymäkohtia löytyy run-
saasti, ja korkeakoulun henkilöstöllä tulee muun muassa olla tietyt yhteiset arvot.

Oppilaitoksen oma toimintakulttuuri heijastaa sosiaalisia traditioita, eettisiä arvoja ja
moraalista käytäntöä. Siksi oppimisympäristön erilaiset piirteet ovat oppimisprosessin ja
opiskelun tärkeitä osia. Tärkeää on esimerkiksi arvioida, millaisia tapoja, arvoja ja normeja
yhteisössä pidetään yllä tai vahvistetaan. Tarpeellista on lisäksi selvittää, sallitaanko yhtei-
sössä kriittinen keskustelu sekä arviointi ja tarvittaessa muutokset nykyisissä toimintata-
voissa. (Jaakkola, Ropo & Autio 1995, 94.) Ammattikorkeakoulut ovat muodostuneet erilli-
sinä toimineista oppilaitoksista, jotka ovat sulautuneet yhteen ammattikorkeakoulun perus-
tamisen johdosta. Ammattikorkeakouluyhteisö on haastava kokonaisuus sen tähden, että se
voi koostua hyvinkin erilaisista osista. Aiheellista olisikin kysyä, voiko tällaisessa tuoreessa
organisaatiossa vallitakaan yhtenäisiä toimintamalleja, yhteisestä toimintakulttuurista pu-
humattakaan.

Voidaan jopa arvioida kullakin oppiaineella olevan oma kulttuurinsa. Sekä kielten opet-
tajat että matemaattisten aineiden opettajat toimivat kukin oman alakulttuurinsa sallimissa
rajoissa. Oppiainekulttuuri määrää, kuinka kutakin oppiainetta parhaiten opetetaan. Tämä
vuorostaan totuttaa opettajat tietyntyyppiseen toimintaan, ja siitä poikkeaminen on vaikeaa.
Oppiaineilla on myös erilainen asema koulussa, ja aineiden erilainen status vaikuttaa siihen,
että eri aineiden välillä vallitsee kilpailu. Kilpailusta seuraa helposti uudistuksien tarkastelu
vain oman oppiaineen kautta. Siksi koulun kokonaisuuden kehittäminen voi olla vaikeaa ja
koetaan vieraaksi. (Jauhiainen 1996, 15.) Näiden alakulttuurien vaikutus laatutyöhön saattaa
olla merkittävää.

Rowan, Raudenbush ja Kang ovat todenneet, että toisen asteen oppilaitosten henkilöstön
sijoittuminen eri tieteenalapohjaisiin osastoihin selittää osaltaan opetushenkilöstön organi-
saation ja sen ilmaston arvioinneissa tapahtuvaa vaihtelua. Eri osastoissa olevat opettajat ja
opettajat havainnoivat työorganisaatiotaan eri tavoin. Rowanin ym. mukaan sosiaalialan
opettajilla on taipumus olla positiivisempia arvioinneissaan kuin muiden osastojen opetta-
jat. (1991, 262.)
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Rowanin, Raudenbushin ja Kangin (1991, 262 - 263) osoittavat, ettei näiden erojen se-
littämiseen ole käytettävissä vahvaa teoriaa ja siksi niiden syyt saattavat jäädä selvittämättä.
Saattaa olla, että eri osastoissa ja opinto-ohjelmissa työskentelevät henkilöt jäljittävät ko-
kemuksiaan objektiivisestikin katsottuna erilaisissa työolosuhteissa. Voi olla niinkin, että
opettajien havaintojen väliset erot heijastavat henkilöstön tuntemia ja ei-mitattuja työ-
olosuhteisiin liittyviä asenteita ylipäätään. Olipa selitys mikä tahansa, on Rowanin, Rau-
denbushin ja Kangin (1991, 262 - 263) mielestä selvää, että toisen asteen oppilaitosten ym-
päristöille on tyypillistä mikroilmastojen olemassaolo, joka on syytä ottaa eri uudistuksissa
huomioon. Nämä tulokset voivat olla myös seurausta tärkeistä eroista siinä, miten opettajat
pitävät tärkeänä tuen etsimistä tai yhteistyösuhteita kollegoidensa kanssa tai osallistumista
päätöksentekoon.

Valkonen (1993, 32) toteaa, että huolimatta yleisesti monialaisten näkemysten lisäänty-
misestä, jatkuu tiedon ja tieteiden sirpaloituminen, ja siksi tieteiden väliset kieli- ja kulttuu-
rierot eivät tule yleisesti vähenemään. Koulutuksen laadun arvioinnin ja kehittämisessä tä-
mä merkitsee, että eri koulutusaloille parhaiten sopivat arvioinnin ja kehittämisen näkökul-
mat sekä menetelmät voivat poiketa merkittävästikin toisistaan. Korkeakouluissa voi esi-
merkiksi olla tiedekuntia, jotka ovat tehokkaita tutkimustyössä ja yhteisötoiminnoissa,
mutta joiden henkilöstöä opiskelijat eivät pidä tehokkaina opettajina (Overall & Marsh
1979, 864).

Karjalaisen ja Sippolan (1998, 68 – 69) mukaan yliopistojen arviointikeskustelussa ei
jostain syystä ole korostettu toiminnan tiedelähtöisyyttä. Malleja on yleensä aina haettu yli-
opiston ulkopuolelta, muista oppilaitoksista tai liiketaloudellisista organisaatioista. Tie-
deyhteisön ottaminen ohjenuoraksi voisi tarkoittaa luonnollisen tai autenttisen arvioinnin
kehittämistä.

Laadunarviointi ei saa itsessään kahlita opetustyötä tai viedä resursseja opetustehtävän
toteuttamiselta. Laitoksen täytyy saada kokea arviointi itselleen hyödyllisenä ja siten sitou-
tua siihen. Kysymys opetuksen arvioinnin roolista, tehtävistä ja merkityksestä yliopistoissa
on syytä kytkeä laajemminkin akateemisen toimintakulttuurin muutokseen. Todellisena
haasteena on pystyä välttämään ulkoaohjautuvuuden vaikutelma myös opetuksen arvioinnin
osalta. Oulun yliopistossa tämä haaste on otettu vastaan auttamalla laitoksia kehittämään
yksilöllisiä ja perustoimintaa aidosti tukevia arviointiratkaisuja. Tämä johtaa väistämättä
yhä kauemmas yhtenäisen järjestelmän ideasta. (Karjalainen & Sippola 1998, 73.)

Myös Välimaa (1995, 81) korostaa, että korkeakoulujen toiminnan analyysissa oleellista
on määrittää niitä kontekstuaalisia toimintatapoja ja realiteetteja, joissa akateemiset yhteisöt
toimivat. Lähtökohtana on se, että korkeakoulujen toiminnan selittämisessä ei pidä lähteä
niiden ulkopuolisista analyysivälineistä, joita on kehitetty erityisesti taloustieteissä ja jul-
kishallinnossa, vaan tutkimuksen päämääränä on selvittää korkeakoulujen aikaan ja paik-
kaan sidottuja, asiayhteydestä tunnistettavia toimintakulttuureja. Yliopistojen toiminnan
selittämisessä tiedon tuottaminen ja sen jakaminen ovat ne keskeiset prosessit, jotka luovat
korkeakoulujen toiminnan erityisen perustan.
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Tieteenalakulttuureiden tutkimuksessa oletetaan tieteenalojen olevan sekä tiedon muo-
vaamia että sosiaalisia yhteisöjä. Becherin (1989) edustamassa suuntauksessa tutkimuksen
päämääränä on osoittaa, millä tavalla episteeminen ja sosiaalinen akateeminen yhteisö
kohtaavat toisensa. Hänen mukaansa akateemisessa maailmassa on useampia kulttuureja, ja
tieto erilaisuudesta voi luoda yhtenäisyyttä akateemiseen maailmaan. (Välimaa 1995, 82
– 83.)

Välimaan (1995, 83) mielestä etenkin yhdysvaltalaisessa korkeakoulututkimuksen pe-
rinteessä tutkimusintressejä on suunnannut organisaatioiden käytännön tarpeiden palvele-
minen. Hän väittää, että tällä käytännöllisellä orientaatiolla on ollut vaikutusta myös kult-
tuurinäkökulman kehittymiseen, sillä kulttuureiden havainnoinnin yksikkö on ollut yliopisto
tai college tieteenalakulttuurin tai episteemisen perinteen asemasta. Tutkimuskohteena ovat
pääosin olleet opiskelijat, ja korkeakoulujen opettajia ei sen sijaan ole juuri lainkaan tar-
kasteltu kulttuurinäkökulmasta. Poikkeuksena tästä ovat Clarkin tutkimukset (1987).

Välimaa (1995, 84) toteaa, että korkeakoulututkimuksen kulttuurinäkökulman kehittä-
misessä on keskeistä löytää analyysivälineitä, jolloin tutkimuksen välineinä voidaan käyttää
identiteetti-käsitettä, jonka avulla voidaan löytää vertaisryhmiä, jotka määrittelevät akatee-
mista identiteettiä. Identiteetti toimisi apuvälineenä, jonka avulla akateemista käyttäyty-
mistä tarkastellaan kulttuurisena ilmiönä. Oletuksena on, että henkilö kuuluu useampaan
viiteryhmään samanaikaisesti ja että asian mukaan eri viiteryhmillä on erisuuruinen vaiku-
tus myös akateemisiin yhteisöihin. Suhteessa yksilöön vertaisryhmiä määrittelevät kansalli-
nen, yliopistollinen sekä ammatillinen ja tieteenalan kulttuuri. Välimaan (1995) mielestä
tutkimusvälineenä käytettävä identiteetti auttaa määrittelemään paikallisissa olosuhteissa
vaikuttavia kulttuurisia ulottuvuuksia, joilla on eri yhteyksiä akateemiseen itseymmärryk-
seen ja siten myös akateemisten yhteisöjen toimintaan.

Myös Ylijoen (1998, 215 - 228) tutkimustuloksissa todetaan akateemista maailmaa mää-
rittävän tietyt yhteisesti jaetut kulttuuriset jäsennykset, kuten käsitykset akateemisen vapau-
den ideaalista ja tutkimuksen arvon ensisijaisuudesta opetukseen ja hallintoon nähden.
Huolimatta näistä yhteisistä vakaumuksista, eri tieteenalat poikkeavat ratkaisevasti toisis-
taan. Jotkin oppiaineet muodostavat keskenään suhteellisen samankaltaisia kulttuurisia ala-
maailmoja yliopiston sisällä. Keskeisimpänä analyysiyksikkönä Ylijoki (1998) pitää yksit-
täistä oppiainetta, akateemista heimoa.

Tärkein yliopisto-opiskelua ja –opetusta koskeva tulos Ylijoen (1998) mukaan on, että

”yliopisto ei muodosta yksiäänistä, homogeenista kokonaisuutta, vaan se on sisäisesti eriyty-
nyt toisistaan poikkeaviksi heimokulttuureiksi. Eri oppiaineissa on erilaisia tavoitteita, arvoja,
toimintatapoja, uskomuksia ja vakaumuksia. Ne ilmentävät paikallista moraalijärjestystä, sitä
mitä oppiaineen keskuudessa pidetään hyvänä ja pahana, oikeana ja vääränä, arvokkaana ja
halveksittavana.”

(Ylijoki 1998, 216).

Ylijoki (1998, 226 – 227) toteaa tutkimusta läpäisevän sisäisen näkökulman jättävän
korkeakoulutuksen rakenteelliset tekijät vähälle huomiolle. Vaarana tällöin voi olla, että
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yliopisto alkaa näyttää muusta yhteiskunnasta irralliselta saarekkeelta ja akateemiset hei-
mokulttuurit itseään selittäviltä kokonaisuuksilta. Sisäisen näkökulman johdosta Ylijoki
(1998) on korostanut yliopiston moniäänisyyttä sekä tieteenalojen ja oppiaineiden erityi-
syyttä. Tällä näkemyksellä on seuraamuksia, esimerkiksi yliopiston arvioinnin ja opetuksen
laadun varmistamisessa. Koska eri alat poikkeavat ratkaisevasti toisistaan, niiden arvioin-
nissa ei voi käyttää yleisiä ja kaikkiin aloihin soveltuvia kriteereitä. Ylijoki (1998, 227) si-
teeraakin Alestaloa (1996, 273), jonka mukaan yliopistoa voidaan pitää ”moniarvoisena
yhteisönä, johon yhden ainoan menestystarinan sovittaminen istuu huonosti”.

Sisäisen näkökulman mukana seuraa myös vaatimuksia yliopiston kehittämistyöhön.
Kun yliopistossa tehdään muutoksia ja viedään läpi erilaisia kehittämishankkeita, on niiden
onnistumisessa Ylijoen (1998, 227) mukaan erittäin tärkeää se, minkälaiseen kulttuuriseen
kontekstiin ne asettuvat ja miten niissä otetaan huomioon akateemisen kulttuurin ominais-
piirteet.

Lisääntynyt itseymmärrys oman tieteenalan kulttuurista voi toimia oppaana, joka auttaa
suunnistamaan muuttuvissa olosuhteissa, tulkitsemaan ulkoisia paineita ja muutosvaateita
itselle sopivalla tavalla ja tarpeen tullen asettumaan myös vastarintaan. Parhaimmillaan täl-
lainen itsereflektio voi auttaa keskinäistä dialogia, paitsi ulkoisen ohjauksen osalta myös
tieteidenvälisissä tutkimus- ja opetushankkeissa, kun eri osapuolten erilaiset arvolähtökoh-
dat, perususkomukset ja toimintatavat tulevat tiedostetuksi. (Ylijoki 1998, 228.)

Ammattikorkeakouluihin ollaan rakentamassa laatu- ja arviointisysteemejä, ja tässä
luomistyössä lähtökohtana on useimmiten monialainen ammattikorkeakoulukokonaisuus.
Hyödynnettäessä yliopistoihin kohdistuvien tutkimusten tuloksia (esimerkiksi Ylijoki 1998,
Välimaa 1995) yliopistojen sisäisestä erilaisuudesta voidaan kysyä, pystytäänkö ammatti-
korkean erillisten yksiköiden toimintaakaan tarkastelemaan yhtenä monoliittisena kokonai-
suutena. Samoin voidaan kysyä, muodostaako kokonaisuus otollisen pohjan yhteisen sys-
teemin rakentamiselle, vai tulisiko toiminnassa ottaa huomioon ja hyväksyä ammattikor-
keakoulun osien erilaisuus toiminnan lähtökohdaksi.

Ylijoen (1998) tulokset rohkaisevat tutkimaan myös ammattikorkeakoulukokonaisuutta
sen osien erilaisuutta kunnioittaen. Omat haasteensa verrattaessa ammattikorkeakoulua yli-
opistoon ja sen tieteenalajaotteluun tuovat mukanaan ammattikorkeakoulujen koulutusoh-
jelmien monialaisuus, opetushenkilöstön ammatillisen työkokemuksen painotus sekä tois-
taiseksi ammattikorkeakoulun henkilöstön yliopistohenkilöstöön nähden alhaisempi koulu-
tustaso.

Koulutusohjelmien monialaisuus ei liene vierasta yliopistomaailmassakaan. Ammatti-
korkeakoulun henkilöstön vankka työkokemus voi toisaalta vahvistaa ammatillista sitoutu-
mista omaan ammattialaan tai identiteettiin. Tällöin on toki kysyttävä, onko tieteenalakoh-
taisuuden käsite lähellä identiteetin käsitettä, jota Välimaa (1995, 79, 85) tarjoaa käyttöön.
Identiteetti-käsitteen avulla voidaan löytää kulttuurisia, akateemista identiteettiä määrittele-
viä vertaisryhmiä. Kyseessä ei ole tällöin psykologinen kategoria, vaan ajatteluväline,
”jonka avulla akateemista käyttäytymistä voidaan tarkastella kulttuurisena ilmiönä”.
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2.7.3 Opetushenkilöstön merkitys laatutyössä

Kokonaisvaltainen laadun kehittäminen korostaa työyhteisön jäsenten kunnioittamista ja
heidän osallistumistaan työtään koskevaan päätöksentekoon. Korkeakouluyhteisöjen jäsenet
uskovat, että yhteisössä vallitsee jo osallistumisen mahdollistava "kollegiaalinen kulttuuri",
ja siksi tämän uskomuksen perusteella useimmissa instituutioissa ei havaita tarvetta muu-
toksiin eikä osallistumisen lisäämistä päätöksentekoprosesseihin. Tällainen korkea osallis-
tumismahdollisuus todentuu joissakin yhteisöissä, mutta useimmissa annetaan vähäinen
painoarvo kollektiivisille mielipiteille, ja sitä kautta vaikuttaminen päätöksiin ei onnistu.
(Lewis & Smith 1997, 14.)

Jokaisen organisaation vastuualueiden tulee olla selvät. Koulutusorganisaatiossa toi-
mintoja tehdään monella eri tasolla. Jokaisella tasolla tulee sopia siitä, mitkä ovat keskeiset
tehtävät, mikä on odotettu tulos ja se, kuka vastaa tehtävän suorittamisesta. (Freeman 1993,
62.) Opetushenkilöstöä on pidetty yleisesti koulutuksen uudistuspyrkimyksissä tärkeänä
toimijana, ja siksi heidän on odotettu toimivan avainroolissa myös koulutusorganisaatioissa
ja opetustiloissa tapahtuvissa muutoksissa. Paradoksaalista onkin se, että toisaalta opetus-
henkilöstöä pidetään pääesteenä muutoksille. Esteenä heitä on pidetty siksi, että heidän kat-
sotaan olevan ymmärtämisen syvempien tasojen saavuttamisen kustannuksella uskollisia
aikansa eläneille opetus- ja oppimismuodoille. (Prawat 1992, 354.)

Oppilaitosyhteisössä keskeiset tehtävät ovat opetus ja oppiminen. Parsons ja Platt (1973,
148 - 149) ovat pohtineet akateemisen yhteisön toiminnan tätä ulottuvuutta ja heidän mie-
lestään akateemisessa yhteisössä ollaan ensisijaisesti kiinnostuneita oppimisesta ja opetta-
misesta, ja siksi yhteisön sosiaalisten rakenteiden tulee olla sellaiset, että näille prosesseille
turvataan parhaat mahdolliset edellytykset. Vaatimus voidaan sisällyttää myös ammattikor-
keakoulutoimintaan. Kokeiluaikainen vapaus oppilaitostasolla oli suurta, ja siksi henkilöstö
oli jo silloin kehittämistyössä avainasemassa. Valitettavaa toimintamallien kehittämisessä
on, että vakinaisten ammattikorkeakoulujen toiminnan käynnistyessä toimintaa voidaan pi-
tää kokeiluaikaista rajoitetumpana.

Opetushenkilöstö on keskeinen toimija oppilaitosorganisaation toiminnassa ja sen ke-
hittämisessä. Joskus esimerkiksi jonkin uudistuksen toteuttamisessa pidetään riittävänä sitä,
että henkilöstö saatetaan tietoiseksi uudistusta ohjaavista säännönmukaisuuksista. Jos uu-
distukset toteutetaan pelkästään määräyksiä muuttamalla, voi seurauksena olla, että keskei-
sessä asemassa oleva henkilöstö vastarintansa avulla estää tai hidastaa muutoksia. Henki-
löstö tarvitsee perusteluja tehtäville muutoksille, ja haluaa vaikuttaa niiden toteuttamiseen.
Uudistuksen toteuttaminen edellyttää yhteisymmärrystä kehittämisen suunnasta, ja se puo-
lestaan tarvitsee yhteistä viitekehystä (Antikainen 1986, 35 ja Whiteside 1978, 46). Tämän
tutkimuksen avulla pyritään juuri rakentamaan tutkimuksen kohteena olevaan organisaati-
oon yhteistä laatutyön viitekehystä. Kehittämistyössä tarvitaan sitoutumisen lisäksi yhtei-
söllisyyttä.

Monissa oppilaitosorganisaatioissa opettajan pätevyyteen oletetaan kuuluvan omavarai-
suus, varmuus ja riippumattomuus. Jos opettaja tekee kysymyksiä ja osoittaa olevansa epä-
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varma, voidaan käyttäytymistä pitää jopa epäasiallisena. Opettajia ei rohkaista puhumaan
epäonnistumisista, asettamaan kriittisiä kysymyksiä tai avoimesti ilmaisemaan turhautu-
misiaan. Vallitseva ammattikulttuuri tekee sen myytin kuolemattomaksi, jonka mukaan hy-
vä opettaja kohtaa harvoin omaan ammatinharjoittamiseen tai laajempiin koulutusorgani-
saatiota ja opiskelua koskevia kysymyksiä, joihin hän ei osaa vastata. (Cochran-Smith &
Lytle 1992, 302.) Laatutyö edellyttää kuitenkin kehittämiskohteiden tunnistamista, ja siksi
myös negatiivisista kokemuksista tulisi puhua.

Jokainen kouluttaja ja opettaja myöntää avoimesti sitoutumisensa palvelulaadun tekemi-
seen. Laadun varmistuksella pyritään menemään tämän avoimuuden taakse. Sillä etsitään
menetelmiä siihen, miten laatu voitaisiin taata systemaattisesti eikä niin, että se jää ainoas-
taan yksilöllisen sitoutumisen varaan. Kuitenkaan ei ole mitään syytä siihen, että laadun
varmistus olisi tärkeämpää kuin tuotteen tai palvelun suunnittelu. (Freeman 1993, 61.) Eli
Freeman (1993) korostaa myös laadunvarmistuksen tai auditoinnin merkitystä.

Yksilölliseen sitoutumisen ja laadun varmistuksen lisäksi organisaation toimintaa tulee
johtaa, ja korkeakouluyhteisössä johtamisen hyväksyminen ei aina ole kovin yksinkertaista.
Tästä esimerkkinä Lewisin ja Smithin (1997, 15) toteamus siitä, että korkeakouluissa termit
kontrolli tai johtaminen aiheuttavat usein vastarintaa organisaation kehittämispyrkimyksis-
sä. Ne viittaavat helposti olettamukseen, jonka mukaan jokin tai joku pyrkii rajoittamaan
toimintaa, prosessia tai henkilöä, eikä kukaan korkeakoulussa halua tulla kontrolloiduksi tai
johdetuksi. Kokonaisvaltaisessa laatutyössä painotus on kuitenkin sen tunnistamisessa ja
tekemisessä, mikä on välttämätöntä, jotta organisaatio saavuttaa sen, mitä organisaation
halutaan saavuttavan.

Myös henkilöstön laatutietoisuus ja -ajattelu vaikuttavat olennaisesti siihen, kuinka hy-
vää laatua organisaatio kykenee tuottamaan. Jos organisaation henkilöstö on esimerkiksi
tottunut pitämään tiettyjen virheiden tekemistä hyväksyttävänä, asiaa ei yleensä muuteta-
kaan. Laatutietoisuus on pitkäaikaisen kehityksen tulos, ja se muotoutuu sen perusteella,
kuinka organisaatiossa perinteisesti on suhtauduttu laatuun ja kuinka laadun kehittämiseen
on panostettu. (Palvelevan yrityksen laatutyökirja 1994, 78.) Laatutietoisuuden parantami-
nen nähdään tällöin mahdollisena muun muassa koulutuksen avulla. Toisaalta laatutietoi-
suus voidaan nähdä sen ulottuvuutena, missä määrin henkilö tunnistaa omia käsityksiään,
tunteitaan ja yleensäkin omia mielipiteitään laadusta. Eräänä askeleena tietoisuuden lisään-
tymisessä saattaa olla hiljaisen tiedon jalostuminen eksplisiittiseksi tiedoksi.

Vaikka ihmisten tiedot olisivat virheellisiäkin, he tekevät kuitenkin päätöksiä sen varas-
sa. Se, mitä havaitaan, on laajasti määräytynyt siitä, mitä etsitään eli ihmiset havainnoivat
ennakkokäsityksensä, luokittelun ja odotustensa mukaisesti. (Eraut 1994, 77 - 78.) Henki-
löstön koulutus voi toimia strategisen muutoksen avaintekijänä laatukulttuurin kehittämi-
sessä (Sallis 1996, 126). Koulutuksessa saatu tieto tuo mahdollisesti kehittämiseen syste-
maattisuutta, ja sen avulla voidaan varmistaa, että kaikki ymmärtävät vastuunsa ja tehtävän-
sä, osaavat arvioida suoriutumistaan suhteessa niihin ja voivat asettaa myös kehittymisel-
leen tavoitteita. (PA Consulting Group 1992, 68.)
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Usein laatutyössä korostetaan kehittymisen aikaansaamista koulutuksen avulla. Sen pai-
nottaminen pohjautuu siihen, että jos organisaation halutaan kehittyvän jatkuvasti, täytyy
organisaation ihmisten kehittyä jatkuvasti, ja kilpailukyvyn lisääminen saavutetaan jatkuvan
kehittymisen avulla. (Beckford 1998, 79.) Laatuohjelmista TQM korostaa erityisesti toi-
minnan jatkuvaa, mutta kurinalaista kehittämistä (Kolarik 1995, 5). Koulutus ei aina kui-
tenkaan riitä työhalukkuuden takaamiseen.

Yhteisesti järjestetystä koulutuksesta huolimatta voi olla niin, että jokaisella organisaati-
ossa työskentelevällä on omat henkilökohtaiset laatunorminsa. Erilaiset laatunormit vaikut-
tavat muun muassa siihen, miten paljon henkilö vaatii itseltään työssään. (Palvelevan yri-
tyksen laatutyökirja 1994, 80.) Tärkeää on myös asioiden tiedostaminen ja jakaminen tois-
ten organisaation jäsenten kanssa. Vaikka henkilöstöä informoitaisiinkin hyvin, esimerkiksi
uusista käytännöistä, heidän arviointiinsa vaikuttavat voimakkaasti heidän näkemyksensä
siitä, mikä on kannattavaa, mikä on uskottavaa, ja onko se heidän omaan tilanteeseensa so-
vellettavissa (Eraut 1994, 79 - 80). Usein organisaation johto saattaa olla innostunut erilai-
sista kehittämisteorioista, ja tällöin saattaa unohtua se, miten valmiina henkilöstö on kokei-
lemaan uusia asioita tai miten uskottavana tai sovellettavana asiaa ylipäätään pidetään.

Laatutyön onnistuminen edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka puolestaan
vaatii vahvan, yhteenkasvaneen ja koossapysyvän kulttuurin organisaation sisällä sekä si-
toutumista ruohonjuuritasolta huipulle saakka (Beckford 1998, 79). Crosby (1986, 18) ko-
rostaa sitä, että laatutietoisuuden tulisi syntyä myös työntekijöiden keskuudessa, jotta se
saisi aikaan enemmän henkilökohtaista kosketusta. "Laadusta puhuttaessa on kysymys ih-
misistä." Työntekijöitä tulisi siksi rohkaista yksinkertaisesti kommunikoimaan johdon kans-
sa esimerkiksi niistä esteistä, joita he kohtaavat asetettujen päämäärien saavuttamisessa.
Tärkeänä motivaatiotekijänä pidetään tällöin työntekijöiden kohtelua. (Wilkinson 1994,
275.)

Suomen Laatupalkinnoissa korostetaan sen tärkeyttä, miten henkilöstö osallistuu toi-
mintatapojen ja työtehtävien suunnitteluun, hallintaan ja parantamiseen. Toimintatavoissa
arvioidaan mahdollisuuksien luomista, aloitteellisuuden tukemista, itseohjautuvuuden li-
säämistä sekä vastuunottoa tehtävistä. Keskeistä on viestinnän tehokkuus, yhteistyö sekä
tietojen ja osaamisen jakaminen eri työryhmien ja osastojen kesken. Arvioitavana kohteena
on lisäksi se, miten joustavuutta, nopeaa reagointia ja oppimista edistetään liittyen nykyisiin
ja muuttuviin asiakastarpeisiin sekä toiminnallisiin vaatimuksiin. (Suomen Laatupalkinto-
kriteerit 1999, 38.)

Ihmiset havaitsevat ja ajattelevat maailmaa omalla erityisellä tavallaan. Heillä on näke-
myksensä siitä, mitä maailma on ja miten se toimii. Nämä näkemykset vaikuttavat heidän
käyttäytymiseensä, vaikka he olisivat vain osittain tietoisia niistä. (Eraut 1994, 76.) Tämä
havainto on tärkeää myös laatutyössä. Edellä mainitun havainnon perusteella voidaan toki
kyseenalaistaa yhteisen laatutyön toteuttamisen mahdollisuudet. Se, missä määrin yksilöt
ovat valmiita panostamaan kehittymiseensä, riippuu siitä, onko heillä mielenkiintoa muuttaa
nykyisiä käytäntöjä (Eraut 1994, 79). Keskeistä mielenkiinnon vahvuudessa on se, voiko
henkilöstöllä olla todellisia mahdollisuuksia muuttaa organisaationsa toimintaa.



88

Oppilaitosorganisaation keskeinen kehittämisen alue on opetus ja muut pedagogiset rat-
kaisut. Farnhamin (1999, 4) mukaan akateemisella ammattikunnalla on elinvoimainen mie-
lenkiinto organisaatioiden sisällä tapahtuvaan opetussuunnitelmien ja pedagogisten asioiden
käsittelyä koskevaan päätöksentekoon. Mielenkiinto ei kuitenkaan nykyisin rajoitu tähän,
vaan se kohdistuu myös hallintoon ja johtamiseen liittyviin kysymyksiin sekä siihen, miten
akateemista työvoimaa sekä sen työllistymistä säädellään. Tämä mielenkiinnon laajentumi-
nen johtuu korkeakoulutuksen kontekstissa tapahtuneista muutoksista, mutta toisaalta myös
korkeakoulutuksen luonteesta.

Edellä mainituilla kontekstimuutoksilla tarkoitetaan muun muassa sitä, että korkeakou-
lutuksen on muututtava nopeasti, koska kaikkialla tapahtuu muutoksia. Muutoksista aiheu-
tuu myös odotuksia toimia taloudellisen kasvun tuojana, kansainvälisen kilpailukyvyn
edistäjänä sekä siinä, että korkeakoulu auttaa nuoria ihmisiä kohtaamaan muuttuvien työ-
markkinoiden muuttuvat tarpeet. (Farnham 1999, 4 - 5.)

Ongelmia esiintyy, kun samassa organisaatiossa samojen tavoitteiden parissa työsken-
televät ihmiset eivät jaa tietoa toistensa kanssa tai eivät ole tietoisia toistensa tekemisistä.
Tällöin ei tuoteta synergisiä ratkaisuja toinen toisensa osaamista rikastuttamalla. Tietoa voi
olla paljonkin, mutta itse kukin pitää tietonsa omanaan. On paljon älykkäistä, osaavista ja
koko ajan uutta oppivista yksilöistä koostuvia tieto-organisaatioita, joissa yksilöiden yksi-
lölliset oppimisprosessit eivät siirry organisaatiotason oppimiseksi, yhteiseksi osaamispää-
omaksi. (Koski 1998, 114.) Nyt suoritettavassa tutkimuksessa hahmotetaan sitä ulottuvuut-
ta, jossa henkilöstö on tietoinen toistensa näkemyksistä. Samalla pyritään kartoittamaan
myös sitä, millä tavoin organisaation eri osien henkilöstö näkee tiettyjä asioita. Tämä kaikki
on tarpeellista ammattikorkeakoulun yhtenäisyyden lisäämiseksi.

2.7.3.1 Opettajan työn erityispiirteet

Tarkasteltaessa korkeakoulutuksessa tapahtuvia viimeaikaisia muutoksia nousee esille
väistämättä se, että korkeakoulut toimivat tavoitteissaan yhä enemmän välineellisesti. Polii-
tikoille ja työnantajille relevantti korkeakoulutus merkitsee lisääntyvässä määrin sitä, että
korkeakoulut toimivat kansallisen taloudellisen kasvun, työllisyyden ja joustavien lopputut-
kinnon suorittaneiden työntekijöiden saamisessa avaintekijänä. Se tarkoittaa sitäkin, että
korkeakoulutus toimii tieteellisten ja teknologisten innovaatioiden lähteenä ja siten hyödyt-
tää yrityksiä. Mukaan on tullut voimakkaasti hyötynäkökohta. (Farnham 1999, 8.) Tämä
kaikki vaikuttaa pitkällä aikavälillä myös korkeakoulujen opetushenkilöstön työhön ja kor-
keakoulujen laatutyöhön.

Korkeakoulutuksessa eletään tällä hetkellä koko ajan kiihtyvää kehitysvaihetta. Vaihee-
seen sisältyy muutos elitistisestä, itseään havainnoivasta sekä pysyvästä systeemistä mas-
soille suunnattuun, avoimeen ja muuttuvaan laitokseen. Muuttuvaa laitosta ohjaavat joskus
ristiriitaisetkin asiakkaiden eli hallitusten, työnantajien ja opiskelijoiden tarpeet. (Farnham
1999, 5.) Laatutyössä nämä muutokset merkitsevät muun muassa lisääntynyttä asiakkaiden
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määrää ja sitä kautta monimutkaistuneita työprosesseja. Muutokset vaikuttavat myös yksit-
täisten työntekijöiden toimintaan.

Asiantuntija-ammateissa toimivilla on tiettyjä odotuksiaan työtään kohtaan. He odotta-
vat kokevansa autonomiaa työssään, voivansa käyttää korkeaa osaamista ja erityisosaamista
vaativia taitoja työssään sekä voivansa tehdä työnsä kokonaisuutena niin, että he näkevät
työnsä tuloksen. Toki asiantuntijat edellyttävät myös palkitsemista ja tiettyä turvallisuutta,
kuten ketkä tahansa työntekijät. (Conley & Muncey 1999, 109.) Ammattikorkeakoulun
opetushenkilöstön työtehtäviin sisältyy yhä enemmän erilaisia tutkimus- ja kehityshank-
keita, jotka eivät kuulu perinteiseen opetustyöhön.

Opettajien uskotaan edustavan korkeatasoista professionaalista autonomiaa, ja heitä pi-
detään vastuullisina toiminnasta, jota heidän opetustiloissaan ja opetuksensa vaikutuksesta
tapahtuu (Calderhead 1984, 90). Opettajan tapa toimia eri yhteisöissä riippuu opettajan in-
tresseistä, hänen kyvyistään ja taidoistaan, mutta myös säädösten rajoituksista sekä eri si-
dosryhmistä (Jauhiainen 1996, 3). Jauhiaisen (1996) esittämien tekijöiden lisäksi opettajan
toimintaan vaikuttavat henkilön merkitysrakenteet, mielikuvat, myytit, käsitykset sekä tieto
hyvästä opetuksesta. Toimintamallit ovat kuitenkin todennäköisesti vaihtelevia. Clarkin
(1987, 89) mukaan erityisesti yliopistoissa ovat niin osasto- kuin yksilökohtaiset velvolli-
suudet standardoimattomia, ja vaihtelu on suurta. Vaihtelua tapahtuu esimerkiksi sellaisissa
yksinkertaisissa asioissa kuin jonkin kurssin toteutus.

Moninaisuuden vuoksi työyhteisön toiminta ei ole ristiriidatonta. Opettajan työn amma-
tillisuuden ja organisaation välillä saattaa olla konfliktimahdollisuuksia monilla eri alueilla.
Conley ja Muncey (1999, 107 - 108) ovat tehneet hahmottelua kouluympäristöstä esillenou-
sevista ulottuvuuksista siten, että he ovat ottaneet huomioon sekä opettajan työn ammatilli-
sen luonteen että koulutusorganisaation luonteen. Tutkijat ovat päätyneet seuraavanlaiseen
jaotteluun käsitellessään työympäristön ulottuvuuksia: rooliepäselvyydet ja rutinoituminen,
vallan keskittäminen ja virallistaminen, itseisarvoiset ja ulkoapäin tulevat työn piirteet,
osallistuva ohjaus, urakehitys ja osallistuminen päätöksentekoon. Työympäristön ulottu-
vuuksia käsiteltäessä on tärkeää, että arvioitaessa organisaation ilmapiiriä otetaan huomioon
itse työprosessissa esiintyviä näkökohtia, joita ovat esimerkiksi rooliepäselvyydet ja ru-
tinoituminen. Byrokratioissa pyritään siihen, että työhön liittyvät rooliepäselvyydet ja
työntekijöiden epävarmuus voitetaan tarkentamalla työhön liittyviä menettelytapoja ja
sääntöjä. Useimmat työntekijät edellyttävätkin työssään selkeyttä ja ennustettavuutta, jotta
he voivat saavuttaa työlleen asetetut päämäärät. Conleyn ja Munceyn (1999) tarkastelun
pohjalta voi todeta, että autonomia saattaa toisaalta tuottaa epävarmuutta yksittäisen henki-
lön toimintaan.

Roolien liiallinen epäselvyys aiheuttaa mahdollisesti frustraatiota ja ahdistuneisuutta
työssä. Rooliepäselvyydet aiheuttavat lisääntynyttä emotionaalista jännittyneisyyttä ja
alentunutta työtyytyväisyyttä. Kuitenkin vähentämällä liiallista työhön liittyvää epävar-
muutta, esimerkiksi käyttämällä organisaation sääntöjä hyväksi, saatetaan heikentää opetta-
jien omaa harkintaa siinä, miten he edellyttävät omien primäärien asiakkaiden, opiskelijoi-
den ilmaisevan ennustamattomia ja epävarmoja tarpeitaan. Lisäksi liiallinen työn epävar-
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muuden alentaminen saattaa saada opetushenkilöstön pitämään työtään ylirutinoituneena ja
tason alentumisena. (Conley & Muncey 1999, 108.)

Conley ja Muncey (1999, 108 - 109) toteavat vallan keskittämisen ja virallistamisen ole-
van tekijöitä, jotka vaikuttavat henkilöstön käsityksiin työstään. Eräs keskittämisen näkö-
kulma on se, missä määrin työyhteisön jäsenelle tehtävää annettaessa annetaan vapaus teh-
tävän suorittamiseen ilman, että johto keskeyttää häntä työnteossaan (Aiken & Hage 1966,
498). Ne henkilöt, joilla on vähän autonomiaa tehtävissään, eivät näe työnsä kontrolloimista
erityisen mielekkäänä, ja siten tuntevat tyytymättömyyttä sekä vieraantumista työstään.
Tämä saattaa koskea erityisesti ammattilaisia, jotka odottavat työn päämäärien asettamiseen
osallistumista. Myös liiallinen virallistaminen voi aiheuttaa henkilöstön vähentynyttä työ-
tyytyväisyyttä ja esimerkiksi sitä, että henkilöstö odottaa johdon tekevän asioissa päätöksiä
ennen toimintaansa tai altistaa mitä pienempiäkin asioita johdon päätettäviksi.

Opettajan ammatin autonomisuuden oikeutus tulee muun muassa ammatin epävar-
muustekijöistä. Autonomisuutta korostaa entisestään tietokäsityksen dynaamisuus, opiske-
lijoiden aktiivisuus tiedon muodostamisessa sekä se, että opiskelun tavoitteet tarkentuvat
usein vasta opiskelu- ja opettamisprosesseissa. (Leino & Leino 1997, 88 – 89.) Opettajan
työtä on vaikea ennakoida, koska työssä on kyse inhimilliseen vuorovaikutukseen pohjau-
tuvasta toiminnasta.

Talbertin ja McLaughlinin (1994, 141 - 143) mukaan opettajilla, jotka osallistuvat paljon
erilaisten yhteisöjen toimintaan omassa oppiaineessaan tai muissa opettajaverkostoissa, on
korkeampi ammatillisuuden aste kuin niillä opettajilla, joilla on vähemmän näitä kollegiaa-
lisia suhteita. He antavat todisteita voimakkaammasta palveluetiikasta suhteissaan opiske-
lijoihin ja osoittavat voimakkaampaa sitoutumista opettajan ammattiin.

Talbertin ja McLaughlinin (1994, 143) mielestä opettajan ammatillisuus näyttää olevan
jossain määrin riippuvaista osaston ammattikulttuurissa. Akateemisissa osastoissa on ha-
vaittavissa erityisesti jännitteitä vahvan yhteisön ja ammattikulttuurin sekä palveluetiikan
välillä. On mahdollista, että laadulliset erot käsityksissä, jotka opettajien mielestä koskevat
substanssiasioita, ohjausta tai opiskelijoita, piilottavatkin taakseen osastoyhteisön ja palve-
luetiikan epäselvät suhteet, jotka jäävät erojen vuoksi käsittelemättä. Opettajien yhteisten
ammattistandardien olemassaolo voi joko edistää tai heikentää heidän sitoutumistaan pal-
veluetiikkaan. Esimerkkinä tästä mainitaan tilanne matemaattisten aineiden osastossa, jossa
osaston korkeaa tasoa pidettiin yllä siten, että opiskelijoiden suorituksia hylättiin usein.
Tässä tapauksessa osastoyhteisö toimii opetuksen ja oppimisen perinteisellä tavalla, eikä ota
huomioon ei-perinteisten opiskelijoiden opiskeluvalmiuksien tasoa tai kokemattomuutta
akateemisessa opiskelussa.

Yhteisöllisyyden lisäksi opetuksessa korostetaan ja kunnioitetaan yksityisyyttä, koska
kukin opettaja toteuttaa opetusta omalla tavallaan. Se mitä luentosaleissa todella tapahtuu,
jää usein opettajan ja opiskelijoiden väliseksi asiaksi. Tämä yksityisyys voi kääntyä myös
yksinäisyydeksi, jos opettajat eivät välitä siitä, miten heidän kollegansa toimivat. (Ylijoki
1998, 43 – 44.) Oman haasteensa tuo opetusjärjestelyihin se, miten opetushenkilöstölle jär-
jestetään mahdollisuuksia kollegoidensa opetuksen seuraamiseen tai kokemusten vaihtoon
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toistensa kanssa. Miten tasapainoilla jatkuvan kehittymisen ja kehittämisen vaatimusten,
aikataulutetun ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa tapahtuvan työn sekä toisaalta yksityisyy-
den ja turvallisuuden tarpeiden kanssa. Stressaantumisen mahdollisuuksia on siten useita.

Opettajan työn stressaavat piirteet ovat Fullanin ja Stiegelbauerin (1991, 124) esittämänä
muun muassa seuraavat: riippuvuus aikatauluista ja ajoituksista tai takarajoista, opiskelijoi-
den motivaation puute, apaattisuus tai negatiiviset asenteet, hallinnollisen tuen puute, kolle-
goiden negatiiviset asenteet sekä epäpätevät opettajat; työolosuhteet tai riittämättömät re-
surssit yleensä, turvallisuuden puute ja esimerkiksi irtisanomisen uhka, suuret opetusryh-
mät, muuttuvat opetussuunnitelmat ja kurssien sisällöt sekä julkisen tuen puute ja kielteinen
asenne koulutusta kohtaan.

Kun arvioi suomalaista ammattikorkeakoulun opettajan työtä Fullanin ja Stiegelbauerin
(1991) stressitekijöiden perusteella, on todettava, että osa mainituista tekijöistä on havaitta-
vissa ammattikorkeakoulun opettajan työssä. Ammattikorkeakoulut ovat saaneet sekä posi-
tiivista julkista tukea että negatiivista palautetta osakseen toimintansa ensi vuosina. Resurs-
sien riittävyys riippuu jossain määrin koulutusalasta, sillä eri koulutusalojen kesken on ha-
vaittavissa huomattaviakin eroja perusrahoituksen määrissä. Opiskelijat lienevät pääosin
motivoituneita ja innostuneita, mutta esimerkiksi jatkuvasti muuttuvat opetussuunnitelmat
ja kurssisisällöt ovat arkipäivää.

Clarkin (1987, 98 - 100) mukaan USA:ssa suurin paradoksi akateemisessa maailmassa
on se, että useimmat professorit opettavat suurimaan osan ajastaan, ja kuitenkaan opettami-
nen ei ole se aktiviteetti, josta palkitaan eniten tai jota arvostettaisiin eniten. Opetustyö on
aika välttämätöntä, koska se ylläpitää systeemiä, ennen kaikkea tyydyttämällä olennaista
asiakaskuntaa ja rahoittamalla toimintaa. Myös tutkimustyö on aika välttämätöntä ja sen
merkitys lisääntyy. Se kehittää systeemejä tyydyttämällä tieteenaloja ja palkitsemalla tiede-
kunnan jäseniä lisääntyvällä tiedolla ja osaamisella. Jos korkeakoulutus keskittyy vain
opettamiseen, sen riskinä on tulla todennäköisesti syvällisesti vanhentuneeksi. Akateemi-
sesta työstä voi siten tulla standardisoitu kopio ja jo olemassa olevien tavaroiden ja palve-
luiden laajennus.

Autonomia opetustyössä edellyttää henkilökohtaisen pedagogiikan luomista ja vastaa-
vasti toisten opettajien pedagogiikan kunnioittamista (Leino & Leino 1997, 92). Henkilö-
kohtaiseen pedagogiikkaan sisältyvät opettajan käsitykset siitä, mitä itse kukin pitää ope-
tustyössä tavoittelemisen arvoisena. Nämä asiat kuvastavat myös opettajan käsitystä laa-
dusta. Oman pedagogiikan luomista edistää vuorovaikutus kollegoiden kanssa. Tähän liittyy
läheisesti Lawlerin (1995a, 24) toteamus, jonka mukaan korkeasti koulutetut henkilöt edel-
lyttävät muita enemmän sitä, että heillä on työssään mahdollisuus itsensä toteuttamiseen.
Itsensä toteuttaminen todentuu muun muassa työskentelytavoissa.

Ruohotien (1997, 29) mielestä autonomia on uusiutumiseen johtava prosessi. Mitä au-
tonomisempi yksilö on, sitä todennäköisemmin hän sitoutuu myös uudistavaan oppimiseen.
Henkilökohtainen autonomia suosii kokeilua, yritystä ja erehdystä sekä ajattelun että teko-
jen tasolla. Nämä Ruohotien (1997) esittämät asiat ovat tärkeitä ottaa huomioon muodos-
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tettaessa ammattikorkeakoulujen hallinnollisia malleja, jotta laadun parantamiseksi saatai-
siin mahdollisimman paljon erilaisia kehittämisajatuksia.

Uusiutumiseen liittyy kehittyminen kaikilta osin. Asiantuntijat odottavat uralla etene-
mistään asiantuntemuksensa laajemman tason tunnustuksena. Koulutussektorilla opettami-
sen litteä urarakenne on johtanut siihen, että opetushenkilöstö ei näe mielekkäänä uralla
etenemistä. Uralla etenemisen ja kehittymisen suunnitelmat pyrkivät ilmaisemaan tätä vaja-
vuutta luomalla uusia ammatillisia kerroksia, joihin opetushenkilöstö saattaisi pyrkiä. Siksi
olisikin tärkeää, että työympäristössä olisi tällaisia etenemismahdollisuuksia. (Conley &
Muncey 1999, 110.) Uralla etenemistä suhteutetaan myös toisiin työntekijöihin, esimerkiksi
toisten toimintaa arvioimalla.

Mäkisalon ja Kinnusen (1999, 240) tutkimuksessa todettiin opettajien arvioivan työtove-
reidensa toimintaa omaansa kriittisemmin. Kollegoiden toiminnassa nähdään puutteita,
mutta niihin ei katsota voivan puuttua. Tämä tukee sitä (vrt. Karjalainen 1990), että opetta-
jan työtä pidetään yksityisasiana, johon ei saa puuttua tai sitten sitä, että opettaja ei saa pal-
jastaa henkilökohtaisia ongelmiaan työssään.

Koulutusorganisaatioissa rehtorit ovat muodollisesti vastuussa opettajien työn arvioin-
nista ja ohjauksesta. Monissa kouluissa rehtoria saatetaan pitää kollegana tai ohjaajana,
koska hän välittää informaatiota ja tukea samoin kuin arvioi työsuorituksia. Johdon osallis-
tuvaa ohjaamista voidaan pitää keskeisenä työympäristömuuttujana. (Conley & Muncey
1999, 110.)

Ammattikorkeakouluissa toimiva henkilöstö on joka tapauksessa toiminnan muotoutta-
misessa merkittävä vaikuttaja. Korkeakoulujen vapaus suunnitella ja toteuttaa opetusta itse-
näisesti antaa mahdollisuuksia, mutta myös vastuun toiminnan laadusta. Laadun takana ovat
aina inhimilliset tekijät, ja organisaation laatu syntyy yhteistyön tuloksena (Lecklin 1997,
229). Ammattikorkeakoulun laatua ja toimintaa arvioitaessa ja kehitettäessä on syytä ko-
rostaa opetushenkilöstön merkitystä. Tarkastelun kohteeksi on tärkeää ottaa ne merkitysra-
kenteet, mielikuvat ja käsitykset laadusta, jotka vaikuttavat henkilöstön toimintaan joko
tietoisesti tai tiedostamatta. Laadun kannalta tämä on merkittävää. Laatutyö edellyttää
useimmiten erilaisten toimintatapojen kokeilemista, mutta ennen kaikkea sitoutumista toi-
minnan kehittämiseen. Jos autonomian avulla edistetään tällaista toimintaa, tulisi autonomi-
an olla toiminnan keskeinen tavoite.

2.7.3.2 Inhimillisten resurssien hyödyntäminen laatutyössä

Työnantajan näkökulmasta työntekijät voidaan nähdä inhimillisinä resursseina (Ylöstalo
1999a, 133). Organisaation inhimilliset voimavarat koostuvat organisaation koko henkilös-
töstä (Bernardin & Russel 1993, 2), ja henkilöstöä voidaan käyttää suorituskyvyn kasvatta-
miseen oikean johtamisen avulla. Kova linjaus korostaa sitä, että työvoimaa johdetaan kuin
mitä tahansa rahallista pääomaa. (Grönfors 1996, 69 – 70.) Brattonin ja Goldin (1994, 226)
mukaan inhimillisten voimavarojen kehittäminen sisältää toiveen jokaisen työntekijän voi-
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mavarojen vapauttamisesta. Tällöin kehittämiseen johtavat ajatukset saadaan työntekijöiltä
eikä vain johtajilta. Näin työntekijät pääsevät edistämään ja todella muuttamaan strategioita.
Tästä seuraa se, että myös kehittäjien potentiaalinen joukko saadaan mahdollisimman suu-
reksi.

Marsden (1999, 5) katsoo kuitenkin suorastaan triviaaliksi kutsua yrityksiä inhimillisten
resurssien yhteenliittymiksi, joka todetaan juuri haluttaessa korostaa ihmisten tärkeyttä yri-
tysten voimavarana. Inhimillisten voimavarojen korostamisen lisäksi esille tulee ottaa tavat,
joilla organisaation toiminnot on organisoitu. Vasta näin saadaan tietoa siitä mekanismista,
jolla yksilölliset voimavarat muuttuvat koko organisaation kapasiteetiksi, ja yksilöllistä
osaamista voidaan hyödyntää yhteisöllisesti kokonaisessa organisaatiorakenteessa. (Ylös-
talo 1999a, 134.)

Toisaalta usein on ajateltu, että lisäämällä henkilöstön koulutusta organisaatio voi me-
nestyä. Kuitenkin Ylöstalo (1999a, 133) toteaa, että koulutuksen vaikutuksista työorgani-
saation kehittämisessä on ristiriitaista tietoa, vaikka koulutus tuottaakin positiivisuutta or-
ganisaatioihin. Ylöstalon (1999a, 133) mukaan näyttää siltä, että työntekijöiden osaamisesta
ainoastaan pieni osa kyetään hyödyntämään työpaikoilla, jolloin myös koulutuksen vaiku-
tukset jäävät vähäisiksi. Pelkkä työntekijöiden osaamistason nostaminen ei riitä työpaikko-
jen kompetenssin nostamiseen.

Kuitenkin ammattikorkeakoulun henkilöstölle tarjotaan koulutusta runsaasti, joten kou-
lutukseen osallistuminen voidaan kokea rasitteenakin. Toisena mahdollisuutena voivat sen
sijaa olla henkilöstön yhteistä keskustelukulttuuria tukevat menettelytavat, jolloin organi-
saation omaa kulttuuria on aikaa rakentaa. Ulkopuoliset kouluttajat julistuksineen toimivat
ehkä uudistusten käynnistäjinä, mutta ulkopuolisilla ei koskaan ole pidemmälle vietyä vas-
tuuta toiminnan kehittämisestä. Vastuu on organisaation jäsenillä itsellään.

Kevätsalon (1999) ja Ylöstalon (1999b) mielestä valtakunnalliset työolobarometrit ovat
osoittaneet, että henkilöstön mahdollisuudet käyttää osaamistaan ja kykyjään työssään ovat
vain tyydyttävät. Näyttää siltä, että organisaatiot eivät osaa käyttää täysimääräisesti henki-
löstön kykyjä hyväkseen, ja ammattitaidon käyttömahdollisuuksien hyväksikäyttö polari-
soituu ydintyövoiman ominaisuudeksi. Lisäksi suuri joukko henkilöstöstä joutuu työsken-
telemään henkisesti aliteholla. Eräänä selityksenä tälle on esitetty muun muassa se, että
luottamukseen perustuvat työskentelytavat eivät ole yleistyneet työpaikoilla vieläkään.
(Ylöstalo 1999a, 135.)

Laatutyössä usein käytetyt laatupalkintokriteerit painottavat inhimillisiä voimavaroja
laadun ja asiakastyytyväisyyden saavuttamisen arvioinnissa. Huomion kohteena ovat sekä
henkilökohtaisten valmiuksien että organisaation kaikkien inhimillisten voimavarojen ke-
hittäminen ja hyödyntäminen. (Esimerkiksi Malcolm Baldrige; Bernardin & Russel 1993, 6
ja Suomen Laatupalkintokriteerit 1999, 10.)

Suomen Laatupalkintokriteereissä (1999, 14, 43) tarkastellaan sitä, miten luoda ja yllä-
pitää työympäristö ja ilmapiiri, jotka edistävät suorituskykyä sekä henkilökohtaista ja koko
organisaation osallistumista ja oppimista. Kriteereissä korostetaan henkilöstön osaamisen
kehittäminen -osaamisalueella sitä, miten organisaatio kehittyy koulutuksen, harjaantumi-
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sen sekä työn yhteydessä tapahtuvan tietojen ja taitojen vahvistamisen kautta. Kehittämisen
tavoitteena on tällöin henkilöstön kehittymisen ja tehokkuuden edistäminen.

Laatutyössä todetaan usein se, että johdon tehtävänä on luoda organisaatio, joka maksi-
moi jokaisen työntekijän tehokkaan osallistumisen laadun tuottamiseen. Kuitenkin sekä
TQM että HRM (Human Resources Management) painottavat sitoutumista, itsekontrollia ja
luottamusta. Henkilöstöä pidetään avaintekijänä, koska työntekijät, joille annetaan vastuuta,
ovat motivoituneita sekä sitoutuneita, ja he samaistuvat organisaation tavoitteisiin. (Wilkin-
son 1994, 277.) Johdolle asetettua tehtävää voidaan myös kritisoida, mutta kiistää ei voida
sitä, etteikö johdolla ole merkittävä rooli toiminnan kehittämisessä. Kuitenkin hyvin vähän
on käyty keskustelua siitä, millaiset olosuhteet ovat välttämättömiä onnistumiselle (Wilkin-
son 1994, 278).

Bratton ja Gold (1994, 227) toteavat kirjallisuudessa esitettyjen inhimillisten voimava-
rojen kehittämismallien keskittyvän usein vain johtajien kehittämiseen. Tähän sisältyy im-
plisiittisesti olettamus, että vain johtajat voivat kehittyä tai että muiden kehittymispotenti-
aali on rajallinen. Koulutusta käytetään ainoastaan saattamaan työntekijöiden pätevyys ha-
lutulle tasolle. Työntekijöiden asenteita ja henkilökohtaista kehittymistä on pidetty merki-
tyksettömänä. Asiantuntijaorganisaatiossa inhimillisten voimavarojen kehittämisessä on
syytä olla erityisen varovainen. Henkilöstö on useimmiten motivoitunutta, mutta haluaa itse
kehittää osaamistaan omien tavoitteiden suuntaisesti. Jos asiantuntijoita ryhdytään kehittä-
mään ulkopuolisten voimien toimesta, voivat seuraukset olla juuri päinvastaisia kuin mitä
halutaan.

Wilkisonin (1994, 278) mukaan useimmissa TQM:ää koskevissa kirjoituksissa nämä
asiat jätetään käsittelemättä. Johdolle TQM:n käyttöönotto voi olla ongelmatonta ja näyttäi-
si olevan vain motivointikysymys. Oikeiden asenteiden istuttaminen nähdään mahdolliseksi
koulutuksen avulla, mutta mahdollisia motivaatio-ongelmia, joita laadun kehittämisessä voi
esiintyä, ei käsitellä. Inhimillisten voimavarojen taustalla lienee ajatus siitä, että ihmisillä
on luonnostaan taipumus käyttäytyä siten, että he saavuttavat positiivisia tuloksia. Vaikka
työntekijät haluaisivatkin suoriutua tehtävistään hyvin, heiltä voi puuttua valmiuksia tai
prosessissa tarvittavia välineitä, jotka tarvittaisiin asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.
Useimmiten juuri tällaiset puutteet ovat korjattavissa johdon toimenpiteillä. (Baker 1988,
10.31.)

Toinen tilanne on se, jossa prosessi on teknisesti pätevä tavoitteiden saavuttamiseen, eli
henkilöstö ja laitteet ovat kykeneviä tekemään asiat oikein, mutta siitä huolimatta suoritus
jää heikoksi. Syynä heikkoon suoritukseen voi olla tällöin seuraava: henkilöstöllä on vähän
tai ei lainkaan syytä tehdä oikeita asioita, tai heillä on syitä välttää tekemästä oikeita asioita.
Bakerin (1988) mielestä täytäntöönpanopuutteissa on kyse siitä, kuinka hyvin yksilö osaa
suoriutua, ja motivaatiopuutteissa kyse on siitä, miten yksilö haluaa suoriutua. (Baker 1988,
10.31.)

Laatutyössä eräs haaste on se, miten henkilöstö saadaan työskentelemään laadun hyväk-
si. Kuten Baker (1988) on todennut, kyseessä on toisaalta täytäntöönpanon, toisaalta moti-
vaatiopuutteet. Asiantuntijaorganisaatiossa voisi olettaa haasteen painottuvan juuri täytän-
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töönpanopuutteisiin, jos asiantuntijatyölle ajatellaan olevan ominaista sen taipumus korjata
itse itseään. Henkilöstö on todennäköisesti motivoitunutta, mutta taitamattomalla toimin-
nalla saatetaan myös tuhota tämä innostuneisuus. Kun henkilöstö ei halua olla pelkkä mui-
den asettamien tavoitteiden toteuttaja, rutiinien suorittaja tai vain yksi inhimillinen voima-
vara muiden joukossa, toiminnan organisointi vaatii asiantuntijalähtöisyyttä sekä sen kun-
nioittamista.

Laatujärjestelmien rakentaminen laadun tekemiseksi voi olla jopa suhteellisen yksin-
kertaista dokumentointia siitä, miten tuotteen tai palvelun tekeminen etenee, ja miten sitä
koskevat vastuukysymykset on määritelty. Ongelmat näyttäisivät syntyvän vasta sitten, kun
dokumentointi on saatava toimimaan. (Moisala 1998, 62 - 63.) Usein laatutyö pysähtyykin
dokumentoidun laatujärjestelmän valmistumiseen. Vaatimustaso kasvaa siitä, miten suun-
nitelma tai kuvaus saadaan toteutumaan, ja miten henkilöstö lähtee tähän työhön mukaan.

Kokonaisvaltaisessa laatutyössä laatutyö ulottuu organisaation jokaiseen työntekijään, ja
huomiota kiinnitetään siihen, miten organisaatio kehittää kulttuuriaan siten, että jokainen
henkilöstöön kuuluva sitoutuu jatkuvaan laadun kehittämiseen (Dale 1994, 598 - 599).
Huolehdittava on kuitenkin siitä, että jokainen organisaatiossa työskentelevä henkilö tietää
oman työpanoksensa merkityksen laadun tekemisessä, ja hänellä itsellään on myös mahdol-
lisuudet suoraan vaikuttamiseen sen hyväksi (Moisala 1998, 62 – 63). Tästä esimerkiksi Itä-
Suomen ammattikorkeakoulujen arviointihankkeessa (Kähkönen & Lipponen 1999, 58) to-
dettiin johtopäätöksenä, että ”laatuajattelu on soljutettava kaikille organisaation tasoille” ja
opiskelijoiden ja sidosryhmien mukaan saaminen laatutyöhön on ilmeisen tärkeää. Japani-
laiseen laatutyöhön olennaisesti kuuluva elementti on se, että koko henkilöstö osallistuu
laatukoulutukseen. Koulutuksen tavoitteena on kehittää yhteistä laatutyötä organisaation
kaikilla tasoilla. Jokaisen henkilöstöön kuuluvan odotetaan ottavan vastuuta oman työnsä
laadusta ja siitä, että kehittämisen keinoja etsitään. Tulosta voidaan kuvata erään japanilai-
sen laatukäsikirjan mukaan siten, että "the morality and morale of the working people are
the practical basis of product quality". (Garvin 1988, 191.)

Tämä kokonaisvaltaisuuden tavoittelu nostaa merkittävään asemaan yhteisen ymmärryk-
sen aikaansaamisen korkeasta laadusta organisaation sisällä. Yhteisymmärryksen sekä ko-
konaisvaltaisuuden periaatteet muodostavat kehittämistoiminnan perustan, joka korostaa
laatutason määrittelyä. Harhana voidaan kuitenkin pitää sitä, että toiminnan laatu voisi jos-
sakin vaiheessa saavuttaa optimitilanteensa, jolloin kehittämistoiminta voitaisiin lopettaa.

Deming (1986, 54), Feigenbaum (1961, 43, 81) ja Ischikawa (1985, 112) korostavat
laatutyössä organisaation henkilöstön merkitystä ja henkilöstön johtamista. Esimerkiksi
Deming (1986, 52, 249 - 251, 466) uskoo, että työntekijöitä tulee kouluttaa heikkouksien
tunnistamiseen, laadun kehittämiseen ja siihen, että he tarjoutuvat yhä haasteellisempiin
tehtäviin. Kaikki tämä toiminta edellyttää luottamuksellisia suhteita henkilöstöön. Wilkiso-
nin (1994, 276) mukaan on olennaista, että jos yksilöt ovat ylpeitä työstään, heidän moti-
vaationsa luo edellytykset jatkuvalle kehittymiselle. Feigenbaum (1961, 600 - 602) korostaa
kuitenkin sitä, että organisaation kehittymistä voidaan saada aikaan vain jokaisen työnteki-
jän osallistumisen avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöillä on oltava hyvä ymmärrys
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siitä, mitä organisaation johto tavoittelee. Feigenbaum (1961, 603, 606) uskoo yhteisym-
märryksen saavuttamiseen muun muassa koulutuksen avulla.

Ischikawa (1985, 112 - 113) painottaa työntekijöiden tärkeyttä sisäisen asiakkuuden ja
konsensuksen kautta. Hänen mielestään yhteistyötä ei synny, jos organisaation toiminnasta
puuttuu konsensus. Ischikawa (1985, 112) korostaa myös sitä, että organisaation johdon
tulee olla riittävän rohkea delegoimaan päätösvaltaa, jotta jokainen työntekijä osallistuu
toiminnan kehittämiseen. Tällöin todentuu ihmisyyden täydellinen kunnioittaminen. (Wil-
kinson 1994, 276 – 277). Kun organisaatioon halutaan rakentaa laatua - paremminkin kuin
että laatua vain tarkastetaan - on laadun kehittäminen kaikkien tehtävänä. Sitä ei anneta
tällöin vain kehittämisyksiköiden velvollisuudeksi.

2.7.3.3 Käsitysten merkitys laatutyössä

Työympäristöä ja toiminnan tuotoksia koskevat havainnot voivat joko helpottaa tai estää
motivaatiota ja mielenkiinnon suuntautumista kehittämistoimintaan. Luonnollisesti myös
persoonallisuustekijät ovat sidoksissa kehittämisaktiviteetteihin, ja ammatilliseen pätevyy-
teen vaikuttavat ympäristön muutos, organisaation ilmapiiri, työn luonne sekä henkilökoh-
taiset ominaisuudet. (Ruohotie 1996, 60 – 61.) Havainnot luovat pohjaa henkilön käsityk-
sille.

Tämä tutkimus kohdentuu henkilöstön käsityksiin sekä organisaation laadusta että ilma-
piiristä. Käsitys on lähellä asennetta, ja niissä yhdistyvät asenteille tyypilliset kognitiivinen
ja emotionaalinen komponentti sekä kokemuksellinen aines. Käsitys on kuitenkin asennetta
laajempi käsite, koska käsityksellä on asennetta vahvempi tiedollinen konnotaatio. Asenteet
ovat vain tiedollisen asennoitumisen eräs puoli ja jopa syvällisen tietokäsityksen kokonaan
määräämiä. (Venkula 1988, 89 – 90.) Venkulan (1988) esittämät piirteet käsityksissä anta-
vat niille laajan ja syvällisenkin koostumuksen eikä niitä siksi voi helposti sivuuttaa.

Myös Ruohotie (1985, 60) käsittelee arvostusten, normien ja asenteiden osuutta koulun
sisäisessä toiminnassa. Hän käyttää niistä termiä ”vallitsevat käsitykset”, jotka ovat synty-
neet koulun historiallisen kehityksen sekä koulun johdon ja opettajien yksilöllisen kehityk-
sen tuloksena. Suuri osa vallitsevista käsityksistä on tiedostamattomia tai piilotettuja. Jos
näitä piilorakenteita halutaan paljastaa, se edellyttää tulkinnallista paradigmaa.

Käsityksien käyttöä tieteellisten tutkimusten aineistona voidaan myös kritisoida. Nikka-
sen (1989, 79 – 80, 83) mukaan kuitenkin esimerkiksi opiskelijat toivoivat, että heidän
mielipiteitään kuullaan, ja se lisää opiskelumotivaatiota. Perusteluna voi vielä pitää sitä, että
subjektiiviset mielipiteet ja kokemus määräävät henkilön käyttäytymistä.

Käsitys on toimintaa ohjaava ajattelumalli, joka määrittää hyvin pitkälle sen, kuinka ih-
minen eri tilanteissa toimii. Lisäksi käsitykset määräävät, mihin ihminen kiinnittää huomi-
onsa, ja ne myös rajaavat ihmisen tiedollista orientoitumista. Ne ovat kuitenkin muunnetta-
vissa ja kehittyvät sitä mukaa kuin ihminen omassa toiminnassaan alkaa tiedostaa omaksu-
miensa skeemojen epätarkoituksenmukaisuuden. (Venkula 1988, 90.)
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Käsityksiin liittyvät siten myös mielikuvat. Useissa mielikuvamääritelmissä todetaan
lyhyesti mielikuvan olevan asenne, joka on yksilön varsin pysyvä ja johdonmukainen tapa
suhtautua johonkin psykologiseen kohteeseen. Asenteet puolestaan herättävät muun muassa
mielikuvia. Mielikuvat voidaan nähdä suunnitelmiksi hankkia tietoa ympäristöstä. Kyse on
jonkinlaisista skeemoista ja kognitiivisista kartoista osana havaintosykliä. Mielikuva on ta-
pa, jonka mukaan kohde määrittyy yksilön mielessä. Mielikuva tai asenne voi olla laajem-
masta kokonaisuudesta yksittäiseen tapaukseen siirretty käsitys. Mitä laajemmasta kokonai-
suudesta on kyse, sitä enemmän siihen voi liittyä myyttejä ja tunnepitoisia arvostuksia
(Bashkirova ym. 1988, 2 - 3), ja tällöin mielikuva saa asenteellisen sisällön. (Järvi 1997, 36
- 37, 39, 43.)

Mielikuvilla voi olettaa olevan yhteyksiä suorituskykyyn, ja esimerkiksi Grönfors (1996,
108 – 109) on todennut mielikuvien ja henkilön suorituskyvyn välisen yhteyden. Voidaan
ajatella, että opetushenkilöstön mielikuvat laadusta muotoutuvat organisaation ilmapiirin
ohjaamana. Näin syntyneet mielikuvat puolestaan ohjaisivat henkilön tavoiteasettelua ja
sitä, miten toimitaan.

Merkitysrakenteet

Käsitystä lähellä on käsite merkitysrakenne. Ihminen luo merkitysrakenteita tiedoista, joita
hän kohtaa eri tilanteissa (Aaltio-Marjosola 1992, 34). Yhteisön tasolla merkitysrakenteet
liittyvät organisaation oppimiseen. Organisaation oppiminen eroaa yksilön oppimisesta,
mutta toisaalta organisaation oppimista ei ole ilman yksilöiden oppimista. (Ruohotie 1996,
49.) Laatutyössä myöskään henkilöstön merkitysrakenteita ei voi sivuuttaa merkityksettö-
minä.

Dixonin (1994, 10 - 35) mukaan ihminen luo merkitysrakenteita tiedoista, joita hän
kohtaa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Merkitysrakenteet ovat tapa tulkita ja jär-
jestää tietoja siten, että ne tulisivat järkeviksi. Ihmisen merkitysrakenteet esiintyvät monissa
muodoissa. Ne sisältävät visuaaliset ja auditiiviset mielikuvat, säännöt, käsitteet, uskomuk-
set, asenteet, arvot, motoriset taidot ja rakentuvat myös tunteista.

Yhteisön jäsenillä on merkitysrakenteita, jotka voidaan luokitella henkilökohtaisiksi tai
yksityisiksi, avoimiksi ja kollektiivisiksi. Merkitysrakenteita, joita halutaan pitää salassa
muilta yhteisön jäseniltä, kutsutaan yksityisiksi merkitysrakenteiksi. Ne pidetään henkilö-
kohtaisena tietona; esimerkiksi asioina, jotka ovat luottamuksellisia tai sellaisia, että hen-
kilö ei pidä niitä toisia kiinnostavina. Ne ovat joko selkeästi lausuttuja tai sanattomia. (Di-
xon 1994, 36 ja Ruohotie 1996, 49.)

Organisaatiot oppivat avointen, saatavilla olevien merkitysrakenteiden kautta (Ruohotie
1996, 50). Laatutyön edistämiseksi koko organisaatiossa henkilöstön on hyvä tehdä merki-
tysrakenteitaan julkisiksi. Dixonin (1994, 36) ja Ruohotien (1996, 50) mielestä merkitysra-
kenteet, jotka yksilö haluaa tehdä yhteisössään muille tietoisiksi ovat avoimia merkitysra-
kenteita, ja näiden avulla yhteisö kykenee oppimaan. Se että yhteisön jäsen haluaa tehdä
merkitysrakenteensa avoimiksi, ei kuitenkaan varmista sitä, että yhteisön jäsenet haluaisivat
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valita saman merkitysrakenteen tai että se on kaikkien hyväksymä. Eikä yksilön halu välit-
tää merkitysrakenteita takaa sitä, että organisaatio valitsee ne tai haluaa hyödyntää niitä
toiminnassaan. Ihmiset voivat haluta tarjota merkitysrakenteita vain tietyissä olosuhteissa ja
vain valikoidulle joukolle. Näiden havaintojen pohjalta voisi olettaa, että turvalliseksi koe-
tussa ilmapiirissä henkilöstö haluaa tarjota merkitysrakenteitaan toisten tiedoksi.

Dixon (1994, 37 - 39) korostaa avoimien merkitysrakenteiden olevan enemmän kuin
pelkkää informaatiota. Niihin sisältyy tietoa yksilön tekemistä johtopäätöksistä. Kollektiivi-
set merkitysrakenteet sisältävät sääntöjä, strategioita ja olettamuksia, esimerkiksi miten työt
jaetaan tai kuinka tehtävät hoidetaan. Kollektiivinen ei tarkoita kuitenkaan sitä, että merki-
tysrakenteiden tulisi olla kaikilla yhteisön jäsenillä samanlaisia, koska jopa sanoja saatetaan
tulkita eri tavoin. Vaikka suuri osa kollektiivisista merkitysrakenteista ei ole julkilausuttuja,
ne vaikuttavat siihen, miten organisaatio toimii. Yhteisten merkitysrakenteiden muuttumi-
sen edellytyksenä on esimerkiksi jokin ulkoinen voima, joka kyseenalaistaa olemassa olevia
rakenteita. (Ruohotie 1996, 50.)

Monet kollektiiviset merkitysrakenteet ovat hiljaisia, mutta ne vaikuttavat merkittävästi
yhteisön toimintaan. Ne saavat yhteisön toimimaan automaattisesti, nopeasti ja yhteisym-
märryksessä. Hiljaiset merkitysrakenteet voidaan nähdä välttämättöminä yhteisön toimin-
nalle, mutta muuttuvassa toiminnassa merkitysrakenteet voivat kuitenkin vanheta. Jos ne
ovat hiljaisia, niitä on vaikea kyseenalaistaa tai arvioida ja tarvittaessa muuttaa nopeasti.
Muutokset kollektiivisissa merkitysrakenteissa vaativat yleensä ulkoisia voimia. (Martti
1996, 42.)

Martin (1996, 42) mukaan suurimmat kehittymisen mahdollisuudet ovat yhteisöissä,
joissa avoimia merkitysrakenteita on paljon. Yhteisöllistä oppimista voidaan vahvistaa te-
kemällä yksityisiä merkitysrakenteita avoimiksi siten, että ne voivat vaikuttaa muihin yhtei-
sön jäseniin. Samoin kollektiivisia rakenteita voidaan saattaa tiedostetuiksi niin, että niitä
saatetaan arvioida ja muuttaa. Molemmissa tilanteissa merkitysrakenteita on tarpeellista
muuttaa avoimeksi siten, että yhteisö ja sen yksilöt voivat tutkia ja muuttaa niitä. Organi-
saatioiden tulisi kehittää kulttuuria ja strategioita, joilla ne edistävät kollektiivista oppimis-
ta. (Ruohotie 1996, 51.) Näin toimiva organisaatio kykenee toimimaan myös korkealaatui-
sesti.

Merkitysrakenteiden määrittelyn pohjalta voi olettaa, että laatutyöhön syntyneet merki-
tysrakenteet ohjaavat suuressa määrin henkilöstön toimintaa ja siten toiminnan laatutyötä.
Se, että organisaatiossa selvitetään vaikkapa laatuun liittyviä painotuksia, luo jo edellytyk-
siä kollektiiviselle oppimiselle.
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3 Ilmapiirin osa-alueet

"Yrityksessä on potentiaalisesti yhtä monta ilmapiiriä kuin ihmistäkin" (Ruohotie & Honka
1999, 122). Ilmapiiri on jokaisen henkilön oma havaittu tulkinta ympäristöstä. Organisaati-
on ilmapiirin voidaan sanoa esiintyvän silloin, kun monien yksilöiden havainnoissa vallitsee
jonkinlainen konsensus ilmapiirianalyysissä. Konsensus on olemassa, silloin kun yksilöiden
ilmapiiriarviot vaihtelevat minimaalisesti. Tutkimusta tehtäessä keskeisimpänä ilmapiiri-
tyyppinä voidaan pitää psykologista ilmapiiriä eikä organisaation ilmapiiriä. (Field & Abel-
son 1982, 197.)

Myersin (1970, 109 - 110) mukaan monet organisaation ilmapiiriin vaikuttavista teki-
jöitä ovat dynaamisia ja interaktiivisia. Siihen vaikuttavat lukemattomat eri tekijät, kuten
organisaation koko, toiminnan luonne, ikä, sijainti, henkilöstön kokoonpano, johtamispoli-
tiikka, säännöt ja normisto, arvot sekä johtajien johtamistyyli. Ruohotie ja Honka (1999,
121) pitävät edellä mainittuja asioita objektiivisina asioina ja nostavat näinä tekijöinä esille
vielä organisaation kulttuurin, johtamistyylin tai organisaation tavoitteet. Ruohotie ja Hon-
ka (1999) toteavat, että organisaation ilmapiiri riippuu näiden objektiivisten tekijöiden li-
säksi henkilöstön yksilöllisistä piirteistä, joilla he tarkoittavat henkilöstön koulutusta tai
palvelusajan pituutta sekä työasenteita. Tässä tutkimuksessa ainoana tutkittavana tausta-
muuttujana on henkilöstön työyksikön edustama koulutusala.

3.1 Johdon tai esimiehen tuki ja kannustus

"Johtaminen on toiminto, joka vastaa toiminnan tarkoitusperien asettamisesta, mitattavien
tavoitteiden määrittämisestä sekä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin kyseisten tavoitteiden
toteuttamiseksi" (Crosby 1986, 27). Johtamisprosessi on olennainen organisaation prosessi,
ja jos se on laadukas, silloin myös laatutuotteiden määrä voi lisääntyä (Beckford 1998, 52).
Johtamiskäytännöillä on erilaisia vaikutuksia henkilöstön työskentelyyn organisaatiossa.
Jos esimiehen toiminta on luonteeltaan ohjaavaa, se parantaa henkilöstön työtyytyväisyyttä
ja työodotuksia edellyttäen, että työtehtäviä ei ole tarkoin rajattu. Jos työtehtävät ja mene-
telmät ovat tarkoin määriteltyjä, ulkoapäin annettu ohjaus voi muodostua häiritseväksi.
(Ruohotie 1983, 152 ja House 1971, 337.) Demingin (1986) mielestä johtamisen tarkoitus
ja tehtävä on laadun ja tuottavuuden kehittämisen lisäksi sellaisten systeemien kehittämi-
nen, jossa jokainen saattaa iloita työstään (Neave 1990, 198, 40).

Jokaisen työntekijän mukaan saaminen voi olla vaikeaa siksi, että henkilöstöllä on eri-
laisia tavoitteita ja tarpeita. Tätä erilaisuutta ei voida sivuuttaa tarkasteltaessa yksilöllistä
motivaatiota organisaatiossa, ja tällöin johdon tulee myös ottaa huomioon se, että ennem-
min kuin yrittää muuttaa henkilöstönsä työlleen asettamia tarpeita, johdon tulisi keskittyä
löytämään henkilöstölle sellaisia tehtäviä, jotka ovat heidän tarverakenteelleen sopivia.
(Lawler 1995a, 23.) Lawlerin (1995) esittämä vaatimus on haasteellinen ainakin suurissa
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organisaatioissa henkilöstömäärän vuoksi. Toisaalta tämä painotus edellyttää toimivallan
delegointia mahdollisimman alhaiselle tasolle eli tasolle, jossa henkilöstö ja heidän taipu-
muksensa tunnetaan riittävästi. Tarpeiden huomioiminen liittyy tietyssä määrin johdon kan-
nustavaan toimintaan.

Kannustava esimiestoiminta parantaa henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työsuorituksia
erityisesti silloin, kun työtehtävät ovat yksinkertaisia. Vähiten se parantaa työtyytyväisyyttä
silloin, kun työtehtävät ovat sisäisesti palkitsevia. (Downey, Sheridan & Slocum 1975, 261
ja Stinson & Johnson 1975, 247). Kannustavalla johtamistyylillä on eniten vaikutusta hen-
kilöstön tyytyväisyyteen silloin, kun henkilöstö suorittaa turhauttavia, stressaavia tai epä-
tyydyttäviä tehtäviä (House & Mitchell 1974, 91). Stinsonin ja Johnsonin (1975, 247) mu-
kaan sekä tehtävärakenne että tehtävien toistettavuus lieventävät esimiestoiminnan ja hen-
kilöstön työtyytyväisyyden välistä yhteyttä. Edellä esitetyn perusteella voidaan yksinker-
taistaen todeta, ettei koulutusorganisaation johdon tarvitsisi toimia erityisen kannustavasti
opetushenkilöstön kohdalla, koska opetustyön luonne on useimmiten sisäisesti palkitsevaa
eivätkä työtehtävät ole yksinkertaisia, ja ettei kannustava esimiestoiminta koulutusorgani-
saatiossa yksinään takaa myöskään työtyytyväisyyttä.

Downey, Sheridan ja Slocum (1975, 261) katsovat, että johdon kannustavuudella on
yhteyttä työntekijöiden myönteisiin työasenteisiin, työtyytyväisyyteen ja vaikuttaa moti-
vaation syntymiseen erilaisissa työtilanteissa. Johdon kannustava toiminta on yhteydessä
myös suorituksesta saatavien palkintojen havaitsemiseen. Crosby (1986, 8) korostaa sitä,
että johdon on osallistuttava laatutyöhön, ja pelkkä tukeminen ei ole riittävää. Crosbyn
(1986) toteaa jokaisen henkilöstöön kuuluvan seuraavan ja mittailevan esimiehiään saadak-
seen selville sen, mitkä asenteet ja uskomukset ovat voimakkaimpia. Tämä tarkoittanee sitä,
että organisaation johdon omalla käyttäytymisellä on suuri merkitys siihen, mitä henkilöstö
arvioi toiminnassa olevan tärkeää.

Kun Downeyn, Sheridanin ja Slocumin (1975) tulosta tarkastellaan yhdessä työoloba-
rometrin (Ylöstalo 1999b, 117) tulosten kanssa, joiden mukaan esimiesten kannustuksen ja
tuen lisääntyminen on selvästi hidastunut vuoden 1998 aikana, voidaan yksinkertaisia teh-
täviä sisältävien työtehtävien kohdalla olla huolissaan henkilöstön motivaatiosta sekä ylei-
sestä työtyytyväisyydestä. Ylöstalon (1999b, 117) mukaan erityisesti suurilla työpaikoilla
aikaisempaa useampi katsoi esimiesten tuen olevan vähentymässä.

Osallistava johtamistoiminta edistää työmotivaatiota, ja tällöin henkilöstö hyväksyy ja
sisäistää helpommin organisaation tavoitteet ja harjaantuu kantamaan sosiaalista vastuuta
jäsenistään (Ruohotie 1983, 152). Osallistava ilmasto mahdollistaa organisaation selviyty-
misen yllättävistä tapahtumista. Kun henkilöstö osallistuu päätöksentekoon, mahdollistuu
myös se, että henkilöstö tietää eri toimintojen vaikutukset ja seuraamukset. Kun henkilöstö
voi osallistua päämäärien asetteluun, he suosivat korkealle arvostamiaan asioita. Täten yh-
denmukaisuus henkilöstön ja organisaation tavoitteissa lisääntyy. Osallistuminen voi myös
lisätä yksilötasolla työssä tapahtuvien asioiden kontrollia sekä pyrkimyksiä korkeampiin
suorituksiin. (House & Mitchell 1974, 92.) Korkeakouluorganisaation luonteeseen kuuluu
perinteisesti se, että henkilöstöllä ja opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua heitä koske-
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vaan päätöksentekoon. Päätöksentekoon osallistumalla toiminnan tavoitteet sisäistetään
helpommin, ja kun opetushenkilöstö toimii autonomisesti, se voi tällöin edistää tavoitteiden
saavuttamista eri tehtävissä ilman erillistä kontrollia.

Suorituspainotteinen johtamistoiminta puolestaan edistää sitä, että henkilöstö saadaan
tavoittelemaan korkeita suoritusstandardeja, mikäli samalla lisätään heidän luottamustaan
selviytyä haasteellisista tavoitteista (House & Mitchell 1974, 91). Laadun kannalta tämä on
luonnollisesti tärkeää.

Litwinin ja Stringerin (1968, 167) mukaan johdon tulee kontrolloida ja ohjata alaistensa
käyttäytymistä, mutta ohjaus ei voi kohdentua vain käyttäytymisen tasolle. Johdon tulee
myös ottaa huolekseen henkilöstön motivoituminen. Johto voi ja se vaikuttaa työntekijöiden
ajatuksiin, tunteisiin ja toiveisiin, jotka herättävät motivaatiota ja suuntaavat käyttäytymistä.
Motivaation johtamisen avaintekijöitä ovat Litwinin ja Stringerin (1968, 168 - 169) mie-
lestä ne motiivit ja tarpeet, joita yksilöt tuovat tilanteisiin mukanaan; organisaation tehtävät,
jotka tulee suorittaa; ilmasto, joka luonnehtii työtilannetta sekä toimivan johdon per-
soonakohtaiset vahvuudet ja rajoitukset. Ilmastolla on välillistä vaikutusta yksilön tarpeisiin
ja tehtävävaatimuksiin. Jos tehtävät edellyttävät suorituksiin perustuvaa toimintaa, tulisi
työntekijöillä olla korkea suoritusmotivaatio. Kun ilmasto ei rohkaise riskien ottamiseen,
vastuullisuuteen ja joustavuuteen, niin henkilöstön saavutuksiin liittyvät asiat eivät tule sti-
muloiduiksi.

Suomessa on sovellettu tulos- ja laatujohtamista vaihtelevalla menestyksellä. Molemmat
johtamistavat sisältävät kokonaisvaltaisen näkemyksen organisaation toiminnasta ja pyrki-
vät mallintamaan myös jonkin verran esimiesten toimintaa. (Elo 1995, 385.) Molempiin
menetelmiin sisältyy erilaisia johtamiskäytäntöjä, ja ammattikorkeakouluissa ehkä useim-
miten esille tuotu johtamistapa on juuri tulosjohtaminen, joskin laatujohtamiseen pyritään
yhä useammin.

Tulosjohtamisen tavoitteena on luoda edellytyksiä organisaation tehokkuuden, taloudel-
lisuuden ja vaikuttavuuden parantamiselle. Parhaimmillaan siinä voidaan yhdistää organi-
saation tavoitteet ja yksilön kehittymispyrkimykset. Tulosjohtamisen hyvinä puolina voi-
daan pitää työtehtävien ja niiden painotusten selkeyttämistä, resursseista sopimista, jolloin
vastuuttamiseen liittyy myös valtuuttaminen. Työntekijä tietää, mitä häneltä odotetaan, pää-
see osallistumaan sekä vaikuttamaan työtehtäviinsä. Työstä tulee tällöin pitkäjänteistä ja
päämäärähakuista toimintaa. (Maunula 1999, 69.) Tulosjohtamiseen liittyvä tuloksen arvi-
ointi ja valvonnan lisääntyminen on kasvanut erityisesti kunnissa viime vuosina (Ylöstalo
1999b, 57).

Tulosjohtaminen saattaa ohjata esimiesten huomion abstrakteihin tulostavoitteisiin, jol-
loin toiminnan arki jää sivummalle. Jos tulosjohtamista sovelletaan ylhäältä alaspäin, esi-
miehet saattavat kokea sen päätäntävaltaa ja toimintaa rajoittavana Vaikka tulosjohtamiseen
liittyvien esimies–alaiskeskustelujen tarkoituksena on lisätä vuorovaikutusta esimiehen ja
alaisen välillä ja saada aikaan realistisia tavoitteiden asettamisia, niin valitettavan usein
näistä keskusteluista on muodostunut pakonomaisia ja ahdistavia molemmille osapuolille.
(Elo 1995, 385.)
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Tulosjohtamisen ongelmina voivat olla (Maunula 1999, 70 - 72) seuraavat: painottumi-
nen kvantitatiivisten tavoitteiden suuntaan, työyhteisön arvopohjan vähäinen huomioimi-
nen, esimiesten vaikeudet omaksua sopimiseen pohjautuvia käytäntöjä, prosessiluonteen
vaikea ymmärrettävyys sekä luottamuksen vähäisyys. Tulosjohtamisen onnistuminen edel-
lyttää johdon sitoutumista, arvolähtöisyyttä, henkilöstön osallistumista sekä itseriittoisuu-
den välttämistä.

Suomen Laatupalkintokriteereissä (1999, 6, 9) johtaminen liitetään toiminnan kehittä-
mismahdollisuuksien tunnistamiseen, tavoitteista sopimiseen, tärkeiden asioiden viestin-
tään, esimerkilliseen toimintaan, seurantaan ja arviointiin sekä päätöksiin, joiden perusteella
organisaatiossa toimitaan. Johdon perustehtävä on asettaa tavoitteita ja luoda edellytyksiä
kehittymiselle. Ruohotien (1998) ilmapiirimallissa johdon ja esimiehen tuki ja kannustus -
alueen osatekijöitä ovat osaamisresurssien kehittäminen ja palkitseminen, voimavarojen
vapauttaminen, ammatti-identiteetin kehittymisen tukeminen, vuorovaikutuksessa kehitty-
vän uran mahdollistaminen, osaamistavoitteiden asettaminen ja kehittämisen suunnittelu,
osaamisen ja sen kehittymisen arviointi sekä työhön ja organisaatioon sitoutuminen.

Johtamispolitiikkaan kuuluu muun muassa se, missä määrin esimiehet antavat palautetta
suorituksista ja jakavat vastuuta alaisilleen sekä miten he suhtautuvat palkkioihin (Ruohotie
1990, 97; Lawler ym. 1974; Hackman & Oldham 1975). Johto ilmaisee omalla persoonalli-
sella tyylillään ja esimerkeillään luottamusta ja yhteneväisyyttä, jota se kokee työnteki-
jöidensä kanssa (Baker 1988, 10.19).

Myös Hackman ja Oldham (1975, 162) pohtivat, missä määrin työntekijät saavat selkeää
informaatiota suorituksistaan johdolta tai työtovereiltaan. Hackman ja Oldham (1975) eivät
pidä tätä suoranaisesti työn piirteenä, mutta sen arvo on siinä, että se tuottaa työstä itsestään
lisäinformaatiota. Haasteelliseksi tässä tulee se, kykenevätkö johtajat vastaamaan informaa-
tiotarpeeseen oikeaan aikaan ja oikealla tavalla (Volberda 1996, 361).

3.1.1 Osaamisresurssien kehittäminen ja palkitseminen

Avain työntekijöiden kehittymiseen on sekä työntekijän että esimiehen kiinnostus työhön
(Freemantle 1986, 72). Työn kannustearvolla ja yksilön vaikutusmahdollisuuksilla on posi-
tiivinen vaikutus henkilöstön kasvumotivaatioon. Työ itsessään ja siihen liittyvät vaikutta-
mismahdollisuudet voivat ehkäistä tai edistää kasvupotentiaalin käyttöä. Haasteellinen,
vaihteleva ja itsenäinen työ luo puolestaan hyvän lähtökohdan itsensä kehittämiselle. (Ruo-
hotie 1996, 63 - 64.)

Ylöstalon (1999b, 87) mukaan henkilöstön pätevyys ja ammatillinen osaaminen lisään-
tyvät työolobarometrin tulosten perusteella kaikilla aloilla. Nopeimmin suoritusvaatimukset
ovat lisääntyneet kunnissa. Valitettavaa on, että mahdollisuudet käyttää ammattitaitoaan
ovat lisääntymässä suoritusvaatimuksia hitaammin. Nopeimmin ne ovat parantuneet kun-
nissa.
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Missä tahansa organisaatiossa keskeistä on saada henkilöstö kehittämään toimintaansa ja
käyttämään mahdollisimman paljon osaamisestaan organisaation hyväksi. Työntekijälle on
tärkeää kokea, että hänen työhönsä luotetaan ja hänen työtään arvostetaan, hän saa palau-
tetta työstään ja hän tulee palkituksi onnistuessaan. Työolotutkimusten mukaan suurimmat
sosiaaliset haittatekijät työssä ovat vähäinen työn arvostus, työyhteisössä vallitseva sala-
myhkäisyys ja epäselvyydet työnjaossa (Juuti 1988, 68).

Arvostukseen liittyy palkitseminen, jossa kuitenkin on syytä ottaa huomioon se, että
systeemi, joka motivoi yhtä henkilöä hyvin, voi toisten mielestä olla irrelevanttia (Lawler
1995a, 22). Neaven (1990, 271 - 272) mielestä on syytä varoa myös yliarvostusta esimer-
kiksi virheellisellä palkitsemisella. Neave (1990) jopa toteaa rahallisten palkkioiden olevan
sellaisten johtajien keinoja, jotka eivät ymmärrä, miten johtaa sisäistä motivaatiota.

Myös Ruohotien (1989, 155) mukaan esimiesten tulisi halutessaan toimia kannustavasti
ja ottaa huomioon työtehtävissä, ihmisissä, työryhmissä ja valvontajärjestelmissä vallitsevat
erot. Tapa, joka sopii jollekin yksilölle, ei välttämättä sovi toiselle. Esimiesten tulee kehit-
tää kannusteiden eriyttämistä siten, että ne vastaavat henkilöstön yksilöllisiä tarpeita.

Tätä erilaisuuden hyväksymistä johtamisen linjauksena tarvitaan erityisesti ammattikor-
keakouluissa, jotka koostuvat aikaisemmin erillisinä toimineista oppilaitoksista, joilla on
ollut omat johtajansa. Henkilöstöltä edellytetään sopeutumista uuteen tilanteeseen, ja orga-
nisaation johto edellyttää luonnollisesti mahdollisimman hyvää tulosta myöskin uudessa
tilanteessa.

Erilaisilla kannusteilla voidaan vaikuttaa siihen, miten innokkaasti tavoitteisiin pyritään.
Parempiin tuloksiin päästään, jos ihmiset ovat sisäisesti motivoituneita. Kun työ tuottaa si-
säisiä palkkioita, henkilö nauttii sen tekemisestä ja voi työskennellä pitkään näiden palkki-
oiden varassa. Jos taas työ ei palkitse sisäisesti, on välttämätöntä käyttää ulkoisia palkkioita,
jotta saadaan aikaan haluttua toimintaa. Sisäiset palkkiot ovat kestoltaan pitkäaikaisia, ja
niistä voi tulla pysyvän motivaation lähde. (Ruohotie 1983, 252 – 253, 255.)

Sisäiset palkkiot liittyvät työn sisältöön, ne ovat yksilön itsensä välittämiä, tyydyttävät
ylemmän asteen tarpeita ja ne ovat subjektiivisia. Ulkoiset palkkiot ovat johdettavissa työ-
ympäristöstä. Ne ovat organisaation tai sen edustajan välittämiä ja tyydyttävät alemman
tason tarpeita. Ulkoiset palkkiot ovat yleensä kestoltaan lyhytaikaisia, ja tarvetta niiden
toistamiseen voi esiintyä hyvinkin usein. (Ruohotie 1983, 253.) Kannusteissa ovat usein
esillä työntekijöiden kannustaminen erilaisilla palkanlisillä, joiden avulla pyritään siihen,
että ainakin osa henkilön palkasta riippuisi hänen työsuorituksestaan tai työtuloksestaan.
Kun henkilön työsuoritus tai työtulos on kyetty arvioimaan tai mittamaan, häntä voidaan
myös palkita. (Juuti 1992, 57.)

Ulkoiset palkkiot ovat kokemuksia siitä, missä määrin organisaation jäsenet saavat työ-
suoritukseen sidottuja palkkioita ja millaisia työsuoritukseen pohjautuvia etenemismahdol-
lisuuksia henkilöstöllä on työssään (Ruohotie 1993, 153). Sisäiset ja ulkoiset palkkiot vah-
vistavat toisiaan. Vaikka työskentely olisikin vaihtelevaa, monipuolista sekä oma-
aloitteisuutta ja luovuutta sallivaa, nämä sisäiset palkkiot eivät loputtomasti riitä ylläpitä-
mään korkeaa motivaatio- ja suoritustasoa. Jos sisäisesti palkitsevaan työhön ei liity ulkoi-
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sia palkkioita, työsuoritus heikkenee ennen pitkää. (Ruohotie 1990, 155 - 156.) Organisaa-
tion johdon tulee ottaa huomioon hyvät suoritukset nopeasti, ja ne on palkittava. Joskus
pelkkä julkinen tunnustus riittää motivoimaan ja kannustamaan uusiin huippusuorituksiin.
(Lecklin 1997, 239.)

Kalimon (1987a, 57 - 58) mukaan työoloista Suomessa käy toistuvasti ilmi se, että
työntekijät ovat tyytymättömiä muun muassa suorituksia koskevan palautteen saamiseen.
Jos tätä palautetta ei anneta, yksilö kokee itsensä kiusaantuneeksi, koska ei tiedä tyydyttää-
kö hänen työsuorituksensa organisaatiota ja sen johtoa.

Henkilön arvio saamastaan palkasta ja muista palkkioista vaikuttavat siihen, mihin orga-
nisaatioon ja mihin tehtävään hän hakeutuu. Useimmiten henkilön palkka perustuu työn
vaativuuteen, henkilön pätevyyteen ja työsuoritukseen tai työtulokseen. Palkalla on merki-
tystä kannustekijänä, ja se vaikuttaa myös siihen, haluaako henkilö pysyä organisaation
palveluksessa vai ei. Mikäli henkilö arvioi saavansa suurempaa palkkaa ja enemmän ar-
vostusta muualta, hän vaihtaa työpaikkaa. Palkkakannusteiden tulee kuitenkin kytkeytyä
sopivasti muihin kannusteisiin, ja palkankorotusten tulisi perustua totuudenmukaiseen ja
luotettavaan suoritusarviointiin. (Juuti 1992, 57, 61 - 62.) Ihmiset ovat vähemmän tyytyväi-
siä, jos he kokevat kohtelun epäoikeudenmukaisena. Tämä koskee etenkin tilanteita, joissa
he saavat mielestään vähemmän palkkioita, kuin heidän tulisi saada. (Ruohotie 1983, 257.)

Työ itsessään voi tarjota mahdollisuuksia henkiseen kasvuun ja työn muotoilulla näitä
mahdollisuuksia voidaan lisätä. Esimerkiksi yksilölle sallitaan enemmän valtuutusta ja toi-
mintavapauksia tai tarkennetaan tehtäviä ja vastuita. (Ruohotie 1996, 64.) Näiden kannus-
teiden lisäksi organisaatioon voidaan kehittää erilaisia kannustejärjestelmiä.

Antila ja Ylöstalo (1999, 135 - 136) ovat analysoineet työpaikkojen joustavuuden orga-
nisointia, ja he ovat päätyneet tarkastelemaan asiaa nelikentässä, jossa toisena ulottuvuutena
on se, sisältyykö työhön paljon versus vähän jatkuvan oppimisen mahdollistavia element-
tejä; ja toisaalta onko työntekijöillä paljon versus vähän vaikutusmahdollisuuksia työssään.
Taulukossa 6 esitetään funktionaalisen joustavuuden operationalisointi Muuttuva yritys -
hankkeessa, jonka Ylöstalo (1999, 136) on esittänyt artikkelissaan.
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Taulukko 6. Funktionaalisen joustavuuden operationalisointi Muuttuva yritys -hankkeessa
(Ylöstalo 1999a, 136, Antila & Ylöstalo 1999, 10)

Oppimisen mahdollistavien elementtien määrä työssäTyöntekijöiden vaikutus-
mahdollisuuksien määrä
työssä

Paljon Vähän

Paljon funktionaalisesti
joustavat työpaikat

perinteiset työpaikat

Vähän perinteiset työpaikat perinteiset työpaikat

Funktionaalisesti joustaviksi työpaikoiksi määrittyivät ne, joista löytyvät sekä hyvät
mahdollisuudet oppia ja kehittyä työssään, ja joissa henkilöstö voi vaikuttaa paljon työpai-
kan asioihin. Tämä tulos merkitsee sitä, että pelkkä osaamistason nousu ei ole riittävä asia
organisaatioiden menestyksessä. Osaamisen siirtymiselle jokapäiväiseen työntekoon on
luotava edellytyksiä. Työntekijöillä on oltava mahdollisuuksia hyötyä osaamisensa lisään-
tymisestä. Tämän toteuttaminen edellyttää useimmiten esimerkiksi hierarkioiden purka-
mista, joka ei ole lyhyellä tähtäimellä toteutettavissa. (Ylöstalo 1999a, 136.)

Yksilöllinen osaaminen ikään kuin suodattuu työorganisaation läpi. Työpaikoilla tulee
olla rutiineja ja sääntöjä, jotka mahdollistavat jatkuvan oppimisen ja osaamisen lisääntymi-
sen. Jos näin ei ole, suuri osa työntekijöiden osaamisesta jää hyödyntämättä. (Ylöstalo
1999a, 137 ja Marsden 1999, 5.) Ylöstalo (1999a, 137) muistuttaakin vaikutusmahdolli-
suuksien ja vastuun olevan vain osa menestyvän yrityksen taustalla olevista asioista. Hän
puhuu yleisesti menestyksen taustalla olevasta toimintatavasta, jossa organisaatio ei ajeleh-
di ympäristön paineissa, vaan se osaa hyödyntää ympäristön muutoksia toiminnassaan. Or-
ganisaatiot ovat tällöin aktiivisia ja reflektiivisiä. Kuvatunlaista toimintaa ja roolia odote-
taan myös ammattikorkeakouluilta. Nämä odotukset näkyvät esimerkiksi aluekehitystyössä,
jota yhä enenevässä määrin sisällytetään ammattikorkeakoulujen toimintaan vaikkapa tut-
kimus- ja kehitystyön muodossa.

3.1.2 Voimavarojen vapauttaminen

Organisaatiossa olisi optimitilanne, jos jokainen henkilöstöön kuuluva käyttäisi parhaita
mahdollisia voimavarojaan työssään. Haasteelliseksi laatutyössä tuleekin, miten tällaiselle
työskentelylle luodaan mahdollisimman parhaat edellytykset. Henkilöstön sitoutumisessa
organisaatiossa on tärkeää Strebelin (1996, 88) mukaan se, miten paljon he todella haluavat
tehdä työtä, mitä tunnustuksia tai taloudellisia palkkioita tai muita henkilökohtaisen tyydy-
tyksen asioita he saavat pyrkimyksistään, ja ovatko saatavat palkkiot tavoittelemisen arvoi-
sia.
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Työn tekemiseen liittyvällä positiivisella tunteella voidaan olettaa olevan suotuisia vai-
kutuksia työhön. Näillä suotuisilla vaikutuksilla tarkoitetaan suurempaa tehtäväaktiivisuut-
ta, pitkäjänteisyyttä ja parantuneita mahdollisuuksia kognitiivisiin toimintoihin. Positiivisia
tunteita omaavat ihmiset suhtautuvat toisiin myönteisemmin. Tämä kaikki edistää yhteis-
työtä toisten kanssa. (Staw, Sutton & Pelled 1994, 52.)

Stawin, Suttonin ja Pelledin (1994, 52) mukaan tällaiset seikat johtavat myönteisiin seu-
raamuksiin, mukaan lukien suoritukset, työn rikastuttaminen ja entistä tukevampi sosiaali-
nen konteksti, joka sisältää avustajien ja ohjaajien tuen. Tämä luo edellytyksiä myös oman
toiminnan reflektointiin toisten työntekijöiden tuella.

Ihmisillä on kyky reflektoida omia tietoisia toimintojaan sekä kyky säädellä niitä ja teh-
dä tahdonalaisia valintoja eli ihmisillä on vapaa tahto. Siksi jokaisella yksilöllä tulisikin olla
mahdollisuus autonomiseen työskentelyyn. Vapaa tahto on sidoksissa siihen sosiaaliseen
ympäristöön, jossa ihmiset elävät ja toimivat. Sosiaalinen ympäristö voi tosin innostaa tai
lannistaa. Se voi mahdollistaa tai myös vaikeuttaa, esimerkiksi rationaalisen päättelykyvyn
soveltamista. (Ruohotie 1998b, 43.)

Kasvua tukevassa ilmapiirissä (Ruohotie 1993, 157) työtehtävät ovat haasteellisia ja
niissä voi näyttää omaa osaamistaan. Työ sisältää tehtäviä, joissa sovelletaan uusinta tietoa
ja tekniikkaan. Tehtävät sisältävät vastuuta ja mahdollisuuksia kokeilla uusia ideoita. Ihmi-
set hankkivat ja yhdistävät tietoa aikaisemmista onnistumisista ja epäonnistumisista sekä
sosiaalisista normeista ja tekevät sen pohjalta päätelmiä. Selitykset ja tulkinnat vaikuttavat
sitten käyttäytymisen suuntaan ja voimakkuuteen. (Ruohotie 1998b, 63.) Jos henkilöllä on
huonoja kokemuksia, esimerkiksi uusien toimintamallien testaamisesta organisaatiossaan
tai jos riskien ottamista ei pidetä sosiaalisesti hyväksyttävänä, se voi vaikuttaa henkilön
myöhempään toimintaan - nimenomaan estävästi.

Lisäksi kasvua tukevassa ilmapiirissä (Ruohotie 1993, 157) organisaatiolla on käytös-
sään alansa huippuasiantuntemus, ja se pyrkii jatkuvasti hyödyntämään alan uusinta tietoa
ja ammatillisesta osaamisesta ja pätevyydestä palkitaan. Organisaation esimies rohkaisee
itsenäiseen ja innovatiiviseen ajatteluun sekä on kiinnostunut henkilöstönsä kehittymisestä.

Kuitenkin innovatiivisuus edellyttää turvallista ja luottamuksellista ilmapiiriä. Erilaiset
pelot ehkäisevät tehokkaasti innovaatioita. Ellei organisaatio kykene vapauttamaan luovaa
kapasiteettia vakiintuneista käytännöistä, se voi edistää vain symbolisia innovaatioita, jol-
loin luodaan katteettomasti tehokas kuva halusta uudistua. (Joronen 1993, 111.) Katteetto-
mien lupausten antamista henkilöstön vaikutusmahdollisuuksista ei voida pitää motivaation
kannalta hyvänä. Varsinkin asiantuntijaorganisaatiossa seuraukset saattavat heikentää laatua
merkittävästi.

Halu riskien ottamiseen puolestaan edellyttää sitä, että innovaatioista palkitaan ja että
henkilöstö voi välttää kokeiluihin liittyvästä mahdollisesta epäonnistumisesta koituvan
kohtuuttoman rangaistuksen uhan (Ruohotie 1990, 147). Riskien ottaminen liitetään usein
organisaation menestykseen.

Riskien ottamisen vaikutuksesta organisaation menestymiseen tai heikkoon menestyk-
seen ei esimerkiksi Wisemanin ja Bromileyn (1996, 524) mielestä ole yksiselitteistä tulkin-
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taa. Heidän mukaansa organisaatioiden heikkoa menestymistä tutkittaessa ovat jotkut tut-
kijat todenneet, että heikosti menestyvät organisaatiot vähentävät tai eliminoivat sellaisia
toimintoja, kuten esimerkiksi innovaatiot, riskitoimintoina. Toiset tutkijat puolestaan ovat
jopa sitä mieltä, että heikosti menestyvät yritykset ottavat muita useammin riskejä, ja sellai-
set riskit heikentävät myöhemmin suoriutumista.

Wiseman ja Bromiley (1996, 524) esittävät, että on olemassa eräänlainen itseään ruok-
kiva sykli, jossa rappeutuminen ja tiettyjen epäselvästi määriteltyjen resurssien vähenemi-
nen lisää riskejä, joka puolestaan alentaa toimintakykyä ja johtaa edelleen organisaation
toiminnan alenemiseen. Täten organisaatiot, jotka kohtaavat vaikeuksia toiminnassaan, pu-
toavat eräänlaiseen loukkuun, joka pakottaa ottamaan tuottamattomia riskejä, jotka pakos-
takin vain pahentavat alasajoa.

Korkeakouluorganisaatiossa riskikäsite ei ole yksiselitteinen. Opetushenkilöstön työssä
riskit voivat olla uusien toimintatapojen kokeilemista, tutkimus- ja kehityshankkeiden
käynnistämistä tai erilaisiin tuotekehityshankkeisiin osallistumista. Taloudellisia riskejä ei
näihin kuitenkaan erityisemmin sisälly, mutta sen sijaan niihin voi sisältyä epäonnistumisen
kokeminen, joka asiantuntijaorganisaatiossa saattaa henkilöstä itsestään olla haitallista.

Koko organisaatiossa riskikäsite voi muodostua seuraavasti: mikäli korkeakoulun toi-
minnassa on havaittavissa esimerkiksi sitä, että korkeakoulu ei ole erityisen vetovoimainen,
se voi houkutella suunnittelemaan koulutusohjelmia tai muuta koulutustarjontaa, jotka eivät
pitkällä aikavälillä ole kuitenkaan tarkoituksenmukaisia tai osaamistaso niiden toteuttami-
seen ei ole riittävää. Tällainen epätoivoinen koulutustarjonta saattaa korkeakoulun heikkoon
laatukierteeseen.

Ammattikorkeakoulujen kokeiluvaiheen ilmapiiri oli vapaata, ja kaikenlainen toiminnan
innovointi koettiin hyvänä ja kokeiluja edistävänä. Kuitenkin, ehkä yllättävän paljon, va-
kiintuneet käytännöt ovat siirtyneet osaksi uuden korkeakoulun toimintaa. Tästä esimerkki-
nä (Mäki 1995) voidaan pitää sitä, että opiskelijat kokevat heillä olevan vähäisiä mahdolli-
suuksia vaikuttaa ammattikorkeakoulun toimintaan. Samoin heidän mielestään keksitään
erilaisia verukkeita, jottei heidän mielipiteitään tarvitsi ottaa huomioon.

3.1.3 Ammatti-identiteetin kehittymisen tukeminen

Asiantuntijaura merkitsee sitoutumista johonkin ammattialaan tai spesialiteettiin. Kun hen-
kilö on tehnyt uravalintansa, hän keskittyy kehittämään valmiuksiaan omalla ammattialal-
laan. (Ruohotie 1998b, 101 - 102.) Varsinkin koulutusorganisaatioissa tämä valmiuksien
jatkuva ylläpitäminen ja kehittäminen on luontevaa; tuleehan opetushenkilöstön hallita uu-
sin alansa tietämys kyetäkseen toimimaan opiskelijoidensa ohjaajina. Opetusalan organi-
saatioissa usein virka takaa tietyn aseman ja uran. Asiantuntijoillekin urakehitys on tärkeää
(Sipilä 1991, 143). Kalimon (1987a, 58) mukaan uralla etenemispyrkimysten taustalla on
ihmisen halu oppia, kehittyä ja tuntea tulevansa hyväksytyksi ja arvostetuksi. Työorgani-
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saatiossa voidaan etenemismahdollisuuksia järjestää vain tietyissä rajoissa, vaikka henki-
löstö olisi kuinka pätevää tahansa.

Ammattikorkeakouluissa tätä rajallisuutta ei ehkä otettu siinä vaiheessa huomioon, kun
henkilöstöä kehotettiin kokeilujen käynnistyessä aloittamaan jatko-opintonsa koulutus-
tasonsa nostamiseksi. Yksilötasolla jatko-opintojen tavoitteena oli todennäköisesti myös
varmuus työpaikasta tai sitten uusi, korkeampi asema organisaatiossa. Tavoitteet eivät ole
kaikkien kohdalla toteutuneet: osa oppilaitosten opettajista ei haluistaan huolimatta ole tul-
lut hyväksytyksi ammattikorkeakoulun palvelukseen eikä ole saanut varmuutta työsuhteen-
sa jatkuvuudesta.

Ammattikorkeakoulujen perustana olevien oppilaitosten henkilöstöstä osa on jäänyt pe-
rustana oleviin oppilaitoksiin, ja toiset ovat siirtyneet ammattikorkeakouluun. Siirtyminen
ammattikorkeakoulun palvelukseen on lainsäädännössä tehty mahdollisimman helpoksi
erilaisilla siirtymäsäännöksillä. Oman tukensa asialle on antanut myös opetusministeriön
erillinen tukiohjelma opetushenkilöstön jatko-opintojen suorittamisen mahdollistamiseksi.
Ammattikorkeakouluun siirtymistä voidaan pitää eräänlaisena etenemisenä uralla; onhan
kyseessä korkeakoulu entisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen sijasta. Jossain
määrin etenemisajatusta tukee myös palkkaukselliset ja muut työsuhteeseen liittyvät erot
ammattikorkeakoulun hyväksi.

Professionaalisen ammatinharjoittajan on hallittava teoreettista tietoa käytännöllisen tie-
don ohella, koska hänen on kyettävä soveltamaan tietoaan erilaisiin tapauksiin. Professio-
naalinen ammatinharjoittaja hahmottaa työnsä kohteen tieteellisen tiedon käytäntöön so-
veltamisen näkökulmasta. Koska vain professionaalisella ammatinharjoittajalla katsotaan
olevan hallussa tällaista tietoa ja sen soveltamisen kykyä, hänellä on oltava itsenäinen ase-
ma työnsä suorittamisessa. (Konttinen 1997, 52.) Myös näissä vaatimuksissa korostuu
opettajan työn autonomisuuden vaatimus.

Asiantuntijuus on tietyillä aloilla organisoitunut ammatilliseksi monopoliksi tiettyyn
tehtäväjoukkoon (Konttinen 1997, 52), ja nykyisissä organisaatioissa henkilön ikä ja asema
organisaatiossa eivät enää riitä uralla etenemisen ennusteiksi (Ruohotie 1997, 43). Uralla
eteneminen riippuu yksilöllisistä pätevyystekijöistä ja organisaation kehittämistoimista
(Ruohotie 1990, 146). Kuten jo aikaisemminkin todettiin, ammattikorkeakouluyhteisössä
etenemisen mahdollisuudet ovat virkarakenteesta johtuen rajallisia.

Asiantuntijaorganisaatioissa arvostetaan yleensä henkilöiden kouluttautumista ja kehit-
tymistä. Työn luonteen, monimutkaistumisen ja itsenäisyyden vuoksi organisaatiossa on
tärkeää tarjota erilaisia kehittymismahdollisuuksia. (Sipilä 1991, 141.) Uralla eteneminen
voi toki olla ongelmallistakin, jos henkilö etenee liian nopeasti organisaatiossaan (Kalimo
1987a, 58). Eteneminenhän voi tuoda ennakoimatonta lisävastuuta, johon henkilö ei aikai-
semmassa työtehtävässään olekaan tottunut. Joka tapauksessa ihmiset vertailevat itseään ja
urakehitystään muihin vastaavassa asemassa oleviin. He motivoituvat tekemään sitä, mikä
vahvistaa heidän itsearvostustaan ja välttävät sitä, mikä heikentää itsearvostusta. (Ruohotie
1998b, 103.) Ammattikorkeakouluissa henkilöstön kouluttautumista arvostetaan muun mu-
assa siksi, että henkilöstön pätevyydellä voidaan osoittaa tiedekorkeakouluille osaamisen
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tasoa. Jos henkilöstön koulutustaso on sekä tiede- että ammattikorkeakouluissa sama, on
vaikeaa osoittaa toisen koulutusmuodon aitoa paremmuutta. Ammattikorkeakoulussa kou-
lutuksellinen uralla eteneminen toteutuu kuitenkin aina tiedekorkeakoulun kautta aina sii-
hen saakka, kunnes ammattikorkeakoulun omat jatkotutkinnot antavat vaihtoehtoisia kou-
luttautumismahdollisuuksia.

Ammattikorkeakoulun yksiköissä on eri tasoisina pidettäviä tehtäviä, joihin valikoitumi-
nen voidaan kokea mitä suurimmassa määrin henkilökohtaisen osaamisen ja sopivuuden
arvioimisena. Kun eri tehtäviin on valittu huippuosaajat, heidän toimintansa kaipaa edelleen
tukea, jotta tuloksellinen toiminta voisi jatkua. Ruohotien (1989, 146 - 147) mukaan on tar-
peellista, että esimiehet auttavat alaistensa kehitystä ja jotta henkilöstö voisi uskoa omiin
kykyihin ja mahdollisuuksiinsa, he tarvitsevat positiivista vahvistusta hyvin tehdystä työstä.

Esimiesten mahdollisuudet ovat osittain kuitenkin rajalliset, sillä omat haasteensa hen-
kilöstön tukemiseen tuovat myös ylläpitäjien linjaukset ja toiminta henkilöstön kannustami-
sessa. Esimerkiksi rahallisten palkkioiden käyttö voi olla suorastaan mahdotonta kunnalli-
sessa organisaatiossa, tai työjärjestelyt voivat olla sellaisia, etteivät ne tue ammatillista ke-
hittymistä. Ruohotien (1983, 122) mielestä ammatillisessa kehittymisessä tärkeitä kannus-
timia tai rajoittavia tekijöitä ovat työn luonne ja työjärjestelyt, esimies – alainen-suhteet,
organisaation ilmapiiri, työpaikan ihmissuhteet sekä johtamistavat ja -käytännöt.

Jo aikaisemmin mainittu jatkuvan koulutuksen periaate on tärkeää professionaalisessa
työssä (Konttinen 1997, 51). Lähes kaikki ammattikorkeakoulut ovat laatineet henkilöstön
kehittämissuunnitelmia, joissa sisältönä ovat opettajien pätevyyden kohottamisen tutkintoon
johtavan koulutuksen, työkokemuksen ja työelämään perehtymisen alueilla. (Nuorisoasteen
koulutuskokeilut ja ammattikorkeakoulukokeilut 1998, 87.) Työelämään perehtymisen
osuus on toistaiseksi jäänyt vähäiselle huomiolle ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön
jatkuvassa kouluttautumisessa.

Ihmisten voidaan olettaa reagoivan myönteisesti sellaisiin kasvumahdollisuuksiin, jotka
vastaavat heidän kasvutarvettaan. Ne, joilla on voimakas kasvutarve, reagoivat myönteises-
ti, vastaavasti, jos ihmisten kasvutarve on heikko, he reagoivat välinpitämättömästi tai jopa
negatiivisesti kasvumahdollisuuksiinsa. Esimies on alaistensa kannalta avainasemassa, kos-
ka hän voi järjestää mahdollisuuksia. (Ruohotie 1990, 127 - 128.)

Ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstö on kokeilujen alusta alkaen pyrkinyt uusiutu-
maan ammatillisesti etupäässä jatko-opintojen suorittamisen kautta. Jatkotutkintojen suo-
rittamisen johdosta on nähty mahdolliseksi koulutuksen tason nostaminen. Työelämäkoke-
musta ei erityisemmin ainakaan kokeiluvaiheessa nostettu ammatillisen uusiutumisen ensi-
sijaiseksi vaihtoehdoksi, vaikka muissa kokeilustrategioissa korostettiinkin tiivistä yhteyttä
työelämään.
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3.1.4 Vuorovaikutuksessa kehittyvän uran mahdollistaminen

Parhaimmillaan työyhteisö luo edellytykset yhteistoiminnan kautta jatkuvaan oppimiseen
(Ruohotie 1996, 65). Jatkuvassa oppimisessa tarvitaan myös kannustimia, kuten mahdolli-
suus ylennysten tavoittelemiseen (Myers 1970, 152). Kasvumahdollisuuksien saamista ja
oppimista voidaan edistää hyödyntämällä henkilöstön keskinäistä positiivista riippuvuutta
ja vuorovaikutteisuutta. Myöskään yksilön vastuuta oppimisessa ei tule unohtaa. (Lecklin
1997, 254.) Yksilön vastuun lisäksi, organisaation johdolla on tietty rooli yhteisön uusiutu-
mista tukevien prosessien säätelyssä. Organisaatio voi toteuttaa joko ulkopuolelta tai orga-
nisaation sisältä tapahtuvaa rekrytointia sen mukaan, millaisia oppimisen tuloksia halutaan
saada, (Myers 1970, 152). Rekrytoinnilla, jossa organisaation johdolla on keskeinen asema,
voidaan tukea ja säädellä prosessien uusiutumista.

Useimmiten urakäsite ymmärretään etenemisenä, joka saattaa tapahtua monin eri tavoin:
etenemisenä organisaation hierarkiassa, uusiin tehtäviin siirtymisenä tai liikkumisena työstä
tai ammattialasta toiseen. (Ruohotie 1998b, 101 - 102.) Sipilä (1991, 143) erottaa asiantun-
tijaurassa vielä ammatillisen, organisatorisen, palkka- ja julkisuusuran. Alkuvaiheessa ko-
rostuu ammatillinen ura ja palkkaura, sitten henkilön mukaan ammatillinen tai organisatori-
nen ura tai molemmat ja vähitellen julkisuusura. Ammattikorkeakoulussa urakehityksen
vaihtoehdot ovat vähäiset. Opetushenkilöstön eri työmahdollisuudet ovat esimerkiksi lehto-
rin tehtävässä siirtyminen yliopettajan tehtävään tai osastonjohtajan ja koulutusohjelman-
johtajan tehtävään. Viimeksi mainittuja voidaan pitää urakehityksenä ehkä siitä syystä, että
hallinnolliset tehtävät ja sitä kautta vaikuttamismahdollisuudet organisaation laajempaan
toimintaan lisääntyvät. Yliopettajan tehtävä taas takaa paremman palkkauksen ja vapaam-
man työajan käytön kuin mitä lehtorin tehtävässä.

Urakehitys liittyy yksilön ja organisaation menestymiseen. Asiantuntijayksilönä, organi-
saationa ja ammattikuntana menestyy sen mukaan, kuinka hyvin sen toiminnassa on huo-
lehdittu muun muassa (Pirttilä 1997, 73.): teoreettisen tietämyksen omaksumisesta, kehit-
tämisestä ja soveltamisesta; työmarkkinoiden erityistietämyksen tarpeesta, jota voidaan
vaihtaa markkinoilla rahapalkkaan; tulevaisuusorientoituneisuudesta siten, että asiantuntija
osaa eritellä olemassa olevia kehitystrendejä; toiminnan järkevästä organisoinnista ja oh-
jaamisesta; toiminnan taloudellisesta kannattavuudesta; sosiaalisten vuorovaikutustaitojen
hallitsemisesta, eettisesti oikein toimimisesta sekä omasta asiantuntijuudesta.

Jotta vuorovaikutukseen perustuva ura kehittyisi, yksilö tarvitsee työssään ihmissuhteita,
joille on tyypillistä keskinäinen riippuvuus, molemminpuolisuus ja vastavuoroisuus. Vuo-
rovaikutteinen uran kehittyminen vaatii yksilöltä myös ihmissuhdetaitoja sekä valmiutta
pitää ihmissuhteita oman oppimisensa ja kehittymisensä lähteinä (Ruohotie 1998b, 109.)
Opetushenkilöstön työssä vuorovaikutteisuus kollegoiden kanssa ei ole itsestäänselvyys, ja
siksi tähän ulottuvuuteen on syytä kiinnittää huomiota. Toiminnan kehittäminen tapahtuu
mitä suuremmassa määrin yksilöperusteisesti, lukuun ottamatta toistaiseksi vähäisesti to-
teutettavaa yhteisopetusta tai vaikkapa projektimuotoista opettamista. Vähäistä vuorovai-
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kutus opetushenkilöstön työssä on myös työ- ja elinkeinoelämän kanssa, mutta sen sijaan
opiskelijoiden kanssa vuorovaikutus on merkittävää.
Ryhmätyöskentelyn vuorovaikutus luo joko kielteisiä tai myönteisiä tuntemuksia. Myöntei-
set tunteet tehostavat ryhmän työskentelyä, ja onnistumisen kokemusten jälkeen ryhmä pyr-
kii nostamaan tavoitetasoaan. (Juuti 1988, 51.) Jatkuva tavoitetason nostaminen liittyy jat-
kuvan kehittymisen ideaan, joka liittyy useaan laatuajatteluun.

Kun vuorovaikutteisuutta tarkastellaan laatukontekstissa, minkä tahansa tuotteen tai pal-
velun laatu on systeemin itsensä ja sen ympäristön kaikkien elementtien vuorovaikutustoi-
mintaa (Beckford 1998, 159), eikä yksilönkään kehittymistä tapahdu kaikissa suhteissa
(Ruohotie 1998b, 109). Nämä kaksi toteamusta on syytä ottaa laatutyötä kehitettäessä huo-
mioon. Koulutusorganisaatio jäsenineen ei voi unohtaa vuorovaikutuksen merkitystä eri
tahojen kanssa. Vuorovaikutusta tulee edistää tietoisesti eikä sen olemassaoloon voida
luottaa itsestäänselvyytenä, vaikka toimittaisiinkin ihmisläheisessä työssä.

Yhteistoiminnallisuuteen liittyy vuoropuhelu, joka on monimutkaisten sekä vaikeasti
määriteltävien kysymysten pohdintaa, toisten ajatusten kuuntelua ja myös omien näkemys-
ten kyseenalaistamista. Keskusteluissa tuodaan esille erilaisia näkemyksiä ja puolustetaan
niitä, mutta tavoitteena on löytää paras mahdollinen toimintatapa. Tämä mahdollistuu vain
niissä työyhteisöissä, joissa ihmiset ovat tasavertaisia ja luottavat toisiinsa. (Ruohotie 1996,
107.) Myös eri laatunäkemyksissä korostetaan tiimien ja ryhmien käyttöä laadun edistämi-
sessä (Wilkinson 1994, 281).

Ammattikorkeakoulukokeilun aikana toimi useita eri työryhmiä (esimerkiksi Pohjoinen
strategia- ja taitopeli 1998). Työryhmät mahdollistivat henkilöstön tutustumisen toisiinsa, ja
silloisten erillisten oppilaitosten toimintatapoihin tutustumisen. Työryhmätoiminta ei aina
ole kuitenkaan ongelmatonta. Helposti voi käydä myös niin, että organisaatioon perustetaan
eri työryhmiä liikaa, niiden toimintaa ei suunnitella erityisemmin eikä niiden tehtäväksian-
not ole erityisen selkeitä. Työryhmien ajankäyttö ei ole taloudellista, ryhmien päätöksente-
kovaltuudet eivät ole selkeitä, ja kun työ on nimellisesti saatu valmiiksi, työn tuloksia ei
hyödynnetä missään. Seurauksena tällaisesta toiminnasta on turhautuminen, ja halukkuus
osallistua myöhemmin työryhmien toimintaan vähentyy.

3.1.5 Osaamistavoitteiden asettaminen ja kehittämisen suunnittelu

Jokaisella henkilöllä on itsensä asettamia, osa toisten asettamia ja osa yhdessä asetettuja
tavoitteita. Ihmiset pyrkivät eniten saavuttamaan itsensä asettamia tavoitteita, ja jos henki-
lölle asetetaan useita tavoitteita toisten toimesta, seurauksena voi olla tavoitteiden muutta-
minen, laiminlyöminen tai kiertäminen. Näiden kapinointien kautta syntyvät sitten ne uudet
tavoitteet, joita kohden henkilö pyrkii. Mitä korkeammassa asemassa henkilö on organisaa-
tiossa, sitä enemmän hänellä on yleensä vapausasteita tavoitteiden asettelussa. Jos tavoittei-
den asettelu jää pelkästään johdon asiaksi, tulee johdon myydä asetetut tavoitteet muun
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henkilöstön tavoitteiksi. (Myers 1970, 35 - 37.) Se, voiko henkilöstö vaikuttaa työn tekemi-
seen, vaikuttaa myös kuormittuneisuuden kokemuksiin. Kuormittavimpia ovat tilanteet,
joissa vaikutusmahdollisuudet koetaan vähäisinä, ja kuitenkin työn vaatimukset ovat suuret.
(Waris 1999, 190.)

Puhuttaessa henkilön omista tavoitteista ollaan lähellä työn mielekkyyden kokemista.
Mielekkäät tavoitteet voivat antaa melkein mille tahansa toiminnalle merkityksen. Ideaalista
on tietenkin se, että työ itsessään on kiinnostavaa. (Myers 1970, 42 - 43.) Toisaalta osallis-
tumisen avulla voidaan myös lisätä työn kiinnostavuutta, eikä unohtaa voida sitäkään, että
ihminen on organisaatiotasostaan riippumatta organisaation menestymisen perusta (Moisala
1997, 22). Ihmiset tekevät laadun, ja siksi laadun kehittäminen edellyttää aina myös henki-
löstön kehittämistä.

Kehittämisen suunnittelu ja osaamistavoitteiden asettaminen edellyttävät erilaisia ratkai-
suja. Jos henkilö on suoritusorientoitunut, hän pitää tilanteista, joissa hänellä on henkilö-
kohtainen vastuu löytää ongelmiin ratkaisuja, hänellä on taipumus asettaa kohtuullisia suo-
ritustavoitteita ja ottaa harkittuja riskejä. Suoritusorientoitunut henkilö haluaa saada myös
konkreettia palautetta siitä, mitä hän on saanut aikaan. Suoritusorientoituneelle henkilölle
on tärkeää ilmasto, joka suosii henkilökohtaista vastuuta, sallii harkittujen riskien ottamisen
ja innovaatioiden kokeilemisen, antaa erinomaisista suorituksista palkkioita ja tunnustusta
sekä luo henkilölle tunteen siitä, että hän on osa merkittävää ja onnistunutta tiimiä (Litwin
& Stringer 1968, 16 - 17, 189).

Liittymisorientoituneelle henkilölle tärkeää on kiinnittää huomiota toisten tunteisiin, ja
hän etsii tehtäviä, joissa on mahdollisuus positiiviseen vuorovaikutukseen. Kun henkilö on
liittymisorientoitunut, hänelle on tärkeää, että ilmasto sallii läheisten suhteiden kehittymi-
sen; antaa huomattavassa määrin tukea yksilölle; antaa huomattavan vapauden ja hyvin vä-
hän rajoituksia; antaa yksilölle tunteen siitä, että hän on hyväksytty ryhmän jäsen. (Litwin
& Stringer 1968, 22, 189.)

Valtaorientoitunut henkilö käyttää paljon aikaansa siihen, että hän pohtii omaa vaikutus-
valtaansa ja kontrollimahdollisuuksia suhteessa toisiin sekä siihen, miten hän voi käyttää
tätä vaikutusta toisten käyttäytymisen muuttamiseen. Henkilölle on tärkeää se, että ilmastoa
luonnehtii tietty rakenne, ilmasto sallii vastuullisuuden, auktoriteetin ja korkean statuksen
ylläpitämisen ja rohkaisee ratkaisemaan konflikteja ja erimielisyyksiä perustuen muodolli-
seen auktoriteettiin. (Litwin & Stringer 1968, 18, 190.)

Kuitenkin, mitä byrokraattisempi organisaatio on, sitä jäykempänä, suljetumpana ja uh-
kaavampana se koetaan. Itsemääräämisastetta lisäämällä ja päätöksentekoa hajauttamalla
saavutetaan usein suotuisampi työilmapiiri. (Ruohotie 1990, 98.) Tasapaino yksilöllisten
tarpeiden ja yhteisöllisyyden välillä on myös laatutyössä tärkeää. Kuten Nonaka (1994, 15)
toteaa, että vaikka ideat muotoutuvatkin yksilöiden päässä, yksilöiden välisellä vuorovai-
kutuksella on merkittävä rooli näiden ideoiden eteenpäin kehittämisessä. Vuorovaiku-
tusyhteisöt myötävaikuttavat uuden tiedon vahvistumiseen ja kehittymiseen. Kun nämä yh-
teisöt voivat ylittää osastokohtaisia tai jopa organisaatiokohtaisia rajoja, on tärkeää huoma-
ta, että ne laajentavat organisaatiossa tapahtuvan tiedon luomisen ulottuvuuksia.
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Steersin (1975, 392 - 401) mukaan organisaation tavoitteiden asettamisessa tulee ottaa
huomioon eri ryhmien ja yksilöiden erilainen suoritusorientaatio. Jos tavoitetaso asetetaan
liian korkealla, toiminnan tulos saattaa jäädä huonoksi. Jos se taas asetetaan liian matalalle,
voi tulos tällöinkin jäädä huonoksi. Suoritusorientoituneille henkilöille riittää, kun tavoite
on määritelty selvästi. Tavoite antaa jo itsessään tietynlaisen palautteen toiminnan laadusta.

Korkeakoulujen opettajat ovat pitkälle koulutettuja henkilöitä, joiden työ on suunnitel-
mallista, perustuu laaja-alaiseen tietämykseen, ja jossa joudutaan etsimään ratkaisuja ihmi-
sen ja ympäristön yhteensovittamisen kysymyksiin. Tämä yhteensovittaminen on varsin
monikerroksinen ongelma siinä mielessä, että siinä on monia osapuolia, ja eri osapuolet
ovat hyvin autonomisia päätöksissään. Esimerkkinä tästä käy opettajan suunnittelema pro-
jekti, johon osallistuu useita yrityksiä ja opiskelijoita. Vastuun ja vallankäytön suhde on
erityisen ongelmallinen eri toimijoiden poikkeavista intresseistä johtuen. Toiminnan laatu ja
vaikuttavuus riippuvat hyvin suurelta osin työpaikoilla tehtävistä päätöksistä ja niitä seu-
raavista toimenpiteistä. Mitä etäämmälle opettajan ja tutkijan omalta reviiriltä edetään mu-
kana olevien organisaatioiden suuntaan, sitä vähäisempi mahdollisuus opettajalla on vai-
kuttaa itse työorganisaatioissa tehtävään päätöksentekoon huolimatta siitä, että hän on pää-
vastuussa itse koulutuksesta. (Kirjonen 1997, 44 - 45.)

Organisaation hyvät tavoitteet ovat selkeitä, realistisia, haasteellisia, mitattavia, innosta-
via ja sopusoinnussa kokonaistavoitteiden kanssa. Kun organisaatio esittää omat tavoitteen-
sa selvästi, myös työntekijöiden tietoisuus omista henkilökohtaisista tavoitteistaan suhteessa
organisaation tavoitteisiin kasvaa. Tällöin mahdolliset ristiriidat tulevat esiin, ja ne voidaan
kenties helpommin sovittaa. Organisaatiossa on tärkeää, että jokaisen organisaatioyksikön
ja työryhmän tavoitteet ovat samansuuntaisia kuin organisaation kokonaistavoitteet. (Skär-
vad & Bruzelius 1992, 79 - 80.)

Tavoitteet luovat kehittämiselle perusteet, ja kehittämisen yhteinen suunnittelu sekä to-
teutus edellyttävät keskinäistä luottamusta. Luottamus perustuu sovittuihin asioihin ja so-
pimuksista kiinnipitämiseen tasa-arvoisten henkilöiden välillä. Luottamuksen syntymiseksi
ja ylläpitämiseksi tulee esimiehen luottaa siihen, mitä asiantuntijat itse arvostavat. Heille
tulee sallia itsenäisyyttä ja tarvittaessa antaa tukea ja palautetta. (Maunula 1992, 108.)

Luottamus kohdentuu tiedekunnassa esimerkiksi johtajaan. Tällöin luottamuksella tar-
koitetaan tiedekunnan jäsenten uskoa siihen, että johtaja pitää sanansa ja toimii parhaalla
mahdollisella tavalla opetushenkilöstön eduksi. Tiedekunnassa oleva luottamus kollegoihin
tarkoittaa henkilöstön uskoa siihen, että henkilöstöön kuuluva voi tukeutua toiseen hanka-
lissa tilanteissa. (Hoy & Feldman 1999, 96.)

Se, onnistuuko henkilöstö tuottamaan laadukkaita tuotteita tai palveluja, on riippuvaista
osaamisesta sekä siitä, missä määrin henkilöstön on mahdollista toimia autonomisesti.
Työntekijöille on tärkeää, että he saavat itse asettaa itselleen tavoitteita ja saavat palautetta
siitä, miten ovat onnistuneet asetettuihin tehtäviin nähden. (Baker 1988, 10.30 - 10.32.)

Kehittämisen suunnittelussa muodostaa oman haasteensa se, että henkilöstö tekee juuri
niitä asioita, joita heidän oletetaan tekevän. Skärvad ja Bruzelius (1992, 77 - 78) ovat to-
denneet tietovaltaisissa ja hajautetuissa organisaatioissa olevan erityisen tärkeää antaa
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työntekijän tehdä itsensä suuri osa, esimerkiksi ajankäyttöään koskevista päätöksistä. Var-
mistuminen siitä, että palvelujen ja tiedon parissa työskentelevät ihmiset omistautuvat oi-
keille asioille ja tekevät työnsä oikein, on tärkeimpiä tehtäviä silloin, kun palveluorganisaa-
tio pyrkii kohottamaan toimintansa tehokkuutta. Tämä koskee myös toiminnan laadun ko-
hottamista. Skärvad ja Bruzelius (1992) mainitsevat esimerkkinä professorit, joiden pitäisi
toimia akateemisen tutkimuksen taustavoimina. Nämä juuttuvat usein erilaisiin hallinnolli-
siin rutiineihin, johon he eivät suoranaisesti ole saaneet koulutusta.

Ammattikorkeakoulun henkilöstön ja myös opiskelijoiden osallistumista päätöksente-
koon korostetaan jo toimintaa säätelevässä lainsäädännössä. Kuitenkin esimerkiksi kuntala-
kiin perustuvat tulkinnat ovat aiheuttaneet myös sellaisia toimintamalleja, joissa henkilös-
tölle ei tätä mahdollisuutta sallita. Työn luonteesta aiheutuva autonomia sen sijaan mahdol-
listaa itsenäisen toiminnan opetustyössä.

Organisaation ilmapiirin kannalta on välttämätöntä, että henkilöstöllä on mahdollisuus
vaikuttaa omaa työtään koskeviin päätöksiin ja ratkaisuihin. Tämän tyyppinen toiminta
edellyttää myös henkilöstöltä osallistumismotivaatiota sekä asiantuntemusta. (Ruohotie
1990, 156.) Henkilöstön tavoitteenasettelua edistäviä ja tukevia toimenpiteitä ovat ensinnä-
kin uuden työntekijän perehdyttäminen, erilaiset kehityskeskustelut ja -suunnitelmat sekä
koulutustilaisuudet.

Organisaation toiminnan laadun kannaltakin on tärkeää, että henkilöstö voi osallistua
tavoitteiden asetteluun. Laatu ei nimittäin parane sillä, että organisaation johto määrittelee
laadulle ja laatutyölle yleiset puitteet sekä tavoitteet ja jättää ne sitten käytännön toteutus-
työn alaistensa huoleksi. Laatuvastuun delegointikaan ei tuo tilanteeseen parannusta, sillä
delegointi voi johtaa siihen, että merkittäviä ja nopeita parannuksia ei saada aikaan. (Palve-
levan yrityksen laatutyökirja 1994, 40.)

Tavoitteiden asettamisessa tulee johdon kyetä ottamaan huomioon henkilöstönsä erilai-
set kypsyystasot. Johtamisen näkökulmasta katsottuna tämä merkitsee sitä, että ollakseen
tehokas esimiehen tulee muuttaa johtamistapaansa alaisten kypsyystason mukaan. Mitä
kypsempi alainen on, sitä vähemmän ohjausta hän kaipaa. (Juuti 1998b, 47). Tämä väittämä
asettaa organisaation johdon haasteelliseen asemaan, sillä tilannesidonnaisuus vaatii jousta-
vuutta.

Ruohotien (1998b, 56 - 57) mukaan, jos ihmisille annetaan haasteellisia tavoitteita, he
pyrkivät tavoitteiden saavuttamiseen. Kun ihmisille annetaan vaikeita määrällisiä tavoittei-
ta, he saattavat tinkiä työn laadusta. Näin käy tavallisesti silloin, kun ihmiset eivät luota
omiin kykyihinsä suoriutua tehtävistään. Laadun varmistamiseksi määrätavoitteiden lisäksi
tarvitaan myös laatutavoitteita.

Tavoitteiden haasteellisuus lisää mielenkiintoa asetettua tehtävää kohtaan. Jos henki-
löstö voi osallistua tavoitteiden asetteluun, tavoitteen asettaminen auttaa itsesäätelyä ja itse-
ohjautuvuutta, koska se osoittaa, millainen on hyväksyttävä suoritus. Todettava on kuiten-
kin, että haasteelliset tavoitteet voivat haitatakin työsuoritusta tietyissä tilanteissa. Näin ta-
pahtuu, jos kompleksisen tehtävän oppimisen alkuvaiheessa, tehtävä edellyttää oivaltamista
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tai jos suoritukseen kohdistuu erityisiä paineita. Tällaisessa tilanteessa lähitavoitteiden
asettaminen edistää työsuorituksia. (Ruohotie 1998b, 57.)

3.1.6 Osaamisen ja sen kehittymisen arviointi

Arviointiin liittyy toiminnan tuloksellisuus, joka voidaan jakaa tuottavuuteen, vaikuttavuu-
teen ja kannattavuuteen. Tuloksellisuudella tarkoitetaan työntekijän antaman panoksen ja
siihen käytetyn ajan, työn ja resurssien välistä suhdetta (Freemantle 1986, 228). Uusien
toimintatapojen kehittämiseen liittyy olennaisesti toiminnan arviointi, joka mahdollistaa
toiminnassa tehtyjen epäkohtien havaitsemisen ja uusien tavoitteiden asettamisen.

Arviointia suoritetaan nykyisellään eri muodoissa ja sitä suoritetaan paljon. Opettajat
ovat yleensä suostuneet käyttämään arviointimenetelmiä, jos niitä käytetään opettajan oman
kehityksen tueksi eikä hallinnollista päätöksentekoa varten (Nyberg 1986, 56). Henkilökun-
nan itsearvioinnin lisäksi organisaation johto on luonnollisesti kiinnostunut yksittäisen
työntekijän työsuorituksista ja pyrkii arvioimaan niitä. Arviointi liittyy kiinteästi henkilös-
tön ohjaukseen, sillä onnistunut arviointi sisältää ansaittua tunnustusta hyvin tehdystä työs-
tä, rakentavaa arvostelua, opetusta, yhteistä ongelman ratkaisua ja tulevan edistymisen
suunnittelua. (Ruohotie 1983, 266.) Itsearvioinnin ja toisten työyhteisön jäsenten suoritta-
man arvioinnin avulla organisaatiossa pyritään korkeatasoisiin suorituksiin yhä korkeampi-
en suoritustavoitteiden asettamisen kautta.

Henkilön käsitykset omasta suorituskyvystä vaikuttavat siihen, miten yksilö tarkkailee
suorituksiaan. Tämä tarkkailu vaikuttaa menestymisen ja epäonnistumisen syiden tulkin-
taan. Henkilöt, joilla on vahva usko omiin kykyihinsä, uskovat epäonnistuneensa, koska
yrittävät liian vähän. Ne henkilöt, jotka eivät luota omiin kykyihinsä, pitävät epäonnistumi-
sen syinä henkilökohtaisten kykyjensä tai valmiuksien puutetta. Mitä kyvykkäämpänä ihmi-
set pitävät itseään, sitä korkeampia tavoitteita he asettavat itselleen ja sitä lujemmin he si-
toutuvat niihin. (Ruohotie 1998b, 76.) Siksi olisi tärkeää, että henkilöstöllä on riittävä luot-
tamus omaan osaamiseensa.

Luottamuksen lisäksi tarvitaan sitä, että työyhteisön jäsenten tulee ymmärtää työnsä
liittyminen kokonaisuuteen ja se, miten jokainen voi työpanoksellaan nostaa organisaation
toiminnan laatua. Toimintoketjujen läpikäyminen ja sen asian korostaminen, että toiminnan
tulos riippuu sen heikoimman lenkin tuloksesta, on usein asennekasvatuksessa tarpeellista.
(Lecklin 1997, 230.) Työn ketjuuntuminen korostaa laatutyössä sisäisen asiakkuuden mer-
kitystä, sillä prosessin jokaisen vaiheen toiminta vaikuttaa seuraaviin vaiheisiin merkittä-
västi. Tämä edellyttää myös sitä, että työyhteisön jäsenet tietävät ainakin jossain määrin
toistensa tehtävät.

Asiantuntijaorganisaation erityispiirteenä on se, että esimies ei voi tietää alaisen työstä
enemmän kuin alainen itse. Se sijaan esimies voi ja hänen tuleekin tietää enemmän siitä ko-
konaisuudesta, johon alaisen työ liittyy ja siitä, miten toimitaan tuloksellisesti. (Lainema &
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Kaimio 1995, 113.) Tämän kokonaisuuden hahmottamisen kautta organisaation johto saa
toiminnalleen oikeutuksen, jota asiantuntiorganisaatiossa muutoin voi olla vaikeaa hankkia.

Osaamisen ja sen kehittymisen arviointiin kuuluu myös virheiden tai epäonnistumisien
tunnistaminen, mutta silti ihmisillä on erilaisia näkemyksiä siitä, miksi he itse tai joku toi-
nen onnistuu tai epäonnistuu työtehtävissään (Ruohotie 1983, 261). Helposti epäonnistumi-
nen nähdään organisaatiossa esiintyvän kiireen seurauksena. Skärvad ja Bruzelius (1992,
90) toteavat esimerkiksi, että toimintaansa aloittelevissa ja kasvavissa organisaatioissa työ-
tahti on usein kiivas, koska inhimillisiä voimavaroja ei ole niin paljon kuin tarvittaisiin.
Koulutusorganisaatiossa mielenkiintoiseksi nousee se, kenelle tehdyistä virheistä ollaan
loppujen lopuksi vastuussa. Useimmiten virheiden kohteena ovat opiskelijat, mutta heiltä
puuttuu keinot vaikuttaa asioiden muuttumiseen. Kollegat tai johto eivät välttämättä kohtaa
opetustyössä tehtyjä virheitä välittömästi eivätkä siten voi myöskään vaikuttaa niihin.

Tässä yhteydessä on syytä todeta, että korkeakoulujen henkilöstön tulisi tarkistaa omaa
ajankäyttöään. Henkilöstömääriä on supistettu, henkilöstörakenteet ovat muuttuneet, ja siltä
osin työtahdin voi arvella kiristyneen. Kun henkilöstöllä on yhä vähemmän aikaa käytettä-
vissään, tulee olemassa oleva aika käyttää tehokkaasti. Valitettavasti toimintatapa on usein
juuri Skärvadin ja Bruzeliuksen (1992, 87) kuvaama: "Tehtäviin menee aikaa niin kauan
kuin niihin tavallisesti menee ja sen mukaan, kuinka organisaatiossa on totuttu käyttämään
aikaa".

3.1.7 Työhön sitoutuminen

Työn ulottuvuudet ovat Locken (1976, 1302) mielestä itse mielenkiintoinen työ, työssä
esiintyvä vaihtelevuus, mahdollisuudet oppimiseen, haasteellisuus, työn määrä, onnistumi-
sen mahdollisuudet sekä mahdollisuudet määrätä itse työn tekemisen tahti ja menetelmät.
Muita ulottuvuuksia ovat palkka, yleneminen, tunnustus, hyöty, työolosuhteet, ohjaus, työ-
toverit sekä yritys ja sen johtaminen. Locke (1976) huomauttaa kuitenkin, että näitä osate-
kijöitä tulee tarkastella sekä yksinään että yhdessä. Mainitut työn ulottuvuudet voivat edis-
tää tai myös estää työhön sitoutumista. Sitoutuminen on tärkeää muun muassa osaamisen
kehittymisen vuoksi.

Työyhteisölle asetetut tavoitteet ja perusta ovat yhteisössä toimivat ihmiset voimavaroi-
neen (Moisala 1997, 21). Kasvua tukevassa kulttuurissa jokainen työntekijä on henkilö-
kohtaisesti vastuussa työssä tarvittavien valmiuksien uusintamisesta. Työyhteisö tukee
osaamisen kehittämistä ja palkitseminen tapahtuu suoritusten ja osaamisen perusteella.
(Ruohotie 1996, 110.) Palkitsemista ei tehdä kuitenkaan aina edellä mainituilla perusteilla.
Syynä voivat olla yhteisössä vallalla olevat käytänteet tai vaatimukset näennäisestä tasa-
arvosta.

Korkeakoulun tulisi hyödyntää mahdollisimman hyvin henkilöstön osaamista, koska
osaamisen hyödyntäminen ja kehittämisen taso yhdessä muodostavat organisaation suori-
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tuskyvyn markkinoilla. Keskeistä on myös se, miten henkilöstö saadaan sitoutumaan laadun
tuottamiseen. Sitoutuminen viittaa siihen, miten tavoittelemisen arvoisena yksilö pitää asi-
oita, miten tärkeäksi asia koetaan ja miten innokkaasti yksilö on valmis toimimaan tavoit-
teen saavuttamiseksi, mahdollisista esteistä huolimatta (Ruohotie 1998b, 55).

Työhön sitoutumista toivotaan myös organisaation johdolta, ja se tarkoittaa sitä, että
johtajat tekevät itsekin sitä, mistä puhuvat (Lainema & Kaimio 1995, 115). Työjärjestelyil-
lä, esimies- ja alaissuhteilla, organisaation ilmapiirillä, työpaikan ihmissuhteilla sekä joh-
tamistavoilla ja käytännön tekijöillä on merkitystä lisäksi työsidonnaisuuden tavoittelussa.
Sidonnaisuus osoittaa, missä määrin työyhteisön jäsenet hyväksyvät organisaation tavoit-
teet, arvostavat organisaation jäsenyyttä ja haluavat ponnistella yrityksen menestymisen
hyväksi. (Ruohotie 1990, 98, 113.)

3.2 Työn aiheuttama stressi

Opetustyötä pidetään hyvin yleisesti stressiä aiheuttavana tilanteena (Weisberg & Sagie
1999, 334). Monet erilaiset tekijät työympäristössä aiheuttavat henkistä kuormittuneisuutta,
jolla voidaan tarkoittaa henkistä rasittuneisuutta ja stressiä. Kuormittumisen kokeminen
riippuu paljolti työntekijän valmiuksista kohdata työn vaatimukset. Jos työn vaatimukset
ovat ristiriidassa ihmisen valmiuksien kanssa siten, että ne joko ylittävät tai alittavat henki-
löstön valmiudet, voi syntyä terveydelle haitallista kuormittuneisuutta. Jos työn vaatimukset
sekä henkilön suorituskyky ja odotukset vastaavat toisiaan, seurauksena on positiivinen
kuormittuneisuus. (Waris 1999, 189.)

Stressi ei olekaan pohjimmiltaan kielteinen ilmiö, sillä stressaantuminen on ollut keino
parantaa ihmisen selviämismahdollisuuksia uhkaavassa tilanteessa. Stressitekijän aiheutta-
mat elimelliset muutokset luovat edellytyksiä paremmalle suoritukselle (Salmimies & Sal-
mimies 1998, 37.) Kohtuullinen tai ajoittainen stressi on ihmisen mielen ja elimistön hallit-
tavissa (Kalimo 1987a, 61).

Kalimo (1987a, 70) esittää stressillä tarkoitettavan yhtäältä tilannetta, jossa ihmiseen
kohdistetut vaatimukset ja hänen kykynsä ovat ristiriidassa sekä toisaalta tilannetta, jossa
ihmisen tarpeet ja päämäärät ovat ristiriidassa ympäristön antamien mahdollisuuksien kans-
sa. Lyhyesti määriteltynä stressillä tarkoitetaan ”ihmisen ja hänen ympäristönsä epäonnis-
tunutta vuorovaikutusta” (Kaasinen 1983, 1). Colemanin (1977, 2) mielestä stressin käsit-
teellä viitataan yksilön sopeutumisvaikeuksiin sekä niihin elämisen ongelmiin, joiden kans-
sa yksilön on kamppailtava tarpeidensa tyydyttämiseksi.

Työstressi voidaan määritellä myös ihmisen ja hänen työympäristönsä ristiriitojen seu-
raukseksi, jolle työyhteisössä annetaan negatiivinen merkitys. Työstressi on funktionaalinen
ilmiö, jota ei voida arvioida muuten kuin seurauksiensa välityksellä. (Rajala 1997, 31.) Elon
(1995, 194) mukaan stressin syntymisessä taas olennaista on yksilön ja ympäristön välinen
suhde, jonka yksilö arvioi merkitykselliseksi hyvinvoinnilleen ja joka ylittää hänen voima-
varansa.
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Coleman (1977, 3) katsoo stressin voimakkuuden määräytyvän ensisijaisesti kolmen
tekijän yhteisvaikutuksesta. Nämä tekijät ovat sopeutumista vaativien ympäristötekijöiden
luonne, yksilön itsensä ominaisuudet sekä ympäristön yksilölle tarjoamat resurssit ja tuki.
Stressin kokemiseen liittyy myös tunne siitä, että asiat ovat hallinnassa, järjestyksessä ja
mielekkäitä. Tällä hallinnan tunteella on Wariksen (1999, 190) mukaan suuri merkitys
stressin säätelyssä.

Monet stressitekijät työssä johtuvat Kalimon (1987a, 53 - 55) mielestä työn vaatimuk-
sista. Työn yksipuolisuus, säätelyn mahdollisuus, vastuu, päätöksenteko, kiire, tiedon kä-
sittely, muutokset sekä ihmissuhdekuormitus ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat stressin syn-
tymiseen. Salmimies ym. (1998, 158) toteavat, että vastuu näyttää olevan tekijä, joka joko
tuottaa tyydytystä tai aiheuttaa stressaantumista. Osa ihmisistä motivoituu lisääntyvän vas-
tuun vuoksi yhä parempiin suorituksiin, mutta osa kokee lisääntyvän vastuun taakkana. Ka-
limon (1987a, 54) mukaan vastuun mukanaan tuomasta stressistä kärsivät erityisesti henki-
löt, joiden toimenpiteet vaikuttavat muiden ihmisten oikeuksiin ja turvallisuuteen tai suuriin
taloudellisiin arvoihin.

Vaikka stressi onkin alun perin ollut keino selviytymismahdollisuuksien parantamiseen,
pitkäaikainen stressi aiheuttaa yksilössä negatiivisia tunne-elämyksiä ja aktiivista toimintaa
stressitekijän vähentämiseksi tai poistamiseksi. Se aiheuttaa myös alistunutta ja passiivista
käyttäytymistä sekä sosiaalisia että terveydellisiä vaikutuksia. (Salmimies ym. 1998, 158.)
Kun nämä tekijät otetaan huomioon, voisi olettaa, että laatutyössä ei ole yhdentekevää, ko-
keeko henkilöstö itsensä stressaantuneeksi vai ei. Jos henkilöstö esimerkiksi suuntaa ener-
giaansa sopeutumisvaikeuksien ratkaisemiseen tai suuntaa toimintaa stressitekijöiden pois-
tamiseen, voidaan kaiken tämän energian katsoa olevan pois laadun parantamisesta. Toisena
vaihtoehtona voi kuitenkin olla se, että edellä mainittu toiminta onkin juuri laadun paranta-
mista.

3.2.1 Muutosvaatimukset

Muutosvaatimukset edellyttävät sekä henkilöstöltä että koko organisaatiolta joustavuutta.
Joustavuus ymmärretään mukautumisen vaatimuksena, joka esitetään usein organisaation
johdolle. Sillä tarkoitetaan myös vapauden asteita tai yleistä mukautumista muutokseen.
Useimmissa määritelmissä joustavuus nähdään pysyvyyden vastakohtana. Pysyvyyttäkin
tarvitaan, sillä esimerkiksi liian nopea reaktiovaatimus saattaa johtaa ylireagointiin, liialli-
seen informaation etsintään ja tuhlattuihin resursseihin. (Volberda 1996, 360.) Tietyllä ta-
paa alati muuttuvissa organisaatioissa tulisikin kunnioittaa myös pysyvyyttä tai sitten löytää
tasapaino pysyvyyden ja muutosvaatimusten välille.

Weick (1982, 375 - 408) on todennut liiallisen joustavuuden tekevän organisaatiolle
mahdottomaksi säilyttää identiteettinsä ja jatkuvuutensa; eli joustavuus ilman tiettyä pysy-
vyyttä johtaa kaaokseen. Samoin Van Ham, Pauwe ja Williams (1987, 74 - 90) painottavat
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pysyvyystekijää välttämättömänä sille, että organisaatio säilyttää identiteettinsä ja ylläpitää
toimintansa kontrolloitavuutta. Adler (1988, 34 - 56) väittää, että joustavuus on merkityk-
sellinen käsite vain suhteessa pysyvyyteen. Yleensä joustavuutta edellytetään organisaation
johdolta. (Volberda 1996, 360 - 361.) Joustavuutta korostetaan yhä enemmän lähes kaikilla
toimialoilla, mutta vaatimus kohdennetaan kaikkiin työntekijöihin.

Joustavuuteen sisältyy siis yhteys muutosprosessiin. Myers (1970, 9, 11) katsoo muu-
tosprosessin edellyttävän tietoisuutta, ymmärtämystä, sitoutumista muutokseen ja uusia
toimintatapoja. Muutoksessa vaikuttavat aina myös taloudelliset, turvallisuushakuisuuteen
liittyvät, orientoitumiseen, statukseen sekä jatkuvuuteen liittyvät tarpeet.

Ammattikorkeakouluja muodostettaessa valtio luopui ylläpitäjän roolista, vaikka osa
ammattikorkeakoulujen perustana olleista oppilaitoksista olikin valtion omistuksessa. Yllä-
pitäjiksi tulivat kunnat ja kuntayhtymät tai kuntien perustamat yksityisoikeudelliset yhtei-
söt. Työolobarometrin (Ylöstalo & Rahikainen 1998, 182) toteavat työtahdin kasvun kun-
tasektorilla pysyneen lähes samalla tasolla useiden viimeisten vuosien ajan. Ammattikor-
keakoulun henkilöstö on saanut kuitenkin kokea monia muutoksia työnsä sisällöissä sekä
myös työyksikköjensä organisoinnissa. Työn fyysiset puitteet saattavat olla hyvinkin tuttu-
ja, mutta varsinkin henkilöiden työpaikan sijainti ja merkitys työkokonaisuudessa on
muuttunut. Muutoksia on luonnollisesti tehty siinä mielessä, että ne ovat toiminnan laadun
kannalta parannuksia. Ellei henkilöstö koe toimintaa riittävän selvänä, voivat muutosten
alkuperäiset tavoitteet jäädä saavuttamatta.

Yksilön valmiudet muutokseen

Muutosvaatimuksia voidaan tarkastella yksilö- tai organisaatiotasolla. Muuttuva työelämä
tarvitsee henkilöitä, joilla on kyky, halu ja tahto oppia jatkuvasti. Ihannetapauksessa yksilön
kasvu jatkuu koko työiän ajan (Ruohotie 1997, 43). Henkilöstöltä edellytetään nyky-
yhteiskunnassa tapahtuvien jatkuvien muutosten ja kilpailutilanteissa menestymisen vuoksi
muutosvalmiutta, oppimishalukkuutta, yhteistyökykyä, aloitteellisuutta ja innovatiivisuutta
(Lecklin 1997, 234). Lisäksi tarvitaan reagointiherkkyyttä, visiointikykyä sekä strategista
ajattelua. Toimintaan kohdistetaan jopa ristiriitaisia odotuksia, jotka joudutaan ottamaan
huomioon. Odotusten rinnalla on syytä muistaa oppilaitoksilla olevan myös koulutuspoliit-
tisesti itsenäisiä lähtökohtia ja tavoitteita toiminnalleen. (Hirvi 1998, 13, 15.) Yksilötasolla
tämä ristiriitaisuus hankaloittaa toimintaa, koska tällöin organisaatiossa on erilaisia viestejä
tavoitteena olevista asioista. Työolobarometrin mukaan (Ylöstalo & Rahikainen 1998, 182)
myös osaamis- ja suoritusvaatimukset työpaikoilla ovat lisääntymässä, mutta oman ammat-
titaidon käyttömahdollisuudet sen sijaan ovat kasvaneet huomattavasti vähemmän.

Muuttumaan pystyvän yksilön ominaisuuksia ovat autonomia ja reflektiivisyys sekä
taito käyttää itseohjautuvuuden työkaluja (Ruohotie & Honka 1997, 29). Jos yksilö tai or-
ganisaatio on menestyvä, Ruohotien ja Hongan (1997, 15) mukaan siedetään myös enem-
män epätietoisuutta ja epävarmuutta sekä joustetaan. Informaatiota muutetaan oman koke-
muksen kautta tiedoksi ja oppimiseksi. Tällöin luotetaan enemmän luovuuteen kuin sään-
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töihin ja toiminnassa käytetään ensisijaisesti älyä. Samalla toteutetaan muutosta. Tällöin
älystä - pikemminkin kuin kokemuksesta, statuksesta ja omaisuudesta - on tullut muutoksen
kantava voimavara.

Kun muutoksia ryhdytään toteuttamaan, tulisi niistä tiedottaa jo siinä vaiheessa, kun
niistä ryhdytään keskustelemaan johdon tasolla (Kalimo 1987a, 58). Problemaattista tässä
kuitenkin on se, että jos muutoksien suunnasta ei johdon tasollakaan olla täysin selvillä, voi
henkilöstölle asioista tiedottaminen liian varhaisessa vaiheessa aiheuttaa lisääntyvää epä-
tietoisuutta ja epävarmuutta. Joka tapauksessa muutostarpeista keskusteleminen olisi syytä
aloittaa varhain, ja yhdessä henkilöstön kanssa etsiä sitten ratkaisuja.

Colemanin (1977, 28 - 29) mielestä muutos voi aiheuttaa stressiä ja pahenee muun mu-
assa niissä tilanteissa, joissa muutos vaikuttaa syvällisesti perusarvoihin ja –käsityksiin.
Muutos koetaan tapahtumajaksona, jonka ohjaamiseen on vain vähän esikuvia. Muutoksesta
aiheutuvat uusien tehtävien edellyttämät taidot ja menetelmät on omaksuttava vähäisen vi-
rallisen koulutuksen ja valmistautumisen jälkeen. Stressi lisääntyy myös silloin, jos muutos
edellyttää uusia rooleja tai arvoja, muutos synnyttää odotuksia, joiden toteutuminen on
epätodennäköistä ja jos muutos on pikemminkin määrällistä kasvua kuin laadullista muut-
tumista.

Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöltä on edellytetty kokeilusuunnitelman laadinta-
vaiheesta lähtien muutosvalmiutta. Henkilöstö on joutunut kokeiluvuosien ja myös va-
kinaistamisen jälkeen esimerkiksi tutustumaan erilaisista oppilaitosympäristöistä tulleisiin
uusiin kollegoihin, opettelemaan heidän kanssaan työskentelyä ja siinä samalla suoritta-
maan omia jatko-opintojaan ollakseen riittävän pätevä uudessa korkeakoulusysteemissä.

Organisaation valmiudet muutokseen

Nyt tutkimuskohteena oleva organisaatio on kehittynyt eri vaiheista nykyiseen muotoonsa.
Ammattikorkeakoulutoiminnan alkuvaiheessa yhteistyötä sateenvarjon alla teki viisi oppi-
laitosta. Vakinaistamisen jälkeen mukaan tuli neljä uutta oppilaitosta, ja ensimmäisen vaki-
naisen toimintavuoden jälkeen jälleen yksi uusi oppilaitos on aloittanut ammattikorkea-
koulussa. Vuoden 2000 alussa näitä perustana olevia oppilaitoksia oli yksitoista ja sopi-
musoppilaitoksia kaksi.

Ennen kokeilun aloittamista organisaatiot olivat sitoutuneet yhteiseen kehittämiseen ko-
keilusuunnitelman laatimisen yhteydessä. Vaikeutena oli kuitenkin arkipäivässä se, ettei
kukaan oikeastaan tiennyt, mitä tavoitellaan. Ainoa selvä yhteinen päämäärä saattoi olla se,
että pyrittiin toteuttamaan korkealaatuisempaa toimintaa kuin mitä aikaisemmissa oppilai-
toksissa oli ollut. Joskus jopa tämä tavoite kyseenalaistettiin, koska se asetti entisten oppi-
laitosten toiminnan tason kyseenalaiseksi.

Varsinkin muutostilanne edellyttää sitä, että organisaatiolla on selvät tavoitteet, ja johto
varmistaa toiminnan etenemisen asetettujen linjausten mukaisesti. Näin luodaan laadunpa-
rantamiselle riittävät edellytykset. (Lipponen 1993, 29 - 30.) Eräänä riittävänä edellytykse-
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nä voidaan pitää juuri selkeyttä siinä, mitä yksittäiseltä työntekijältä odotetaan, kuten edelli-
sessä kohdassa on todettu.

Ammattikorkeakoulutoiminta käynnistyi suhteellisen lyhyellä valmisteluaikataululla, ja
ehkä siksi sitoutuminen kokeiluun oli helpompaa. Saattoihan lähes jokainen vaikuttaa
muutoksen tavoitteisiin ja toimintamallien kehittämiseen. Vakinaistamisen jälkeen tilanne
tutkimuksen kohteena olleessa ammattikorkeakoulussa muuttui monestakin syystä. Oppi-
laitosten ylläpitäjävaihdos sai aikaan tarpeen yhdenmukaistaa olemassa olevia käytäntöjä,
jolloin kokeiluaikaiselle yksityisyritteliäisyydelle ei jäänytkään tilaa.

Henkilöstön sitoutumisen aikaansaaminen muutoksen tavoitteisiin ja toteutukseen on
haasteellinen tehtävä. Muutokset herättävät aina myös vastarintaa, jonka syitä voi olla vai-
kea jäljittää. Usein henkilöstö pyrkii eräänlaiseen tasapainotilaan, koska olemassa olevaan
ollaan helposti tyytyväisiä. (Maunula 1992, 60.) Tällaista vaihtoehtoa ei ammattikorkea-
koulun henkilöstölle ole annettu. Muutos toteutettiin, mutta tavoitteita luotiin yhdessä, ja
siltä osin sitoutumiselle on ollut hyvät edellytykset.

Muutosvastarintaa esiintyy silloin (Karlöf 1995, 172 - 173), kun muutokset ovat perus-
teellisia ja radikaaleja, ne ovat luonteeltaan odottamattomia, ne aiheuttavat kielteisiä seura-
uksia niiden kohteena oleville ihmisille, niiden syyt ovat epäselviä ja aikaisemmista muu-
toksista on saatu kielteisiä kokemuksia. Siksi tärkeää on, että organisaation johto perustelee
muutostarpeen välttämättömyyden. Selvät tavoitteet ja kommunikaatio ovat eräitä keinoja
muutosvastarinnan ehkäisemiseen. (Lecklin 1997, 260.) Muutostilanteessa on usein ratkai-
sevaa se, kumpi henkilöstön mielessä toimii voimakkaampana, pelko oman aseman ja etu-
jen heikentymisestä vai luottamus uudistuksen avulla saavutettavasta paremmasta. Jos
luottamus vallitsee, hyväksytään sellaisetkin toimenpiteet, joita ei edes heti ymmärretä.
(Maunula 1992, 61.)

Muutoksen toteuttaminen ja toteutuminen edellyttävät luottamusta kaikissa muutokseen
liittyvissä asioissa. Avoimuus ja luottamus organisaation sisällä johtavat siihen, että muutos
toteutuu nopeammin ja tunkeutuu syvemmälle organisaatioon kuin sinne tyrkytetty muutos.
Yhteisymmärrys on suurin tekijä, joka vaikuttaa muutospyrkimysten hyväksymiseen ja ha-
lukkuuteen muuttua. Muutokselle on annettava tarpeeksi aikaa, jotta henkilöstö voi tottua
siihen. Parhaimmillaan muutos voi toimia ammattitaitoa lisäävänä prosessina. (Ruohotie
1990, 104 - 104; Deal & Kennedy 1983, 184 - 191.) Tältä osin kokeilumuotoinen toiminta
loi hyvät puitteet uudelle organisaatiolle.

Muutoksen hallinnassa tulisi pyrkiä ennakoivaan ja siten suunnitelmalliseen toimintata-
paan. Tällöin muutokseen kytkeytyy positiivista energiaa, motivaatiota ja sitoutumista. To-
siasiassa kuitenkin muutokset joudutaan usein toteuttamaan nopeasti ja pakon sanelemana.
(Lecklin 1997, 235.) Kun toiminnan ennustettavuus vähenee, epävarmuus kasvaa ja sen
johdosta ilmenee turhautumia, vihamielisyyttä, selittelyä, taantumista, pakenemista ja alis-
tumista. Pahimmillaan turhaumareaktiot näkyvät pelkoina, poissaoloina, huonona työilma-
piirinä ja suoritustason laskuna. (Maunula 1992, 61.)

Muutoksia toteutettaessa on yhä tärkeämpää, että organisaatiossa tunnistetaan ja tiedos-
tetaan esiintyviä ongelmia sekä virheitä mahdollisimman aikaisin ja etsitään jatkuvasti te-
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hokkaampia toimintamalleja korkean laadun aikaansaamiseksi (Karlöf 1995, 174). Tämä
edellyttää virheiden esille nostamisesta ja organisaation ilmapiiriltä turvallisuutta.

Ammattikorkeakoulukokeiluvaihe alkoi jo vuonna 1991, ja ensimmäiset vakinaiset am-
mattikorkeakoulut aloittivat elokuussa 1996. Lokakuun 1997 työolobarometrin (Ylöstalo &
Rahikainen 1998, 183 - 184) mukaan organisaatioiden muutostahdissa, johtamistavoissa ja
yleensäkään työn organisointiin liittyvissä asioissa ei tapahtunut suuria muutoksia edellisiin
vuosiin verrattuna. Myöskään erilaisten tuottavuuden, laadun, palvelun tai muiden sellaisten
kehittämisohjelmien määrä ei lisääntynyt työpaikoilla, sillä vain noin puolet toimipaikoista
panostavat edelleen tällaiseen kehitystyöhön.

Muutoksella pyritään kehittämään tai muuttamaan toimintaa parempaan suuntaan. Asi-
antuntijayhteisön esimiehillä on jopa ratkaiseva merkitys sille, miten ihmiset suhtautuvat
muutokseen. Esimiehen tulee ottaa henkilöstö huomioon, pitää yhteyttä heihin ja vahvistaa
henkilöstön osallistumista. Asiantuntijat tulee ottaa mukaan jo ennen muutosta. He odotta-
vat sitä, ja ilman heidän mukanaoloaan muutos ei edisty. (Maunula 1992, 61.)

Ammattikorkeakoulun henkilöstö on kokenut jatkuvaa muutosta työssään monilla eri
tasoilla. Esimerkkeinä voidaan mainita organisaatiorakenteen muutokset oppilaitosten yh-
teensulautumisen vuoksi sekä se, että opettajan työssä on korkeakoulutoiminnan käynnisty-
essä tapahtunut muutoksia. Työmäärän olettaisi ammattikorkeakoulussa lisääntyneen opis-
toasteen tai ammatillisen korkea-asteen koulutukseen verrattuna, sillä suuri osa henkilös-
töstä suorittaa työnsä ohella jatko-opintoja, laatii opetussuunnitelmia, jotka tarkistetaan ai-
nakin lukuvuosittain

Samanaikaisesti ammattikorkeakoulu-uudistuksen kanssa on toteutunut lisäksi valtion
oppilaitosten kunnallistamisia, ja myös tämä muutos on ollut henkilöstön toiminnassa mer-
kittävä toimintatapamuutos. Kunnallisen organisaation tavat ovat varmastikin poikkeavia
valtion organisaation toimintatapoihin nähden - ainakin autonomia-asteella mitattaessa.
Toiminnan muutokset voidaan kokea raskaina, ja ne vaikuttavat helposti vallitsevaan ilma-
piiriin. Tätä tukee esimerkiksi se, että edellä kuvattujen muutosten johdosta opetushenki-
löstön työyhteisön kokoonpano on osittain muuttunut. Työtä tehdään uusien työtovereiden
kanssa uusilla pelisäännöillä.

Oman lisänsä ammattikorkeakoulussa tapahtuvaan muutokseen ovat tuoneet vaatimukset
kustannusten vähentämisestä. Nämä vaatimukset edellyttävät organisaatioilta entistä enem-
män laatu- ja kustannustietoisempaa toimintaa ja erilaisia valintoja. (Anttonen, Helakorpi,
Juuti, Summa, Suonperä 1995, 74.) Säästöt ovat näkyneet muun muassa opetusjärjestelyissä
lähinnä etäopetuksen lisääntymisenä. Ammattikorkeakoulussa on havaittavissa monentasoi-
sia muutosvaatimuksia, jotka koskettavat organisaation kaikkia tasoja.

Ammattikorkeakoulukokeilun ja vakinaistamisen voi olettaa tuoneen mukanaan henki-
löstölle epävarmuutta ja pelkoja. Kokeilukauden aikana Suomessa elettiin lama-aikaa, josta
seurasi säästövaatimuksia myös julkiselle sektorille. Koulutusala, jossa henkilöstökulut
muodostavat merkittävän menoerän, on saanut kokea supistuksia nimenomaan henkilöstö-
määrän vähentämisen muodossa. Organisaation henkilöstön epävarmuutta ja pelkoja olisi
kuitenkin pyrittävä hälventämään.
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3.2.2 Työn aiheuttama psyykkinen kuormitus

Elon (1995, 195) mukaan henkinen kuormitus työssä syntyy ihmisen ja hänen työnsä väli-
sestä kitkasta, yhteistyövaikutuksista tai koko organisaation toimintatavoista. Työn psyyk-
kinen kuormitustekijä -käsite viittaa työn ominaisuuksiin, jotka kuormittavat työntekijää,
jotka saattavat olla haitallisia työntekijän terveydelle ja vaikeuttavat työn suorittamista. Kun
tällaisia kuormittavia tilanteita syntyy, ihminen pyrkii sopeutumaan siihen, ja sopeutuessaan
ympäristöönsä ihminen pyrkii muovaamaan ympäristönsä sellaiseksi, että hänen oma oloti-
lansa olisi hyvä ja hänen omat pyrkimyksensä ympäristössä toteutuisivat mahdollisimman
hyvin (Juuti 1991, 115).

Kun ympäristön vaatimukset ja mahdollisuudet sekä henkilön edellytykset ja pyrkimyk-
set vastaavat toisiaan, tämä johtaa henkilön ja ympäristön väliseen sopusointuun, myöntei-
siin kokemuksiin, tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin. Jos asiat eivät ole sopusoinnussa, hen-
kilö pettyy, turhautuu ja stressaantuu. (Juuti 1991, 115.) Se, että työn määrällinen ja laadul-
linen vaativuus on työntekijän kykyihin sopiva, on eräs merkittävä tekijä arvioitaessa stres-
sitekijöitä. Liian vähäinen tai helppo työ turhauttaa, ja liian suuri työmäärä sekä vaativa taso
aiheuttavat ahdistusta ja ylikuormitusta. Parhaiten yksilö voi työssään silloin, kun tehtävät
ovat hänen suorituskykynsä ylärajoilla tai hieman ylittävät sen hetkiset valmiudet. Edelly-
tyksenä on kuitenkin se, että henkilö saa työssään onnistumisen kokemuksia ja voi oppia
sekä kehittää ammatillista osaamistaan. (Kalimo 1987a, 52 ja Kalimo 1987b, 72.) Elo ja
Leppänen (1987, 169) ovat laatineet yleisen mallin erilaisista kuormitustilanteista. Malli
esitetään taulukossa 7.

Taulukko 7. Erilaisten kuormitustekijöiden yleinen malli (Elo ja Leppänen 1987, 169)

Kuormituksen tyyppi Kuormituksen määrä
Alikuormitus Ylikuormitus

Määrällinen liian vähän liian paljon

Laadullinen
liian helppoa liian vaikeaa

Arvioitaessa ammattikorkeakouluhenkilöstön kuormituksen määrää ja tyyppiä voidaan
todeta kuormituksen olevan sekä määrällistä että laadullista ja painottuvan ylikuormituksen
suuntaan Ylikuormitusta ovat aiheuttaneet esimerkiksi vaatimukset jatko-opinnoista ja
opettajan työhön sisällytetyt uudet tehtävät, kuten tutkimus- ja kehitystyö. Työtehtävien
määrä on lisääntynyt ja sitä kautta ehkä kiirekin. Työolobarometrin (Ylöstalo 1999b, 125)
perusteella kiire on lisääntynyt eniten kunnissa ja vähiten teollisuudessa. Vuoden 1998 ai-
kana kiireen lisääntyminen on tasaantunut sekä teollisuudessa että valtion työpaikoilla.
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Työn henkisen rasittavuuden kasvu on selvästi hidastunut yksityisellä sektorilla, ja kunnis-
sakin trendi on ollut laskeva.

Työn aiheuttamaan psyykkiseen kuormitukseen liittyy lisäksi psykososiaalinen rasitus,
jota voidaan kokea siksi, että työssä ei ole vaihtelua, työssä ei voi oppia uutta eikä työ si-
sällä päätöksenteon mahdollisuuksia, tai työntekijä kokee sosiaalisen tuen tai tunnustuksen
puutetta (Levi 1981, 16). Rasitusta voidaan kokea myös työn määrällisen ylikuormituksen,
laadullisen alikuormituksen tai työhön liittyvän kontrollin puutteen kautta (Saloniemi &
Oksanen 1997, 93). Saloniemi ja Oksanen (1997) ovat tuoneet tarkasteluun mukaan kont-
rollin tarpeen, joka liittyy aikaisemmin mainittuun vaatimukseen pysyvyydestä, jota Weick
(1982, 375 - 408), Van Ham, Pauwe ja Williams (1987, 74 - 90) sekä Volberda (1996, 360)
ovat käsitelleet.

Työympäristön psykososiaalisia ulottuvuuksia ovat yksilön mahdollisuudet vaikuttaa
työhönsä ja työnsä suunnitteluun, mahdollisuus itse valita työmenetelmät ja välineet, mah-
dollisuus vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa myös työaikana, monotoniset ja yksi-
puoliset tehtävät, suuren tarkkaavaisuuden vaatimukset, suuri ylikuormitus sekä yksintyös-
kentely. (Saloniemi & Oksanen 1997, 93; Elo 1989.) Opetushenkilöstön työssä huomattava
osa mainituista tekijöistä toteutuu. Opetushenkilöstö voi vaikuttaa opetustyön sisältöön, olla
vuorovaikutuksessa henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa, tehtävät ovat vaihtelevia ja moni-
puolisia. Se, missä määrin opettajat voivat osallistua organisaationsa muuhun suunnitteluun
ja missä määrin he voivat vaikuttaa luokkahuoneiden ulkopuolisiin työyhteisönsä asioihin,
on sen sijaan eri kysymys.

Positiiviset tapahtumat johtavat työtyytyväisyyteen ja hallinnan tunteeseen, itsetunnon ja
persoonallisuuden kehittymiseen ja hyvinvointiin. Negatiiviset tapahtumat johtavat stres-
siin, rasittumiseen ja haitallisiin muutoksiin minäkuvassa, käyttäytymisessä ja terveydenti-
lassa. Stressioireita ovat muun muassa haluttomuus tai tarmottomuus sekä erilaiset fyysiset
oireet. (Juuti 1991, 115.) Ylöstalon (1999b, 127) mukaan kiireen lisääntymiskokemuksilla
on todellinen työn kuormittavuuteen liittyvä perusta.

Tyytymättömyyden ja suorituksen välillä näyttää Ruohotien (1998b, 49) mielestä olevan
selvempi yhteys kuin tyytyväisyyden ja suorituksen välillä. Syynä tähän on ainakin se, että
tyytymättömyys johtaa toiminnallisten häiriöiden lisääntymiseen, mikä aiheuttaa usein työn
tulosten heikkenemisen. Mitä kyvykkäämmästä yksilöstä on kysymys, sitä enemmän hän
odottaa palkkioita ja sitä suuremmat mahdollisuudet hänellä on pettyä odotuksissaan. Jos
palkkioita ei sidota suorituksiin, vähemmän lahjakkaat voivat olla tyytyväisiä ja lahjakkaat
tyytymättömiä.

Stressin ehkäisemisessä on tärkeää, että organisaation johto keskustelee asetettavista
päämääristä ja keinoista niiden saavuttamiseen henkilöstön kanssa. Näin koko henkilöstön
on mahdollista osallistua toiminnan suunnitteluun. Tärkeää on olemassa olevan tiedon hyö-
dyntäminen, sulattaminen ja jalostaminen eli kaiken sen käsittely, mitä tiedetään organisaa-
tiossa tapahtuvasta toiminnoista. (Levi 1981, 138 - 139.) Olemassa olevan tiedon hyödyn-
täminen saattaa kuitenkin unohtua tai jäädä tiedon keruun tasolle. Aina ei myöskään kyetä
ottamaan huomioon organisaatiossa olevaa osaamista tai asiantuntijuutta parhaalla mahdol-
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lisella tavalla, ja lahjakkaat henkilöt saattavat turhautua huomatessaan olevansa tältä osin
sivussa toiminnan kehittämisestä.

Ammattikorkeakoulun perustaminen on ollut pitkäaikainen ja muutoksia vaativa proses-
si. Samanaikaisesti kun organisatorisia muutoksia on toteutettu, on yksilötasolla esitetty
vaatimuksia, jotka ovat kohdistuneet opettajien omaan, henkilökohtaiseen toimintaan. Täl-
laisesta esimerkkinä voidaan mainita jatkokouluttautuminen, joka on ammattikorkeakoulun
johdosta tullut opetushenkilöstön keskuudessa osaksi arkipäivää. Henkilöstö on tällöin toi-
minut erittäin vaativassa tilanteessa; kehittänyt uutta korkeakoulua ja lisännyt samalla omaa
osaamistaan opiskelemalla. Yleensä tällaista yhdistelmää pidetään toisiaan tukevana proses-
sina, mutta toisaalta voi kysyä, riittääkö henkilöillä voimavaroja molempiin.

3.3 Työn kannustearvo

Laadun johtamisen perusperiaate on toiminnan jatkuva, systemaattinen kehittäminen. Jat-
kuva kehittäminen vaatii kasvualustakseen edistysuskoisen organisaatiokulttuurin. Yleispo-
sitiivinen suhtautuminen voi johtaa spontaaniin ja oma-aloitteiseen kehittämiseen. (Lillrank
1998, 137 – 138.) Työn perusluonteen lisäksi organisaation esimiehillä on merkittävä rooli
siinä, miten kannustavana organisaatiossa tehtävä työ koetaan.

Ammattikorkeakoulun organisoituminen on todennäköisesti antanut henkilöstölle uusien
asioiden oppimismahdollisuuksia ja vaihtelevia tehtäviä. Tällaisia uusia asioita ja vaihtele-
via tehtäviä ovat esimerkiksi opetussuunnitelmien laadinta ja vieraskielisen opetuksen to-
teuttaminen. Samoin uusia haasteita ovat monialaisuuden käyttöönotto ja työelämän kanssa
tehtävän yhteistyön monipuolistuminen. Osaamisen monipuoliselle käytölle on tullut uusia
mahdollisuuksia muun muassa ammattikorkeakoulun henkilöstön uusien työehtojen käyt-
töönoton mukana.

Ruohotien (1985, 22) mukaan työn kannusteina voivat toimia erilaiset tehtävä-, vuoro-
vaikutus- tai taloudelliset ja fyysisen ympäristön kannusteet. Ammattikorkeakoulun opetus-
henkilöstön työ sisältänee mahdollisuuden kaikilla alueilla korkeisiin kannusteisiin. Työ on
mielenkiintoista ja vaativaa. Halutessaan henkilöstö voi toimia erilaisissa ryhmissä, ja työ-
olosuhteet sekä palkkaus lienevät kohtuullisen hyvällä tasolla. Korkeakoulun autonomia tuo
mukanaan kuitenkin sen, että yksiköiden johdon johtamistyyli on täysin riippuvaista kulloi-
sestakin yksikön johtajasta. Tavoite- ja tulosjohtamisen käyttöön on tiettyjä paineita, mutta
muutoin johto voi vapaasti ja persoonaansa sopien valita johtamistyylinsä.

Opettajan työssä yleensä tyydytystä herättäviä piirteitä ovat (Fullan ym. 1991, 124)
työskentely nuorten ihmisten kanssa ja hyvät suhteet heihin, oivallusten aikaansaaminen
opiskelijoissa, välitön palaute, opiskelijoiden onnistuminen ja saavutukset, vuorovaikutus
kollegoiden kanssa, opiskelijoiden kehitykseen, kasvuun, asenteisiin ja luonteeseen vaikut-
taminen, opetussuunnitelmien kehittäminen, opettaminen, opiskelijoiden yksilöllinen aut-
taminen ja lukuvuoden lopussa ja valmistumisen jälkeen saatu palaute.
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Omana ongelmanaan voi kuitenkin pitää sitä, että kun korkeakoulun ylläpitäjänä toimii
kunnallinen taho, niin luottamushenkilöjohto päättää yksiköiden johtamistavoista tai –tyy-
leistä, esimerkiksi erilaisten strategioiden hyväksymisen yhteydessä. Tällainen päätös voi
olla vaikkapa päätös siirtyä käyttämään tiimiorganisaatiota tai prosessiorganisaatiota.
Edellytykset laadukkaalle toiminnalle tulevat näin meneteltäessä todennäköisesti yksikköta-
solta puuttumaan

3.3.1 Työn kehittävät piirteet

Työn kannustearvoa voidaan tarkastella muun muassa työn kehittävien piirteiden kanssa.
Ruohotie (1983, 284 - 285 ja 1985, 20) on eritellyt kannustavan työn piirteitä, ja näitä piir-
teitä ovat seuraavat:
1. Työn vaatimien taitojen moninaisuus eli missä määrin työn tekeminen edellyt-

tää erilaisia toimintoja ja erilaisten taitojen tai kykyjen käyttöä.
2. Työtehtävien sisällön mielekkyys eli missä määrin työ mahdollistaa työkoko-

naisuuden suorittamisen.
3. Työn merkityksellisyys eli missä määrin työ vaikuttaa toisten ihmisten työhön

ja elämään joko itse työorganisaatiossa tai sen ulkopuolella. Työ koetaan
useimmiten mielekkääksi, kun sen koetaan vaikuttavan toisten ihmisten hyvin-
vointiin.

4. Mahdollisuus itsenäiseen toimintaan eli missä määrin yksilöllä on mahdollisuus
itsenäisesti ja vapaasti suunnitella aikataulunsa, valita työmenetelmänsä ja mis-
sä määrin hän itse saa osallistua tavoitteiden asettamiseen.

5. Palaute työn tuloksista eli työntekijä saa tiedon siitä, miten hyvin hän on on-
nistunut suorituksessaan. Työ itsessään voi tuottaa välitöntä ja tarkkaa tietoa
työn tuloksista.

Kolme ensimmäistä määräävät sen, miten mielekkääksi työ koetaan. Neljäs osoittaa,
missä määrin yksilö kokee olevansa henkilökohtaisesti vastuussa työnsä tuloksista. Viides
ilmaisee, missä määrin henkilö itse on tietoinen siitä, miten tehokkaasti hän tekee työnsä.
Kannustava työ palkitsee sisäisesti. Palkkioiden saaminen on todennäköisintä, kun työ
edellyttää monipuolista kykyjen hyväksikäyttöä ja työkokonaisuuksien hallintaa, sallii itse-
näistä toimintavapautta ja oma-aloitteisuutta sekä tuottaa palautetta työsuorituksesta. (Ruo-
hotie 1983, 285.)

Suhtautumisessa työhön esiintyy suuria yksilöllisiä eroja, jota kuvataan usein kasvutar-
peen voima -käsitteellä. Yksilöt, jotka haluavat kehittää ja toteuttaa itseään, suhtautuvat
muita myönteisemmin vaativiin ja monipuolisiin tehtäviin, arvostavat sisäisiä palkkioita ja
saavat niitä enemmän kuin muut (Ruohotie 1985, 20). Organisaation johdolle tämän erilai-
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suuden huomiointi on vaativa tehtävä. Toisaalta voisi olla ihanteellista, että henkilöstöllä
olisi mahdollisimman suuri tarve kasvaa ja kehittyä.

Lillrankin (1998, 138) mukaan kehittämisen organisoinnissa joudutaan aina kuitenkin
ajattelemaan joitakin perusasioita, joita ovat esimerkiksi: onko kehittäminen osa ihmisten
normaalia työnkuvaa vai erillisiä hankkeita, sovitaanko kehittämisen kohteista ja tavoit-
teista suorittavalla tasolla vai ylemmällä tasolla, annetaanko kehitystyön viemästä ajasta
minkälainen korvaus ja minkälaisia palkkioita annetaan tuloksellisista kehityshankkeista,
miten päätetään kehitysaloitteiden toimeksiannosta ja edellytetäänkö kehitysaloitteilta jotain
määrämuotoista formaattia vai hyväksytäänkö missä tahansa muodossa esitetty idea.

Juuri Lillrankin (1998) esittämät kysymykset ovat mitä suuremmassa määrin linjausky-
symyksiä. Esimerkiksi kehittämisen irrottaminen normaalista toiminnasta erilliseksi toi-
minnaksi voi vähentää muun henkilöstön kehittämishalukkuutta.

3.3.2 Vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuudet

Organisaation tehokkuudessa on tärkeää, että organisaation kaikilla tasoilla saadaan kom-
munikoida vapaasti ja luonnollisesti, sekä osallistua organisaation toiminnan kehittämiseen.
Samalla henkilöstö saa tietoa organisaatiosta, tehtävistään ja päämääristään. (Myers 1970,
150.) Henkilöstön erilainen kokemus- ja koulutustausta antaa monipuolisia kehittämisen
aineksia organisaation toimintaan. Erilaisuus ei kuitenkaan sinällään mahdollista kehittä-
mistä. Kehittäminen edellyttää toimivaa ja luottamuksellista vuorovaikutusta henkilöstön
keskuudessa.

Työpaikoilla ei tyypillisesti esiinny reflektointia eikä itsereflektointia, koska niitä pide-
tään usein liian pehmeinä tai jossain määrin irrelevantteina liiketaloudellista tulosta tavoit-
televissa ja päämääräorientoituneessa organisaatiossa. Reflektointia on voitu jopa pitää
eräänlaisena ylellisyytenä, jota tehdään vain "akateemisissa norsunluutorneissa" ja jonka ei
ajatella kuuluvan todelliseen elämään. (Mezirow 1990, 23.)

Paradoksaalista on kuitenkin se, että reflektoinnista on tulossa nykyajan turbulentissa
ympäristössä suorastaan elinehto. Työntekijöitä kehotetaan kaikilla tasoilla ajattelemaan eri
tavoin ja syvällisemmin pohtimaan itseään, työtään sekä suhdettaan organisaatioonsa. Myös
organisaation johtoa odotetaan tekemään subjektiivisia arviointejaan, ottamaan riskejä ja
asettamaan kyseenalaiseksi olettamuksia, joiden mukaan he toimivat. (Mezirow 1990, 23.)

Organisaation jäsenet pidättäytyvät usein etsimästä apua toisilta, vaikka apua tarvittai-
siin ja apua olisi saatavilla. Leen (1997, 343) mielestä organisaation jäsenet eivät hae apua,
koska avun pyytäminen vaikuttaa organisaation sisällä vaikuttavaan valtaan. Avun tarvitsi-
jat ottavat apua pyytäessään niskoilleen "suhteellisen avuttomuuden", julkisesti hyväksytyn
epäpätevän aseman ja sen, että heistä tulee toisista riippuvaisia. Tällä on negatiivisia vai-
kutuksia sekä henkilön käsitykseen itsestään ja myös johtamiseen. Täten organisaation jä-
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senet eivät hae apua toisiltaan, koska he katsovat menettävänsä valtaa. Leen (1997) esittä-
mät haitat avun pyynnissä voivat olla tosia erityisesti asiantuntijaorganisaatiossa.

Leen (1997, 354 - 355) mukaan voidaan siis olettaa, että vallan ylläpitämisen ja kasvat-
tamisen motivaatio vaikuttavat siihen, tapahtuuko tarvittavan avun etsintää vai ei. Tähän
käyttäytymiseen saattavat vaikuttaa sellaiset sosiaaliset, demografiset ja kontekstuaaliset
tekijät, kuten sukupuoli, asema ja organisaation normit, jotka vaikuttavat vallan suhteellisen
tärkeyden kokemiseen. Avun etsimistä tapahtuu eniten silloin, kun avunantaja on samanar-
voinen statukseltaan.

Leen (1997, 355) tutkimus siis osoitti henkilöiden hakevan helpommin apua samanlai-
sen statuksen omaavilta henkilöiltä kuin muilta, koska yksilöillä ei ole erityistä motivaatiota
säilyttää ja kasvattaa valtaa tilanteessa, jossa heillä on yhtäläinen statussuhde. Avun tarvit-
sijan ja antajan välinen suhteellinen status vaikuttaa valtamotivaatioon, johon luonnollisesti
osaltaan vaikuttavat persoonallisuustekijät. Haasteeksi nykyorganisaatioissa muodostuu tä-
män tuloksen pohjalta se, että kun yksilöt kokevat tarvitsevansa apua, he joutuvat yleensä
hakemaan sitä organisaatiohierarkiassa statukseltaan korkeammalla tasolla olevalta henki-
löltä.

Toisaalta olisi tärkeää, että avun hakeminen olisi luonnollinen osa yhteisön jäsenten
toimintaa. Avun hakeminen mahdollistaa toisilta oppimisen. Yksilöiden kyvykkyys ja op-
piminen tuottavat organisaatioissa kehittyviä ja uusia toimintamalleja sekä ratkaisuja, ja
yksilöiden oppiminen on edellytys, perusta ja avain organisaatioiden oppimiselle (Vesalai-
nen & Strömmer 1999, 114). Tälle kyvykkyyden käytölle tulee korkeakouluorganisaatioissa
luoda mahdollisimman hyvät puitteet, koska henkilöstö on mitä suuremmassa määrin alansa
asiantuntijoita, joiden osaamisen hyödyntäminen on toiminnalle arvokasta, ja näissä tilan-
teissa lähiyhteisö voi toimia merkittävänä ajattelun ja toiminnan muovaajana.

Vesalaisen ja Strömmerin (1999, 114) mukaan työympäristössä käytössä olevat ajatte-
lumallit muotoutuvat pääosin jokapäiväisessä työssä kokemuksen kautta. Koulutuksella on
vaikutusta näiden ajattelumallien syntymiseen, ja saman alan edustajat, kollegat ja muut
työn piirissä toistensa kanssa tekemisissä olevat luovat sekä jakavat informaatiota keske-
nään erilaisissa asioissa. Myös tutkijat, konsultit, kouluttajat ja ammattikirjallisuus saattavat
vaikuttaa ajattelumallien muodostumisissa. Kun henkilöstö toimii vuorovaikutuksessa yh-
teisönsä edustajien kanssa, yhteisö voi muodostaa luonnollisen tukiverkoston yksittäiselle
henkilölle.

Tuen saatavuudella on yhteyksiä työpaikan ilmapiiriin. Toimivassa ja hyvinvoivassa
yhteisössä sekä avun että tuen antaminen ja vastaanottaminen on helppoa. Työyhteisön toi-
mivuuteen kuuluu yhteisvastuu sekä työstä että yhteisön jäsenistä, ja se sisältää myös pa-
lautteen antamisen. (Soini, Vahtera, Joki, Aaltonen, Bifeldt, Lähteenmäki & Utriainen
1997, 26.) Positiivinen palaute mahdollistaa luottamukselliset suhteet sekä ylipäätään vuo-
rovaikutuksessa oppimisen.

Vuorovaikutuksella on merkittävä rooli oppimisessa. Organisaation oppiminen riippuu
ensisijaisesti yksilöiden kyvystä ja motivaatiosta oppia, eikä sitä voida tarkastella pelkäs-
tään yksilöllisenä prosessina. (Ruohotie 1998b, 10.) Kun oppimiselle halutaan luoda tehok-
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kaat olosuhteet, organisaation ilmapiiriä tulee vaalia siten, että se sallii tarkastella vallitse-
via uskomuksia, käytäntöjä ja normeja. Yhteisö tarvitsee henkilöitä, joiden tehtävänä on
varmistua siitä, että asioita tarkastellaan monelta eri kannalta. Tällaisen henkilön tulee
asettaa näkemyksiä kyseenalaisiksi, kysyä "tyhmiä kysymyksiä”, esittää vastakohtia, tun-
nustella yhteyksiä, etsiä uusia käyttäytymismalleja ja reflektoida asiaa lisää silloin, kun
muutoin oltaisiinkin jo valmiita toimimaan. (Mezirow 1990, 44.) Puhuessaan toiselle yksilö
saa toiselta vastauksen, joko vahvistusta, lisäyksiä, kysymyksiä tai epäilyjä, joiden johdosta
myös itsearviointi käynnistyy (Vesalainen & Strömmer 1999, 114 - 115).

Monialaisessa ammattikorkeakoulussa tällaiselle ihmettelevälle toiminnalle on olemassa
hyvät puitteet. Yhteisössä toimii useiden eri alojen edustajia, joiden käytännöt eivät ole it-
sestäänselviä toisille aloille. Omat työskentelytavat tulevat kyseenalaisiksi, niitä joutuu pe-
rustelemaan, ja toisaalta saa mahdollisuuden nähdä erilaisia, mutta toimivia työskentelyta-
poja. Tätä yhteistyötä saman ja eri alojen kollegoiden kanssa pidetään tärkeänä (Konttinen
1997, 51). Tässä yhteydessä voidaan puhua työn ketjuuntumisesta, jolloin työn tulos on or-
ganisaation useamman henkilön toiminnan tulos. Työprosessit ovat siten monimutkaistu-
neet ja se asettaa myös vuorovaikutustaidot uusien haasteiden alle.

Yksilön suhteet toisiin ovat toiminnan resursseja. Samoin kuin inhimillistä pääomaa
voidaan pitää henkilön kerääminä hyödyllisten valmiuksien joukkona, niin myös sosiaalisia
suhteita voidaan pitää arvokkaana ajan kuluessa hankittuna järjestelmänä. (Meyerson 1994,
384. ) Kun yksilö antaa itsestään jotain vuorovaikutuksessa, vastapuoli asettaa itsensä tie-
dostamattaan "velalliseksi", joka antaa myöhemmin itsestään toiselle takaisin (Vesalainen
& Strömmer 1999, 115). Tässä yhteydessä voidaan puhua jaetusta asiantuntijuudesta.

Lehtinen ja Palonen (1997, 117) ovat todenneet, että yhä tyypillisemmin työelämän on-
gelmien ratkaisuissa tarvittava tieto on pirstoutunut laajalle yhteisöön. Jaetun asiantuntijuu-
den ajatus korvaa usein yksilöllisen oppimisen tavoitteen, ja siihen liittyy ryhmien oppimi-
sen tärkeys. Ryhmien oppiminen on prosessi, jolla integroidaan yksilöiden ajattelumalleja
siten, että niistä löydetään yhteinen tavoite, ja tavoitetta tukevat toimenpiteet voidaan to-
teuttaa. Toisaalta ryhmien oppimiseen sisältyy sellaisten ajattelu- ja toimintatapojen vaiku-
tus, jotka säilyvät yksilöiden jälkeen tai heistä riippumatta. (Vesalainen & Strömmer 1999,
115.) Opetustyössä tämä jaettu asiantuntijuus voidaan kokea vaikeanakin asiana opettajan
työn luonteen ja perinteiden vuoksi. Tasapainoilu yksityisyyden ja yhteisöllisyyden välillä
ei aina ole helppoa.

Yksilön tehtävänä ei työorganisaatiossa ole enää ainoastaan tietyn kokonaisuuden saa-
vuttaminen, vaan muiden osaamisen täydentäminen (Lehtinen & Palonen 1997, 117). Myös
laatutyössä käynnistetään usein erilaisia projekteja, joiden käyttöä perustellaan yhteistoi-
minnallisuudella, monipuolisen asiantuntijuuden hyödyntämisellä ja osallistumismahdolli-
suuksien lisäämisellä. Tavoitejohtamisessa sen sijaan korostetaan erilaisten tavoite- ja tu-
lossopimusten tekemistä henkilöstön ja johdon välillä. Kuitenkaan organisaatio ei voi luoda
tietoa ilman yksilöitä. Organisaatio tukee luovia yksilöitä tai luo sellaisen kontekstin ihmi-
sille, jotta he luovat tietoa. Organisaation tiedon luominen tulee siksi ymmärtää prosessina,
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joka organisatorisesti lisää yksilöiden luomaa tietoa ja kristallisoi sen osana organisaation
tietoverkostoa. (Nonaka 1994, 17.)

Työpaikan olosuhteet ja ilmapiiri heijastuvat ihmisten havaintojen kautta heidän tietoi-
suuteensa. Nämä havainnot muokkautuvat ihmisten kognitiivisten prosessien kautta mieli-
kuviksi työssäolosta. Ilmapiiri rakentuu yhteisössä olevan henkilöstön toiminnasta, vallitse-
vien arvojen ja normien varaan. Arvot ja normit luovat yhteisöön tietynlaisen tavan ajatella
ja toimia. Tämä puolestaan heijastuu niihin ajattelutapoihin ja mielikuviin, jotka yksilöt
ovat omaksuneet. (Juuti 1991, 161.) Organisaatioissa tulee osata hyödyntää ja yhdistää eri-
laista osaamista, jota sen jäsenillä on hallussaan (Ruohotie 1998b, 10).

Vuorovaikutuksessa oppimiseen sisältyy yksilöiden innovatiivisuus ja innovatiivisuu-
teen rohkaiseminen sekä sen hyödyntäminen. Mintzbergin (1990, 248 - 249) mukaan inno-
voiminen merkitsee vanhoista kaavoista murtautumista. Innovatiivinen organisaatio ei voi
turvautua mihinkään standardoinnin muotoon saavuttaakseen koordinaation. Toisin sanoen
sen tulee välttää kaikki byrokraattisen rakenteen ansat, esimerkiksi jyrkkä työnjako, pitkälle
viety yksikköjen eriyttäminen, kaavamaistettu käyttäytyminen, suunnittelu- ja valvontajär-
jestelmien painottaminen, ja sen tulee toimia joustavasti.

Monialaisuuden hyödyntämisen taikasauvana käytetään valitettavan usein erilaisia työ-
ryhmiä ja projekteja. Pahimmillaan nämä ovat ylhäältäpäin asetettuja, pohjautuvat henkilöi-
den organisatoriseen asemaan, ja niiden tehtävät ovat epämääräisiä. Työryhmien tuloksia ei
hyödynnetä itse toiminnassa. Tavoitteena tulisi olla henkilöstöstä itsestään käynnistyvät
hankkeet, sellaiset jotka on määritelty selvästi, ja hyödyntävät organisaation parasta osaa-
mista, eikä niiden tuloksia haudata hankkeen loppuraportin sivuille.

Mintzbergin (1990, 259, 271) mielestä ylimmän johdon tulee omistaa paljon aikaansa
projektien seurantaan. Innovatiivista projektiyötä on vaikea valvoa, ja siksi johdon tulee
valvoa projekteja huolellisesti ja henkilökohtaisesti, jotta varmistettaisiin niiden eteneminen
linjausten mukaan. Projekteissa on kuitenkin mahdollista laaja osallistumien päätöksente-
koon, ja tämä varmistaa laajan tuen tehtäville päätöksille.

Eri projekteissa ja projektiorganisaatioissa tehokkuusongelma on usein viestintätavassa.
Näissä rakenteissa ihmiset puhuvat paljon, ja näin he yhdistävät tietonsa kehittääkseen uu-
sia ideoita. Tämäntyyppinen toiminta vie paljon aikaa. Jokainen asiantuntija olettaa lisäksi,
että hänen näkökulmansa on otettava huomioon päätöksiä tehtäessä. Merkittävää on se to-
teamus, että esimerkiksi projektiorganisaatiossa kukaan ei "monopolisoi innovointivaltaa"
(Mintzberg 1990, 271, 248 - 249). Innovaatiot tulisi saada kuitenkin valjastettua organisaa-
tion toimintojen kehittämiseen.

3.3.3 Vaikuttamismahdollisuudet

Henkilöstön kokemukset siitä, että he eivät voi vaikuttaa työtään koskeviin asioihin, aihe-
uttavat tyytymättömyyttä henkilöstön keskuudessa. Työntekijöiden päätöksentekomahdolli-
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suuksien laajentaminen sekä itsemääräämisoikeuksien lisääminen tuottaa kaikkien asian-
omaisten kannalta myönteisiä tuloksia. Näitä tuloksia ovat muun muassa: työntekijöiden
väliset suhteet ovat parantuneet, vieraantumisen tunteet ovat vähentyneet, arvostus työroolia
kohtaan on lisääntynyt, samoin työmotivaatio on lisääntynyt. (Kalimo 1987a, 57.) Vaikut-
tamismahdollisuuksia pidetään yleisesti tavoiteltavana asiana.

Elon (1995, 195 - 196) korostaa, että työntekijän vaikutusmahdollisuudet voivat olla
olennaisin työhön liittyvä stressin haitallisia vaikutuksia säätelevä tekijä. Vaikuttamismah-
dollisuuksia voidaan tarkastella esimerkiksi mahdollisuutena vaikuttaa asioihin omien pää-
määrien mukaisesti, joko todellisen tilanteen tai kuvitellun tilanteen eli uskomuksen mukai-
sesti. Mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin voi tarkoittaa valintaa työn tavoitteisiin, tuloksiin
tai työtehtäviin nähden. Se saattaa myös merkitä mahdollisuutta vaikuttaa välittömiin tekoi-
hin ja päätöksiin, jotka liittyvät työntekijän tehtäviin. Työntekijä voi katsoa voivansa vai-
kuttaa asioihin, mutta ei millään itselleen tarkoituksenmukaisella tavalla. Eri tyyppisellä
vaikuttamisella on erilainen merkitys työntekijälle työn eri vaiheissa ja erilaisissa tarpeissa.
Jo pelkkä uskomus omien vaikutusmahdollisuuksien olemassaoloon vähentää stressiä,
mutta vaikutusmahdollisuuksien puuttuminen lisää sitä.

Työolobarometrin (Ylöstalo 1999b, 105 - 107) mukaan palkansaajat ovat voineet sel-
västi eniten vaikuttaa siihen, mitä heidän työtehtäviinsä kuuluu ja selvästi vähiten työtah-
tiinsa. Kuitenkin vaikutusmahdollisuudet siihen, mitä työtehtäviin kuuluu ovat lisääntymäs-
sä selvästi, ja kuntasektorilla vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen on ollut muita sekto-
reita hitaampaa. Merkittävää on myös se, että kunnissa työskentelevät arvioivat työtahtiin
vaikuttamismahdollisuutensa olevan useammin vähentymässä kuin lisääntymässä.

Vaikuttamismahdollisuuksiin ja niiden kokemiseen liittyy organisaatioiden ja sen yksi-
löiden autonomia. Massaron (1996, 46 - 47) mielestä autonomisuutta arvioitaessa olennaista
on esimerkiksi se, voiko organisaatio itse määrittää missionsa tai onko se ulkopuolisen ar-
vioinnin asia tai ulkoisen arvioinnin alku. Organisaation hallinto on keskeisessä asemassa
puhuttaessa autonomiasta. Tätä asiaa voidaan lähestyä kysymällä, onko asioista päättävä
korkea toimielin valittu jonkin toisen auktoriteetin toimesta, onko instituution hallinto riip-
puvainen jostakin muusta auktoriteetista tai onko instituutio vastuullinen laatukontrollista ja
–varmennuksesta. Hallintoon liittyen autonomiaa säätelevät myös organisaation talousasiat
tai päätösvalta varojen käytössä. Edellä mainitut työolobarometrin tulokset, vaikuttamis-
mahdollisuuskokemukset, antavat myös viitteitä hallintomallin merkityksestä vaikuttamis-
mahdollisuuksiin.

Hallintoa lähellä oleva autonomisuuteen kuuluva asia on lisäksi se, millainen työnantaja
organisaatio on. Voiko instituutio esimerkiksi nimittää virkaan, työllistää, ylentää ja erottaa
henkilökuntaansa ilman ilmoitusta muille? Akateemisuuteen sisältyy se, määritteleekö tai
päättääkö instituutio opiskelijoiden sisäänotosta, määritteleekö instituutio itse opetussuun-
nitelman, päämäärät, sisällön, opetus- ja arviointimenetelmät, onko organisaatiossa olemas-
sa vapaus tehdä minkä alan tutkimuksia tahansa tai täytyykö instituution hakea lupaa pe-
rustaa jokainen koulutusohjelma vain kerran vai säännöllisesti. (Massaro 1996, 46 - 47.)
Kun autonomia määritellään näin, voidaan todeta, että ammattikorkeakoulujen arkipäivään
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kuuluu tasapainoilu mainituissa asioissa. Tasapainoilua joudutaan tekemään erityisesti hen-
kilöstöpolitiikkaan kuuluvissa asioissa.

Organisaation johto on autonomisessa toiminnassa siksi vaikeassa asemassa, että asian-
tuntijat saattavat pitää kaikkea johtamista tarpeettomana (Maunula 1992, 108). Asiantunti-
jaorganisaation johtaminen ja sen vastapainona vaikuttamismahdollisuuksien salliminen
onkin erityisen haasteellista. Vaikuttamismahdollisuudet liittyvät keskeisesti autonomiaan
ja sen kokemiseen.

Johtajan auktoriteetin käytöllä on suora yhteys alaisten autonomian alueeseen. Oakland
(1993, 333) on kuvannut tätä ilmiötä kuviossa 2 esitetyn mukaisesti. Johdon toiminnan
vaihtoehtoja suhteessa autonomian kokemiseen ovat Oaklandin (1993) mukaan muun mu-
assa seuraavat: johto tekee päätöksen ja ilmaisee sen; johto tekee päätöksen, selittää sekä
markkinoi sen; johto saa ehdotuksen ja tekee sitten päätöksen; johto määrittelee rajat ja an-
taa ryhmän tehdä päätöksen; tai sitten johto delegoi eli sallii alaisten toimia määritetyissä
rajoissa.

1 2 3 4 5

Kuvio 2. Johtajan käyttäytymisen jatkumo (Oakland 1993, 333)

Kun ammattikorkeakoulujen hallinto järjestetään kuntalain mukaisesti, ei korkea au-
tonomian aste toteudu, jos sitä arvioidaan Massaron (1996) esittämillä mittareilla. Esimerk-
kinä voidaan mainita, että korkeakouluhallitus valitaan poliittisin perustein korkeakoulun
ulkopuolisten tahojen toimesta. Lisäksi henkilöstön valinta kunnallisessa korkeakoulussa
tapahtuu ylemmässä, ammattikorkeakoulun ulkopuolisessa, toimielimessä päätettyjen sää-
dösten mukaisesti. Todettava on, että mainitut hyväksytyt säädökset eivät aina korosta kor-
keakoulun etua, vaan ne saattavat painottaa työnantajan velvollisuutta työllistää nykyinen
henkilöstö, jolloin esimerkiksi tarvittavaa uusiutumista henkilöstön joukossa ei voida to-
teuttaa. Ajatusten ja niiden esittämisen vapautta voidaan pitää edellytyksinä korkeakouluis-
sa sekä opetuksen, tutkimuksen ja opiskelun vapauden että erityisesti laajemmin tieteen va-
pauden toteutumiselle (Mäenpää & Mäkinen 1989, 80).

Vaikuttamismahdollisuuksien kokemisessa, samoin kuin autonomian kokemisessa on
syytä muistaa se, että autonomia on aina persoonallinen mielikuva, jonka vahvuus vaihte-

Johtajan auktoriteetin käyttö

Alaisten vapauden alue
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lee. Jos mahdollisuudet suunnata autonomiapyrkimystä positiivisesti eivät toimi käytännös-
sä, ihminen alkaa käyttää keinoja, jotka ovat hänen hallinnassaan. Autonomian myönteinen
kokeminen antaa ihmiselle vahvistuvat voimat luovuuden käyttöön. (Moisala 1998, 10.)

Autonomiapyrkimys eli halu määrätä itse itsestään on aivojen ja psyykkisten toimintojen
avulla henkilölle itselleen luotu kuviteltu tai todellinen mielikuva asioista, joihin henkilö
voi itse vaikuttaa ja siten tukea mielikuvaa omassa mielessään. Käytännössä näitä mieliku-
via syntyy omina ajatuksina, havaintoina, mielikuvina, tunteina ja haluina. Autonomiakäsite
sisältää tavan tarkastella asioita oman itsensä ja ympäristön välillä ja siten selvittää niiden
merkitystä itselleen ja itsensä kannalta. (Moisala 1998, 9.)

3.3.4 Työn arvostus

Työn kannustearvo jakaantuu Ruohotien mallissa työn kehittäviin piirteisiin, vaikuttamis-
mahdollisuuksiin, vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuuksiin sekä työn arvostukseen.
Tässä työssä mukaan on otettu myös työroolin kannustearvo, jolla tarkoitetaan merkittäväs-
sä määrin työrooliin liittyvää selkeyttä. Ruohotien (1993, 153) mukaan työn kannustear-
volla tarkoitetaan ”käsityksiä siitä, miten monipuolista, itsenäistä ja haasteellista työ on ja
missä määrin työ itsessään tuottaa palautetta työskentelyn tuloksista”, eli missä määrin hen-
kilö saa onnistumisen ja edistymisen kokemuksia työstään. Työnantajalta saadun arvostuk-
sen merkkinä pidetään erilaisia palkkioita. Työn arvostusta tai arvostamattomuutta voidaan
kokea monelta eri taholta. Opetustyössä näitä tahoja ovat työnantajan lisäksi opiskelijat,
kollegat ja elinkeinoelämän edustajat. Oma mielenkiintoinen kysymyksensä on se, minkä
ryhmän arvostus koetaan tärkeimpänä, tai voiko jonkin tahon arvostus kompensoida muiden
tahojen arvostuksia.

Kannustejärjestelmänä voidaan palkkioiden lisäksi pitää työn muotoilua. Työn muotoi-
lulla tarkoitetaan sitä, missä määrin henkilö kokee työnsä itselleen sopivaksi ja on sisäistä-
nyt työhön liittyvät päämäärät itselleen sopiviksi sekä on sisäistänyt työhön liittyvät pää-
määrät itselleen merkittäviksi haasteiksi. Nämä asiat vaikuttavat työntekijöiden motivaati-
oon merkittävästi. Yhtä merkittävää on, että henkilö kokee menestyvänsä ja onnistuvansa
sekä kehittyvänsä pyrkiessään kohti työprosessiin liittyviä päämääriä. (Juuti 1992, 62.)

Työn muotoilussa keskeisiä psyykkisiä tiloja ovat esimerkiksi (Hackman & Oldham
1975, 162) työn mielekkääksi kokeminen, vastuun kokeminen työstä, työhön liittyvät af-
fektiiviset reaktiot, tieto työn todellisista tuloksista sekä yksilöllisistä kasvutarpeista. Näi-
den asioiden aikaansaamiseksi on vaikutettava työn ydinpiirteisiin, joita ovat monipuolisten
valmiuksien vaatimus, tehtäväkokonaisuudet, tehtävän merkityksellisyys, autonomia sekä
palautteen järjestäminen itse työsuorituksen yhteyteen. (Seppälä & Frilander 1987, 187, ja
Juuti 1992, 66.) Nämä vaikuttavat olennaisesti henkilöstön korkeaan sisäiseen motivaati-
oon, korkealaatuisiin suorituksiin sekä korkeaan työtyytyväisyyteen (Juuti 1992, 66).
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Bakerin (1988, 10.35) mukaan positiivisia vaikutuksia työhön henkilöstön mielestä ovat
itsekontrolli ja lisääntynyt vastuu työn tekemisestä eli mahdollisuus suunnitella omaa työ-
tään, tunnustuksen saaminen hyvin tehdystä työstä, henkilökohtainen kasvumahdollisuus eli
osallistuminen tavoitteiden asettamiseen, ongelmanratkaisuun ja koulutukseen, taloudelliset
hyödyt sekä ryhmän kannustavat ohjelmat, jotka palkitsevat organisaation yksiköiden suo-
rituksista.

Työn kannustearvoon sisältyvät kokemukset vaikutusmahdollisuuksista, eli missä mää-
rin organisaation jäsenet voivat vaikuttaa omaa työtään ja työympäristöään koskeviin pää-
töksiin sekä osallistua työtä koskevien tavoitteiden asettamiseen (Ruohotie 1993, 153).
Henkilöstön kasvutarpeen määrään vaikuttaa myös se, missä määrin henkilö haluaa työnsä
olevan haasteellista ja vaihtelevaa (Juuti 1992, 67). Suomalaiset palkansaajat ovat vuosina
1992 - 1998 arvioineet vaikutusmahdollisuuksiensa olevan paranemassa. Tosin työtahtiin
henkilöstö on kokenut vaikutusmahdollisuuksiensa vähentyvän. Eniten vaikutusmahdolli-
suudet ovat lisääntyneet siinä, mitä työtehtäviin kuuluu. Töiden jakamiseen vaikuttaminen
on pysynyt varsin tasaisena. (Ylöstalo 1999b, 105.)

Arviointikohteina henkilöstön kehittäminen -alueella voidaan pitää esimerkiksi seuraa-
via: miten oppilaitoksen henkilöstö voi kehittää ja hyödyntää voimavarojaan organisaation
tulostavoitteiden saavuttamiseksi, miten edistetään joustavuutta, innovatiivisuutta ja henki-
löstön nopeaa reagointikykyä, ja miten henkilöstö palkitaan onnistumisesta. Lisäksi arvioi-
daan henkilöstön kehittämisen suunnittelua ja toteutusta sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja
työtyytyväisyyden kehittämistä ja toteuttamista. (Vaso 1998b, 79.)

3.3.5 Työroolin kannustearvo

Työroolilla tarkoitetaan vaatimusta, joka asetetaan yksilölle organisaatiossa siitä, millä ta-
voin hänen edellytetään käyttäytyvän. Roolit voivat olla sidoksissa henkilön asemaan tai
titteliin, mutta ne eivät kuitenkaan ole identtisiä. Jokaisella yksilöllä voi olla useita rooleja,
ja jokaisella samassa asemassa olevalla ei ole välttämättä samanlaisia rooleja. (Spector
1997, 39.) Työpaikalla rooli muodostuu odotuksista, joita organisaation muut tahot kohdis-
tavat työntekijään, ja odotuksiin vaikuttaa keskeisesti organisaation johto (Kalimo 1987a,
55 - 56). Rooliepäselvyys voidaan yksinkertaisesti määritellä puuttuvaksi informaatioksi
annetusta organisatorisesta asemasta (Conley & Muncey 1999, 108; Rizzo, House & Lirtz-
man 1970, 150).

Rooliepäselvyydet syntyvät siitä, että henkilö ei tiedä, mitkä hänen tehtävänsä ovat ja
mitkä toiminnot ovat hänen vastuullaan. Monissa organisaatioissa juuri esimiesten odotuk-
set eivät ole henkilöstölle selkeitä. (Spector 1997, 39.) Yhden henkilön kokema stressitekijä
toimii toiselle kiihokkeena. Konflikteja syntyy usein siinä tilanteessa, kun henkilöllä on
vaihtelevia rooleja hoidettavanaan (Levi 1981, 61, 41.) Työssä, jossa suurin osa työstä
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muodostuu eri henkilöiden työpanoksesta, nämä asiat muodostavat haasteellisen työtehtä-
vän organisaation johdolle.

Rooliristiriidat syntyvät silloin, kun ihmiset ilmaisevat yhteensopimattomia vaatimuksia
tehtäviinsä ja vastuualueisiinsa nähden. Ristiriitoja syntyy myös silloin, kun johto asettaa
ristiriitaisia odotuksia työntekijää kohtaan tai jos henkilöllä on aikaa suoriutua vain yhdestä
tehtävästä, vaikka tehtäviä on useita. Ristiriitoja voi aiheutua kodin ja työn välisistä vaati-
muksista. (Spector 1997, 39.) Toisaalta on todettu, että rooliepäselvyydet aiheuttavat stres-
siä, mutta toisaalta liiallisesti rutinoitunut työkin aiheuttaa stressiä. Näyttääkin siltä, että
tietyn tasapainon saavuttaminen pitäisi saada aikaan rutiinien ja rooliepäselvyyksien välille.
(Conley & Muncey 1999, 108.) Ristiriitojen kohtaamisessa on tärkeää sen kokeminen, että
henkilöstö haluaa heitä kohdeltavan oikeudenmukaisesti. He havainnoivat sitä, mitä toisille
tapahtuu, ja erojen huomaaminen aiheuttaa heille epämukavan olon. (Lawler 1995a, 8.)

Tarve hahmottaa itsensä osana organisaation toimintaa

Työroolin selkeyden vaatimus pohjautuu siihen, että "ihmisellä on tarve hahmottaa itsensä
fyysisenä ja psyykkisenä olentona sekä suhteessa omaan itseensä että ympäristöönsä". Jo-
kainen tarvitsee selvän kuvan minuudestaan ja sen sijainnista ympäröivässä yhteisössä. Jos
näin ei ole, ihminen kokee itsensä turvattomaksi, joka puolestaan estää henkilöä käyttä-
mästä energiaansa täysipainoisesti tuottavaan työhön. (Salmimies ym. 1998, 159.) Selkeä
työrooli on tärkeä edellytys sille, että työntekijä voi toimia tavoitteiden saavuttamiseksi
(Kalimo 1987a, 56), ja siten työrooli voi toimia kannusteena henkilön toiminnalle. Tavoit-
teiden saavuttamisen kriteeri ei yksiselitteisesti ole hyvä kriteeri, sillä tällainen toiminta
edellyttää tulevaisuutta ennakoivaa sekä erityisen huolellista tavoitteiden asettelua. Se
edellyttää, että tavoitteisiin sisältymätöntä, mutta organisaation toimintaa edistävää toimin-
taa voidaan myös pitää hyväksyttävänä. Tällä tarkoitetaan uutta innovatiivista, toiminnan
kuluessa syntyvää ja organisaation toiminnan kehittymistä tukevaa toimintaa.

Työntekijän näkökulmasta tärkeää on se, mitä hänen odotetaan tekevän organisaation
hyväksi, mitä apua hän voi saada tämän tehtävän suorittamiseen, miten ja milloin hänen
suoritustaan arvioidaan, ja millaisessa muodossa palaute annetaan sekä mitä hänelle mak-
setaan, ja miten palkkiot suhteutetaan suoritusten arviointiin. (Strebel 1996, 87.) Moisala
(1997, 49 - 50) lisää luetteloon vielä mahdollisuuden vaikuttaa työhönsä ja työtään koske-
viin päätöksiin sekä mahdollisuuden saada arviointia työnsä tuloksista. Arviointi auttaa
työntekijää hahmottamaan omaa rooliaan ja työsuoritustaan osana työyhteisöä. Nämä asiat
liittyvät organisaatiossa keskeisesti työnjaollisiin ja vastuujaollisiin kysymyksiin (Laurinka-
ri 1990, 7). Strebelin (1996, 87) esittämät vaatimukset tuntuvat toimivilta myös asiantunti-
jaorganisaatiossa, koska ne on asetettu siten, etteivät ne sulje pois kehittämisen näkökul-
maa.

Oman työroolin hahmottamisessa vaikuttavat muun muassa organisaation roolisuhteet.
Siksi organisaation rakenteita tulee selventää toistuvasti, etenkin muutosprosesseissa ja
myös silloin, kun ne esimiehestä voivat tuntua itsestäänselvyyksiltä. (Salmimies ym. 1998,
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159.) Kalimon (1987a, 56) mukaan jatkuva epäselvyys omasta roolista on yksi työelämän
vakava stressitekijä. Haasteelliseksi tämän asian huomioonottamisen kehittämistyössä tekee
se, että roolien epäselvyys ja niiden ristiriitaisuus ovat tavallisimpia ammateissa, joille on
tyypillistä työn vaihtelevuus ja itsenäisyys eli työn monet myönteiset piirteet.

Työroolia lähellä on työn hallinta. Työn hallinnalla tarkoitetaan valtaa tai voimaa hallita
työtä tai työympäristöä. Hallinta on myös mahdollisuutta vaikuttaa työolosuhteisiin ja osal-
listua päämäärien asettamiseen. Työn hallinta on sekä työmotivaatiossa ja työn tuottavuu-
dessa että työntekijöiden hyvinvoinnissa merkittävä tekijä, koska tällöin henkilöstö on tyy-
tyväinen ja motivoitunut sekä sitoutunut työhön (Soini, Vahtera, Joki, Aaltonen, Bifeldt,
Lähteenmäki & Utriainen 1997, 16, 12 - 13). Opetustyössä pidetään luonnollisena sitä, että
opetushenkilöstö osallistuu tavoitteiden asetteluun ja suunnitteluun. Sen sijaan opetustilan-
teiden ulkopuolella työn hallinnan toteutuminen ei ole lainkaan itsestään selvää.

Organisaatiorakenteen toimivuus

Työrooliin vaikuttaa siis jo edellä mainittu organisaatiorakenteen toimivuus. Itsestään sel-
vältä tuntuva yksityiskohta on esimerkiksi se, että jokainen tietää organisaationsa esi-
miesalaissuhteet (Freemantle 1986, 168). Bakerin (1988, 10.19) mielestä organisaation joh-
don tehtävänä on suunnitella organisaatiorakenne siten, että suurin mahdollinen vastuu an-
netaan alhaisimmalle mahdolliselle tasolle. Organisatorinen toimimattomuus voi johtaa kii-
reen tunteeseen (Salmimies ym. 1998, 161) ja tämä taas siihen, ettei henkilöstö kykene par-
haaseen mahdolliseen työsuoritukseen. Hyvää työsuoritusta edistää sekin, että henkilöstö
voi luottaa johtoon ja antaa tukea myös silloin, kun toimitaan hankalissa tilanteissa (Laine-
ma & Kaimio 1995, 115 - 116). Tutkimuksen kohteena olevassa ammattikorkeakoulussa on
etsitty tätä selkeyttä vakinaistamisen jälkeen, eikä sen löytäminen suuressa koulutuskun-
tayhtymäkokonaisuudessa ole ollut yksinkertaista. Toiminta on viimeisimmäksi organisoitu
kunnallisen liikelaitoksen muotoon. Koko Suomessa on ammattikorkeakoulujen muodos-
tamisen seurauksena aiheutunut myös ammatillisen koulutuksen organisointiin monenlaisia
muutoksia. Oppilaitosrajoja on rikottu, uusia yhdistelmiä eri oppilaitoksista on muodostettu,
ja valtio on luopunut ylläpitäjän roolista.

Toimivaan organisaatiorakenteeseen liittyy se, että ne ihmiset, joilla on hallussaan paras
tieto käsiteltävänä olevasta asiasta, voivat tehdä päätöksiä siinä. Tässä suhteessa organisaa-
tion mataluutta voidaan pitää kiistattomana etuna. Mataluus saavutetaan jakamalla organi-
saatio pienempiin tulosyksiköihin, joiden toiminta ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Tu-
losyksikön johtoa arvioidaan yksikön tuloksen pohjalta. Siksi omasta tuloksesta tulee tär-
kein toiminnan kriteeri, ja ennen pitkää tulosyksiköt maksimoivat omaa tulostaan koko or-
ganisaation tuloksen kustannuksella. (Lainema & Kaimio 1995, 105 - 106.) Toisaalta suuret
hallinnolliset kokonaisuudet on jollakin kriteerillä jaettava joka tapauksessa pienempiin
osiin toiminnan hallittavuuden vuoksi. Jakokriteerinä voivat olla tietyt tulostavoitteet, joi-
den saavuttamiseksi muodostetaan asiantuntijayksikkö. Kriteerinä voivat olla myös eri pro-
sessit tai yksinkertaisesti tiimiksi koottu tietty joukko henkilöstöä.
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Korkeakoulujen tulosyksiköt muodostetaan pääosin perinteisten koulutusalakohtaisten
yksiköiden mukaisesti. Tällöin saavutetaan varmastikin tiettyjä etuja, kuten alan paras mah-
dollinen asiantuntijuus. Haittana voi olla kuitenkin juuri korkeakoulun toiminnan kokonais-
kuvan puuttuminen tulosyksikön toiminnasta.

Toimintavapaus

Asiantuntijaorganisaatiossa on muistettava sekin, että luovat ja älykkäät ihmiset tarvitsevat
paljon toimintavapautta. Organisaatio voi houkutella luovia ja älykkäitä ihmisiä palveluk-
seensa, pitää heidät sekä käyttää heidän aloitekykyään vain, jos se antaa heille huomattavan
laajan päätöksentekovallan. (Mintzberg 1990, 97.) Kun henkilöstölle annetaan valtuuksia
tehdä itsenäisiä päätöksiä, on niihin sidottava vastuu. Vastuun sitominen voi tapahtua esi-
merkiksi tavoitteita ja niiden seurantaan liittyviä laatumittareita asettamalla (Lecklin 1997,
233). Usein organisaation johto on valmis myöntämään vastuuta henkilöstölleen, mutta on-
gelmana on se, että tämä tapahtuu kuitenkin ilman samanaikaista resurssien myöntämistä.
Myös ristiriitaisten viestien lähettämistä tapahtuu varsinkin niissä organisaatioissa, joissa
hallinnointitasoja on useita.

Vastuun myöntämisen eräänlaisena vastapoolina voidaan pitää henkilöstön kykyä ottaa
vastuuta ja hallittuja riskejä. Kyky ottaa vastuuta vaatii aikaa ja opettelemista, sillä jos hen-
kilöstöllä ei ole ollut mahdollisuuksia kantaa vastuuta yksikkönsä toiminnasta, ei heillä ole
välttämättä esimerkiksi riittävää tietoa päätöstensä tueksi. Toiminnan kokonaisuuden ym-
märtäminen vaatii sekä tietoa että näkemyksiä kehittämisen suunnasta. Lecklin (1997, 231)
sisällyttää nämä piirteet henkilökohtaiseen laatuun. Laatu tarkoittaa tällöin virheistä oppi-
mista. Aloitekyvyn maksimaalisen hyödyntämisen malleja olisi vakavasti pyrittävä kehit-
tämään niin asiantuntijaorganisaatiossa kuin muissakin organisaatioissa. Tällä voitaisiin
saada aikaan lisääntynyttä kilpailukykyä.

Henkilöstö tarvitsee valtuuksia toimintojensa kehittämiseen. Itsenäisessä toiminnassa on
tärkeää, että johto ei lähetä ristiriitaisia viestejä siitä, mitä organisaatiossa pidetään tärkeänä
(Hinton & Schaeffer 1994, 66 - 67). Myös Juranin (1988b, 108) laatutyössä korostetaan
selkeyttä sekä johtamiskäytännöissä, viestinnässä että arvostuksissa. Juranin (1988b) vaati-
ma johtamiskäytäntöjen arvojen aitous ei useista syistä todennu organisaation arkitoimin-
noissa. Julkisesti esitetyt komeat luettelot arvoista näyttävät hyvältä ja kunnioitettavalta,
mutta niitä saadaan harvoin toimimaan itse käytännössä. Yhteisten arvojen asettaminen ei
ole täysin ristiriidatonta.

3.4 Työryhmien toimintakyky

Tiimien, projektiryhmien ja muiden vastaavien ryhmässä tai yhdessä työskentelyn muotojen
käyttö on lisääntynyt hyvin nopeasti suomalaisilla työpaikoilla. Alle kolmannes työpai-
koista on sellaisia, joissa ei työskennellä lainkaan ryhmissä. Ryhmissä työskentely on
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yleisintä valtion työtehtävissä, mutta toisaalta valtion toimipaikoilla työ on muita sektoreita
(teollisuus, kunnat, yksityiset palvelut) harvemmin pääosin ryhmätyötä. (Ylöstalo 1999b,
59.) Tehokas tiimityö edellyttää kommunikaatiota, yhteistyötä ja -toimintaa sekä kompro-
misseja. Tiimityö ei ole sama asia kuin tiimin suoritus. Tiimityö on laajapohjaista yhteis-
työtä sekä tukevaa toimintaa, mutta tiimi sen sijaan on tiukasti keskittynyt suorituksiin.
(Katzenbach 1997, 85.)

Organisaation toiminnassa kannattaa ottaa huomioon se, millä tasolla tapahtuvasta tii-
mityöstä milloinkin puhutaan. Katzenbach (1997, 85) nimittäin kritisoi tiimien käyttöä or-
ganisaation johtotasolla. Hän on nostanut esille tiimien suorituksiin liittyviä myyttejä, jotka
estävät tiimien toimintaa käytännössä. Näitä myyttejä ovat muun muassa seuraavat:

Ensimmäisen myytin mukaan tiimityö organisaation johtotasolla johtaa tiimisuorituk-
seen. Kritiikkinä tätä myyttiä kohtaan on syytä esittää se, että ryhmän jäsenet voivat kyllä
kehittää kommunikointikykyään ja toinen toisensa tukemista, mutta he eivät voi saavuttaa
tiimisuoritusta, jos he eivät luovu käyttämästä tiedonalaansa. Toinen myytti on se, että yh-
dessä vietetyn ajan uskotaan johtavan tiimisuoritukseen, ja että konsensuksessa tehdyt pää-
tökset ovat parempia kuin yksilölliset päätökset. Kolmannessa myytissä tiimin jäsenten us-
kotaan toimivan aina tiiminä, kun he ovat yhdessä koolla. (Katzenbach 1997, 85.)

Kokonaisvaltainen laadun kehittäminen painottaa tiimityöskentelyä ja korostaa toimivi-
en tiimien synergisiä vaikutuksia. Korkeakouluissa painotetaan kuitenkin yksilöllisiä pyr-
kimyksiä enemmän kuin tiimien tavoitteiden toteuttamista. (Lewis & Smith 1997, 14.) Tätä
seikkaa ei ilmeisestikään ole erityisemmin huomattu organisoitaessa toimintoja tiimiorgani-
saation periaatteiden mukaisesti. Tiimityöhän on saanut jopa suhteettoman suuren painotuk-
sen ihannoitavana töiden organisoimismuotona, eikä kritiikkiä asiaa kohtaan useinkaan
esitetä. Käytännössä tiimityö voi kuitenkin olla huomattavasti tehottomampaa kuin toimit-
taessa muutoin. Tiimissä on kuitenkin aina oltava joku, joka vastaa työn loppuunsaattami-
sesta. Ruohotien (1998) mallissa työryhmien toimintakyky jaetaan ryhmän kehittymisha-
luun sekä ryhmähenkeen.

3.4.1 Ryhmän kehittymishalu

Ihmiset työskentelevät organisaatiossa yhdessä, ja siksi  voidaan pitää tarpeellisena sitä, että
henkilöstöllä on yhteisiä näkemyksiä siitä, miten asioita organisaatiossa tehdään. Organi-
saatioiden sanotaan tuottavan toiminta- ja ajatusmalleja (Aaltio-Marjosola 1992, 40 - 41),
mutta sillä tarkoitettaneen organisaatiossa yhdessä toimivien henkilöiden - ei siis organi-
saation itsensä - tuottamia toiminta- ja ajatusmalleja. Yhteisen ymmärryksen muodostami-
nen on haasteellista, ja se edellyttää ensivaiheessa sitä, että organisaation jäsenillä on tietoa
siitä, mitkä seikat ohjaavat jäsenten toimintaa työyhteisössä. Vasta tällöin voidaan luoda
edellytyksiä toiminnan yhteiselle ja aidolle kehittämiselle.
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Yhteistyö vaatii kaikkien organisaation jäsenten panosta. Ryhmässä erilaisuus on voi-
maa ja erilaisuus mahdollistaa ryhmässä toimimisesta hyötymisen. Toisten erilaisuuden
kunnioittaminen ja sen näkeminen, että tuota erilaisuutta voidaan käyttää hyväksi, edistää
toiminnan kehittymistä. (Juuti 1998a, 15 - 16.) Ryhmän toiminnan kehittymistä voivat estää
odotusten ja tavoitteiden puute, muutosvastarinta, osallistumiseen tarvittavien taitojen puute
tai myös johdon sitoutumisen puute (Lecklin 1997, 259 - 260). Tarvittaessa ryhmään tulee
voida rekrytoida uutta asiantuntijuutta, jos ryhmän asiantuntijuus ei ole annettuihin tehtä-
viin nähden riittävää.

Tiimityö tarvitsee aikaa luodakseen itselleen työskentelytavat, joissa voidaan ottaa huo-
mioon jäsenten käytettävissä oleva aika, heidän erilaiset roolinsa ja taitonsa. Huomioon on
otettava myös sitoutuminen tiimin työskentelyyn. (Katzenbach 1997, 85 - 86.) Liian usein
työryhmiin valituilla jäsenillä ei ole aikaa todelliseen osallistumiseen. Osa tiimin jäsenistä
toimii sovittujen käytäntöjen mukaisesti, osa katsoo oikeudekseen toimia itselleen parhaalla
mahdollisella tavalla. Näissä tilanteissä ryhmän tai tiimin aktiiviset jäsenet turhautuvat,
työskentely ei syvene eikä tuloksiin päästä näiden itsekeskeisten toimijoiden vuoksi.

Todella toimiva tiimi edellyttää sitä, että tiimit muodostuvat toisiaan täydentävästä se-
koituksesta, joka saadaan sen jäsenten taidoista koottua. Tiimien jäsenet tulisikin valita sen
mukaan, mitä osaamista he tuovat ryhmään. Usein kuitenkin tiimit muodostetaan enem-
mänkin henkilön muodollisen aseman perusteella kuin osaamisen perusteella (Katzenbach
1997, 85.) Tähän toimintatapaan saattaa varsinkin kunnallisissa organisaatioissa olla vielä
pitkä matka. Yksityisissä organisaatioissa ei osaamisen eikä ajan tuhlaamiseen ole varaa,
koska toimintaan on saatava nopeasti paras mahdollinen osaaminen, mitä on käytettävissä.
Liian usein tiimeissä istuvat samat jäsenet, joilla ei ole substanssiosaamista eikä edellisessä
kohdassa mainittua aikaakaan todelliseen toimintaan. Tiimit kokontuvat, ja työt tehdään
pahimmillaan kokonaan muualla.

Onnistunut tiimityö voi tarjota ympäristön, jossa henkilöstö voi kasvaa ja käyttää kaik-
kia resursseja sekä tehokkaasti että osaavasti ja toteuttaa jatkuvaa kehittämistä. Kun yksilöt
kasvavat ja kehittyvät, kehittyy organisaatio. Työntekijät eivät ole motivoituneita jatkuvaan
kehittämiseen, jos seuraavat asiat eli huippujohdon sitoutuminen laatuun, organisatorinen
laatuilmasto sekä mekanismi, joka mahdollistaa yksilöllisen panoksen olla tehokas, eivät
toteudu. Kaikki edellä mainitut toiminnot kohdentuvat olennaisesti siihen, että henkilöstö
tuntee, hyväksyy ja toimii vastuuntuntoisesti. (Oakland 1993, 319 - 320.)

Tiimityötä voivat estää esimerkiksi luottamuksen puute, organisaatiossa vallitsevat suo-
sikkijärjestelmät, toiminnan puutteellinen seuranta, uudistusten viivyttäminen tai yleinen
päättämättömyys, toimiminen enemmän persoonallisuuksien kanssa kuin suoritusten poh-
jalta, tyrmäävät fraasit, johtamisen epäonnistumiset tai erilaiset konfliktit (Johnson 1993b,
189 - 190).

Tehokkaalle ryhmätyöskentelylle sen sijaan tunnusomaisia ovat selkeä tavoite ja ohjeet,
otolliset olosuhteet sekä riittävät materiaaliset resurssit (Ruohotie 1983, 155 - 156). Oak-
landin (1993, 337 - 338) mukaan menestyvien tiimien toimintaedellytyksiä ovat selkeät ta-
voitteet ja sovitut päämäärät, avoimuus ja tarvittaessa yhteenotto, tuki ja luottamus, yhteis-
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työ ja konfliktit, hyvä päätöksenteko, tarkoituksenmukainen johtajuus, tiimiprosessien tar-
kastelu, tiimien välinen yhteistyö sekä yksilölliset kehittymismahdollisuudet.

3.4.2 Ryhmähenki, ryhmän jäsenten kyky toimia ja oppia yhdessä

Organisaation ilmapiirin dimensioon kuuluva ryhmähenki merkitsee (Ruohotie 1993, 153)
”käsityksiä siitä, miten hyvä ryhmähenki ryhmässä vallitsee (keskinäinen apu, vastuu ta-
voitteiden saavuttamisesta) ja miten halukkaasti ryhmä kokonaisuutena ponnistelee yhteis-
ten tavoitteiden saavuttamiseksi”. Ryhmän kehityshalulla puolestaan tarkoitetaan käsityksiä
siitä, missä määrin ryhmän jäsenet osallistuvat työn tai työympäristön kehittämiseen. Osal-
listumisella tarkoitetaan esimerkiksi keskustelua tai uusien ideoiden esille tuontia.

Ryhmän toimivuudella Ruohotie (1993, 153) tarkoittaa ”käsityksiä siitä, miten tehok-
kaasti ryhmä suunnittelee ja järjestelee työtään, tekee päätöksiä, ratkaisee työhön liittyviä
ongelmia sekä käsittelee tietoa tärkeistä asioista ja tapahtumista.” Jokaisessa ryhmässä on
statusrakenne. Eri tehtäviä, joista ryhmä muodostuu, arvostetaan eri tavoin, koska ne ovat
eri arvoisia ryhmän kokonaispäämäärän saavuttamisessa. Arvokkaina ja tärkeinä pidettyihin
tehtäviin liittyy yleensä enemmän päätösvaltaa kuin vähemmän tärkeinä pidettyihin. (Juuti
1992, 124.)

Autonominen toiminta edellyttää yksilöllisyyden, yksityisyyden, yksinäisyyden ja yhtei-
söllisyyden tasapainon hakemista. Autonomia korostaa parhaimmillaan opettajan toiminnan
yksilöllisyyttä, mutta muistettava on, että opettaja on yhteisön jäsen. Autonomian haittate-
kijöinä voivat olla yksityisyyden ja yksinäisyyden kokemukset, jotka voivat rajoittaa toi-
minnan kehittämistä ja siten laatutyötä.

Eraut (1994, 54) tarkastelee eristäytymisen ja rajoitetun kollegiaalisen tuen käyttöä kä-
sitellessään autonomisuutta. Hänen mukaansa autonomia voi myös edistää eristäytymistä, ja
sen ehkäisemiseksi on ryhmätyöskentely tärkeää. Paradoksaalista opetustyössä on se, että
oppilaitoksen sisäinen yhteistoiminta voi vähentääkin yksittäisen opettajan autonomiaa
(Leino & Leino 1997, 92). Toisaalta, esimerkiksi ryhmään kuulumisen tunne voi heikentää
autonomian kokemisen tunnetta, ja väärinymmärrettynä opetustyön autonomia voidaan
nähdä sellaisena, ettei kukaan voi puuttua yksittäisen opettajan toimintaan, jolloin mahdol-
lisuudet yhdessä oppimiseen katoavat.

Tulevaisuudessa organisaatiossa tulee henkilöstöä rohkaista tiimityöhön, mutta huo-
miota tulee kiinnittää siihen, mitkä tiimit työskentelevät parhaiten ja miksi sekä siihen, mitä
vaikutusta tiimeillä on organisaation osaston arkipäivän toimintaan (Dale 1994, 599). Esi-
merkiksi tiimien tiheä kokoontuminen ei sinällään takaa riittävää tehokkuutta tiimin toi-
mintaan.

Ryhmän jäsenten kykyyn oppia ja kehittyä yhdessä sisältyy olennaisesti ryhmän toisten
henkilöiden osaamisen hyödyntäminen. Leen (1997, 355) mukaan tiimipohjaiset organisaa-
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tiot, joissa on alhaisempi statushierarkia, rohkaisevat yksilöitä etsimään apua organisaation
toisilta jäseniltä.

Todellisen tiimin tulee olla syvällisesti sitoutunut asetettuun tarkoitukseensa. Tarkoitus
ei vain osoita toiminnan suuntaa jäsenille, vaan myös selkiinnyttää niitä kollektiivisia pyr-
kimyksiä, joita tiimiltä vaaditaan ja joita sen ajatellaan potentiaalisesti saavuttavan. Tiimille
asetetut tavoitteet eivät voi olla abstrakteja tai laajoja, ja siksi esimerkiksi tiimin käytössä
organisaation johdossa on syytä olla tarkkana. Johdon tehtäviä on vaikea esittää konkreetti-
sesti ja suorituksiin tähtäävinä. (Katzenbach 1997, 85.)

Yksittäisen opettajan toimiessa omalla tavallaan ratkaisevia ovat opettajan henkilökoh-
taiset näkemykset toiminnan laadusta. Ratkaisevaa on lisäksi se, onko opettaja motivoitunut
toimimaan mahdollisimman korkealla tasolla. Olettaa voisi, että ratkaisevaa on koulutusor-
ganisaation ilmapiiri eli se, millä tavalla ilmapiiri kannustaa yksittäistä opettajaa kasvamaan
ja kehittymään.

Unohtaa ei voi myöskään sitä, että suuri osa laatuongelmista aiheutuu riittämättömästä
kommunikoinnista. Organisaatioiden tulee kehittää tehokkaita ja vuorovaikutukseen rohkai-
sevia menetelmiä henkilöstön kaikilla tasoilla, henkilöstön keskuudessa sekä asiakkaiden ja
toimittajien välillä. (Dale 1994, 600.) Kommunikaatio edistää henkilöstön kykyä toimia ja
oppia yhdessä, mutta yhdessä oppiminen ei aina ole helppoa.

Tätä helppoutta tai vaikeutta selittää muun muassa se, että pedagoginen maailma koos-
tuu aina yksilöistä ja erilaisista ryhmistä, jotka ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.
Jatkuva vuoropuhelu mahdollistaa tehokkaan oppimisympäristön synnyn. (Jaakkola, Ropo
& Autio 1995, 95.)

Tehokkuuteen sisältyy myös ajatus ryhmän toiminnan kiinteydestä. Ryhmän kiinteyttä
idetään yhtenä tärkeimmistä ryhmän toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Se on luonteeltaan
kehittyvä ja prosessimuuttuja, johon sisältyy kypsymistä. Kiinteys vaihtelee ajan kuluessa
eri ryhmillä eri tavoin. Ryhmän kiinteyden ja tuloksellisuuden suhteesta ollaan enimmäk-
seen sitä mieltä, että kiinteys lisää tuloksellisuutta. Kuitenkin on todettava, että kiinteyden
ja tuloksellisuuden välinen yhteys ei ole selkeä. (Kanttura 1996, 131 - 135.) Kantturan
(1996, 142 - 143) mukaan tutkimuksissa on löydetty viitteitä jonkinlaisesta kiinteyden op-
timitasosta, jolloin hyvin korkea kiinteys voi heikentää tuloksellisuutta. Päämäärien hyväk-
synnän tiedetään vaikuttavan kiinteyden ja tuloksellisuuden suhteeseen. Kun kiinteä ryhmä
yhteisesti sopii alhaisista tulostavoitteista, ovat päätöksen vaikutukset vahvoja. Kiinteydellä
ja tuloksellisuudella on molemminpuolinen positiivinen kausaalisuhde vain silloin, jos
ryhmä on hyväksynyt organisaation päämäärät ja ryhmän vireystaso, työskentelymotivaatio
sekä innostus on korkea. Jos päämäärien hyväksyntä on vähäistä, kiinteys saattaa jopa hei-
kentää tuloksellisuutta.

Kun organisaation toimintaa tarkastellaan systeeminä, on ymmärrettävä se, kuinka jo-
kainen organisaation osa on vuorovaikutuksessa toisen osan kanssa. (Beckford 1998, 165
- 166.) Tämä havainto on tärkeää, jotta organisaation toiminta saadaan kokonaisuudessaan
osaksi laatutyötä. Ei siis riitä, että tarkastellaan joitakin tiettyjä osia, vaan tarkastelun on
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ulotuttava toiminnan kokonaisuuteen, ja siten toiminnan sopusointuisuuteen. Jos jokin toi-
minnan osa on heikkolaatuinen, se heijastuu helposti muiden alueiden laatuun.

Sallisin (1996, 81 - 82) mukaan laadun kehittyminen edellyttää organisaation henkilös-
tön toimimista harmonisesti. Laadun kehittäminen on kovaa työtä ja parhaiten sitä voidaan
saada aikaan toisten tuella. Yhdessä toimivan ryhmän jäsenten tulisi oppia työskentelemään
yhdessä. Organisaatiossa toimivat ryhmät voivat olla monenlaisia: sekoitetut tiimit akatee-
misen ja ei-akateemisen henkilöstön parissa. Tiimityö ei kuitenkaan ole asia, joka vain ta-
pahtuu. Kuten Crosby (1979, 126) on todennut, tiimityö ei sinällään ole osa luonnollista
inhimillistä toimintaa, vaan siihenkin on opittava. Kasvatusalalla odotetaan usein, että tii-
mityö vain tapahtuu. Me esimerkiksi voimme kutsua tiimiksi joukkoa ihmisiä, jotka vain
työskentelevät samassa ryhmässä tai samassa ohjelmassa.

Tehokkaasti ja onnistuneesti toimiva tiimi edellyttää tiimin jäsenten roolien määrittä-
mistä selvästi. Lisäksi se tarvitsee selvästi määritellyt päämäärät ja tavoitteet sekä työsken-
telyn perusresurssit. Tiimin on tiedettävä toimintansa rajat ja valtuudet, ja se tarvitsee toi-
mintasuunnitelman ja työskentelysäännöt. Tiimin työskentelyssä tärkeitä ovat myös erilaiset
ongelmanratkaisumenetelmät ja tiimin kyvykkyys yhteistoimintaan. Tällä kyvykkyydellä
tarkoitetaan esimerkiksi aloitteellisia keskusteluja, informaation ja mielipiteiden etsimistä,
ideoiden kirkastamista, yhteenvetoja, konsensuksen testausta ja ”portinvartijoina” toimi-
mista (esimerkiksi dominoivien puhujien kontrolloiminen, keskustelun kiinteänä pitämi-
nen). Tärkeää on samoin kompromissien tekotaito sekä luovuus erilaisten käsitysten ratkai-
semisessa. (Sallis 1996, 85 – 86.) Toisaalta kompromissien teossakin lienee rajansa. Voi-
daan kysyä, kenen etua tehtävät kompromissit loppujen lopuksi enää ajavat.

Spontaani, epävirallinen kommunikaatio ryhmän jäsenten kesken on ryhmän toiminnas-
sa olennaista. Näyttää jopa siltä, että ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus vaikuttaa
muita seikkoja enemmän ryhmän toimintaan. Yhteisten näkemysten ja yhteisen tietoperus-
tan omaaminen ovat ryhmän toiminnan perusedellytyksiä. (Juuti 1992, 128.) Hyvän kom-
munikaation merkitys ryhmän sisällä on tärkeää, ja se edellyttää ryhmältä tiettyä integri-
teettiä, tunteiden avointa ilmaisemista. Tässä asiassa ryhmän johtajalla on ratkaiseva rooli.
(Sallis 1996, 86.)

Mikään laatuohjelma ei lähde liikkeelle, ellei ylin johto ole täysin sen takana ja osoita
olevansa sitoutunut sen toteuttamiseen. Jokaisella laatua kehittävällä vaiheella on erilainen
johtamisen rakenne. Organisaatio ei voi siirtyä tasolta toiselle ellei rakenne muutu.
”Henkilöstön taso kertoo, milloin muutoksen tulee tapahtua.” (PA Consulting Group 1992,
34.)

On otettava huomioon, vaikka työryhmien kiinteyttä korostetaankin, että tiedon saami-
sen ja keskustelun taso saadaan yleensä nousemaan, jos eri työryhmissä on mahdollisimman
erilaisia ihmisiä. Aikaisemmin työryhmät pyrittiin kokoamaan siten, että niissä on mahdol-
lisimman samanlaisia tai samalla tapaa ajattelevia ihmisiä, jotta saavutettaisiin konsensus
käsiteltävistä asioista. Vaarana on tällöin, että ryhmä kokee toimintansa olevan korkealaa-
tuista, mutta pahimmillaan sen toiminnalla ei ole kosketuspintaa ympäröivään maailmaan.
(Lainema & Kaimio 1995, 156.) Tämän tyyppinen toiminta todentuu helposti korkeakou-
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lumaailmassa, jollei asiaa tiedosteta. Suunnittelu tapahtuu usein koulutusyksiköiden sisällä,
ja esimerkiksi elinkeinoelämän edustajat eivät osallistu tavoitteiden asetteluun tai toiminnan
arviointiin.
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4 Ilmapiiri laadun kehittämisen kontekstina

Useimmat laatuasiantuntijat painottavat asiakkaiden sekä laatutyövälineiden (Beckford
1998, 47) että organisaation johdon vastuuta laadun saavuttamisessa. Laatuun ja laatutyö-
hön voimakkaasti vaikuttavat lisäksi organisaation keskeiset toimijat ja heidän osaamisensa.
Koulutusorganisaatiossa keskeisessä asemassa ovat opiskelijat ja heidän osaamisensa,
opettajat ja heidän ammattitaitonsa sekä organisaation ulkopuoliset työ- ja elinkeinoelämän
edustajat tarpeineen ja odotuksineen.

Ostroff (1992, 968 - 969) on tutkimuksessaan todennut, että organisaation, jossa on
tyytyväisempi henkilöstö, on taipumus olla tehokkaampi kuin sellaisen organisaation, jossa
on vähemmän tyytyväinen henkilöstö. Vaikka tehokkuus ei suoraan olekaan laadun osate-
kijä, tulos antaa viitteitä siitä, että ilmapiirillä on myös laatuun yhteyksiä.

Seuraavassa tarkastellaan vaihtoehtoisia, osittain päällekkäisiä ja osittain Ruohotien
(1998) mallin jaottelun perustana olevia tekijöitä, jotka ovat vaihtoehtoisia tutkijan valitse-
malle tarkastelukulmalle.

4.1 Vaihtoehtoisia ilmapiirikontekstin painotuksia

Organisaation ilmapiiriin kiinnitetään valitettavan usein huomiota vasta silloin, kun ilmapii-
ri koetaan huonona. Ilmapiirillä voi olla positiivista vaikutusta opiskeluympäristöön tai se
voi toimia oppimisen esteenä. Oppilaitoksen ilmapiirin syntymiseen vaikuttavat elementit
ovat hyvin kompleksisia. Mikään tekijä ei yksinään määritä oppilaitosorganisaation ilmapii-
riä, sillä se on usean eri tekijän vuorovaikutusta. (Freiberg 1999, 208.)

Eräänä vaihtoehtoisena lähestymistapana ilmapiirin ja laadun yhteyksien tutkimisessa on
Litwinin ja Stringerin (1968, 80 - 82) organisaatioilmastojaottelu, jonka arvioinnissa pai-
notetaan työntekijöiden tunteita organisaation rakenteesta. Tärkeitä arvioinnin kohteita ovat
tällöin ryhmän velvoitteet, säännöt ja menettelytavat, vastuu, palkitseminen hyvin tehdystä
työstä, riskien ottaminen, yleinen hyvä toverihenki, tuki, jota saadaan muun muassa esimie-
hiltä, standardit eli implisiittiset ja eksplisiittiset asetetut tavoitteet, konfliktit eli tunne siitä,
kuinka paljon johto ja toiset työntekijät haluavat kuulla erilaisia mielipiteitä sekä identiteetti
eli tunne siitä, missä määrin henkilö kokee olevansa osa organisaatiota. Edellä mainitut
kohdat ovat kuitenkin löydettävissä myös Ruohotien (1998) mallista. Tämä tutkimus pai-
nottaa lisäksi henkilöstön käsityksiä, eli mukana on myös tiedollinen aspekti. Litwinin ja
Stringerin (1968) esittämät ulottuvuudet käsittelevät monipuolisesti työntekijöiden tunteita,
jolloin ratkaisevassa asemassa ovat henkilöstön havainnot organisaation ilmapiiristä.

Ilmastotekijät on viime aikoina sisällytetty myös organisaatioiden tehokkuusmalleihin.
Jos koulutusorganisaation ilmasto määritetään hyvin laajasti eli kattamaan organisaation
koko ympäristö, se vaikeuttaa ilmastotekijöiden ja niiden uniikin vaikutuksen tutkimista
opiskelijoihin. Creemers (1994) määrittääkin ilmastotekijät kapea-alaisemmin ja odottaa
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niiden vaikuttavan opiskelijoiden tuloksiin samalla tavalla kuin tehokkuustekijät tekevät.
Ilmastotekijöillä on siten Creemersin ja Reezigtin ajattelussa tehokkuustekijöiden vieressä
oma paikkansa. (Creemers & Reezigtin 1999, 30 – 31.)

Vaikka esimerkiksi Creemers ja Reezigt (1999, 43) korostavat organisaation ilmasto- ja
tehokkuustekijöiden erillisyyttä, he toetavat kuitenkin, että kehitettäessä koulutusorganisaa-
tiota on havaittavissa ilmeinen tarve integroida ilmasto- ja tehokkuustekijöiden tarkastelua
toisiinsa, jotta toiminta olisi tuloksellisempaa.

Työtyytyväisyys

Ilmapiirimittausta lähellä on työtyytyväisyyden mittaaminen. Vaikka kyseessä ovat eri kä-
sitteet, työtyytyväisyys vaihtelee usein sen mukaan, millaiset havainnot henkilöllä on orga-
nisaationsa ilmastosta (Hellriegel & Slocum 1974, 263). Kuitenkin Lawler (1995b, 92) kat-
soo, ettei työtyytyväisyyden ja työsuoritusten välillä ole voimakasta yhteyttä, ja että pa-
remmin suoriutujat näyttävät olevan hieman tyytyväisempiä kuin heikot suoriutujat.

Organisaation ilmapiiri on sukua työtyytyväisyydelle ihmissuhteiden, ryhmän kiintey-
den sekä tehtävään sitoutumisen osalta (Hellriegel & Slocum 1974, 263). Herzbergin (1968,
40 - 42) kaksifaktoriteoriassa työtyytyväisyys ja työtyytymättömyys ovat eri käsitteitä, ja
niitä luovat eri tekijät. Viihtyvyyden ja suorituksen välillä ei ole yksinkertaista syy-
seuraussuhdetta siten, että työtyytyväisyys johtaisi parempaan työsuoritukseen. Herzbergin
(1968) mukaan on olemassa kaksi toisistaan riippumatonta tarpeiden ryhmää, jotka vaikut-
tavat käyttäytymiseen eri tavoin. Tyytymättömyyttä työssään kokevat ihmiset kiinnittävät
huomiota työympäristöönsä, ja tyytyväisiksi itsensä kokevat kiinnittävät taas huomiota itse
työhön.

Herzbergin (1968) mallia voidaan kritisoida muun muassa siitä, että hänen näkemyksen-
sä ihmisestä pohjautuu kaksijakoisuuteen tarpeiden yksisuuntaisuudesta ja tapausperustei-
sesta luokittelujärjestelmästä (Locke 1976, 1310 - 1311). Ensimmäisen ryhmän muodosta-
vat hygieniatekijät, jotka kuvaavat ihmisten ympäristöä, ja niillä on ensisijainen merkitys
tyytymättömyyden ehkäisemisessä. Toisen ryhmän muodostavat motivaatio- eli kannuste-
tekijät, jotka motivoivat ihmisiä tehokkaasti parempiin suorituksiin. Johdon ja esimiesten
tehtävänä on juuri motivaatiotekijöiden kannustevaikutusten huomioon ottaminen, koska
niitä painottamalla on mahdollista vaikuttaa työtyytyväisyyden ohella myös yksilön työsuo-
rituksen määrään ja laatuun. (Mäkelä, Tunturi & Nojonen 1998, 598.)

Hygieniatekijät kuuluvat työn ulkoisiin puitteisiin eli työympäristöön ja niihin olosuhtei-
siin, joissa yksilö suorittaa työtään. Hygieniatekijöihin liittyvät tarpeet poistavat yleensä
tyytymättömyyden ja työn tuloksen vähentymisen, mutta eivät välttämättä motivoi parem-
piin työsuorituksiin. Niihin vaikuttaminen parantaa työssä viihtymistä ja poistaa työtyyty-
mättömyyden syitä, mutta näillä ei ole välitöntä vaikutusta työsuoritusten määrään tai laa-
tuun liittyvää vaikutusta. (Mäkelä ym. 1998, 598.)
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Motivaatiotekijöitä ovat työsaavutukset, ammatillinen kehittyminen, tunnustuksen saa-
minen muilta eli työsuorituksen arvostus; haasteelliseksi, mielenkiintoiseksi tai kehittäväksi
koettu työ; vastuu ja sen kasvaminen ammatillisen kehittymisen mukana, kehittymismah-
dollisuudet sekä varsinainen uralla eteneminen. Jälkimmäisten vaikutus asenteisiin on en-
siksi mainittuja pitkäkestoisempi. (Mäkelä ym. 1998, 598.)

Yleisimpiä tyytymättömyyden lähteitä työssä ovat Herzbergin (1968, 40 - 42) mielestä
organisaation selkiintymättömät tavoitteet ja byrokraattiseksi koettu hallinto, toimimattomat
esimies-alaissuhteet, viestintään liittyvät puutteet, ongelmalliset henkilösuhteet sekä työs-
kentelyn ulkoiset olosuhteet. Saloniemi ja Oksanen (1997, 95) ovat omassa tutkimukses-
saan tutkiessaan psykososiaalisen alueen muuttujia käyttäneet seuraavaa jaottelua: suhde
lähimpään esimieheen, työpaikan ristiriidat ja ilmapiiri. Ilmapiirin tarkempi jaottelu on työ-
paikan töiden organisointi, luottamus, avoimuus, informaation kulku, työssä saatava sosiaa-
linen tuki, työn sisältö- ja aika-autonomia, työn tarjoamat tyydytyksen lähteet, sekä uhka
töiden loppumisesta. Todettava on, että merkittävä osa Ruohotien (1998) mittarin jaottelus-
sa esiintyneistä tekijöistä sijoittuu Herzbergin (1968) motivaatiotekijöihin.

Työelämän laatu

Tunteiden ja työtyytyväisyyden lisäksi ilmapiiriä tutkittaessa voidaan tutkia yleisemmin
työelämän laatua. Työelämän laatua tutkittaessa käyttäytymistieteissä liitetään työelämän
johtamismalleihin ja -teorioihin sekä kehittämisstrategioihin. Tällöin tavoitteellista toimin-
taa ja tehokkuutta pidetään arvoina, joiden kautta työtä ja työelämää analysoidaan. Hyvin-
vointiteoreettinen ja käyttäytymistieteellinen tutkimus eivät ole toisiaan poissulkevia, sillä
käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa korostetaan tuloksellisuuden ja työntekijän hyvin-
voinnin suhdetta, koska ihmiset, jotka voivat työssään hyvin, myös työskentelevät tehok-
kaasti. (Nakari 1996, 12.)

Nakarin (1996, 13 - 14) mukaan 1970-luvulta 1990-luvulle siirryttäessä työelämän laa-
dun tutkimisen painotus on siirtynyt työntekijöiden ja ryhmien työstä koko organisaation
toiminnan kehittämiseen. Tämä muutos on merkinnyt myös sitä, että henkilöstösuunnittelu
on pyritty liittämään organisaation saumattomaksi osaksi, ja kehittämisen kohteena on täl-
löin koko henkilöstötyön alue rekrytoinnista organisaatiorakenteen muotoiluun.

Tässä tilanteessa laatukysymykset nousevat merkitykselliseen asemaan. Lähestymistavat
korostavat henkilöstöresurssien merkitystä työorganisaatioiden tulokselliselle toiminnalle.
Työelämän laatu -ulottuvuuden tutkimuskohteiksi tulevat tällöin motivointi, työn sisältö,
vaikutusmahdollisuudet sekä osallistava johtaminen ja yhteistoiminta. Samalla pidetään tär-
keänä sitä, että hyvät työolot, korkea tarpeiden tyydytyksen aste ja työyhteisön hyvä sosi-
aalinen toimivuus mahdollistavat henkilöstön sitoutumisen. Muutoksia on ajan mukana ta-
pahtunut siinä, millä tavoin näihin tekijöihin pyritään vaikuttamaan. (Nakari 1996, 13 - 14.)
Lähestymistavassa on päällekkäisyyttä ilmapiirimittausten kanssa. Kuitenkin, jos mukaan
halutaan koko henkilöstötyön alue, painottuu ilmapiiritarkastelu eri tavoin. Mukaan tulevat
enemmän tekniset ratkaisut, kuten rekrytointi.
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Tarkasteltavaksi tulee samalla työyhteisön koko, josta esimerkiksi Nakari (1996, 71) on
todennut, että sillä ei ole suoraviivaista vaikutusta työelämän laatuun. Kuitenkin pienillä
työyhteisöillä on suhteiden henkilöitymisen vuoksi suurempi taipumus olla joko erittäin
hyviä tai erittäin huonoja. Suuret työyhteisöt sen sijaan sijoittuvat helpommin keskitason
työyhteisöjen joukkoon.

Nakari (1996, 72) korostaa sitä, että jos työelämän laatu on hyvä, työn sisältö koetaan
vahvasti motivoivaksi ja tämä laatu lieventää työpaineiden negatiivisia vaikutuksia. Tällöin
vaikutusmahdollisuudet erityisesti työprosessiin ja omaan työhön kohdistuviin muutoksiin
ovat hyvät. Työpaikalla vallitsee avoin ilmapiiri ja keskinäinen luottamus, ristiriitatilanteita
syntyy harvoin, ja niihin pyritään löytämään kaikkia hyödyntävät ratkaisut. Esimiehen toi-
mintaa kuvaa tällöin osallistuminen ja innostavuus. Yhteisössä voidaan havaita voimakasta
sosiaalista tukea sekä työtovereilta että esimiehiltä,

Huonoa työelämän laatua puolestaan leimaa vähäisempi työn sisällöllinen palkitsevuus,
työpaineiden kasautuminen, henkilöstön vähäiset mahdollisuudet olla aktiivinen toimija
omaan työhön ja työyhteisöön liittyvissä asioissa, sulkeutunut ja ryhmäkuntainen ilmapiiri
sekä työyhteisön ristiriidat, joita ei ratkota. Esimies on tällöin etäinen, ja hän tukeutuu tiet-
tyihin henkilöstöryhmiin. Tuloksellisuusongelmia koetaan runsaasti, ja ne kohdistuvat työ-
prosessiin sekä työyhteisön toiminnan epämääräisyyteen. Tällaista työyhteisöä voidaan pi-
tää jopa kriisiytyneenä. (Nakari 1996, 72.)

Työelämän laatua lähellä on käsite "organisaation terveys", jota esimerkiksi Hoy ja
Feldman (1999, 98) käyttävät. Terveellä organisaatiolla tarkoitetaan organisaatiota, jossa
ammatilliset, johtamiseen liittyvät ja institutionaaliset tasot ovat sopusoinnussa, ja organi-
saatio tyydyttää sekä välineellisiä että ilmaistuja tarpeita. Organisaatio selviytyy menestyk-
sellisesti ulkopuolisista häiritsevistä voimista huolimatta ja suuntaa energiansa kohti pää-
tehtäväänsä. Organisaatioissa on tällöin sopusointuiset suhteet opettajien, hallinto- ja luot-
tamushenkilöstön välillä. Tällaiset koulut keskittävät energiansa suoriutuakseen instrumen-
taalisista tavoitteista, intellektuaalisen kasvun tavoitteista sekä henkisen kasvun ja kehitty-
misen tavoitteista. (Hoy & Feldman 1999, 87.) Luottamushenkilöstöltä tämä edellyttää sitä,
että he toisaalta luottavat asiantuntijavalmisteluun, mutta toisaalta ovat myös kykeneviä
vaatimaan tarvittaessa toimintaan muutoksia. Luottamushenkilöstön toiminta on entistä
vaativampaa koulutusorganisaation johtamisessa, koska se edellyttää asioihin perehtymistä
asioiden monimutkaisuuden ja monitasoisuuden vuoksi.

Hoyn ja Feldmanin (1999, 98) näkemyksen mukaan terveet koulutusorganisaatiot ovat
parempia paikkoja työskennellä ja opiskella kuin "sairaat" koulutusorganisaatiot. Opetus-
henkilöstö on tuottavampaa, hallintohenkilöstö on reflektoivampaa ja opiskelijoiden suori-
tukset ovat korkeampitasoisia. Kaiken kaikkiaan opiskeluympäristö on järjestyksessä ja se
otetaan vakavasti. Opetushenkilöstö uskoo opiskelijoiden voivan menestyä ja opiskelijat
ovat sitoutuneet tekemään asiat hyvin.

Hoy ja Feldman (1999, 87) kuvaavat organisaation terveyteen liittyviä dimensioita seu-
raavasti: instituutiotasolla keskeistä on institutionaalinen yhtenäisyys, jolla tarkoitetaan
koulun kykyä selviytyä ympäristönsä kanssa tavalla, joka edistää ja ylläpitää sen ohjelmien
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kasvatuksellista yhtenäisyyttä; opetushenkilöstö on suojattu järjettömältä yhteisöltä ja van-
hemmilta tulevilta vaatimuksilta.

Johtamistasolla olennaista on rehtorin vaikutus. Rehtorilta edellytetään henkilöstön ja
sen hyvinvoinnin huomioonottamista, joka tarkoittaa tukemista, avoimuutta sekä kollegiaa-
lisuutta. Johdon toiminnassa on tärkeää myös aloitteellisuus, joka on sekä tehtävä- että suo-
ritusorientoitunutta. Johdon tulee selvästi esittää työhön kohdistuvat odotukset, suoritus-
standardit ja menettelytavat. (Hoy & Feldman 1999, 87.) Selkeän esittämisen vaatimus on
ymmärrettävä, mutta asettaa johdon haasteelliseen asemaan. Ongelmallista voi olla sekin,
että opetushenkilöstö ei ehkä haluakaan olla pelkästään selkeiden ohjeiden mukaan toimiva,
vaan haluaa itse kehittää toimintamallejaan.

Korkeakouluissa on tärkeää akateemisen erinomaisuuden tavoittelu, jolla tarkoitetaan
korkeiden, mutta saavutettavissa olevien tavoitteiden asettamista opiskelijoille tai sitä, että
opiskeluympäristössä uskotaan opiskelijoiden kykyyn päästä korkeisiin suorituksiin ja
opiskelijat työskentelevät lujasti ja kunnioittavat niitä, jotka suoriutuvat akateemisesti hy-
vin. (Hoy & Feldman 1999, 88.)

Tällöin keskeistä on myös moraali, jolla tarkoitetaan muun muassa tiedekunnan jäsenten
avoimuutta, innostuneisuutta ja toisiinsa luottamista. Opetushenkilöstö pitää tällöin toisis-
taan, työstään ja he auttavat toinen toistaan. He ovat ylpeitä koulustaan ja tuntevat työssään
saavuttamisen mielekkyyttä. Opetushenkilöstön keskuudessa tärkeää on lisäksi tietty yhte-
näisyys. (Hoy & Feldham 1999, 87 - 88.) Tätä yhtenäisyyden vaatimusta voidaan myös kri-
tisoida. Varsinkin korkeakouluorganisaatiossa voidaan yhtenäisyys kyseenalaistaa korkea-
koulun asiantuntijaluonteen vuoksi. Yhtenäisyyden tunteeseen liittyy sekin, millä tavoin
henkilöstö kokee toiset työyhteisön jäsenet ja miten suhtaudutaan toisen auttamiseen. Ky-
seessä on tällöin ikään kuin organisaation sisäinen palvelukyky.

Sisäinen palvelukyky

Sisäisellä palvelukyvyllä tarkoitetaan yksikön sisäistä kykyä tuottaa palveluja, ja se sisälly-
tetään usein osaksi työelämän laatua. Siihen vaikuttavat esimerkiksi henkilökunnan osaa-
mistaso, työilmapiiri ja motivaatio, yksikön johtamistapa sekä sisäiset yhteistyösuhteet.
(Työskentelyilmapiiri teknisen palvelutuotannon organisaatioissa 1993, 3.) Ilmapiirialueen
kanssa päällekkäisiksi muodostuvat tällöin johtamistapa sekä yhteistyösuhteet.

Kaupunkiliiton Tekpa-projektin (Teknisen palvelutuotannon kehittämisprojekti) loppu-
raportissa (Työskentelyilmapiiri teknisen palvelutuotannon organisaatioissa 1993, 3.) tode-
taan, että sisäisellä palvelukyvyllä on katsottu olevan yhteys toiminnan tuloksellisuuteen
(esimerkiksi Kevätsalo 1999). Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että kun yksikkö on työil-
mapiiriltään hyvä, henkilöstö on motivoitunutta ja yksikössä vallitseva johtamistapa ottaa
huomioon henkilöstön, yksikkö kykenee tuottamaan palveluja siten, että asiakkaat ovat
tyytyväisiä. Tarkastelutavassa on yhtymäkohtia tutkimuksen kohteena olevaan laatu- ja il-
mapiiritekijöiden yhteyksiin.
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Tekpa-projektin loppuraportin (1993, 3) mukaan tarkkaa tutkimustietoa siitä, minkälai-
nen yhteys sisäisellä palvelukyvyllä on toiminnan tehokkuuteen, ei kuitenkaan ole olemas-
sa. Sisäisen palvelutason ja tehokkaan toiminnan välillä ei raportin mukaan olisi suoraa syy-
seuraussuhdetta, eli hyvä sisäinen palvelutaso ei takaa aina tehokasta toimintaa. Sisäistä
palvelukykyä pidetään mieluummin tehokkaan toiminnan edellytyksenä kuin sen takaajana.
Tekpa-projektin loppuraportissa esitetäänkin työyhteisöjen toimintaa luonnehtiva nelikent-
tä, jossa ulottuvuuksina ovat tehokkuus ja sisäinen palvelukyky.

Taulukko 8. Työyhteisöt tehokkuuden ja sisäisen palvelukyvyn nelikentässä (Työskentelyil-
mapiiri teknisen palvelutuotannon organisaatioissa 1993, 3.)

Tehokkuus

Korkea Matala

Hyvä

kehittynyt työyhteisö lintukotoyhteisöSisäinen palvelukyky

Huono lintukotoyhteisö kriisiyhteisö

Esitettyä mallia voidaan kuitenkin kritisoida niissä organisaatioissa, joissa tehokkuus on
korkea, mutta sisäinen palvelukyky on huono. Yhteisöä leimaa ehkä enemmänkin piiskuri-
mainen yhteisötoiminta, eikä kyseessä ole niinkään lintukotoyhteisö.

Eräänä vaihtoehtona olisi kohdentaa tarkastelu organisaation psykososiaaliseen työym-
päristöön ja sen suhteeseen laatuun. Psykososiaalinen työympäristö muodostuu suoritetta-
vasta perustehtävästä, työn tekemisessä tarvittavista valmiuksista, työn organisoinnista,
työn ja vastuun jaosta, yhteistyöstä, yksilöllisestä käyttäytymisestä työyhteisössä sekä työn
johtamisesta (Soini, Vahtera, Joki, Aaltonen, Bifeldt, Lähteenmäki & Utriainen 1997, 9).
Tässä työssä käytettävä ilmapiirikäsite sisältää psykososiaaliseen työympäristöön sisälly-
tettyjä asioita, mutta esimerkiksi työssä tarvittavia valmiuksia ei ole mukana lainkaan.

Laatukulttuuri

Ilmapiiritutkimusten yhteydessä liikutaan lähellä organisaation sosiaalista rakennetta sekä
kulttuuria koskevia asioita. Tutkimusmenetelmän valinta vaikuttaa olennaisesti siihen, millä
tasolla organisaation toimintaa tutkitaan. Kulttuuritarkastelukulma on ilmapiiritarkastelu-
kulmaa pitkäaikaisempi, ja se painottuu strategisiin asioihin. Toisaalta, jos ryhmän jäsenet
ovat omaksuneet kulttuurin arvot, ilmapiiri on hyvä (Fairholm 1994, 43.) Laatuasioiden tut-
kimisen yhteydessä esimerkiksi Silén (1995) korostaa kulttuurinäkökulman mukaan otta-
mista laadun kehittämiseen ja tutkimiseen.
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Organisaation kulttuurilla ymmärretään ensinnäkin arvoja, normeja, asenteita, roo-
liodotuksia ja jokaisen organisaation omia erityispiirteitä. Toiseksi se sisältää yhteisön yk-
silöjäsenten ja ryhmien väliset sosiaaliset suhteet ja niiden laadun, mukaan luettuna palkit-
semissysteemit ja vallan symbolit. Kolmanneksi se sisältää jäsenten käyttäytymistavat, mu-
kaan luettuna roolit ja kommunikaatio. Organisaation sosiaalisella systeemillä on suurin
vaikutus sellaisiin tekijöihin kuin motivaatio, luovuus, innovatiivinen käyttäytyminen ja
tiimityö. (Lewis & Smith 1997, 85 - 86.)

Tämä kaikki on merkittävää organisaation laatukulttuurissa, joka kuvastaa muun muassa
sitä, millaisiksi organisaation jäsenten arvot ja normit sekä käyttäytymistavat muotoutuvat
suhteessa toiminnassa tavoiteltavaan laatuun. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, miten hen-
kilöstö suhtautuu opiskelijoiden antamaan palautteeseen. Jäsenten käyttäytymistavat tässä
yhteydessä puolestaan voivat kuvata esimerkiksi henkilöstön rooleja organisaatiossa tehtä-
vässä laatutyössä.

Korkeakoulujen henkilöstöä ei juurikaan ole tarkasteltu kulttuurinäkökulmasta, joten
korkeakoulujen toimintaa analysoitaessa olisikin oleellista määrittää niitä kontekstuaalisia
toimintatapoja, joissa akateemiset yhteisöt toimivat (Välimaa 1995, 81 - 83). Tässä yhtey-
dessä on todettava, että kulttuurin tutkimus edellyttää laadullisia tutkimusmenetelmiä, eikä
niitä juurikaan voida selvittää empiirisillä menetelmillä, ja siksi tämä tutkimus kohdenne-
taan selvästi vain organisaation ilmapiiriin.

Kulttuuri on sisällöltään ilmapiiriä laajempi, koska se kiinnittyy enemmän vallitseviin
arvoihin, historialliseen kontekstiin sekä filosofiaan, ja se sisältää jäsentensä kognitiivisia
ajatuksia sekä tuntemuksia asioiden hyvyydestä ja hyväksyttävyydestä. (Fairholm 1994,
43.) Juuti (1991, 120) toteaakin, että ihmisten tekemät havainnot ja heidän tietoisen ajatte-
lunsa avulla tekemät johtopäätökset, jotka kiteytyvät heidän uskomuksiinsa siitä, millainen
organisaatio on, mikä siellä on arvostettua, sallittua, kiellettyä, toivottua, vaikuttavat heidän
käyttäytymiseensä organisaatiossa.

Organisaation ilmapiiri nähdään kulttuurin osatekijänä. Tätä voidaan perustella Fairhol-
min (1994, 43) toteamuksella, että ilmapiiri keskittyy toiminnan yksityiskohtiin. Se on ai-
kasidonnaista, ja tarkastelu tapahtuu lyhyemmällä aikavälillä. Ilmapiiri on sen funktio, mi-
ten yksilöt havaitsevat organisaation tietyllä hetkellä. Yksiselitteistä ei näiden ilmiöiden
toisistaan erottaminen kuitenkaan ole. Jos henkilöstö tekee ilmapiirikokemustensa perus-
teella johtopäätöksiä Juutin (1991) esittämällä tavalla, ei voi välttyä ajatukselta siitä, että
ilmapiiri olisi mitä olennaisin vaikuttaja myös laatutyössä.

Eräänä tarkastelumallina on lisäksi ilmapiirin ja organisaation tehokkuuden yhteistar-
kastelu, josta esimerkkinä on Creemersin ja Reezigtin (1999, 31) kehittelemä malli. Heidän
mallissaan kouluilmasto käsittää fyysisen ympäristön, sosiaalisen systeemin, järjestäyty-
neen kouluympäristön sekä opettajien käyttäytymiseen ja opiskelijoiden saavutuksiin koh-
distuvat odotukset. Luokkahuoneilmasto käsittää luokan fyysisen ympäristön, sosiaalisen
systeemin, järjestäytyneen luokkahuoneympäristön sekä odotukset, jotka kohdistetaan opis-
kelijoiden suorituksiin.
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Koulutusorganisaation tehokkuuteen sekä luokkatehokkuuteen sisältyy opetuksen laatu,
oppimiseen tarvittava aika sekä mahdollisuudet oppimiseen. (Creemers & Reezigt 1999, 31
- 32.) Nämä tekijät ovat siten laatutekijöitä, joiden taso näkyy opiskelijoiden hyvissä suori-
tuksissa.

Luokkatasolla opetuksen laatu näkyy opetussuunnitelmissa, ryhmissä käytetyissä me-
nettelytavoissa sekä opettajan käyttäytymisessä. Opetussuunnitelmassa keskeistä ovat ta-
voitteiden ja sisältöjen täsmällinen ilmaisu ja järjestys, sisällön rakenne ja selkeys, etenemi-
sen organisointi sekä arviointi, palaute sekä parannusohjeet. Ryhmämenetelmissä koroste-
taan muun muassa yhteistoiminnallista oppimista. Opettajan työskentelyssä painotetaan
luokan johtamista, kotitehtävien antoa, selkeää tavoitteiden asettamista, sisältörakennetta,
esityksen selkeyttä, kysymysten asettelua ja arviointia sekä palautetta. (Creemers & Reezigt
1999, 31 - 32; Creemers 1994.) Opetussuunnitelman sisällön rakenne ja selkeys lienevät
niitä vaikeimmin arvioitavia koulutuksen laadun tekijöitä. Mitä opiskelijat todella oppivat,
ja millaiset koulutuksen tulokset saadaan lopulta aikaan, ovat tärkeitä, mutta vaikeasti arvi-
oitavia asioita.

Laatu osana koulun tehokkuutta puolestaan sisältää luokkahuoneen säännöt, arviointi-
politiikan sekä evaluointisysteemin, ohjauksen ja ammatillisuuden politiikan (Creemers &
Reezigt 1999, 33; Creemers 1994). Tässä yhteydessä liikutaan auditoinnin alueilla.

4.2 Ilmapiirin väliintuleva luonne

Organisaation ilmapiiriä pidetään tutkimuksissa yleensä väliintulevana muuttujana, jolla
tarkoitetaan sitä, että ilmapiiri nähdään sarjana muuttujia, joihin organisatoriset tekijät vai-
kuttavat, ja jotka osaltaan voivat vaikuttaa esimerkiksi motivaatioon, tyytyväisyyteen ja
suorituksiin (Ruohotie 1983, 153; Lawler, Hall & Oldham 1974; Chung 1977, 184).
Laatutyössä ei ilmapiiriä ole erityisemmin käsitelty, ehkä osittain sen väliintulevan luonteen
vuoksi. Litwinin ja Stringerin (1968, 188 - 189) mielestä organisaation ilmapiiri luo henki-
löstön keskuudessa tietyntyyppisiä uskomuksia ja odotuksia siitä, millaisia seuraamuksia
tulee tietyistä toiminnoista, ja se osoittaa tyytyväisyyttä ja turhautumista. Tässä mielessä
ilmapiirillä voisi olla vaikutuksia laatuun ja laatutyöhön.

Organisaation ilmapiiri vaikuttaa ihmisiin luomalla tietynlaista motivaatiota, ja se vai-
kuttaa samalla työtyytyväisyyteen ja työn tuloksiin. Ilmapiiri voi vaikuttaa siihenkin, miten
palkitsevaksi henkilöstö kokee työnsä ja siihen, miten todennäköisenä työlle asetettujen ta-
voitteiden saavuttamista pidetään. (Ruohotie & Honka 1999, 120.) Erilaiset ilmapiirit sti-
muloivat tai herättävät erilaista motivaatiota, aiheuttavat selvästi erottuvia asenteita työnte-
kijöissä suhteessa toisiin työntekijöihin. Nämä kaikki tekijät voivat olla keskeisiä organi-
saation toiminnan laadussa.

Creemersin ja Reezigtin (1999, 43, 36) mukaan koulutusorganisaation ilmapiiritekijöillä
on vaikutuksensa myös opiskelijoiden suorituksiin. Creemers ja Reezigt (1999) näkevät il-
mapiiritekijät välineinä siihen, että organisaatiot saavuttavat haluamansa tulokset eli toimi-
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vat tehokkaasti. Heidän mukaansa, kun koulutusorganisaatiota kehitetään siten, että se pa-
rantaa opiskelijoiden suorituksia, niin kehitettävät asiat koskevat pakostakin sekä ilmapiiri-
että tehokkuustekijöitä.

Jokaisella organisaatiolla on ilmasto, joka värittää ihmisten havaintoja ja tuntemuksia
työympäristöstään. Ilmastoon vaikuttaa Myersin (1970, 109 - 110) mukaan organisaation
koko, toiminnan luonne, sen ikä, sen sijainti, työnvoiman kokoonpano, sen johtamispoli-
tiikka, säännöt ja ohjeet, arvot sekä niiden johtajien tyyli. Monet näistä tekijöistä ovat dy-
naamisia ja vuorovaikutteisia, mutta jotkut asioista ovat suhteellisen pysyviä, niillä on tai-
pumus stabiloitua.

Haasteellista ilmapiiritutkimisessa on organisaation ulkopuolisten tekijöiden vaikutta-
minen organisaatioon sekä suorasti että epäsuorasti (Field & Abelson 1982, 182). Esimer-
kiksi nyt tutkimuksen kohteena olevan ammattikorkeakoulun ylläpitäjällä on muitakin op-
pilaitoksia ylläpidettävänään, joten ylläpitäjän tekemät, kaikkia oppilaitoksia koskevat, rat-
kaisut vaikuttavat keskeisesti ammattikorkeakoulun toimintaan sekä sen ilmapiiriin. Osa
tehtävistä päätöksistä vaikuttaa suoraan korkeakoulun ilmapiiriin, ja osa välittyy toimintaan
välillisinä.

Yksittäisen organisaation ilmapiiriin kohdistuvan mittauksen perusteella on tulosten kä-
sittelyssä noudatettava erityistä varovaisuutta, koska yksittäinen mittaus on rajallinen nä-
kemys organisaation ilmapiiristä, ja se voi parhaimmillaankin vain täydentää ilmiöstä saa-
tavaa muuta tietoutta (Schneider & Bartlett 1970, 510). Tässä tutkimuksessa yhden mittauk-
sen rajallisuus on otettu vakavasti. Rajallisuuden myöntämistä osoittaa myös sen tunnusta-
minen, että tutkimuskohteena olevat käsitykset ovat muuttuvia, ja niistä saatavat tulokset
osoittavat käsitysten tilaa vain tiettynä hetkenä.

Keskeisinä alueina ilmapiirikokonaisuudessa ovat esimerkiksi yksilötason tarve au-
tonomiseen toimintaan tai palkitseminen. Näitä ei ylläpitäjähallinnon tasolta katsottuna eh-
kä nähdä mahdolliseksi tehdä korkeakoulun sisällä. Jos ylläpitäjäkokonaisuudessa halutaan
pyrkiä tasa-arvoiseen ja tietyllä tapaa tasalaatuiseen toimintaan, ei tämä pyrkimys luo par-
haita edellytyksiä korkeakoulun kehittymiselle, sillä ilmapiirissä keskeisinä asiana ovat ko-
kemukset osaamisen monipuolisesta hyödyntämisestä. Ylläpitäjän päättäessä toimia tasa-
arvoisesti se ei aina edellytä parhaan mahdollisen asiantuntemuksen käyttöä eri tehtävissä
vaan sitä, että eri tahojen edustajat voivat yhtälailla vaikuttaa tehtäviin päätöksiin. Toisaalta
voi olla niinkin, että jos ylläpitäjähallinto asettaa voimakkaita kokonaisuuden hallintaan
kuuluvia vaatimuksia, se voi myös tukea korkeakouluyhteisön sisäisen toiminnan kiinteyttä.

Organisaation ulkopuolisten tekijöiden vaikutuksia ei tässä tutkimuksessa selvitetä eikä
myöskään sitä, mitkä asiat loppujen lopuksi aiheuttavat niitä käsityksiä korkeakoulun ilma-
piiristä, joita tuloksina saadaan. Tulosten analyysin yhteydessä toki työn tekijällä on mah-
dollisuus päätellä ulkopuolisten tekijöiden mahdollista osuutta henkilöstön kokemuksissa,
mutta näiden syiden selvittäminen ei sisälly tutkimuksen tavoitteisiin.

Väliintulevuudessa ilmapiiri voidaan nähdä myös siten, että ilmapiirillä on vaikutusta
organisaation menestymiseen ja tuottavuuteen. Ruohotie (1990, 98) on todennut erilaisten
epävarmuustekijöiden heikentävän organisaation ilmapiiriä, joka voi aiheuttaa sen, että
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työntekijät kokevat ilmapiirin uhkaavaksi, kannustamattomaksi ja kehitystä jarruttavaksi,
joka puolestaan aiheuttaa luovan panoksen heikkenemistä sekä tuottavuuden laskua.

Tuottavuuteen sisältyy muitakin tekijöitä. Jos organisaatio haluaa menestyä eli olla
tuottava, sen tulee Middlehurstin ja Gordonin (1995, 278 - 279) mukaan huolehtia muun
muassa seuraavista asioista: pitkällä aikavälillä tapahtuvan henkilöstön rohkaisemisen ja
kehittymisen painottaminen, osallistava johtaminen, innovatiiviset työskentelytavat, joissa
henkilöstö reflektoi suorituksiaan, ympäristöään sekä mahdollisuuksiaan, oppivat kokemuk-
sistaan ja ovat kekseliäitä, luovia ja joustavia, asiakasorientoituneisuus, jonka kautta myös
henkilöstö saavuttaa tyytyväisyyden.

Työsuorituksen ja organisaatioilmaston välillä on merkittävä suhde, joka ei kuitenkaan
ole yhtä helposti ymmärrettävää tai vakuuttavaa kuin suhde työtyytyväisyyden ja ilmaston
välillä (Hellriegel & Slocum 1974, 271). Ilmapiirin myönteinen vaikutus työsuoritukseen ja
työtyytyväisyyteen toteutuu vain silloin, kun organisaation jäsenissä virittyy suoritusmoti-
vaatio, ja heille tarjoutuu mahdollisuuksia tarpeiden tyydyttämiseen (Ruohotie 1990, 97).
Downey, Hellriegel ja Slocum (1975, 154) ovat todenneet, että henkilön persoonallisuuden
ja ilmastotekijöiden väliset suhteet sekä niiden vaikutukset työtyytyväisyyteen ja suorituk-
seen on odotettua mutkikkaampi tapahtuma, ja yksiselitteisiä tulkintoja on vaikea tehdä.
Steersin (1976, 10 - 11) mielestä osallistuminen, päämäärien haasteellisuus ja niiden tarkka
määrittely ovat yhteydessä työtyytyväisyyteen sekä työhön osallistumiseen. Palaute on yh-
teydessä tyytyväisyyteen, mutta ei osallistumiseen, eikä kilpailulla vertaisryhmien kanssa
ollut kummankaan kanssa yhteyttä.

Downey, Hellriegel ja Slocum (1975, 149) katsovat, että ihmiset, jotka kokevat yhden-
mukaisuutta ympäristönsä kanssa saattavat olla tehokkaampia suoriutujia ja ilmaisevat
enemmän työtyytyväisyyttä kuin ne henkilöt, jotka kokevat näiden asioiden puutetta. Ilma-
piirissä keskeistä on edistää kehitysmyönteisyyttä sekä antaa henkilöstölle vaikutusmahdol-
lisuuksia ja vastuuta. Tämä siksi, että nämä asiat ovat vahvoja lähtökohtia organisaation
menestymiselle. (Ylöstalo 1999a, 140.) Laatutyön taustalla lienee aina ajatus toimia huip-
puyksikkönä eli menestyjänä.

Ruohotie (1990, 97 - 98) on suorittanut ilmapiirityyppien vertailua yksilö- ja ryhmäta-
solla sekä suhteessa yksilö- ja ryhmäkohtaisiin tuotoskriteereihin. Ilmapiirin vaikutus tuot-
tavuuteen on ilmeisesti voimakkain silloin, kun työntekijät voivat säädellä itse työn tulok-
sia. Tarkastelussa on todettu, että suoritusorientoitunut ja ihmiskeskeinen ilmapiiri tuottavat
usein parhaimpia tuloksia, vaikkakaan ne eivät takaa näitä tuloksia.

Opetushenkilöstön työn luonne mahdollistaa työn itsenäisen ja autonomisen tekemisen,
ainakin opetuksen osalta. Kun edellä esitettyä suhteutetaan opetustyöhön, niin ongelmia voi
aiheuttaa se, että työn tulosten säätelyyn osallistumisen asteen määrittäminen on opetushen-
kilöstön keskuudessa vaikeaa. Kysymykseksi nousee esimerkiksi se, missä määrin yksittäi-
nen opettaja kykenee vaikuttamaan opiskelijoidensa oppimisen tuloksiin tai heidän valmis-
tuessaan työhön sijoittumiseen. Työn lopputulokseen koulutusorganisaatiossa on niin monia
tekijöitä, että yksittäisen henkilön toiminnan vaikuttavuuden arviointi on vaikeaa, ellei suo-
rastaan mahdotonta.
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Suoritusorientoituneessa ilmapiirissä on esimiehellä ratkaiseva rooli ilmapiirin luomi-
sessa. Olennaista on se, missä määrin henkilöstö saa suorituksiinsa liittyvää palautetta ja
itsenäistä toimintavapautta, missä määrin he samaistuvat työhönsä ja tiedostavat vastuunsa
organisaatiota ja ryhmää koskevien päämäärien tavoittelussa. (Ruohotie 1990, 97 - 98.) Oi-
kealle tasolle asettunut suoritusorientoitunut ilmapiiri rohkaisee henkilöstöä korkeisiin suo-
ritustavoitteisiin. Liian korkealle asetetut suoritusvaatimukset vähentävät motivaatiota sa-
malla tavalla kuin liian matalalle asetetut vaatimukset. Suoritusorientoituneille henkilöille
ei ole niin tärkeää tavoiteasetteluun osallistuminen (eli heille riittää annetut tavoitteet ja
saatu palaute), kun taas niille henkilöille, joilla suoritusorientaatio on vähäisempi, on tärke-
ämpää osallistuminen tavoitteiden asetteluun. (Steers 1975, 392 - 394, 400).

Ilmapiiri näyttäisi voivan toimivan esteenä sille, että henkilöstö toimisi parhaalla mah-
dollisella tavalla ja käyttäisi osaamistaan mahdollisimman tehokkaasti hyväkseen. Toisaalta
yhtälailla on mahdollista se, että negatiivisesti värittynyt ilmapiiri ei estäkään henkilöstöä
toimimasta laadukkaasti.

Kun ilmapiirin ja laadun yhteyksiä halutaan tutkia, voi tutkimuksessa implisiittisesti olla
oletuksena se, että jokin ilmapiiri on laatutyön kannalta toista parempi. Tavoitteena on täl-
löin auttaa organisaatiota kehittämään toimintaansa siihen suuntaan, että ilmapiiri luo edel-
lytykset mahdollisimman korkealle laadulle. Ruohotien (1990, 96) mukaan muita parem-
maksi osoittautuvaa ilmapiiriä on kuitenkin jopa mahdotonta osoittaa, koska tavoiteltava
ilmapiiri riippuu organisaation tavoitteista.

Tavoitteiden kytkeminen ilmapiiriin tuo mukanaan tavan hahmottaa organisaation hen-
kilöstön toimintaa hyvin rationaalisti. Sisäänkirjoitettuna on ikään kuin ajatus siitä, että kun
tavoitteet tiedetään, yhteisö yksinkertaisesti toimii niiden mukaisesti. Kuitenkin ilmapiirin
muodostumisen moniulotteisuuden vuoksi on vaikeaa ajatella, että pelkästään tavoitteet
toimisivat kriteereinä sille, millainen ilmapiiri kussakin organisaatiossa on paras mahdolli-
nen.

Merkityksettömiä tavoitteet ei tietenkään ole. Tavoitteet antavat toiminnalle suunnan,
jolloin myös kontrollointia voidaan vähentää, koska henkilöstöllä on mahdollisuus tietää
organisaationsa tavoitteet. Tavoitteisiin sitoutuminen ei kuitenkaan ole itsestään selvää, var-
sinkaan niissä tilanteissa, joissa henkilöstö ei itse osallistu tavoitteiden asettamiseen.

Ilmastossa, jossa olosuhteet sallivat enemmän vapautta, voidaan havaita, että hallinto-
henkilöstön keskuudessa taipumus työskennellä suoraan alaistensa kanssa lisääntyy, kun
taas niissä organisaatioissa, joissa toiminnat ovat rajoitetumpia, käytetään enemmän muo-
dollisia vaikutuskanavia (Hellriegel & Slocum 1974, 271).

Tietyntyyppisillä ilmastoilla voidaan sanoa olevan yhteyttä henkilöstön suorituksiin.
Työntekijät, jotka havaitsevat ilmaston toimintaansa tukevana, yltävät korkeampiin suori-
tuksiin kuin ne henkilöt, jotka havaitsevat ilmaston vähemmän tukevana (Hellriegel & Slo-
cum 1974, 271). Olettaa voidaan, että jos organisaatiossa toteutuu kannustava johtamistapa,
henkilöstö osallistuu päätöksentekoon sekä opetushenkilöstö toimii yhteistyössä, niin niissä
käytetään hyväksi ammattitaitoisten opettajavoimien sitoutumista ja asiantuntemusta, ja si-
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ten toiminta johtaa kehittyneempään opetukseen ja oppimiseen koulutusorganisaatioissa.
(Rowan, Raudenbush & Kang 1991, 238 - 239.)

Organisaation ilmapiirillä on siis merkitystä työmotivaatioon ja -tyytyväisyyteen sekä
työn tuloksiin, koska se voi tyydyttää muun muassa liittymistarpeita. Ilmapiiri voi vaikuttaa
myös siihen, miten palkitsevaksi ihminen kokee työnsä sekä siihen, miten todennäköisenä
hän pitää työlle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. (Ruohotie 1990, 94.) Yksilöiden eri-
laiset havainnot ilmastosta eivät aina ole suoritusten vaihtelevan tason seuraamuksia (Hell-
riegel & Slocum 1974, 272).

4.3 Havaintoja laadun ja ilmapiirin yhteyksistä

Perinteisesti katsotaan työhönsä tyytyväisten työntekijöiden olevan tuottavia työntekijöitä.
Kuitenkin on havaittavissa, että korrelaatio näiden kahden ilmiön välillä on aika vähäinen.
Tutkimuksissa on myös osoitettu, että korrelaatio työtyytyväisyyden ja tuottavuuden välillä
on korkeampi niissä organisaatioissa, joissa hyvät suoritukset palkitaan kuin niissä joissa
palkitsemista ei tehdä. (Spector 1997, 56.) Juuti (1987, 44) on todennut mainittuun riippu-
vuuteen seuraavaa: ”Paremman suorituksen voi aiheuttaa parempi työtyytyväisyys, tai pa-
rempi suoritus voi aiheuttaa paremman työtyytyväisyyden tai molemmat voi aiheuttaa jokin
kolmas tekijä.” Eli yhteys ilmiöiden välillä ei ole yksiselitteinen.

Työtyytyväisyyttä voidaan parantaa sovittamalla työn vaatimukset työntekijän kykyihin.
Ihmiset, jotka suoriutuvat hyvin tehtävistään, ovat myös tyytyväisempiä työhönsä. Näyttäisi
jopa siltä, että hyvät työsuoritukset saavat aikaan työtyytyväisyyden. Oma merkityksensä
asiassa tosin voi olla hyvin tehdystä työstä palkitsemisella. (Spector 1997, 56.)

Korkealaatuisen ja tuloksellisen työn perusedellytyksenä on Wariksen (1999, 94) mie-
lestä henkilöstö, joka jaksaa, on yhteistyökykyinen ja kiinnostunut sekä työnsä että työym-
päristönsä kehittämisestä. Yhteisön toimivuutta osoittavat hänen mukaansa osallistuva joh-
tamistapa, henkilöstön halukkuus osallistua kehittämistoimintaan, yhteistyön sujuminen
sekä riittävät osallistumismahdollisuudet työyhteisön toimintaan.

Yhteyttä työtyytyväisyyden ja laadun välillä on syytä selvittää, koska tuote ja sen laatu
eivät elä tyhjiössä (Beckford 1998, 52). Tarvitaan siis ilmapiiriä, joka luo edellytyksiä mah-
dollisimman hyvälle laadulle. Laatutuotteilla pyritään myös tuottavuuden lisääntymiseen, ja
laatutyön eräänä tavoitteena on myös tuottavuuden parantaminen.

Kun henkilöstö arvioi organisaation ilmapiirin hyväksi, henkilöstö ilmaisee ja kehittää
itseään työssään ja on tyytyväinen palkkansa ja vaikuttamismahdollisuuksiinsa. Lisäksi hy-
vä ilmapiiri työpaikalla sekä esimiehen käyttämä osallistuva johtamistyyli vähentävät stres-
sin syntymisen todennäköisyyttä. (Juuti 1988, 237.) Nämä vaikutukset ovat tärkeitä organi-
saation laatutyössä. Erityisesti itsensä ilmaiseminen ja kehittäminen työssä on laatutyössä
tärkeää, koska tällöin saadaan uusia aineksia toiminnan ja sitä kautta laadun kehittämiselle.

Juuti (1987, 44) on koonnut tuottavuuden ja työilmapiirin välillä havaittuja yhteyksiä
seuraavasti: tuottavuuden ja työilmapiirin välillä on suoraviivainen myönteinen riippuvuus;
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korkea tuottavuus ja hyvä ilmapiiri esiintyvät yhdessä samoin kuin alhainen tuottavuus ja
huono ilmapiiri; korkea tuottavuus parantaa työilmapiiriä, joka puolestaan parantaa työil-
mapiiriä; alhaiseen työtyytyväisyyteen kytkeytyy korkea tuottavuus silloin, kun esimies
käyttää yksipuolisen tehtäväkeskeistä johtamistyyliä, ja korkea työtyytyväisyys yhdistyy
alhaiseen tuottavuuteen silloin, kun esimiehen johtamistyyli on yksipuolisen ihmiskeskei-
nen.

Nämä havainnot tuovat hyvin esille laadun ja ilmapiirin moniulotteisen riippuvuuden.
Yksiselitteistä ei näytä olevan se, kumpi on perustekijä, esimerkiksi tuottavuuden tai ilma-
piirin hyvyydessä. Vaikka muita parempaa ilmapiiriä ei voitaisikaan osoittaa, ilmapiirin
vaikutus tuottavuuteen on ilmeisesti voimakkain silloin, kun henkilöstö voi itse säädellä
työtään. Joka tapauksessa ilmapiiri määrää ihmisten käyttäytymistä organisaatiossa (Ruo-
hotie 1990, 95 - 96).

Organisaation tehokkuus pohjautuu inhimilliseen tehokkuuteen. Organisaatio menestyy
parhaiten, jos sen jäsenet toteuttavat omia henkilökohtaisia tavoitteita organisaation tavoit-
teiden kautta. Ihmiset saavuttavat eniten, kun he kokevat työnsä tekemisen arvoiseksi ja
kylliksi haasteellisena herättämään heidän mielenkiintonsa. Tärkeää on se, että he näkevät
saavutustensa tulokset ja heidän työnsä johtavan etenemiseen, henkilökohtaiseen kasvuun ja
itsekunnioitukseen. (Myers 1970, 150.) Motivoitunut henkilöstö on myös tuottava henki-
löstö, koska motivoituneena yksilö pystyy kantamaan vastuunsa oman työnsä ja työympä-
ristönsä kehittämisestä (EVITA 1997, 11).

Richmondin, Bisselin ja Beachin (1998, 52) mukaan, vaikka tyytyväisyyden ja yksilölli-
sen suorituksen välisen yhteyden on toistamiseen näytetty olevan matala, ei tyytyväisyyttä
pidä jättää huomiotta, sillä tyytyväisyys vaikuttaa voimakkaasti muun muassa henkilöstön
haluun vaihtaa työpaikkaansa.

Fairholm (1994, 29 - 30) esittää organisaation tehokkuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi tie-
tyt yksilölliset, rakenteelliset ja ihmissuhdetekijät. Tällaisia yksilöllisiä tekijöitä ovat auto-
nomia eli yksilöllinen vapaus valita työn tekemisen tapa, organisaatiorakenne, palkitsemis-
systeemit sekä työyhteisön ryhmien kypsyys vastuun ottamisessa. Rakenteellisia tekijöitä,
jotka vaikuttavat tehokkuuteen, ovat päätöksenteon keskittyminen versus desentralisoitumi-
nen sekä kommunikaation avoimuus. Tärkeää on myös se, onko organisaatiossa monia
jäykkiä hierarkkisia kerroksia, ovatko toimintamallit joustavia ja tavoitteet sekä tehtävät
selkeitä.

Tehokkuuteen vaikuttavia ihmissuhdetekijöitä ovat kehityksen ja edistyksen orientaatio
sekä työyhteisön jäsenten toisilleen antama tuki. Merkityksellistä on, tunteeko henkilöstö
olonsa turvalliseksi ja saadaanko uusien asioiden kokeilemiseen tukea. Olennaista on edel-
leen se, vallitseeko yhteisössä lojaliteetin ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, onko yhteisössä
ratkaisemattomia asioita ja vihamielisyyttä, tuntevatko työntekijät itsensä väsyneiksi rutii-
nien suorittamiseen. (Fairholm 1994, 29 - 30.)

Edellä esitetty tarkastelu perustuu pääosin ilmapiirin ja tehokkuuden välisiin yhteyksiin.
Tehokkuutta voidaan pitää eräänä laatutekijänä, mutta se ei kata suuressa määrin laadun
painotuksia.
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Johdon tai esimiehen tuki ja kannustus

Lähes kaikki laatuasiantuntijat korostavat johdon merkitystä organisaation laatutyössä.
Esimerkiksi Deming (1986, 248) painottaa johdon vahvaa sitoutumista ja suorastaan vel-
vollisuutta myötävaikuttaa laadun kehittämisen periaatteiden toteuttamiseen. Demingin
(1986) olettamukset korostavat laatutyössä myös keskittymistä johtamisprosessiin ja johdon
asenteisiin. Johto on vastuussa lisäksi tarvittavien muutosten toteuttamisesta. (Beckford
1998, 71.)

Organisaation johtoa pidetään usein vastuullisena mahdollisista laatuongelmista (Savo-
lainen 1992, 28). Vastuu on raskas, ja organisaatioissa, jotka toimivat pääasiassa inhimilli-
sillä resursseilla, se on haasteellista. Tällainen vastuuttaminen edellyttää selkeästi sitä, että
johdolla on vapaus valita henkilöstönsä sekä toimintatapansa, jotta tuloksiin päästäisiin.
Varsinkin nykyisin korostetaan tiimiorganisaatioihin siirtymistä, mikä ei kaikilta osin mah-
dollista johdon vapautta toimia haluamallaan tavalla.

Korkeakoulun johtamisessa voidaan nähdä joitakin erityispiirteitä. Johdettavana on eri
alojen asiantuntijoita, jotka toimivat hyvin pitkälti autonomisesti, ja joita ei voida helposti
pakottaa toimimaan tietyllä tavalla, esimerkiksi pelkillä hallinnollisilla määräyksillä. Ke-
hittämistä ei myöskään voida irrottaa normaalista toiminnasta jonkun muun tahon hoidetta-
vaksi. Johto joutuu siten tasapainoilemaan oman roolinsa ja asiantuntijoiden osaamisen
kunnioittamisen välillä.

Johtajalta edellytetään myös laadun johtamista. Laadun johtaminen tarkoittaa Lillrankin
(1998, 126 – 127) mukaan toimia, joilla laatutekniikat saadaan organisaatiossa omaksutuik-
si ja käytetyiksi organisaation tavoitteiden kannalta järkevällä tavalla. Laadun johtamisella
pyritään varmistamaan parhaiden menettelytapojen noudattaminen ja niiden jatkuva kehit-
täminen. Laadun johtamista voidaan jopa pitää eräänlaisena johdon suorittamana auditointi-
na.

Kokonaisvaltaisessa laatutyössä edellytetään koko henkilöstön sitoutumista kehittämi-
seen. Henkilöstö on innovaatioiden lähde. Sen kokemukset, asiantuntemus ja tiedot on val-
jastettava siihen, että ideat saadaan käyttöön. (Wilkinson 1994, 279.) Varsinkin asiantunti-
jaorganisaatiossa tähän toimintaan tulisi olla hyvät edellytykset, ja se vaatii johdolta taita-
vuutta.

Johdon laatutyölle asetettujen vaatimusten lisäksi henkilöstö olisi tärkeää saada moti-
voiduksi tekemään työnsä mahdollisimman hyvin. Tässä eivät auta erilaiset kehottamiset,
sloganit tai arvostelut, joita Deming (1986, 24, 65) on erityisesti kritisoinut, samoin kuin
käsitystä nollavirhetasosta motivaatiotekijänä, koska se ei hänen mielestään auta ketään te-
kemään työtään paremmin. Hänen mukaansa henkilöstöä tulee kouluttaa heikkouksien
huomaamiseen, laadun kehittämiseen, ja heille tulee tarjota palkitsevia sekä haasteellisia
tehtäviä. Keskeistä on se, että henkilöstö voi kokea ammattiylpeyttä ja iloita työstään, koska
se mahdollistaa entistä paremman motivoitumisen työhön. Tärkeää on myös, että organi-
saatiossa vallitsevat luottamukselliset suhteet eri henkilöiden välillä. (Wilkinson 1994,
276.)
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Korkeakoulun opetushenkilöstön työ on luonteeltaan vaihtelevaa ja haasteellista. Palkit-
seminen ei kuitenkaan ole automaattista, sillä palautteiden saaminen läheisimmiltä työyh-
teisön jäseniltä eli opiskelijoilta ei aina toteudu. Organisaatioissa saatetaan käyttää keinote-
koisilta kuulostavia sloganeita, jotka joko jätetään huomiotta tai jotka koetaan huvittavina
tai ärsyttävinä - varsinkin asiantuntijoiden keskuudessa. Näitä julistuksia voidaan käyttää
esimerkiksi tiedotettaessa organisaation arvoista. Ärsyyntymistä ne aiheuttavat varsinkin
silloin, jos arjen toimintaa ei koeta julistettujen arvojen mukaisena.

Laatutyössä korostetaan yleisesti sitä, että johdon tehtävänä on pyrkiä löytämään suurin
mahdollinen sitoutuminen kaikilta henkilöstötasoilta (Baker 1988, 10.19). Kuitenkin taval-
listen työntekijöiden rooli laatutyössä voidaan nähdä suhteellisen vaatimattomana. Wilkin-
sonin (1994, 275 - 276) mukaan inhimillisten tekijöiden yhdistäminen teknisten ongelmien
ratkaisuun saattaa olla työn etenemisen välttämätön ehto, mutta tästä huolimatta tavallisilla
työntekijöillä on vaatimaton rooli laatutyössä. Päävastuun laadusta katsotaan kuuluvan laa-
tuammattilaisille ja vain vähäisemmässä määrin keskijohdolle. Hän painottaa koulutusta ja
huippujohdon taitoa johtaa henkilöstöä (leadership).

Johdon roolin korostavien näkökulmien kanssa kilpaileva näkökulma voi olla Feigen-
baumin (1986) esittämä perusolettamus, joka korostaa organisaation henkilöstön välisten
suhteiden muodostavan perusteen laadun saavuttamiselle. Olettamus sisältää myös sen aja-
tuksen, että laatutyössä huomio on kiinnitettävä kaikkiin toimintoihin ja kaikkiin henkilöi-
hin, jotka toimivat organisaatiossa. (Beckford 1998, 88.)

Beckfordin (1998, 118) mielestä laatutyön heikkoutena voi olla juuri se, että työnteki-
jöiden osuutta aliarvioidaan, ja että työssä käytetään perinteisiä menetelmiä. Tätä aliarvi-
ointia saatetaan osoittaa siten, että organisaatioon perustetaan erillisiä kehittämisyksiköitä
tai laatutyö annetaan hoidettavaksi jollekin keskushallinnon henkilölle. Menetelmien pe-
rinteisyyttä puolestaan voivat osoittaa valmiiden laatusysteemien käyttöönotto. Ilmapiiri-
kontekstissa ajateltuna nämä toimenpiteet merkitsevät helposti sitä, ettei henkilöstön osaa-
mista arvosteta, ja siten edellä mainitut toimenpiteet voivat vaikuttaa työn kannustearvoon.

Heikkoutena voi olla sekin, että organisaation johto ei itse sitoudu toiminnan kehittämi-
seen. Esimerkiksi Crosby (1986, 136 - 143) korostaa laatuohjelmassaan sitä, että kun johto
ymmärtää henkilökohtaisen sitoutumisen tärkeyden, laatu saadaan paremmin esille. Silénin
(1998, 142) mukaan tällä hetkellä julkisen sektorin ylimmän johdon laaja-alainen sitoutu-
minen laatukulttuurisuuden edistämiseen on vielä suhteellisen vähäistä. Kuitenkaan ilman
konkreettista ja laaja-alaista sitoutumista laadun kehitystyöhön laatukilpailukyky ei edisty
riittävän nopeasti.

Johdon osuutta korostaa myös se Schneiderin (1973, 255) havainto, jonka mukaan asi-
akkaaseen kohdistuvaa käyttäytymistä voidaan palveluyrityksessä pitää ilmapiirin ketjun
lopputuloksena. Olettamuksena on tällöin se, että mitä paremman ilmapiirin organisaation
johto saa aikaan organisaatiossa, sitä parempaa asiakaspalvelua asiakkaat saavat osakseen.
Toiminnassa korostuu tällöin sisäisen asiakkuuden ideaa ulkopuolisten asiakkaiden tyyty-
väisyyden ja organisaation menestymisen perustana.
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TQM:n mukaisesti toimittaessa jokaisella organisaation jäsenellä tulee olla mahdollisuus
osallistumiseen, koska ihmiset ovat ideoiden ja innovaatioiden lähteitä; heidän osaamisensa,
kokemuksensa, tiedot sekä yhteistyö tulee ottaa mukaan ideoiden toimeenpanoon. Henki-
löstön osallistumistavat nähdään kuitenkin suhteellisen rajoitettuina, koska ne on sidottu
organisaation operationaalisiin prosesseihin. (Wilkinson 1994, 280.) Nykyorganisaatioissa
on ehkä tämä osallistumisen tärkeys tiedostettu hyvin, mutta sen todentuminen on usein
suhteellisen näennäistä. Toiminnassa käytetään juuri rajoitettuja osallistumisen muotoja,
jotka eivät pidemmän päälle tyydytä asiantuntijaorganisaation jäseniä.

Henkilöstön osallistuminen ei TQM:n mukaan sisällä organisaation strategiseen toimin-
taan osallistumista. Huippujohdon tehtävänä on suunnitella rakenne ja edistää sellaisen
kulttuurin syntymistä, joka maksimoi kaikkien työntekijöiden osallistuminen laadun tavoit-
telemiseen. Kulttuurin luominen ymmärretään joka tapauksessa pitkäaikaisena prosessina.
(Wilkinson 1994, 177, 280.) Korkeakouluyhteisössä strateginen toiminta on ehkä erilaisessa
asemassa kuin tuotanto-organisaatioissa, ja siksi korkeakouluyhteisön jäsenten tulisi voida
osallistua myös strategiseen toimintaan. Opetushenkilöstö ei kuitenkaan ole välttämättä
tottunut tämäntyyppiseen toimintaan, ja sen oppiminen vaatii  aikansa.

Myös TQC-laatusysteemi korostaa tätä eroa henkilöstön ja johdon välillä. Sen mukaan
on päätöksiä, jotka tekee vain huippujohto. Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi sellaiset,
joissa päätös on tehtävä ilman asianmukaista informaatiota, tai jos kyseessä on täydellistä
salassapitoa edellyttävä asia. (Nemoto 1987, 131.) Ammattikorkeakouluyhteydessä nousee
esille myös luottamushenkilöjohdon asema suhteessa henkilöstöön.

Johtamiseen liittyy käsitys vallasta ja sen käytöstä. TQM:n yhteydessä valtaa annetaan
organisaation alemmille tasoille, sillä jos henkilöstön annetaan vaikuttaa esimiehiin ja hei-
dän päätöksiinsä, heille annetaan silloin myös valtaa. (Wilkinson 1994, 282.) Wilkinsonin
(1994, 281 - 282) mielestä TQM:ää voidaan käyttää myös taylorististen johtamismenetel-
mien vahvistamiseen, jolloin esimerkiksi johdon asiaksi nähdään sen kertominen, mitä
alemmalla organisaatiotasolla pitää tehdä. Samoin keskijohtoon tulee kiinnittää enemmän
huomiota, koska tehtävällä laatutyöllä on seuraamuksia, jotka voivat vaikuttaa organisaati-
on valtakulttuurin perinteisiin tapoihin, koska se valtuuttaa ihmisiä kehittämään systeemejä.
Nämä muutokset voivat tehdä henkilöstön epävarmaksi.

Työntekijöiden ja johdon suhteiden leikkauskohdat muodostavat TQC:n mukaan alueen,
jossa organisaation päämäärien ja menetelmien yhteensovittaminen voi kohdata vaikeuksia.
Esimerkiksi yrityksen tavoitteena voi olla pyrkimys johdon ja työntekijöiden välisten luot-
tamuksellisten suhteiden syventäminen. Tavoite sinällään ei kerro sitä, millaiset nämä suh-
teet ovat olleet aikaisemmin tai mihin suuntaan suhteiden tulisi kehittyä tulevina vuosina.
Se vain vahvistaa organisaation valitsemaa perustaa, jossa pidetään kiinni molemminpuoli-
sesta luottamuksesta. Tässä mielessä toiminnalle tavoitteita ja painoalueita priorisoitaessa ei
esimerkiksi suhteita työntekijöihin tarvitse sisällyttää jokavuotiseen toimintapolitiikkaan.
(Nemoto 1987, 55.)

TQC:ssä painotetaan organisaation kontrollitoimintojen tärkeyttä. Keinoina tähän pide-
tään aikaisempien toimintojen arviointia, nykyisen työtilanteen tutkimista ja sen määrittä-
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mistä, voidaanko toiminnalla saavuttaa tavoitteiksi asetetut asiat. Lisäksi sen varmistami-
nen, kyetäänkö asiat tekemään sillä tavoin kuin ne halutaan tehdä, on tärkeää. (Nemoto
1987, 56.)

Samoin ilmapiirin merkitys nostetaan TQC:ssa esille. Sen mukaan tärkeämpää kuin ke-
hittämissysteemien olemassaolo on se, että organisaatiossa pyritään luomaan ilmapiiri, joka
on vastaanottavainen henkilöstöltä tulevia ehdotuksia kohtaan. Tämä mahdollistuu esimer-
kiksi siten, että esimiehet kuuntelevat jokaista heille tehtyä ehdotusta. Kuunnelluksi tulemi-
nen nähdään työntekijän kannalta tärkeämpänä kuin esimerkiksi palkkion saaminen ehdo-
tuksesta. (Nemoto 1987, 72.)

Tämä aloitteellisuus lähtee liikkeelle johdosta. TQC:n mukaan, jos johtaja haluaa roh-
kaista työntekijöitä osallistumaan kehittämistoimintoihin, hänen on oltava itse valmis toi-
mimaan muilta odottamallaan tavalla. Ellei hän toimi niin, eivät hänen alaisensakaan kuun-
tele häntä. Johdon tulee lisäksi osoittaa mielenkiintoa sitä kohtaan, mitä heidän alaisensa
tekevät. Vuorovaikutus toisten kanssa on tärkeää, sillä kun henkilö kuuntelee toisten kehit-
tämisideoita, henkilön omat kyvyt kehittämiseen lisääntyvät. Myös virheiden tekeminen on
sallittua, mutta kuitenkin henkilöstön tulee pyrkiä ehkäisemään virheidensä toistumista
(Nemoto 1987, 63, 65, 69,70.)

Laatupalkinnot, jotka pohjautuvat kokonaisvaltaisen laatujohtamisen lähestymistapaan
ja sen vahvuuksiin, keskittyvät selkeästi itsearviointiprosessiin, joka sallii organisaation
tunnistaa vahvuutensa, heikkoutensa ja alueet, joilla kehittämistyötä tulee tehdä. Esimerkik-
si Euroopan laatupalkinnoissa korostetaan johtajien näkyvää osallistumista laatutyöhön.
Keinoina ovat ne tavat, miten johto kommunikoi henkilöstön kanssa, miten johto tekee it-
sensä helposti lähestyttäväksi ja kuuntelee henkilöstöä sekä avustaa henkilökunnan koulut-
tamisessa ja kehittämisessä. Kriteerit korostavat johdonmukaista etenemistä kokonaislaatu-
kulttuuriin, joka sisältää muun muassa henkilöstön sitoutumisen laadun arviointiin ja edis-
tämiseen kaikilla tasoilla. (Middlehurst & Gordon 1995, 274, 277.)

Laatutyöhön sisältyy Euroopan laatupalkintokriteereissä yksilöiden ja tiimien pyrki-
mysten ja onnistumisten tunnistaminen ja arvostaminen eri tasoilla - organisaation ulko-
puolellakin. Johdon tehtävänä on tukea ja helpottaa kokonaislaadun saavuttamista hankki-
malla toimintaan resursseja. Johdon tulee myös ohjata henkilöstöä osallistumaan erilaisiin
verkostosuhteisiin. (Middlehurst & Gordon 1995, 277.) Suomen Laatupalkintokriteereissä
painotetaan sitä, miten ylimmät johtajat osoittavat suunnan sekä miten he kehittävät ja yllä-
pitävät erinomaiseen suorituskykyyn, henkilökohtaiseen kehittymiseen, aloitteellisuuteen ja
organisaation oppimiseen tähtäävää johtamiskäytäntöä. (Suomen Laatupalkintokriteerit
1999, 38.)

Suomen Laatupalkintojen (1999, 38) mukaisesti arvioitaessa ylimmän johdon käytäntöjä
etsitään tietoja johtajuuden keskeisistä tekijöistä, joina pidetään arvojen ja odotusten luo-
mista, uusien mahdollisuuksien etsimistä ja osoittamista organisaatiolle, asiakkuuden voi-
makas esilletuomista, toimivan johtamiskäytännön kehittämistä ja ylläpitämistä sekä näiden
asioiden tehokas viestittämistä. Jos johtamiskäytäntö on tehokasta, organisaatiossa opitaan
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tehokkaammin, luodaan tehokkaampia työskentelymenetelmiä ja edistetään asiakassuun-
tautumista.

ISO 9000 -järjestelmän mukaan johdon vastuulla laatupolitiikan asettaminen ja sen ym-
märrettäväksi tekeminen, toimeen paneminen ja ylläpitäminen. Laatupolitiikka voi käsittää
sopimukset siitä, kuka on vastuussa toiminnan käynnistämisestä ja pyörittämisestä, miten
systeemiä tarkkaillaan ja tarkastetaan johdon tasolta, mille toiminnoille tulee kirjoittaa me-
nettelytapaohjeet, miten prosessit pannaan täytäntöön ja miten virheet ja epäonnistumiset
korjataan. (Freeman & Voehl 1997, 283, 286.) Eräänä haittana näiden tarkkojen menettely-
tapojen määrittelyssä on se, ettei kukaan sitoudukaan asetettuihin linjauksiin. Näin käy var-
sinkin silloin, jos henkilöstö ei osallistu tavoitteiden määrittelyyn. Kirjoitetut menettelyta-
paohjeet saattavat jäädä pölyttymään johtajan toimistoon, ja laatukäsikirjan voidaan todeta
olevan olemassa, mutta varsinaista laatutyötä ei kuitenkaan tehdä. Ilmapiirissä on tärkeää
myös se, miten organisaatiossa suhtaudutaan epäonnistumisiin.

ISO 9000 -järjestelmässä painotetaan erilaisten tietojen keräämistä toiminnasta. Vaarana
on, että johto vaatii enemmän tietoa kuin mitä jokapäiväisessä työssä voidaan tehdä, ja siitä
seuraa laatukustannusten nouseminen. (Freeman & Voehl 1997, 287 - 288.) Eräänä seuraa-
muksena voi olla henkilöstön stressaantuminen lisääntyvän kiireen vuoksi. Erilaisten tieto-
jen kerääminen on nykyisin usein tapana, ja ehkä suurempana ongelmana kuin tietojen ke-
räämättömyys on se, ettei kerättyjä tietoja hyödynnetä.

Laatutyön kohteena ISO 9000 -systeemissä on vielä se, miten henkilöstö on valittu ja
miten henkilöstö kehittyy. Johdon tulee huolehtia siitä, että organisaatiolla on riittävät re-
surssit sopimusten täyttämiseen, ja henkilöstöllä on asianmukaiset taidot hoitaa tehtävänsä.
Toimintaa suunniteltaessa johto päättää siitä, kuka tekee mitäkin, ja että suunnittelijat tun-
tevat asiakkaiden tarpeet. Organisaatiossa on oltava myös palkitsemissysteemit, ja järjes-
tettävän koulutuksen avulla  päästään yhä parempiin suorituksiin. (Freeman & Voehl 1997,
290 - 292, 297.)

Yhteenvetona voidaan todeta, että laatukirjallisuuden pohjalta tarkasteltaessa johdon
toiminnalla nähdään olevan merkittävä rooli laatutyössä. Johto toimii linjauksien tekijänä,
motivoijana ja henkilöstön sitouttajana laatutyössä.

Työn aiheuttama stressi

Työn aiheuttama stressi -kokonaisuuteen liittyviä asioita on käsitelty vähäisessä määrin
laatukirjallisuudessa. Näyttääkin siltä, että siinä määrin kuin mitä esimerkiksi johdon roolia
on käsitelty laatutyön yhteydessä, ei ilmapiirin muita osa-alueita ole otettu huomioon.

Eräs ulottuvuus, joka kuitenkin stressitekijöistä on ainakin nostettu esille, on työroolin
kannustearvo. Esimerkiksi Juran (1988d, 6.19) korostaa sitä, että työntekijöiden tulee tietää
heihin kohdistuvat odotukset. Kun odotukset ovat tiedossa, henkilöstön ei tarvitse tuntea
epävarmuutta eikä pelkoa toimintansa päämääristä. Pelon tuntemisesta puolestaan on De-
ming (1986, 59) todennut, että pelon aiheuttama toiminta ei ole tuottavaa. Eikä laatutyön
yhteydessä voi sivuuttaa sitäkään, että jos henkilöstö kokee joutuvansa syytetyiksi epäon-
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nistumisista, henkilöstö ei mielellään etsi virheitä. (Wilkinson 1994, 280.) Virheiden tun-
nistaminen puolestaan on laatutyön eräs perusta.

Myös Feigenbaum (1961, 49) katsoo, että laatu on jokaisen asia organisaatiossa ja että,
työntekijät tarvitsevat hyvän ymmärryksen siitä, mitä organisaation johto yrittää saada ai-
kaan. Kehittäminen voidaan saada aikaan vain, jos jokainen osallistuu, ja henkilöstö tietää
johdon tavoitteet. Laatukontrolli alkaa ja päättyy koulutuksen avulla. Tämä näytetään saa-
vutettavan tiimityön avulla. (Wilkinson 1994, 276.) Toisaalta, kun laatu on jokaisen asia, se
ei ole kenenkään asia (Feigenbaum 1961, 49).

Henkilöstö haluaa osallistua kehittämistoimintoihin, ja jo se on kiitoksen arvoista. Johto
ei saa odottaa heti alussa liikaa eikä osoittaa tarpeettomasti mahdollisia virheitä. Opettami-
nen tehtävien suorittamiseen on tehokasta, jos se vastaa henkilön kykyjä ottaa vastaan oh-
jeita. Kuitenkin, jos henkilö ei saa palautetta työstään, se vähentää motivaatiota. (Nemoto
1987, 137.)

ISO 9000 -järjestelmän mukaan organisaatiossa tulee sopia siitä, mitä pitää tehdä, miten
asia tehdään ja vielä, kuka tekee sen. Jos tätä määrittelyä ei olla tehty, syntyy ongelmia.
Järjestelmä painottaa organisaation perustehtävän toteamista, joka sisältää toiminnan ydin-
tarkoituksen toteamisen, vision määrittämisen sekä sen, että kaikki työntekijät sisäistävät
toimintaa ohjaavat periaatteet sekä yhteiset arvot, mutta ei tarkoitusten ja tehtävien verkos-
toa. (Freeman & Voehl 1997, 282 - 283.) Järjestelmä korostaa ilmapiiritekijöissä työroolien
selkeyden vaatimusta. Kysymys yhteisistä arvoista on mielenkiintoinen. Korkeakouluyhtei-
sössä voidaan kysyä, missä määrin arvojen yhteisyys on välttämätöntä saavuttaa.

Organisaation muutoksiin voi liittyä stressituntemuksia. TQM-kirjallisuudessa on suh-
teellisen vähän käsitelty sitä, millaiset olosuhteet ovat välttämättömiä tarvittavalle muutok-
selle. Oma haasteensa on myös se, että henkilöstö ei ole aina nähnyt TQM:n käyttöönottoa
pelkästään positiivisena. Sitä voidaan pitää helpottavana tekijänä siinä, millä tavalla töitä
tehdään, ja henkilöstö voi kokea vaikutusmahdollisuutensa työympäristöönsä suurempana.
Samalla sen voidaan kuitenkin ajatella lisäävän vastuullisuutta ja sitä kautta kiirettä. Työn-
tekijät saattavat sanoa, ettei heillä ole aikaa laatutyöhön. Työntekijöille merkitsee eri asiaa
se, että heitä rohkaistaan ideoidensa esittämiseen kuin pelkästään sanomalla, että heidän
odotetaan tekevän niin. (Wilkinson 1994, 279.) Kun henkilöstöä rohkaistaan, samalla ta-
pahtuu työntekijöiden valtuuttamista.

Juranin (1988d, 6.19) käsitykset itsekontrollista antavat ymmärtää, että vastuu laadusta
pitää uskoa työntekijöille itselleen. Tämän on sanottu parantavan motivaatiota, koska se
rohkaisee työntekijöitä löytämään tyydytystä omasta työstään. Kun ilmapiiri on pelkojen tai
epäonnistumisten leimaama, on Deming (1990, 59) puolestaan todennut pelkojen ja epäon-
nistumisien saavan aikaan vastavaikutuksia. Ihmiset, joita moititaan epäonnistumisista, ovat
haluttomia etsimään keinoja korjata asioita, eikä epäonnistumisia haluta ilmaistakaan.

ISO 9000 lähestymistapa sisältää muun muassa laadunvarmistukseen kuuluvan tarkkai-
lumenetelmän systeemiin sitoutumiselle, menetelmä virheiden korjaamiseksi sekä mene-
telmän muuttaa systeemiä, jos käytetyt menetelmät ovat vanhentuneita. Kun toiminnassa
tapahtuu virheitä, ISO 9000 -systeemi edellyttää, että niiden korjaamiseen on olemassa
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systemaattinen menetelmä. Tämän johdosta epäonnistumisista raportoidaan esimiehille.
Virheiden korjaamisen näkökulma on erittäin tärkeä. Epäonnistumisten tunnistettuja syitä
ovat inhimilliset virheet, materiaalin syötön ongelmat sekä olemassa olevien menetelmien
vanhentuminen. (Freeman & Voehl 1997, 296, 280 - 281.)

Wilkinson (1994, 281) nostaa TQM:n yhteydessä esille erään tärkeän asian, joka koskee
näennäisdemokratiaa. Hän toteaa, että TQM:ssa muutosprosessia ei tule käyttää manipula-
tiivisena välineenä. Esimerkiksi tiimitoiminnassa on tärkeää, että tehtävät päätökset eivät
saa olla mitättömiä. Toimintojen, jotka otetaan tiimeissä tehtäväksi, on oltava relevantteja
sekä työntekijöiden tarpeiden että laadun kehittämisen kannalta. Työntekijöillä, jotka osal-
listuvat tiimien työskentelyyn, tulee olla valta toteuttaa suunnitelmat, joista päätökset on
tehty. Jos nämä ehdot eivät täyty, seurauksena on motivaation aleneminen kehittämistoi-
mintaan osallistumisessa. Kun henkilöstö saa osallistua päätöksentekoon, ovat tehtävät
päätökset hyväksytympiä niiden keskuudessa, jotka ovat saaneet vaikuttaa niihin. Samalla
henkilöstö on tyytyväisempää, ja toiminta johtaa tällöin tasokkaampiin laaturatkaisuihin.
(Wilkinson 1994, 281.)

Työn kannustearvo

Jo edellisessä kohdassa todettiin palautteen antamisen tärkeys organisaation toiminnassa.
Työn kannustearvoon sisältyy myös palautteen antaminen. Juranin (1988d, 6.19) mielestä
henkilöstö tarvitsee tietoa siitä, miten he esimiestensä näkökulmasta katsottuna tekevät
työtään. Työn kannustearvoa lisännee se, että vastuu laadusta on työntekijöillä, jotka itse
kontrolloivat työtään. Tämä mahdollistaa työtyytyväisyyden löytämisen jokaisen omasta
työstään. Organisaation johdon toiminnalla pyritään tukemaan tätä, jolloin epäonnistumis-
ten pelon sijasta pyritään löytämään onnistumisia.

Sisäinen ja ulkoinen palkitseminen eivät ole suoraan yhteydessä työtyytyväisyyteen. Tä-
hän suhteeseen vaikuttavat hillitsevästi havainnot palkitsemisen oikeudenmukaisuudesta eli
siitä, miten henkilö arvioi itselleen arvionsa mukaan kuuluvan. Suoritusten ja palkitsemisen
välinen suhde sekä oikeudenmukaisen palkitsemisen kokeminen aiheuttavat sen, että
useimmiten voidaan havaita matala, mutta positiivinen suhde työtyytyväisyyden ja työsuo-
ritusten välillä. Joissakin tilanteissa voi esiintyä korkea yhteys ja joissakin puolestaan ma-
tala yhteys. Matala yhteys voidaan olettaa olevan niissä tilanteissa, joissa palkitseminen ei
liity suorituksiin tai sillä on negatiivinen yhteys suorituksiin. (Lawler 1995b, 92.)

Henkilöstön työhalukkuutta määräävät: työn kannustearvo eli se, miten haasteelliseksi ja
mielenkiintoiseksi työ koetaan ja missä määrin tuottaa onnistumisen ja edistymisen koke-
muksia; suoritusorientoitunut ilmapiiri eli se, missä määrin henkilöstöön kuuluvat saavat
palautetta työsuorituksistaan ja miten tehokkaaksi organisaation käytössä oleva palkkiojär-
jestelmä koetaan; ihmiskeskeinen ilmapiiri eli se, miten hyvin ihmisten välinen yhteistyö ja
sisäinen tiedotus toimii työyhteisössä. (Ruohotie 1990, 98.)

Ischikawa (1989, 20 - 21, 43, 67, 338) painottaa sisäistä asiakkuutta ja sitä kautta hen-
kilöstön sitoutumisen merkitystä. Huippujohtajien ja keskijohdon tulee kyetä delegoimaan
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päätöksentekoa niin paljon kuin mahdollista, koska se on keino osoittaa humaanisuutta
johtamisfilosofiassa. Silloin kaikki työntekijät osallistuvat kaikilta tasoilta, ja ihmisyyttä
kunnioitetaan. Jos organisaation sisäinen konsensus on puutteellinen, voivat työntekijät olla
haluttomia yhteistyöhön.

Henkilöstökeskeistä toimintatapaa osoittaa yleisimmin se, että henkilöstön työtyytyväi-
syyttä pidetään laatutekijänä (Lecklin 1997, 247), ja tällöin taustalla saattaa olla esimerkiksi
Crosbyn (1986, 18) esittämä näkemys laatutyön perustasta, eli laadun tekeminen alkaa ih-
misestä. Keskeistä laatutyössä on silloin muun muassa se, mitkä asiat määräävät henkilös-
tön työhalukkuutta. Cameronin (1986, 87) mukaan organisaation tehokkuutta ennustavia
tekijöitä ovat muun muassa organisaation henkilöstön hyvinvointi ja toisaalta institutionaa-
linen tasapainoisuus. Tehokkuutta ajatellen Cameronin (1986, 87) mielestä noudatettavat
johtamistaidolliset strategiat ovat tärkeämpiä kuin organisaation rakenteelliset tekijät.

Ryhmän toimintakyky

Laatutyössä eräänä usein mainittuna toimintatapana on erilainen ryhmissä työskentely laa-
dun ja tuottavuuden parantamiseksi. Esimerkiksi Japanissa, jonka laatutyön sovelluksissa
tilastolliseen ja tekniseen laadun kontrolliin yhdistettiin yrityksen henkiset voimavarat, on
kehitetty oma sovelluksensa ryhmässä työskentelystä eli laatupiirit. Laatupiirit ovat itseor-
ganisoituvia, itseoppivia, ongelmia ratkovia sekä yhä korkeampia laatu- ja tuottavuusta-
voitteita itselleen asettavia soluja. (Hietala 1996, 43.) Kun Suomeen tulivat laatujohtamisen
periaatteet ja työkalut 1970-luvun lopulla, ensimmäiset yritykset kokeilivat juuri lähinnä
laatupiirien käyttöä toiminnassaan (Silén 1998, 26).

Ischikawan (1994, 78 - 79) laatupiiritoiminnan perusfilosofiassa korostetaan seuraavaa
kolmea asiaa: 1) yrityskulttuurin kehittämisen ja kehittymisen avustaminen, 2) hyväntuu-
listen, elämää antoisaksi tekevien ja ihmisyyttä kunnioittavien työpaikkojen luominen sekä
3) ihmisten kykyjen harjaannuttaminen ja heidän rajattoman kapasiteetin esille tuominen.
Laatupiiritoiminta korostaa sitä, että laatupiirit tunnistavat paikalliset ongelmat ja tekevät
suosituksia niiden ratkaisemisesta. Bendell (1989, 18) on tarkentanut laatupiiritoiminnassa
olevan tärkeää myös ihmissuhteiden kunnioittamisen ja työtyytyväisyyden lisäämisen. Is-
chikawa (1994) näyttää ottaneen huomioon johtamisen kehittymisen suhteessa ihmisiin
(Beckford 1998, 100, 108).

Ischikawan (1994, 80) toteaa, että laatupiireillä ei voida odottaa tulosten nopeaa saavut-
tamista, ja niiden toiminnan onnistumiseen vaikuttavat olennaisesti huippu- ja keskijohdon
toiminta ja asenteet. Laatupiirit eivät ole vain keino motivoida henkilöstöä. Laatutyöhön
tulisi kouluttaa, ja sen tulee pohjautua tieteelliseen perustaan.

Laatupiiritoiminta ja laatutiimitoiminta ovat Ischikawan (1994) mielestä eri asioita, kos-
ka laatutiimit ovat pienryhmiä, joiden toimintaa kontrolloidaan ja arvioidaan eri tavoin.
Tiimi on eräänlainen projektitiimi, joka on usein koottu eri osastojen henkilöstöstä teke-
mään analyyseja ja kehittämään asioita jossakin tietyssä projektissa. Se on väliaikainen
ryhmä, joka hajoaa, kun ongelma tai tehtävä on ratkaistu. Olennainen ero tiimissä ja laatu-
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piirissä on vielä sen asettamisessa. Laatupiiri on vapaaehtoinen, kun laatutiimillä on ohjaa-
ja. (Ischikawa 1994, 80, 219 - 220.)

Laatutiimit ovat sovellus laatupiireistä. Laatutiimitoimintaan pyritään saamaan jokainen
mukaan. Organisaation jokaisessa osastossa ja toiminnossa tulee olla laatutiimi, jotta TQM-
prosessi onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Laatutiimit eivät synny itsestään, vaan
niitä kehitetään huolella. Tiimien koulutus, orientaatio ja luottamus ovat elintärkeitä piir-
teitä niiden kehittymiselle. (Johnson 1993b, 207.)

Laatupiirien ja laatutiimien eroja ovat käsitelleet myös Gryna (1988, 22.28) ja Baker
(1988, 10.41 - 10.45). Näitä itseohjautuvia tiimejä on käsitelty usein laatutyössä, koska me-
nestyvät yritykset olivat alkaneet kehittää tätä konseptia (Wilkinson 1994, 275 - 276). Myös
TQM:ssa erilaiset laatutiimit muodostavat prosessin keskeisen osan (Johnson 1993b, 207),
koska tiimit rakentavat luottamusta, kehittävät kommunikaatiota ja itsenäisyyttä (Oakland
1989, 236). Prosessissa voidaan käyttää erilaisia tiimejä sen mukaan, millaisessa TQM-
vaiheessa organisaatio on menossa. Huomattava on, että monet organisaatiot tekevät vir-
heitä osoittaessaan tiimityön olevan osa heidän TQM toteutustaan. Virheitä esiintyy esi-
merkiksi kouluttautumisessa, tiimien asettamisessa tai siinä, että tiimejä asetetaan liian
paljon. (Dale & Boaden 1994, 529 - 530.)

TQM:ssa korostuu tiimityön merkitys. Sitä käsitellään laajasti laatukirjallisuudessa.
Tiimityö tarjoaa todellisia mahdollisuuksia luoda kollegiaalisia suhteita johtoryhmän sisäl-
lä, vähentää ryhmäkohtaisten etujen ajamista ja organisaation jäykkyyttä. Se mahdollistaa
kehittyneemmän vuorovaikutuksen, syventää luottamusta ja sallii ideoiden ja tietojen vaih-
tamisen. Näin laatutyön kehittämisen mahdollisuudet paranevat. (Wilkinson 1994, 280.)

Eräänä kyseenalaisena piirteenä Wilkinsonin (1994, 280) mielestä on, että työskentely
tiimien kautta saa TQM:n näyttämään vähemmän johdon suorittamalta aivopesulta. Kun
tiimit ottavat vastuuta laadusta, se helpottaa myös yksilöiden rasitusta. Yksilöillä ja tiimeillä
tulisi olla valta kehittää työnsä laatua. Heillä täytyy olla todellista määräysvaltaa ja kykyä
päättää siitä, mitä tehdään. Tiimit eivät saa ottaa vastuuta jostain sellaisesta, mihin heidän
päätösvaltansa tai kontrollinsa ei ulotu.

TQC:ssa esimiesten ja työntekijöiden kehittämistoiminnoissa on eroja. TQC korostaa
laatupiirien käyttämistä kehittämisessä, ja esimiehet eivät useimmiten osallistu laatupiirien
toimintaan. On toki olemassa teemoja, joiden käsittely edellyttää kaikkien osallistumista
keskusteluun, ja toisaalta esimiesten tulee ottaa kantaa kaikkiin niihin asioihin, jotka jäävät
ratkaisematta laatupiireissä tai joista päättäminen tarvitsee esimiesten päätöksiä. (Nemoto
1987, 71.)
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5 Tutkimustehtävä

Asetettu tutkimustehtävä edellyttää monitieteistä lähestymistapaa, mikä osaltaan heikentää,
osaltaan vahvistaa tarkastelun syvällisyyttä. Tutkimuksen kohteena olevia laatuasioita kä-
sitellään useimmiten liiketaloustieteessä, kun taas ilmapiirin käsittely liitetään psykologiaan
tai lääketieteeseen. Tutkimuskohde ja tulosten hyödyntäminen edellyttävät vielä kasvatus-
tieteellistä tarkastelutapaa.

Tutkimus on tapaustyyppinen arviointitutkimus, koska se on rajattu koskemaan yhtä
ammattikorkeakoulua, ja tulosten avulla arvioidaan toiminnan nykytilaa. Tapaustutkimuk-
sen tarkoituksena on tutkia ja analysoida ilmiöitä, jotka vaikuttavat tutkimuskohteena ole-
vassa yksikössä sen toimintaan. Tavoitteena on tutkimuksen avulla osoittaa yleistyksiä siitä
laajemmasta populaatiosta, johon tutkimuksen kohteena oleva yksikkö kuuluu. (Cohen &
Manion 1982, 99.)

5.1 Tutkimuksen paradigma

Paradigma käsitetään yleensä yhteiseksi tai sovituksi olettamusryhmäksi, johon perustetaan
näkemys todellisuudesta (Kuhn 1962). Tieteessä paradigmat ovat sääntöjä, jotka määräävät,
miten tutkimus tehdään ja missä olosuhteissa jotakin asiaa pidetään totena. Paradigma on
myös perusta sille, miten todellisuutta havaitaan. Ferguson (1980, 26) pitää paradigmaa
ajattelun puitteena eli tiettyjen todellisuuden aspektien ymmärtämisen ja selittämisen kaa-
vana. (Grönfors 1996, 18 – 19.)

Tämän tutkimuksen paradigmaan on vaikuttanut tutkimuksen kohteena olevassa organi-
saatiossa aikaisemmin tehty laatu- ja arviointityö. Ammattikorkeakoulun laatutyötä on arvi-
oitu osittain edellisen kerran tutkimuksen tekijän lisensiaattityössä (Mäki 1994) sekä tutki-
jan PD-tutkielmassa opettajan työstä ammattikorkeakoulussa (Mäki 1995).

Mainituissa tutkimuksissa on todettu, että ammattikorkeakoulun laatutyön ensimmäises-
sä aallossa laadun arviointi pohjautui aikaisempaan tietoon ja subjektiivisiin arvioihin siitä,
mitä korkeakoulutasoisuudelta vaaditaan. Arvioinnin kehittyminen oli aluksi osittain sattu-
manvaraista, vaikka pyrkikin tavoitteellisuuteen. Sattuma vaikutti myös siihen, että suun-
nitelmalliseen arviointiin pyrittäessä välineeksi otettiin kehittävän työntutkimuksen mene-
telmä. Vaikka valinta ei pohjautunutkaan mihinkään tarkasti harkittuihin perusteisiin, huo-
mattiin, että nopeassa kehitysvaiheessa se kiinteytti ja yhdenmukaisti käsityksiä.

Kehittävän työntutkimuksen menetelmän vahvuudet ja heikkoudet tulivat kokeiluaikana
tutuiksi. Useimmiten kehitystyö hidastui analyysivaiheisiin, ja kun varsinaisen kehitystyön
olisi pitänyt alkaa, osallistujat olivat uupuneet analyysien laadinnassa. Näiden kokemusten
vuoksi laatutyön viitekehystä haluttiin muuttaa toisenlaiseksi.

Kokeiluvaiheessa keskeisenä laatutason arviointimateriaalina olivat toistuvasti eri ta-
hoille tuotetut raportit. Opetushenkilöstö suoritti toiminnan kehittämiseksi opintojaksokoh-
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taisia kyselyjä, joista he ilmeisesti saivat aineistoa opetuksensa kehittämiseen. Ongelmaksi
tosin muodostui näissä kyselyissä opiskelijoiden väsymys jatkuvan palautteen antamiseen.
Kehittymässä oleva organisaatio sai joka tapauksessa näistä suoritteista toiminnalleen lisä-
arvoa. Laatutyö alkoi saada tavoitteellisen ja menetelmällisen muodon.

Ensimmäisen aallon vaiheessa ammattikorkeakoulu nähtiin kehittyvänä oppimisyhteisö-
nä, jossa laatutyötä toteutettiin normatiivisten selvitysten, ulkopuolisten konsulttien ohjaa-
mien prosessien tai olemassa olevien valmiiden mallien avulla. Tämä ensimmäinen aalto toi
kokeiluvaiheessa asianosaisten tietoisuuteen laadun käsitteen, ja teki sen läpinäkyväksi kor-
keakoulutyössä.

Tutkimuksen kohteena oleva ammattikorkeakoulu valittiin vuonna 1994 yhdeksi
OECD:n korkeakoulupolitiikan maatutkinnan arviointikohteeksi. Tämä arviointi vaikutti
osaltaan siihen, että ammattikorkeakoulussa käynnistyi itsearviointikäytäntöjen kriittinen
uudelleentarkastelu. Tällöin toteutettiin laajamittainen opiskelijoille ja opettajille suunnattu
kysely toiminnan vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseksi sekä arviointimenetel-
mien kehittämiseksi. Aikaisempien menetelmien rinnalle hyväksyttiin tällöin omassa toi-
mintaympäristössä syntyviä ja testattavia arviointikäytäntöjä.

Laatuarviointiin kehitettiin itsearviointitutkimuksessa laatutähdet, jotka kuvasivat niitä
toiminta-alueita, joihin arvioinnin katsottiin olevan tarpeellista kohdentaa kaikissa ammatti-
korkeakoulun yksiköissä. Ensimmäinen laatutähti muodostui yhteistoimintaan kuuluvista
elementeistä. Toinen laatutähti syntyi oppimisprosessiin liittyvistä tekijöistä. Kolmas laa-
tutähti kuvasi ammattikorkeakoulun erityisluonteeseen liittyviä tekijöitä, ja neljäs oli päte-
vyyden laatutähti. Tämä laatutähdittäminen oli eräänlainen siirtymävaihe ennen vakinaisen
ammattikorkeakoulun toiminnan aloittamista.

Mallin testaaminen ei toteutunut käytännössä, ja suurimpana syynä ehkä oli se, että laa-
tutyö sai jälleen uuden viitekehyksen siirryttäessä vakinaiseen ammattikorkeakouluun. Va-
kinaistumisen yhteydessä ammattikorkeakoulun kokoonpano laajeni, henkilöstö vaihtui ja
toimintamuotojen kehittäminen alkoi uudessa kokoonpanossa. Samaan aikaan tapahtui
myös ylläpitäjämuutoksia, jotka osaltaan vaikuttivat siihen, että toiminnan painoalueena oli
organisoitumiseen liittyvien asioiden ratkaiseminen ja työskentely niiden parissa.

Ensimmäisten vuosien aikana ammattikorkeakoulun toiminnassa muodostui tärkeäksi
ammattikorkeakoulumaisten toimintamallien ja yhteisten toimintatapojen etsiminen. Nyt
suoritettavalla tutkimuksella on haluttu löytää siihen erityinen, Oulun seudun ammattikor-
keakoulua palveleva, lähestymistapa.

Tutkimuksen suorittamisen kautta laatutyön eteneminen ei tapahdu erityisen nopeasti,
mutta vastapainona tälle hitaudelle on kuitenkin organisaatiokohtaisen tiedon saaminen
laatutyön perustaksi. Laatutyön rakentamisessa voidaan eräänlaisena haittana pitää edeltä-
jäoppilaitosten perinteisiin pitäytymistä ja toisaalta akateemiseen imuun joutumista. Osal-
taan edeltäjäoppilaitosten perinteet ovat saattaneet antaa turvallisen tavan toimia ja vähen-
täneet näin sattumanvaraisuutta.

Edellä oleva laatutyön kuvaus koski Oulun väliaikaista ammattikorkeakoulua. Ammatti-
korkeakoulu vakinaistui 1.8.1996 uudessa kokoonpanossaan. Mukaan toimintaan tulivat
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aikaisemmin kokeilussa mukana olleiden (Oulun diakoniaopisto, Oulun kauppaoppilaitos,
Oulun sosiaalialan oppilaitos, Oulaisten terveydenhuolto-oppilaitos ja Oulun terveyden-
huolto-oppilaitos) lisäksi kolme luonnonvara-alan oppilaitosta (Kempeleen puutarhaoppi-
laitos, Koivikon maatalousoppilaitos ja Oulun metsäoppilaitos) sekä Oulun teknillinen op-
pilaitos. Ensimmäisen vakinaisen toimintavuoden jälkeen (1.8.1997) mukaan tuli Raahen
tietokonealan oppilaitos, ja 1.8.1999 mukaan ovat tulleet lisäksi Oulun konservatorio, Ou-
lun ammattioppilaitos ja Raahen ammattioppilaitos laboratorioalan koulutuksen osalta sekä
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu.

Jatkuva ammattikorkeakoulun kokoonpanon uusiutuminen on aiheuttanut omat ongel-
mansa laatutyölle. Kun vuosittain mukaan on tullut uusia oppilaitoksia, yhteisen laatutyön
luominen on alkanut aina alusta. Aikaisempi kokemus laatutyöstä on vaikuttanut tutkimuk-
sen paradigmaan monessa mielessä. Tutkimuksen paradigma korostaa organisaatiolähtöistä
laadun kehittämistä, jotta ulkopuolelta tuoduista laatutyön malleista siirryttäisiin toteutta-
maan ammattikorkeakoulun erityispiirteet huomioonottavaa laatutyötä. Korkeakoulutoi-
minnan korkeatasoisuus ja erityisyys todentuu - jos on todentuakseen - korkeakoulun ope-
tushenkilöstön toiminnassa.

Tutkimuksen paradigma arvostaa henkilöstön käsityksiä. Laatutyössä on tärkeää lisätä
tietoisuutta käsityksistä, jotta päästäisiin organisaation omien voimavarojen hyödyntämi-
seen ja toisaalta kehittämiskohteiden tunnistamiseen. Kun käsitykset ulkoistetaan, ne sa-
malla altistetaan keskustelulle organisaation sisällä. Opettajan käsitykset korkeakoulun laa-
dusta vaikuttavat hänen toimintaansa joko tietoisesti tai tiedostamatta.

Lisäksi tutkimuksen paradigma korostaa jokaisen organisaation työntekijän olevan or-
ganisaation laadun tekijä. Vaihtoehtoisena lähestymistapana laatutyöhön olisi erilaisten
valmiiden mallien käyttöönottaminen tai vaikkapa laatupalkintosysteemien mukainen ete-
neminen.

5.2 Tutkimuksen keskeiset käsitteet

Laatu

Laatukäsitteen analyysivälineenä tässä tutkimuksessa käytetään laadun asiakas-, tuotanto-,
prosessi- ja valmistus-, suunnittelu- ja tuote-, ympäristö- ja yhteiskunta-, kilpailu- sekä ar-
vokeskeisyyttä. Nämä ovat laatunäkökulmia, jotka voidaan löytää useimmista laatumäärit-
telyistä. Seuraavassa esitetään lyhyet määrittelyt eri näkökulmien mukaisista laaduista,
mutta tarkemmin määrittelyjä on kuvattu luvuissa 2.2.1 - 2.2.5. Laatukäsityksillä tarkoite-
taan henkilöstön tietoa, asenteita, mielikuvia ja mielipiteitä organisaationsa laadusta tiettynä
hetkenä.

Asiakaslaadussa keskeistä on se, että organisaation koko henkilöstö on sopinut siitä,
ketkä ovat organisaation ensisijaiset ja muut asiakkaat. Olennaista on myös se, miten asiak-
kaiden tarpeiden muutoksia ja asiakastyytyväisyyttä seurataan sekä miten seurannan tulok-
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siin vastataan sekä otetaan huomioon. Laatukriteerinä on määriteltyjen asiakkaiden tarpei-
den tyydyttymisen aste.

Tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaadussa huomio kohdentuu tuotanto- ja valmistuspro-
sessiin tai palveluprosessiin eli siihen, miten palvelu toteutetaan tai tuotetta valmistetaan.
Olennaista on tällöin mainittujen prosessien eri vaiheiden huolellinen ja vastuuntuntoinen
analysointi sekä etukäteen että itse toiminnassa. Laatukriteerinä on se, miten toimitaan
mahdollisten virheiden havaitsemiseksi ja niiden ennaltaehkäisemiseksi tai korjaamiseksi
sekä toiminnan tasalaatuisuus. Taustalla vaikuttaa toiminnan tehokkuus- ja taloudellisuus-
vaatimukset.

Suunnittelu- ja tuotelaadussa huomio kohdennetaan tuotteeseen tai palveluun ennen sen
ja asiakkaan kohtaamista. Suunnittelu- ja tuotelaadussa pääpaino on toiminnan tavoitteiden
ja lopputuotteen määrittämisessä. Laatukriteereinä on tällöin muun muassa asetettujen ta-
voitteiden saavuttaminen, luotettavuus ja toiminnan imago.

Ympäristö- ja yhteiskuntalaadussa pääpaino on siinä, miten organisaatio ottaa toimin-
nassaan huomioon organisaation ulkopuolisten tahojen linjaukset ja toisaalta organisaation
itsensä vaikutukset organisaation ulkopuolelle. Se miten näihin ulkopuolelta tuleviin vaati-
muksiin suhtaudutaan ja vastataan, toimii laatukriteerinä. Tärkeää on myös organisaation
toiminnan suhde ympäristöasioihin ja -arvoihin.

Kilpailulaadussa olennaista on organisaation sisäisten ja ulkoisten kilpailijoiden tunnis-
taminen. Laatukriteerinä on silloin kilpailijoiden toiminnan taso sekä oman toiminnan ke-
hittäminen kilpailijoiden toiminnasta saatujen oppimiskokemusten avulla.

Arvolaadussa on tärkeää, että organisaation sisällä neuvotellaan toimintaa ohjaavista
arvoista ja toiminnalle asetettavista tavoitteista johdon ja henkilöstön välillä. Koko henki-
löstö tietää toimintaa ohjaavat arvot, ja pyrkii omalta osaltaan toimimaan niiden mukaisesti.
Toiminnan tulee olla yhdenmukaista organisaation toimintaa kuvaavien arvojen kanssa.
Henkilöstön arvot voivat olla yhdenmukaisia organisaation johdon arvojen kanssa. Arvo-
laatu voidaan määritellä kustannus-hyötysuhteena.

Laatutyö

Tässä tutkimuksessa laatutyöllä tarkoitetaan ammattikorkeakoulun toiminnan laadun pa-
rantamiseksi tehtävää tietoista ja suunnitelmallista kehitystyötä. Suunnitelmallisuudella tar-
koitetaan sitä, että toiminnalle asetetaan tavoitteita, sovitaan menettelytavoista tavoitteiden
saavuttamiseksi, ja arvioidaan saavutettuja tuloksia suhteessa lähtötilanteeseen. Ammatti-
korkeakoulun laatuun keskeisesti vaikuttava asia, ammattikorkeakoulun opiskelijat ja hei-
dän osaamisensa tai oppimisensa taso, ei sisälly tarkasteluun.

Tavoitteellisuudella laatutyössä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että kun organisaation
tehtävä ja mitattavat päämäärät on analysoitu kriittisiksi menestystekijöiksi ja kriittisiksi
prosesseiksi, organisaatio on alkanut ymmärtää, miten tavoitteet saavutetaan (Oakland
1993, 421).



170

Toiminnalla tarkoitetaan organisaation perustehtävän keskeisiä toimintoja, jotka koulu-
tusorganisaatiossa ovat esimerkiksi Åhlbergin (1998, 38) mukaan opetus, oppiminen, hal-
linto ja tukipalvelut. Luetteloon voidaan lisätä myös palvelutoiminta sekä tutkimus- ja ke-
hitystyö. Tässä tutkimuksessa valittujen laatunäkökulmien ajatellaan läpäisevän jokaisen
perustoiminnan. Kun koulutusorganisaation toiminta jaetaan eri toimintoihin, ja toimintoja
tarkastellaan eri suunnista, mahdollistuu laatukäsitteen konkretisoiminen ja siten syvällinen
käsittely. Laadunparantaminen ymmärretään tässä yhteydessä laatutyönä. Tarkastelun nä-
kökulmana on mesotaso, ja siksi mikrotason ilmiöt, esimerkiksi oppimisprosessit, eivät si-
sälly tutkimukseen. Laatutyön nykytilanne määritetään henkilöstön käsitysten avulla siitä,
mitkä ovat laatutyön toteuttamisen muodot organisaatiossa, ja siitä, ketkä laatutyöhön osal-
listuvat. Laatutyötä arvioitaessa liikutaan lähellä auditointia, jolla tarkoitetaan muun muassa
keskittymistä sen arviointiin, millaisilla prosesseilla organisaation uskotaan voivan tuottaa
laatua (Dill 1998, 17).

Ilmapiiri

Hellriegel ja Slocum (1974, 256) tarkoittavat organisaation ilmapiirillä ominaisuuksia, jotka
voidaan havaita tietyssä organisaatiossa tai sen alasysteemissä, ja jotka saattavat vaikuttaa
siihen, millä tavoin organisaatio tai sen alasysteemit toimivat jäsentensä ja ympäristön
kanssa. Ilmapiiriä pidetään usein tekijänä, joka organisaatiossa on suhteellisen pysyvä ja
joka vaikuttaa henkilöstön käyttäytymiseen (Forehand & Gilmer 1964, 362, Tagiuri 1968,
27, Pritchard & Karasick 1973, 126). Tämä olettamus ilmapiirin vaikuttamisesta henkilös-
tön käyttäytymiseen on eräs tämän tutkimuksen tarpeellisuuteen vaikuttavista tekijöistä,
jolla tarkoitetaan tutkimuksen perusongelman mukaista kysymystä siitä, voidaanko ilmapii-
rin ja laadun välillä havaita yhteyttä.

Ilmapiiri erottaa organisaation toisista organisaatioista (Forehand & Gilmer 1964, 362,
Pritchard & Karasick 1973, 126). Tagiurin (1968, 27) määrittelyssä painotetaan vielä orga-
nisaation sisäisen ympäristön suhteellisen pysyvää laatua ja siinä havaittavia arvostuksia.
Pritchardilla ja Karasickilla (1973, 126) korostuu muista organisaatioista erottumisen, sisäi-
sen ympäristön ja muuttumattomuuden lisäksi se, että ilmapiiri aiheutuu organisaation jä-
senten, erityisesti ylimmän johdon, käyttäytymisestä ja menettelytavoista, jonka organisaa-
tion jäsenet havainnoivat. Ilmapiiri tarjoaa pohjan organisaation tilan tulkinnalle ja toimii
aktiviteettia ohjaavana voimanlähteenä. Jos ilmapiiri toimii Pritchardin ja Karasickin (1973)
mukaan aktiviteettia ohjaavana voimanlähteenä, sillä voisi olettaa olevan mitä keskeisin
vaikutus myös organisaation laatuun. Mielenkiintoa johdon rooliin ilmapiirissä lisää se, että
useimmat laatuasiantuntijat korostavat johdon keskeistä roolia myös laatutyössä.

Peltosen (1986, 29) mielestä ilmapiiri ”on jäsenten arvostuksiin pohjautuva, vakiintunut
yhteinen arvomaailma. Se sävyttää ryhmän jäsenten havaintoja ja tulkintoja yrityksen tilasta
ja päämääristä sekä toiminnoista työyhteisössä.” Lähellä ilmapiirikäsitettä on organisaa-
tioilmapiirikäsite, joka Juutille (1991, 120) on ”ominaisuus, joka kuvaa sen (sisäisen) orga-
nisaatioympäristön laatua, jonka organisaation jäsenet havaitsevat. Organisaatioilmapiiri
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koostuu organisaatiossa työskentelevien henkilöiden havaintojen summana. Nämä havain-
not koskevat sitä, millaista on olla organisaation jäsen, miten ihmisiä kohdellaan, miten on
tapana työskennellä, miten ihmiset kohtelevat toisiaan, miten johdetaan jne.”

Organisaatioilmapiiri, kuten laatukin on moniulotteinen käsite. Niihin liittyvät henkilön
omat havainnot ja kokemukset työorganisaationsa toiminnasta. Näitä kokemuksia ei organi-
saation laatutyössä voida sivuuttaa, koska ne voivat vaikuttaa henkilön toimintaan ja siihen,
miten korkealaatuisesti hän haluaa työstään suoriutua.

Ilmapiirikäsitettä lähellä on organisaatioilmaston tai ilmaston käsite. Schneider (1973,
254) tähdentää ilmaston määrittelyssä sitä, että huomioon on otettava käsitteeseen sisältyvä
yksilöllinen ja persoonallinen havaitseminen. Määrittelyä ei tule yrittää rajoittaa työryhmän
tai organisaation jäsenten yhteiseen havaitsemiseen. Tätä painotusta tukevat myös Schnei-
der ja Bartlett (1970, 510), joiden mielestä yksilölle on psykologisesti merkittävää se, miten
hän havaitsee työympäristöään.

Litwin ja Stringer (1968, abstract) puolestaan määritelevät organisaatioilmaston ominai-
suudeksi, joka kuvaa organisaatioympäristön laatua sillä tavoin kuin organisaation jäsenet
sen subjektiivisesti kokevat ja havaitsevat. Ilmasto vaikuttaa organisaatiossa työskentelevi-
en henkilöiden käyttäytymiseen ja luo yleisesti omaksutun tunteen siitä, mikä on hyväksyt-
tävää, mikä on sallittua, mistä palkitaan, mistä rangaistaan ja mikä toiminnassa on tärkeää.
Mallissa erotetaan suoritusmotivaatiota herättävä, liittymismotivaatiota synnyttävä ja val-
lanhaluun perustuva ilmastotyyppi. Nämä ilmastoon sisältyvät kokemukset tärkeästä, hy-
väksyttävästä, palkittavasta ja rangaistavasta toiminnasta ohjaavat käsityksiä siitä, mikä on
korkealaatuista toimintaa ja mihin henkilöstön tulee pyrkiä. Ilmasto on siten ilmapiiriä laa-
jempi käsite, ja mukana on organisaatiokulttuuriin kuuluvia asioita.

Eräs tapa kuvata organisaatioilmasto on Newmanin (1977, 520, 523 - 524) määrittely,
jossa havaitussa työympäristössä tarkasteltavia dimensioita on yhteensä yksitoista: johta-
mistyyli, tehtävien luonne, suoritusperusteinen palkitseminen, suhteet työtovereihin, työn-
tekijöiden työmotivaatio, se missä määrin henkilöstöön ja välineisiin liittyvät järjestelyt
sallivat tehokkaan ja vaikuttavan työskentelyn, työntekijöiden kompetenssi, päätöksenteko-
politiikka, työtilat, kiire työskentelyssä ja työn vastuullisuus tai tärkeys.

Korkeakoulujen ilmapiiriä tutkittaessa on läheinen käsite myös opintoilmapiirin käsite.
Opintoilmapiiriä on tutkittu Suomen korkeakouluissa (Häyrynen, Perho, Kuittinen ja Silvo-
nen 1992). Nyt suoritettavassa tutkimuksessa tutkimuskohteena on opetushenkilöstön käsi-
tykset ilmapiiristä, eikä keskeisenä asiana ole opiskelijoiden opiskelu ja heidän kokemansa
ilmapiiri, joskin todettava on näiden ilmiöiden vaikutukset toisiinsa mitä suuremmassa mää-
rin.

Ilmapiirikäsitteestä käytetään Ruohotien (1996, 1997, 1998) esittämää määrittelyä, jossa
ilmapiiriin vaikuttavina keskeisinä asioina ovat johdon ja esimiehen tuki ja kannustus, työn
aiheuttama stressi, työn kannustearvo sekä ryhmän toimintakyky. Ilmapiiri nähdään suh-
teellisen pysyvänä organisaation ominaisuutena, jolla voi olla yhteyttä organisaation laa-
tuun ja laatutyöhön. Ilmapiirin oletetaan olevan myös henkilöstön käyttäytymiseen vaikut-
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tava tekijä, mutta paradigma korostaa henkilöstön aktiivista roolia ilmapiirin muotoutumi-
sessa.

Tulosten analyysissä on otettu huomioon Schneiderin (1973, 254) sekä Schneiderin ja
Bartlettin (1970, 510) kritisoima organisaation jäsenten yhteiseen havaitsemiseen pohjautu-
va ilmapiiriajattelu esimerkiksi siten, että vastausten keskihajontoihin on kiinnitetty huo-
miota. Todettava on kuitenkin, että edellä mainittua ongelmaa ei tässä tutkimuksessa kyetä
välttämään; tulokset ovat enemmän koko organisaatiota koskevia kuin yksittäisen henkilön
kokemuksia.

Työtyytyväisyys

Läheinen käsite työpaikan ilmapiirille on työtyytyväisyyskäsite. Työtyytyväisyys ja ilmapii-
ri sekoitetaan usein toisiinsa, ja tästä syystä niitä mitataan usein toisiaan muistuttavilla mit-
tareilla. Joissakin tutkimuksissa on todettu, että ilmapiirimittausten tulisi kuvata työympä-
ristöä, kun taas työtyytyväisyysmittausten pitäisi arvioida sitä. (Ruohotie 1990, 95.) Ilma-
piiriselvityksillä voidaan pyrkiä myös syvempiin tavoitteisiin.

Koulutusala

Koulutusalakäsitettä lähellä on toimialakäsite, joka on alun perin kehittynyt kuvaamaan te-
ollisuusyrityksiä, jossa yhteydessä toimiala tarkoittaa homogeenista markkinoilla toimivien
yritysten joukkoa (Kyrö 1999, 51). Tilastokeskuksen luokitusoppaan mukaan (1999, 4)
koulutusalan luokitteluperusteena on koulutuksen oppisisältö, joita ovat yleissivistävä kou-
lutus, kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, humanistinen ja taidealan koulutus, kaupal-
linen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, luonnontieteellinen koulutus, tekniikan koulutus,
maa- ja metsätalousalan koulutus, terveys- ja sosiaalialan koulutus, palvelualojen koulutus
sekä muu tai tuntematon koulutusala.

Opetusministeriön (1999, 1) opetushallinnon opintoalaluokitus puolestaan on seuraava:
teologinen, humanistinen, taideteollinen, musiikkiala, teatteri- ja tanssiala, kasvatustieteel-
linen, liikuntatieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, psykologia, terveystieteet, oikeustieteelli-
nen, kauppatieteellinen, luonnontieteellinen, maatalous-metsätieteellinen, teknillistieteelli-
nen, lääketieteellinen, hammaslääketieteellinen, eläinlääketieteellinen, farmasia, kuvatai-
deala tai erittelemätön koulutusala.

Ammattikorkeakoulun toiminta on lainsäädännössä jaettu seitsemään eri koulutusalaan.
Näitä ovat hallinto ja kauppa, kulttuuriala, luonnonvara-ala, matkailu-, ravitsemis- ja talo-
usala, sosiaali- ja terveysala, tekniikka ja liikenne sekä vapaa-aika ja liikunta. (A 256/1995,
§ 15.) Tutkimuksen kohteena olevassa ammattikorkeakoulussa oli tutkimushetkellä edus-
tettuina hallinto ja kauppa, luonnonvara-ala, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka ja liiken-
ne.

Kun tarkastelun kohteeksi otetaan koulutusalalähtöinen ajattelu ja tulosten vertailu eri
koulutusalojen kesken, sisältyy tutkimukseen implisiittisenä olettamus siitä, että myös am-
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mattikorkeakouluissa voidaan havaita tiedekorkeakouluissa toteutettujen tieteenalakulttuu-
ritutkimusten tulosten mukaisia piirteitä eri koulutusaloilla (esimerkiksi Becher 1989, Vä-
limaa 1995). Tieteenalakulttuureiden tutkimuksessa oletetaan tieteenalojen olevan sekä
episteemisiä että sosiaalisia yhteisöjä. Becherin (1989) mukaan tieteenalalähtöisen tutki-
muksen päämääränä on osoittaa, että akateemisessa maailmassa on useampia kulttuureja, ja
että jo tieto erilaisuudesta voi luoda yhtenäisyyttä akateemiseen maailmaan.

Tässä tutkimuksessa taustamuuttujana käytetty lähestymistapa ei pohjaudu yksittäisen
opettajan tieteenalaan. Vastaajien tutkintoon sisältyvää pääainetta ei selvitetä, vaan vertailu
tehdään ammattikorkeakoulun koulutusalajaon perusteella. Ammattikorkeakoulun yksiköt
on muodostettu koulutusaloittain, ja jokaisessa yksikössä voi olla opetushenkilöstöä, joka
omaan tutkintonsa muodostumisen perusteella voisi kuulua toiselle koulutusalalle. Peruste-
luna nyt tehdylle koulutusalakohtaiselle tarkastelunäkökulmalle on se, että toisena arvioita-
vana suureena oleva ilmapiiri on ratkaiseva juuri yksikkötasolla.

Autonomia

Tiedekorkeakouluissa autonomisuus liitetään akateemiseen vapauteen, joka tarkoittaa opis-
kelijoiden ja opettajien vapautta tehdä tutkimusta omalla tavallaan, sekä vapautta opettaa
tavalla, joka on sopiva. Akateeminen vapaus merkitsee sitoutumista totuuden etsintään, ja
se kuuluu akateemisen yhteisön jäsenten oikeuksiin, mutta vain silloin kun he toimivat tuon
yhteisön jäseninä. (Rentola 1995, 38 ja Jaspers 1965, 142 - 143.) Tässä tutkimuksessa auto-
nomia nähdään osana paradigmaa. Opetushenkilöstö toimii autonomisesti, ja tällä perustel-
laan tutkimusasetelmaa.

Autonomiaa voidaan tarkastella myös ammatillinen autonomia –ulottuvuuden avulla.
Ammatilliseen autonomiaan liittyy rajoituksia, mutta myös oikeus harjoittaa ammattia.
Ammatinharjoittamisen oikeus perustuu osoitettuun pätevyyteen. Opettajan autonomia, hä-
nen henkilökohtainen, ammatillinen vapautensa siihen liittyvän vastuun kanssa voidaan
määritellä ammatinharjoittajan suhteelliseksi vapaudeksi hänen tehdessään päätöksiä ja va-
lintoja, jotka koskevat hänen ammatillista toimintaansa. (Leino & Leino 1997, 88; Hoyle &
John 1995.)

5.3 Tutkimusongelmat

Tutkimusongelmat voidaan jakaa kahteen osioon: toinen kohdentuu ammattikorkeakoulun
henkilöstön käsityksiin yksikkönsä ilmapiiristä; toisessa tutkitaan, millaiset henkilöstön
ovat käsitykset yksikkönsä laadusta ja laatutyön nykytilanteesta. Tutkimusongelmat ovat
siten seuraavat:
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1. Millaiset käsitykset opetushenkilöstöllä on yksikkönsä toiminnan asiakaslaa-
dusta, suunnittelu- ja tuotelaadusta, tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaadusta,
ympäristö- ja yhteiskuntalaadusta, kilpailulaadusta sekä arvolaadusta ?

2. Millainen laatutyön taso opetushenkilöstön käsitysten mukaan yksiköillä on?
3. Millaiset käsitykset opetushenkilöstöllä on yksikkönsä ilmapiiristä?
4. Vallitseeko eri laatunäkökulmia koskevien käsitysten ja ilmapiirikäsitysten vä-

lillä yhteyksiä ?
5. Poikkeavatko ilmapiiri- ja laatukäsitykset eri koulutusaloilla toisistaan?
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Tutkimusasetelma on seuraava:

1. ILMAPIIRI

2. LAADUN ERI NÄKÖKULMAT

OPETUS-
HENKILÖSTÖN
KÄSITYKSET

3. YKSIKÖN LAATUTYÖ

⇓

ILMAPIIRIKÄSITYKSET YKSI-
KÖN ILMAPIIRISTÄ JA
LAATUNÄKÖKULMIS-
TA Johdon tai

esimiehen tuki ja
kannustus

Työn
aiheuttama stressi

Työn
kannustearvo

Ryhmän
toimintakyky

Asiakaslaatu

Tuotanto-, proses-
si- ja valmistus-
laatu

Suunnittelu- ja
tuotelaatu

Ympäristö- ja yh-
teiskuntalaatu

Kilpailulaatu

L
A
A
T
U
N
Ä
K
Ö
K
U
L
M
A
T Arvolaatu

Kuvio 3. Tutkimusasetelma
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Taulukko 9. Tutkimuksen rakenne

TUTKITTAVA
ILMIÖ

VIITEKEHYS TUTKIMUK-
SEN TOTEU-
TUSTAPA

TULOSTEN
KÄSITTELY JA
JOHTOPÄÄ-
TÖKSET

Oulun seudun
ammattikor-
keakoulun ar-
viointi- ja laa-
tutyötilanne

Arviointi (esimerkiksi Lappalainen 1997) Haastattelut ja
kyselyt

Esiymmärrys
tutkimuslomak-
keen laadintaan
ja vastausten
vertailu empii-
riseen aineis-
toon

Ammattikor-
keakoulun
opetushenki-
löstön käsityk-
set yksikkönsä
laadusta, ilma-
piiristä ja laa-
tutyöstä

Asiakas-, tuotanto-, prosessi- ja valmistus-,
suunnittelu- ja tuote-, ympäristö- ja yhteis-
kunta-, kilpailu- sekä arvolaatu (Garvin 1988,
Deming 1986, Feigenbaum 1961, 1986, Juran
1988, Crosby 1986, Ishikawa 1985, Taguchi
1986, Dale, Lascalles, Boaden 1994, Lecklin
1997, Lillrank 1998, Silén 1995, 1997, 1998)
Laatutason arviointi
Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen malli (Da-
le, Lascalles, Boaden 1994) (myös Silén1995),
Laatutason arviointi voimakenttien valossa
(Sallis 1996)
Laatutason arviointi vaiheiden mukaisesti
Laatutason arviointi organisaation roolisuhtei-
den ja kulttuurien valossa (Valkonen 1993)
Ilmapiiri ja kasvuorientoituneen ilmapiirin
mittari (Ruohotie 1993, 1996, 1998); Johdon
tuki ja kannustus, stressi, kannustearvo, ryh-
män toimintakyky
Työolotutkimukset (Rajala 1997; työstressi,
Lehto 1996; työolot)

Kirjallisuuskat-
saus ja struktu-
roitu kysely
ammattikorkea-
koulun opetus-
henkilöstölle
(kohdejoukko
yhteensä 220)

Opetushenki-
löstön käsityk-
set organisaati-
on laadusta ja
ilmapiiristä
sekä laatutyön
tasosta

Henkilöstön
laatuun ja il-
mapiiriin liit-
tyvien käsi-
tysten välisten
yhteyksien
etsiminen

Edellä mainitut Lineaariset
riippuvuussuh-
teet (korrelaati-
ot);
Ennustavat
mallit

Ilmapiirin vai-
kutus laa-
tunäkökulmiin
ja laatutyöhön:
Ennuste laatua
luovasta kor-
keakouluilma-
piiristä
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5.4 Tutkimuksen toteuttaminen

Eräänä keinona inhimillisen käyttäytymisen ymmärtämiseen on, että pyritään etsimään ha-
vaintoja yksinkertaisista suhteista tiettyjen faktoreiden ja elementtien välillä. Tätä voidaan
tehdä, kun joillakin asioilla ajatellaan olevan yhteyksiä tutkimuksen kohteena olevaan ilmi-
öön. (Cohen & Manion 1982, 126.) Riippumatta siitä, että laatu- ja laatutyökäsite ovat mo-
niulotteisia, niihin suhtaudutaan usein huolimattomasti ja niiden ymmärtämistä pidetään
itsestään selvänä. Laadun huolellinen ja systemaattinen selvittäminen ei myöskään ole yk-
sinkertaista. Tässä tutkimuksessa etsitään aineksia opetushenkilöstön käsitysten kautta il-
mapiirin, laadun ja laatutyön välisten yhteyksien analysointiin, joita myöhemmin voidaan
hyödyntää organisaation toiminnan kehittämisessä.

Metodologisiin perusratkaisuihin vaikuttaa keskeisesti se, millaista tietoa tutkimuksella
halutaan tuottaa, ja halutaanko tuotetulla tiedolla selittää asioita vai ymmärtää tutkittavaa
asiaa. Bernardin (1994, 3) mukaan kaikkeen tutkimukseen pätevät periaatteessa kolme tie-
donintressiä, joita ovat halu kuvata kiinnostuksen kohteena olevaa ilmiötä, selittää mikä sen
aiheuttaa ja arvioida mitä se aiheuttaa.

Tämän tutkimuksen intressinä on selittää, millaisia yhteyksiä opetushenkilöstön käsityk-
sillä organisaation ilmapiiristä on opetushenkilöstön käsityksiin organisaation laadusta ja
laatutyöstä. Tutkimus on kokonaistutkimuksena toteutettu kartoitus, jossa ongelmat ovat
yleisluontoisia ja käytännöllisiä. Tutkimus kohdentuu ajallisesti ja paikallisesti tiettyyn pe-
rusjoukkoon, joten tutkimustuloksia ei tarkoiteta universaaleiksi (Kari & Huttunen 1980, 46
- 47). Kartoitustutkimuksen tarkoituksena on kuvata olemassa olevia olosuhteita, identifioi-
da standardeja, joihin vallitsevia olosuhteita voidaan verrata tai määritellä niitä suhteita,
jotka ovat olemassa tiettyjen tapahtumien välillä (Cohen & Manion 1982, 71). Tutkimusai-
neiston muodostavat opetushenkilöstön subjektiiviset käsitykset yksikkönsä laadusta, laa-
tutyöstä ja ilmapiiristä tiettynä ajankohtana.

Tutkimuksessa on pyydetty henkilöstöä vastamaan omien käsitystensä mukaan esitettyi-
hin väittämiin ja kysymyksiin. Koulutuksen laadusta puhuttaessa on käsitteen moniulottei-
suuden vuoksi aina syytä tarkentaa, kenen määrittelemästä laadusta on kysymys (Harvey &
Green 1993, 110). Tutkimuksen empiirinen osuus kohdentuu laatukäsitysten eri ulottuvuuk-
sien ja perusedellytysten kartoittamiseen sekä eri koulutusaloilla työskentelevän opetushen-
kilöstön vastausten vertailemiseen. Kun tutkimusaineistona ovat henkilöstön käsitykset, on
niiden analysoinnissa otettava huomioon, missä yhteydessä ja millaisissa olosuhteissa kä-
sityksiä on tutkittu.

5.4.1 Mittavälineen laadinta

Tämä tutkimus on edellyttänyt laatu- ja ilmapiirikäsitteiden operationaalistamista. Tässä
prosessissa on vaarana teoreettisen tiedon latistaminen samaksi kuin yksityisiä ilmiöitä kos-
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keva tieto. Mittarit välittävät kuvan ilmiöstä vain valituilta tarkastelukulmilta, ja vaarana
on, että muuttujiksi valitaan epäolennaisia tekijöitä ja peitetään olennaiset puolet asiasta.
(Raiski 1974, 13, 44 ja Lehto 1996, 134.) Tässä tutkimuksessa haasteellista on kahden mo-
niulotteisen ilmiön purkaminen eri muuttujilla mitattavaan muotoon.

Muuttujia on tutkimuksessa runsaasti, yhteensä 138 kappaletta. Mittarin laadintaa on
ohjannut ilmapiirimittarin osalta Ruohotien (1996 - 1998) konstruoima rakenne, joka koos-
tuu yhteensä 16 osakokonaisuudesta (2 ryhmän toimintakyky, 3 työn aiheuttama stressi, 7
johdon tuki ja kannustus sekä 4 työn kannustearvo). Mittarin rakennetta on korjattu tulosten
analysoinnin yhteydessä siten, että työroolin selkeys -kokonaisuus on tarkentunut sisällöl-
tään työn kannustearvo-kokonaisuuteen kuuluvaksi, ja on nimetty työroolin kannustearvok-
si (TK5). Laatumuuttujien osalta tutkija on tuottanut mittarin aikaisempia laatumäärittelyjä
yhdistämällä, ja mittari rakentuu 7 laatuosiosta (LA1-LA7). Laatumuuttujista yksi eli laa-
tutason nykytilanteen arviointi (LA7) on luonteeltaan erilainen kuin muut laatumuuttujat,
jotka kohdentuvat eri laatunäkökulmien mukaiseen tarkasteluun. LA7 on kohdentunut laa-
tutyön nykytilanteeseen.

Käsitykset laadusta

Eräs laatukäsitysten tutkimustapa on valita tarkastelukulmiksi laatuasiantuntijoiden määrit-
telyjä painotuksineen. Eri näkökulmat voivat selventää sumeaa laatukeskustelua (Lillrank
1998, 39). Vaihtoehtoisina tapoina olisi ollut lähestyä korkeakoulutuksen laatua eri proses-
sien kautta tai valita jonkin valmiin mallin mukainen arviointitapa. Koska laadusta puhutta-
essa nostetaan esille usein tiettyjä laatunäkökulmia, nähtiin tarkoituksenmukaisena lähestyä
tutkimuskohdetta niiden painotusten kautta, joita useimmiten esitetään esimerkiksi laatu-
kirjallisuudessa. Toisaalta tutkimuksen lähestymistapa korostaa organisaatiolähtöisyyttä, ja
siksi valmiisiin malleihin ei haluttu suoraan tukeutua.

Mittarin laatuosion perustana on käytetty seuraavia laatunäkökulmia: tuotanto-, prosessi-
ja valmistuskeskeinen laatu, suunnittelu- ja tuotelaatu, asiakaskeskeinen laatu ja ympäristö-
eli yhteiskuntalaatu. Tarkastelu pohjautuu alunperin Garvinin (1988) ja Lillrankin (1998, 28
- 39) esittämiin jaotteluihin. Jaottelun muuttujanumerot esitetään taulukossa 10 ja yksittäiset
muuttujat kyselylomakkeessa (liite 2).
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Taulukko 10. Tutkimuksen mittarissa käytetty laatujaottelu sekä tutkimuslomakkeessa
käytetyt muuttujat

Laadun osatekijä Muuttujien numerot
Asiakaslaatu 90 – 99
Tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaatu 100 – 106
Suunnittelu- ja tuotelaatu 107 – 112
Ympäristö- ja yhteiskuntalaatu 113 – 118
Kilpailulaatu 119 – 122
Arvolaatu 123 – 128
Laatutyön nykytilanne 129 – 138

Lillrank (1998, 28) on myös kritisoinut jaottelua, koska hänen mukaansa arvo- ja kil-
pailulaatu (kilpailijalaatu) eivät suoraan ole samantasoisia tarkastelukulmia. Tässä tutki-
muksessa arvo- ja kilpailulaatu on otettu tutkimuksen kohteeksi, mutta omina erillisinä osi-
oinaan. Perusteluna menettelylle on se, että ammattikorkeakoulun laatukäsityksiä selvite-
tään monelta näkökulmalta, joten arvoihin sekä kilpailulaatuun liittyvää laatutietoutta tar-
vitaan. Kysymyksissä on hyödynnetty aikaisempia laatututkimuksia ja -selvityksiä (Dale
1994, Silén 1995, 1997, 1998, Fairholm 1994, Lecklin 1997).

Käsitykset ilmapiiristä

Tutkimuksen ilmapiiriosion kysymykset on laadittu Ruohotien (1993 - 1998) esittämän
kasvuorientoitunut ilmapiiri –mittarin rakenteen pohjalta. Nämä osatekijät ovat johdon ja
esimiehen tuki ja kannustus, työn aiheuttama stressi, työn kannustearvo sekä ryhmän toi-
mintakyky.

Ruohotien (1998a) mukaan johdon ja esimiehen tuki ja kannustus jaetaan osaamis-
resurssien kehittämiseen ja palkitsemiseen, voimavarojen vapauttamiseen, ammatti-
identiteetin kehittymisen tukemiseen, vuorovaikutuksessa kehittyvän uran mahdollistami-
seen, osaamistavoitteiden asettamiseen ja kehittämiseen, suunnitteluun, osaamisen ja sen
kehittymisen arviointiin sekä työhön ja organisaatioon sitoutumiseen.

Työn aiheuttama stressi jaetaan työroolin selkeyteen sekä rooliristiriitoihin, työn aihe-
uttamaan psyykkiseen kuormitukseen sekä muutosvaatimuksiin (Ruohotie 1998). Rajala
(1997, 41) määrittää stressitekijöiksi organisaation rakenteelliset tai toiminnalliset tekijät,
jotka sisältävät ristiriitaisia elementtejä. Stressitekijät jaetaan työntekoon liittyviin tekijöi-
hin, työyhteisön rooleihin, ammatilliseen kehittymiseen, työpaikan ihmissuhteisiin, organi-
saation rakenteeseen ja ilmastoon, vaikutusmahdollisuuksiin sekä yhteiskunnallisiin muu-
toksiin.

Tässä tutkimuksessa työn aiheuttama stressi –osiossa on hyödynnetty muun muassa Ra-
jalan (1997) sekä Lehdon (1996) tutkimusten kysymyksiä. Mainitut tutkimukset käsittelevät
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syvällisesti stressiä, ja tässä tutkimuksessa stressi on yksi osatekijä ilmapiirikokonaisuudes-
sa, ja eikä siksi varmastikaan saa yhtä syvällistä käsittelyä kuin pelkästään stressi-ilmiöön
kohdistuvissa tutkimuksissa on tehty.

Ruohotie (1998) jakaa työn kannustearvon työn kehittäviin piirteisiin, vaikuttamismah-
dollisuuksiin, vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuuksiin sekä työn arvostukseen.
Ryhmän toimintakyky –kokonaisuus muodostuu mittarissa ryhmähengestä, ryhmän kehit-
tymishalusta sekä ryhmän jäsenten kyvystä toimia ja oppia yhdessä, ja tulosten käsittelyn
yhteydessä muodostetusta työroolin kannustearvo -kokonaisuudesta.

Taulukko 11. Tutkimuksen mittarissa käytetyn ilmapiirikokonaisuuden rakenne, osakoko-
naisuudet sekä tutkimuslomakkeessa käytetyt muuttujanumerot

Ilmapiirikokonai-
suuden rakenne

Osakokonaisuudet Muuttu-
jien nu-
merot

Osaamisresurssien kehittäminen ja palkitseminen   1 - 7
Voimavarojen vapauttaminen   8 - 13
Ammatti-identiteetin kehittymisen tukeminen 14 - 18
Vuorovaikutuksessa kehittyvän uran mahdollistaminen 19 - 24
Osaamistavoitteiden asettaminen ja kehittämisen suun-
nittelu

25 - 29

Osaamisen ja sen kehittymisen arviointi 30 - 33

Johdon tai esimie-
hen tuki ja kannus-
tus

Työhön sitoutuminen 34 - 37
Muutosvaatimukset 43 - 47Työn aiheuttama

stressi Työn aiheuttama psyykkinen kuormitus 48 - 53
Työn kehittävät piirteet 54 - 59
Vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuudet 60 - 64
Vaikuttamismahdollisuudet 65 - 70
Työn arvostus 71 - 76

Työn kannustearvo

Työroolin kannustearvo 38 - 42
Ryhmän kehittymishalu 77 - 82Työryhmien

toimintakyky Ryhmähenki, ryhmän jäsenten kyky toimia ja oppia
yhdessä

83 - 89

Mukana ilmapiiriosiossa on lisäksi Silénin (1995) tutkimuksessa käytettyjä kysymyksiä.
Kysymyslomakkeen valmistuttua sen testasivat ammattikorkeakoulun Kehitä arvioimalla -
kampanjan vastuuopettajat (10.2.1999). Ryhmässä oli edustajia sosiaali- ja terveysalalta (3)
sekä tekniikan alalta (1). Vaikka testaajajoukko oli pieni, ryhmän asiantuntevuudesta johtu-
en lomakkeeseen tehtiin merkittäviä uudistuksia testaajien esitysten mukaisesti.
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Taustamuuttujina lomakkeessa kysyttiin vastaajien koulutustaso sekä yksikkö tai osasto.
Tutkimuksessa yksikkökohtainen tarkastelu ei ole ollut ensisijainen, koska lähtökohtana on
ollut koulutusalakohtainen tarkastelu. Yksikkö- tai osastokohtaisia tarkasteluja on hyödyn-
netty organisaatiossa meneillään olleessa työministeriön Työelämän kehittämisohjelmaan
sisältyneessä Toimijoiden areena -projektissa, jossa tavoitteena on työn organisoinnin
muotojen sekä toiminnan laadun yleinen kehittäminen.

Mittavälineen luotettavuus

Tutkimusongelmat ovat muotoutuneet sekä tutkijan havaintojen että kirjallisuuden pohjalta.
Laadusta ja ilmapiiristä on saatavissa runsaasti materiaalia, mutta näiden kahden ilmiön
yhteistä tutkimista ei niinkään ole toteutettu. Laatukirjallisuudessa ilmapiirin käsittely on
jäänyt vähäiseksi, joten tutkimusta voidaan pitää tarpeellisena. Tutkimuksen mittari on ra-
kennettu yleisesti käytettyjen laatunäkökulmien perusteella.

Lincoln ja Guba (1986, 547) korostavat sitä, että tutkimuksesta tulee sen validiteetin ar-
vioimiseksi käydä ilmi systemaattinen selvitys aineiston kokoamisesta ja analysoinnista se-
kä "raaka-aineistosta"; konteksti, jossa tiedot on kerätty; aineiston käsittelymenettelyt, joi-
den kautta tieto muuttuu tulkinnoiksi; arvio tutkijoiden tai muiden seikkojen vaikutuksesta
tutkimustilanteisiin ja sitä kautta tuloksiin.

Mittarin validiteetilla tarkoitetaan yleisesti mittarin kykyä mitata sitä ominaisuutta, jota
on tarkoitus mitata (Läärä & Lammi 1989, 48). Yleisesti validiteetilla tarkoitetaan sitä, mis-
sä määrin tutkimuksen johtopäätökset vastaavat todellisuutta. Cook ja Cambell (1979, 37
– 94) jakavat tutkimusasetelman validiuden tilastollisten johtopäätösten, sisäiseen, oletet-
tujen syiden ja seurausten rakenne- sekä ulkoiseen validiuteen. Validiteettia arvioitaessa
voidaan puhua sisäisestä ja ulkoisesta validiteetista. (Syrjälä & Numminen 1988, 136.)

Sisäisessä validiteetissa on merkityksellistä, mittaako tutkija todella aikomaansa (Syrjälä
& Numminen 1988, 136). Tässä tutkimuksessa on ollut tavoitteena tutkia ammattikorkea-
koulun opetushenkilöstön käsityksiä yksikkönsä laadusta, laatutyöstä ja ilmapiiristä sekä
tutkia näiden ilmiöiden yhteyksiä. Laadittua mittaria arvioitaessa voidaan todeta, että koh-
dassa "työhön ja organisaatioon sitoutuminen" mittaväline ei ole ollut sisäisesti validi, ja
mittaus on painottunut enemmän työhön sitoutumiseen kuin organisaatioon sitoutumiseen.
Toinen mittariin liittyvä ongelma liittyy stressiosioon, jossa alun perin tavoitteena oli tutkia
myös työroolin selkeyteen liittyviä asioita. Stressiosion sijasta muuttuja on katsottu kuulu-
van työroolin kannustearvo -kokonaisuuteen, koska sisällytettyjä kysymyksiä voidaan pitää
enemmän työn kehittävät piirteet kuin työroolin selkeys -osioon kuuluvina, ja tästä syystä
mainittu summamuuttuja on tuloksia käsiteltäessä jätetty stressi-osion kohdalta käsittelyn
ulkopuolelle. Muilta osin mittaamista voidaan pitää asetettujen tavoitteiden mukaisena.

Tutkimuksen strukturoitu lomake koostuu mielipidemittausten kaltaisista väittämistä,
joihin vastaajia on pyydetty vastaamaan käsitystensä mukaan. Vastausvaihtoehdot ovat joko
Likert-asteikon mukaisia (asteikko 1 - 5) tai suoria kysymyksiä, joissa vastausvaihtoehtoja
on kolme (LA7). Asteikkoeroista johtuen ei laatutyön nykytilanne -summamuuttujaa ole
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mukana käsiteltäessä eri summamuuttujien korrelaatioita. Koska tutkittava organisaatio on
nuori, ja tutkimuksessa pyritään ulkoistamaan ensimmäistä kertaa organisaation perustami-
sen jälkeen henkilöstön laatukäsityksiä, voidaan valittua menetelmää pitää tarkoituksenmu-
kaisena aineiston hankkimistapana. Tutkimuksen mittarin osien painotuksissa on eroja, jot-
ka johtuvat osittain siitä, että asioiden soveltaminen korkeakoulumaailmaan on vaikeaa tai
siitä syystä, että laajassa kokonaisuudessa jokin alue on jäänyt tekijältä vähäiselle käsitte-
lylle.

Tutkimuksen sisäistä validiteettia voidaan kritisoida koulutusalakohtaisten erojen tutki-
misen osalta. Datan perusteella mainittuja eroja voidaan tutkia, mutta problemaattista on,
että joillakin koulutusaloilla on tutkimuskohteena vain yksi yksikkö, jolloin koulutusala-
lähtökohdasta on luovuttava. Sisäinen validiteetti tässä suhteessa olisi saatu korkeammaksi,
jos kohdejoukkoon olisi kuulunut useamman ammattikorkeakoulun yksiköitä.

Tutkimuslomakkeessa tutkimusongelmien kannalta ainoa olennainen taustamuuttuja on
ollut vastaajan työyksikön koulutusala. Turhana taustamuuttujana voidaan sen sijaan pitää
henkilöstön koulutustasoa. Käytettyä mittaria voidaan joka tapauksessa pitää jokseenkin
raskaana. Kuitenkin henkilöstö on ollut motivoitunut vastaamaan kyselyyn, koska vastaus-
prosentti on suhteellisen korkea. Likert-asteikon käyttö ei myöskään ole ongelmatonta - as-
teikon suhteellisuuden ja subjektiivisen kokemisen vuoksi. Lisäksi asteikon määrittelyjen
muuttuminen kesken mittarin on kyselyyn vastattaessa voitu kokea hankalana.

Ulkoisella validiudella tarkoitetaan Cookin ja Cambellin (1979, 70 - 71) mukaan sitä,
missä määrin oletettu syy-seuraussuhde on yleistettävissä tiettyihin ihmisiin, olosuhteisiin
ja ajankohtiin sekä kaikkiin ihmisiin, olosuhteisiin ja ajankohtiin. Syrjälä ja Numminen
(1988, 142 - 143) kohdentavat yleistettävyyden siirrettävyyteen ja vertailtavuuteen. Vertai-
lun toteutuessa tutkimuksen osat, keskeiset käsitteet ja tutkimuskohteen ominaisuudet ovat
vertailtavissa samaa asiaa käsitteleviin tutkimuksiin. Siirrettävyydellä puolestaan tarkoite-
taan sitä, käytetäänkö tutkimuksessa yleisesti tunnettuja käsitteitä kuvaamaan ilmiöitä.

Tutkimuksen ulkoinen pätevyys voidaan jakaa vielä yksilöitä koskevaan ja tilanteita
koskevaan yleistettävyyteen (Ruohotie 1990, 107). Nyt suoritettavassa tutkimuksessa ta-
voitteena on tutkia opetushenkilöstön laatu- ja ilmapiirikäsityksiä sekä niiden välisiä yhte-
yksiä tietyllä tavalla ainutkertaisessa ja -laatuisessa ympäristössä, eikä tavoitteena ole siten
yleistettävyys. Kuitenkin jo tässä vaiheessa voisi ennakoida jatkotutkimuksen mahdolli-
suuksia, esimerkiksi selvittää tutkimuksessa käytettävän mittarin avulla muiden ammatti-
korkeakoulujen toimintaa.

Houkuttelevaa on toki ajatus tutkimuksen sovellettavuudesta muihin korkeakouluihin,
mutta tutkimuskohteen moniulotteisuuden vuoksi ei tällaista tavoitetta ole syytä asettaa.
Moniulotteisuudella tarkoitetaan kohdeorganisaation nuoruutta sekä toisaalta sen koostu-
mista erilaisista vanhoista organisaatioista.

Tutkimusalue sijoittuu lähelle organisaatiokulttuuritutkimusta, ja kuitenkin tutkimus to-
teutetaan empiirisellä menetelmällä. Tekijä on tiedostanut jo tutkimussuunnitelmaa laaties-
saan mahdollisen aihealueen ja käytettävän metodin välisen ristiriidan. Esimerkiksi Silénin
(1995, 133) mukaan organisaatiokulttuurin tutkimuksessa on määrällisin menetelmin hyvin
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vaikeaa tunkeutua kulttuurin pintakerrosta syvemmälle. Jos tämän tutkimuksen tarkoitukse-
na olisi päästä etenemään pintakerrosten kautta syvempien kerrosten tulkintaan, niin tällöin
määrällisiä menetelmiä voidaan käyttää tutkimuksen esikartoitusvaiheessa, jonka jälkeen
voidaan hankkia syvällisempää tietoa esimerkiksi haastattelujen avulla.

Useimmiten korkeakoulututkimuksessa on keskitytty korkeakoulujärjestelmän raken-
teellisiin ja organisatorisiin kysymyksiin ja jätetty vähemmälle huomiolle se, mitä näiden
rakenteiden ja organisaatioiden sisällä oikein tapahtuu (Ylijoki 1998, 30). Tämän tutkimuk-
sen tavoitteena on tutkia uuden korkeakoulun sisällä vaikuttavia ilmiöitä ja mahdollisesti
löytää ammattikorkeakoulun kehittymiseen vaikuttavia ilmiöitä ja tekijöitä.

5.4.2 Aineiston keruu

Varsinaisen tutkimuksen kohdejoukkona on Oulun seudun ammattikorkeakoulun opetus-
henkilöstö. Ennen varsinaista tutkimusta suoritettiin osana ammattikorkeakoulussa käyn-
nistynyttä Kehitä arvioimalla -kampanjaa yksikkökohtaiset haastattelut laatu- ja arviointi-
työn nykytilanteesta. Haastattelu oli strukturoitu, ja asetetut kysymykset esitetään liitteessä
3. Haastattelun kysymyksissä hyödynnettiin Turun yliopistossa (Lappalainen 1997) tehtyä
selvitystä arviointikäytännöistä.

Haastattelua voidaan käyttää apuna muun muassa muuttujien ja niiden suhteiden tun-
nistamisessa (Cohen & Manion 1982, 243). Ennen varsinaista tutkimusta suoritettujen
haastattelujen tarkoituksena oli syventää ymmärrystä siitä, millaista arviointi- ja laatutyötä
ammattikorkeakoulun eri yksiköissä toteutetaan.

Haastateltavina oli yhteensä kuusi henkilöä (silloisista yhdeksästä yksiköstä), jotka yk-
sikön johtajat olivat nimenneet yksiköiden edustajiksi arviointityössä. Lisäksi kaksi henki-
löä vastasi esitettyihin kysymyksiin sähköpostitse. Henkilöitä pyydettiin etukäteen selvittä-
mään yksiköissään kysymysten vastauksia, jotta haastattelussa saataisiin mahdollisimman
todenmukainen kuva arviointityön tilanteesta. Haastattelut nauhoitettiin, ja aineistoa on
käytetty yksiköiden laatutyön tason arvioinnin materiaalina.

Strukturoitu kyselylomake (liite 2) on lähetetty 220 henkilölle (15.2.1999; yksikönjoh-
tajat, yliopettajat, lehtorit sekä päätoimiset tuntiopettajat). Vastaukset on pyydetty lähettä-
mään 27.2.1999 mennessä tutkijalle. Ennen suoritettavaa kyselyä tutkija on informoinut
yksiköiden johtajia asiasta muun muassa sähköpostitse, jotta yksiköiden johtajat ovat olleet
tietoisia suoritettavasta kyselystä ja ovat saattaneet osaltaan kannustaa henkilöstöä vastaa-
maan kyselyyn. Tutkimuksen suorittamisesta on kerrottu lisäksi koulutusohjelmanjohtajien
kokouksessa.

Tutkimuksen koulutusalakohtaisen tarkastelun vuoksi mukaan on otettu vain opetushen-
kilöstö. Rajoitettua kohdejoukkovalintaa voidaan kritisoida, koska ilmapiirimittauksen
osalta tarpeellisena olisi voitu pitää tutkimusjoukon kohdentamista koko henkilöstöön ja
myös opiskelijoihin. Perusteluna rajaukselle on ollut myös se, että tukipalveluhenkilöstön
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siirtyminen ammattikorkeakouluun oli tutkimuksen toteuttamisvaiheessa vielä kesken-
eräistä. Epäkohtana aineiston keruussa voidaan pitää sitä, että kohdejoukkoon kuuluivat
yksiköiden johtajat, joiden käytössä laadittu lomake ei ole parhaalla mahdollisella tavalla
toiminut. Taulukossa 12 kuvataan tutkimuksen perusjoukko sekä tutkimukseen vastannei-
den prosenttiosuudet eri yksiköissä.

Taulukko 12. Tutkimuksen perusjoukko koulutusaloittain sekä yksiköittäin, prosenttiosuudet
koko henkilöstöstä, tutkimukseen vastanneiden lukumäärät ja vastausprosentit yksiköittäin

Koulutusala Yksikkö Henki-
löstön
lkm

Prosent-
tiosuus
koko
henki-
löstöstä

Vastan-
neet
(lkm)

Vastaus-
prosentti

Tekniikan yksikkö
(Oulu)

56 25.5 48 85.7Tekniikka ja
liikenne

Raahen tietokonealan
yksikkö

11 5 8 72.7

Hallinto ja
kauppa

Kaupan ja hallinnon
yksikkö

34 15.5 13 38.2

Sosiaali- ja
terveysala

Sosiaali- ja terveysalan
yksikkö:
Sosiaalialan osasto 26
Terveysalan eri osastot 55
Oulaisten osasto 10
Oulun diakoniaopisto 11

102 46.4 42 41.2

Luonnonvara-ala Luonnonvara-alan yksikkö 17 7.7 14 82.3
Yhteensä 220 100 134 60.9

Vastausprosentti on alhaisin ammattikorkeakoulukokeilussa mukana olleilla aloilla. Tä-
hän eräänä syynä voi olla henkilöstön väsymys vastata toistuvasti kyselyihin, joiden koh-
teena he ovat kokeiluvuosista lähtien olleet. Toisena tekijänä saattaa olla tutkijan ja tutki-
musjoukon läheisyys, sillä tutkija on ollut koko kokeiluajan tutkittavan työyhteisön jäsen.
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5.4.3 Aineiston kuvailu

Tutkimuksen korkeimmat vastausprosentit ovat tekniikan ja liikenteen alalla sekä luonnon-
vara-alalla. Tekniikan ja liikenteen sekä terveysalan henkilöstön suuri osuus koko henki-
löstömäärästä on merkittävä eli noin 65 %. Nämä kaksi alaa käsittävät yli 70 % vastanneis-
ta. Seuraavassa taulukossa esitetään tiedot tutkimuksen perusjoukosta.

Taulukko 13. Tutkimuksen perusjoukko eli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opetushen-
kilöstön lukumäärät ja prosentuaaliset osuudet koulutusaloittain, tutkimukseen vastannei-
den lukumäärät koulutusaloittain ja koulutusalakohtaiset prosentuaaliset osuudet vastauk-
sissa

Koulutusala
Alan ope-
tushenki-
löstön lu-
kumäärä
OAMK:ssa

Prosent-
tiosuus
opetushen-
kilöstöstä

Vastanneet Alan vasta-
usprosentti

Prosent-
tiosuus
vastanneista

Tekniikka ja liikenne 67 30.5 54 80.6 40.2
Hallinto ja kauppa 34 15.5 13 38.2 9.7
Terveysala 76 34.5 42 55.2 31.3
Sosiaaliala 26 11.8 11 42.3 8.2
Luonnonvara-ala 17 7.7 14 82.3 10.4
Yhteensä 220 100 134 *) 60.9 100

*) vastauksia on saatu kaikkiaan 140, mutta 6 henkilöä ei ole vastannut taustatietoihin.

Tutkijan oma - eikä teoreettisesti perusteltu - ratkaisu on tulosten koulutusalakohtaisen
tarkastelun muodostuminen siten, että terveysalan entiset yksiköt ovat terveysalan alla,
mutta sosiaalialaa tarkastellaan omana kokonaisuutenaan.

Sosiaalialan erillistä tarkastelua perustellaan sillä, että alan toiminta nojaa ensisijaisesti
yhteiskuntatieteelliseen ja sosiaalityön perinteisiin. Tutkimuskohteesta aiheutuva perustelu
on se, että sosiaalialan koulutus on toiminut omana yksikkönään syksyyn 1998 saakka.
1.8.1998 alkaen on otettu käyttöön uusi tulosyksikköjako, jossa entinen terveysalan yksik-
kö, Oulaisten yksikkö ja sosiaalialan yksikkö sekä sopimusoppilaitos Oulun diakoniaopisto
muodostavat uuden sosiaali- ja terveysalan yksikön.
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5.4.4 Aineiston käsittely

Varsinaisen tutkimusaineiston käsittely on ollut pääasiassa tilastollinen. Poikkeuksena tästä
käsittelytavasta on laatutyön tason arvioiminen, jossa on lisäksi käytetty tukena ennen var-
sinaista tutkimusta kerättyä haastattelumateriaalia. Haastatteluaineiston analyysissä on
käytetty arviointivälineenä Dalen, Lascallesin ja Boadenin (1994) sekä Silénin (1995, 1997)
näkemysten pohjalta kehitettyä kokonaisvaltaisen laatujohtamisen tason arviointitapaa (luku
2.5.1). Teoria tarjoaa joukon kysymyksiä tai piirrekuvauksia, joiden pohjalta toiminta voi-
daan sijoittaa jollekin kuvatuista tasoista. Näitä tasoja on yhteensä kuusi, ja populistisilta
nimiltään ne ovat Silénin (1998, 73 - 100) mielestä sitoutumattomat, ajopuut, työkalunikka-
rit, edistyjät, kypsyneet ja World Class -organisaatiot. Laatutyön tason arviointi on tehty
edellä mainittujen määrittelyjen pohjalta.

Laatukäsityksiä koskeva aineisto käsiteltiin laadun eri näkökulmien mukaisesti. Laatu-
työn tason arviointi on tehty myös erilaisten voimakenttien valossa, joita Sallis (1996, 97
- 98) on analysoinut. Sallisin (1996) voimakentät ovat pakottavat versus estävät voimaken-
tät sekä edistyksellinen muutos versus muutosvastarinta (luku 2.5.2). Laatutyön tason arvi-
ointi on nähty tarkoituksenmukaiseksi tehdä usealla eri tavalla, jotta tarkastelusta tulisi mo-
nipuolinen.

Tutkimuksen toisen keskeisen ilmiön, ilmapiirin, mittaaminen ei myöskään ole yksin-
kertaista. Ruohotien (1990, 95) mukaan ilmapiiritutkimusten metodologinen ongelma liittyy
siihen, että joidenkin tutkijoiden mielestä ilmapiiri on enemmän organisatorinen kuin yksi-
löllinen ominaisuus. Jos ilmapiiriä pidetään organisatorisena ominaisuutena, mutta mittauk-
set pohjautuvat havaintoihin, olisi havainnon tarkkuutta arvioitava vertailemalla havaintoja
objektiivisiin mittaustuloksiin tai ainakin olisi arvioitava havaintojen yhtäpitävyyttä. Gavin
ja Howe (1975, 229) tekevätkin eron organisaation ilmapiiriin ja yksilölliseen havaintoon
perustuvan psykologisen ilmapiirin välille. Heidän mukaansa psykologisesta ilmapiiristä
tulee organisatorinen ilmapiiri silloin, kun organisaation jäsenten keskuudessa on huomat-
tavaa yksimielisyyttä ilmapiirihavainnoissa.

Ilmapiirimittauksissa olennaisia kysymyksiä ovat ne, mitä mittauksissa saadut keskiar-
vot loppujen lopuksi kuvaavat. Keskiarvojen sisään häviävät usein ne yksittäiselle henki-
lölle ainutlaatuiset kokemukset, jotka henkilölle itselleen ovat tärkeitä. Näitä mainittuja on-
gelmia on tässä tutkimuksessa pyritty välttämään tulosten käsittelytavalla ja pitäytymällä
viitekehyksessä esille nostetuissa tarkastelukulmissa.

Tutkimuksen vastausvaihtoehdoissa käytetty Likert-asteikko ei aineiston käsittelyssä ole
täysin ongelmatonta. Problemaattista on, että asteikon peräkkäisten luokkien oletetaan usein
olevan yhtä kaukana toisistaan (Nummenmaa ym. 1997, 179). Läärä ja Lammi (1989, 43)
huomauttavatkin, että käytettäessä esimerkiksi "täysin samaa mieltä" tai "jokseenkin samaa
mieltä" arvoja ei näiden arvojen välinen ero ole välttämättä yhtä suuri kuin arvojen "en osaa
sanoa" ja "jokseenkin eri mieltä" välillä, vaikka mittarissa näiden väliset erot merkitäänkin
5 - 4 ja 3 - 2. Näillä erotuksilla ei ole mielekästä määrällistä tulkintaa, eikä niitä siten voi
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verrata toisiinsa. Muuttujan arvot kertovat vain tilastoyksiköiden järjestyksen kyseisestä
ominaisuudesta.

Likert-asteikkoa on vaikea luokitella sen paremmin järjestys- kuin välimatka-asteikoksi.
Tiukasti arvioitaessa tällainen asteikko ei sovellu korrelatiiviseen tarkasteluun, koska para-
metriset menetelmät vaativat vähintään välimatka-asteikollisia mittauksia. Järjestysasteikon
muuttujien arvoille suoritettavia aritmeettisia laskutoimituksia ei useimmiten pidetä sallit-
tuina. Niihin voidaan varovaisesti soveltaa välimatka-asteikolle tarkoitettuja tilastollisia
menetelmiä. (Läärä & Lammi 1989, 46.) Järjestysasteikolla voidaan määrätä luokkien pa-
remmuutta ja järjestystä, ja välimatka-asteikolla ilmaistaan paremmuuden määrää tiettyinä
mittayksikköinä (Holopainen 1983, 29). Soveltavissa tutkimuksissa ei aina ole kuitenkaan
mahdollista noudattaa puhtaasti kaikkia menetelmälle asetettuja vaatimuksia.

Asteikon määrittelyt eivät tässä tutkimuksessa ole kaikilta osin ongelmattomia, ja niitä
kohtaan voidaankin esittää kritiikkiä. Ilmapiiriosiossa asteikko on rakentunut seuraavista
luokista: täysin eri mieltä, jossain märin eri mieltä, en osaa sanoa, jossain määrin samaa
mieltä ja täysin samaa mieltä. Laatuosiossa asteikon luokat ovat olleet seuraavat: ei toteudu
lainkaan, toteutuu jossain määrin, vaikea arvioida, toteutuu lähes täysin ja toteutuu täysin.
Molemmissa osioissa keskimmäinen vastausluokka on ikään kuin ”katkaissut” asteikon jat-
kumon, ja se on saattanut vaikuttaa siihen, ettei kyseistä luokkaa haluta käyttää. Toisaalta se
on voinut myös toimia siten, että vastaaja on todella valikoinut mielestään oikean vastaus-
vaihtoehdon.

Tulosten käsittelyssä on päädytty edellä manituista syistä käyttämään kuvaustapaa, jossa
esitetään vastausten prosentuaalinen jakautuminen asteikon eri vastausluokkiin. Tällä on
pyritty siihen, että vältyttäisiin keskiarvoistamisen harhalta. Varsinkin tuloksissa esiintyneet
erot eri koulutusalojen välillä sekä joidenkin muuttujien suuri ”en osaa sanoa” -vastausten
tai "vaikea arvioida" -vastausten lukumäärä saadaan näin esille, eikä tuloksina ole pelkkiä
keskimääräisiä arviointeja. Käytetyn asteikon arvioinnit osoittavat ilmiöiden painottumisen
suuntaa, mutta ei niinkään absoluuttisia määriä.

Aineistosta on laskettu lisäksi muuttujakohtaiset frekvenssit, keskiarvot ja keskihajon-
nat, jotka koskevat sekä ilmapiirin, laadun että laatutyön tilannetta. Sen jälkeen aineiston
käsittelyssä on hyödynnetty faktorianalyysia, jonka avulla pyritään löytämään muuttujajou-
koista yhteisiä piirteitä. Kun voidaan olettaa, että on olemassa selkeä teoreettinen käsite ja
sen indikaattoreita, faktorianalyysi on hyvä väline, jolla voi katsoa, miten indikaattoreista
kannattaa tehdä yhdistetty muuttuja. Tässä mielessä faktorianalyysi on eräänlainen mitta-
usmalli. (Helsingin yliopisto 1999, http://www.valt.helsinki.fi).

Yleisesti faktoroinnissa pidetään tarkoituksenmukaisena pistemäärien normalisointia
ennen faktorointia (Thurstone 1969, 368 – 369). Tässä tutkimuksessa ei näin ole menetelty.
Asiaa voidaan perustella Thurstonen (1969, 368 – 369) toteamuksella, jonka mukaan ver-
tailtaessa empiirisiä normalisoitujen ja normalisoimattomien pistemäärien käyttöä eri me-
netelmissä on todettu, että jos faktorimallit ovat rakenteeltaan yksinkertaisia, erilaiset pis-
temäärien käsittelytavat faktoroinnissa antavat pääasiassa samat tulokset.
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Tässä tutkimuksessa käytettäessä faktorianalyysia korkeimmat arvot saaneista kärki-
muuttujista on tehty summamuuttujia, joiden vastausten arvojen vaihteluväli on pääasiassa
1 - 5. Koulutusalojen eroja ilmapiirissä ja laadussa on testattu yksisuuntaisella varianssi-
analyysilla.

Faktorianalyysi on tukenut aineiston käsittelyn jatkamista seuraavassa kuvatuilla fakto-
reilla:
Johdon ja esimiehen tuki ja kannustus:

1. Osaamisresurssien kehittäminen (ES1): Käsitykset siitä, missä määrin esimies
arvostaa henkilöstön työtä sekä luottaa siihen tai missä määrin esimies antaa
palautetta sekä tukea henkilöstölleen. Käsitykset siitä, missä määrin henkilöstö
tulee palkituksi hyvin tehdystä työstä.

2. Voimavarojen vapauttaminen (ES2): käsitykset siitä, kannustaako esimies etsi-
mään uusia toimintatapoja, kannustaako esimies aloitteellisuuteen, riskien ot-
tamiseen sekä uusien toimintatapojen kokeilemiseen.

3. Ammatti-identiteetin kehittymisen tukeminen (ES3): Käsitykset siitä, onko
osaamiseen perustuva eteneminen organisaatiossa mahdollista. Käsitykset am-
matillisista kehittymismahdollisuuksista, näkyvien tulosten aikaansaamisesta
sekä arviot työn mahdollisimman hyvästä tekemisestä.

4. Vuorovaikutuksessa kehittyvän uran mahdollistaminen (ES4): Käsitykset siitä,
missä määrin osaamista voidaan kehittää yhteistyössä muun henkilöstön kanssa.
Käsitykset tiedonkulun avoimuudesta, asiantuntija-avun pyytämisestä sekä
mahdollisuuksista kehittää ammattitaitoaan työssään.

5. Osaamistavoitteiden asettaminen ja kehittämisen suunnittelu (ES5): Käsitykset
siitä, missä määrin esimies tukee henkilöstön ammatillista kehittymistä. Käsi-
tykset osallistumismahdollisuuksista päätöksentekoon ja tavoitteiden asettami-
seen, sekä käsitykset päätöksenteon mahdollisuuksista työssä.

6. Osaamisen ja sen kehittymisen arviointi (ES6): käsitykset oman toiminnan ar-
vioimisesta, virheiden korjaamisesta ja oman työn tarkistamisesta.

7. Työhön sitoutuminen (ES7): Käsitykset halusta panostaa omaa aikaansa ja ta-
loudellisia resursseja osaamisensa kehittämiseen. Käsitykset halukkuudesta
osallistua kehittämistehtäviin.

Työn aiheuttama stressi:
8. Muutosvaatimukset (ST1): käsitykset muutospelon ja muutosvastarinnan ko-

kemisesta sekä muutosten kokemisen raskaudesta.
9. Työn aiheuttama psyykkinen kuormitus (ST2): käsitykset työväsymyksen, työ-

haluttomuuden sekä aloitekyvyttömyyden kokemisesta.
Työn kannustearvo:

10. Työn kehittävät piirteet (TK1): Käsitykset oman osaamisen monipuolisesta
käyttämisestä, työn vaihtelevuudesta, mahdollisuudesta oppia uusia asioita ja
saada lisävastuuta. Käsitykset osallistumisesta kehittämistehtäviin sekä onnis-
tumisen tai edistymisen kokemuksista.
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11. Vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuudet (TK2): Käsitykset osallistumi-
sesta kehittämisprojekteihin ja kehittämiskeskusteluihin sekä toisten toiminnan
arviointiin. Käsitykset tiedonkulun selkeydestä ja selkeydestä aloitteiden teke-
misessä menettelystä.

12. Vaikuttamismahdollisuudet (TK3): Käsitykset mahdollisuudesta tehdä työ
alusta loppuun saakka, osallistumisesta tavoitteiden asettamiseen, vaikutus-
mahdollisuudet työnjakoon, ja siihen kenen kanssa työskentelee. Käsitykset
vaikuttamismahdollisuuksista organisaatiossa tehtäviin, omaa työtä koskeviin
päätöksiin.

13. Työn arvostus (TK4): Käsitykset oman työn arvostamisesta, opiskelijoiden ta-
holta saatavasta arvostuksesta sekä työn yhteiskunnallisesta arvostuksesta. Kä-
sitykset kannustavan palautteen saamisesta.

14. Työroolin kannustearvo (TK5): käsitykset päämäärien, työnjaon, päätöksente-
kojärjestelmän sekä vastuusuhteiden selkeydestä.

Ryhmän toimintakyky:
15. Ryhmän kehittymishalu (RY1): Käsitykset siitä, onko työryhmien tai tiimien

toiminta suunnitelmallista ja itsearvioivaa sekä uutta tuottavaa. Käsitykset siitä,
onko ryhmien toiminta avointa, tehokasta ja kiinteää sekä hankkivatko ryhmät
tarvittaessa lisäasiantuntemusta käyttöönsä.

16. Ryhmähenki, ryhmän jäsenten kyky toimia ja oppia yhdessä (RY2): Käsitykset
ryhmien tavasta ratkaista työssä esiintyviä ongelmia. Käsitykset vaikuttamisesta
ryhmien toimintaan. Käsitykset ryhmien toiminnan vastuuntuntoisuudesta ja
luottamuksesta sekä hyödystä ryhmässä toimimisesta oman toiminnan kannalta.
Käsitykset siitä, ovatko ryhmän jäsenet sisäistäneet organisaation arvot, visiot
ja strategiset linjaukset.

Laatutekijät:
17. Asiakaslaatu (LA1): Käsitykset toiminnan asiakaslähtöisyydestä, ensisijaisista

asiakkaista sekä asiakkaiden tarpeiden muutosten seuraamisesta. Käsitykset ta-
voitteellisesta toiminnasta asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi, palautteen huo-
mioonottamisesta toiminnassa ja tarvittavien muutosten tekemisestä.

18. Tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaatu (LA2): Käsitykset toiminnan laatukritee-
reistä. Käsitykset ongelmien sekä virheiden havaitsemisesta ja niiden korjaami-
sesta. Käsitykset toiminnan ajanmukaisuudesta sekä yhdenmukaisuudesta ta-
voitteisiin nähden.

19. Suunnittelu- ja tuotelaatu (LA3): Käsitykset johdon odotusten tuntemisesta,
toiminnan tavoitteiden yhteisestä määrittämisestä ja eri osastojen välisestä yh-
teistoiminnasta. Käsitykset huomion kiinnittämisestä muuttuviin vaatimuksiin.
Käsitykset itsearviointien suorittamisesta sekä siitä, miten työstä saatu palaute
otetaan huomioon.

20. Ympäristö- ja yhteiskuntalaatu (LA4): Käsitykset pyrkimyksestä yhteiskunnal-
lisen hyvinvoinnin lisäämiseen, ja yhteiskunnallisten keskeisten vaatimusten
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tuntemisesta. Käsitykset kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisesta ja
siitä, miten ympäristövaikutukset otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa.

21. Kilpailulaatu (LA5): Käsitykset toimintatapojen uudistamisesta kilpailukyvyn
ylläpitämiseksi. Käsitykset kilpailijoiden toiminnan seuraamisesta.

22. Arvolaatu (LA6): Käsitykset arvomuutosten ja asiakasarvojen seuraamisesta
sekä käsitykset koulutustarpeiden ennakoinnista. Käsitykset tavoitteiden yh-
denmukaisuudesta ja arvojen sopusointuisuudesta työntekijöiden ja työnantaji-
en välillä.

Laatutyön nykytilanne:
23. Laatutyön nykytilanne (LA7): Käsitykset laatutyön toteuttamisen muodoista

mukaan lukien suunnittelu, menetelmät sekä tuloksellisuuden seuranta. Käsi-
tykset laatutyön opetusta tukevasta luonteesta ja siitä, ketkä laatutyöhön osal-
listuvat.

Näiden analyysien jälkeen on tehty erilaisia vertailuja muuttujien sekä summamuuttujien
keskiarvoilla että keskihajonnoilla eri koulutusalojen välillä. Vertailevat tutkimustekniikat
pyrkivät vastaamaan siihen, onko kahden muuttujan tai tietojoukon välillä yhteyttä. Jos
vastaus on myönteinen, siitä seuraa kysymys yhteyden suunnasta ja yhteyden merkitykses-
tä. (Cohen & Manion 1982, 126.)

Tutkimusaineiston käsittelyssä on käytettyä myös tilastollisia testejä. Niiden avulla on
haluttu selvittää tulosten yleistettävyys koko perusjoukkoa koskevina. Kokonaistutkimuk-
sen kriteerien osalta tilastollisten testien käyttöä voidaan kritisoida. Testit antavat kuitenkin
tukea koulutusalojen välisten vastausten erojen etsimiselle. Eroja tutkittaessa on joka tapa-
uksessa otettava huomioon, että jos yksiköiden vastausten sisäiset erot ovat suuria, tulee
yksiköiden välisten erojenkin olla suuria, jotta erot tulevat merkitseviksi. Jos taas yksiköi-
den vastaukset ovat yhtenäisiä, yksiköiden välisten erojenkaan ei tarvitse olla suuria ollak-
seen tilastollisesti merkitseviä.

Tutkimuksessa mukana olleiden summamuuttujien välisten yhteyksien tutkimista on
jatkettu edelleen korrelaatiomatriisien pohjalta muodostamalla erilaisia polkuanalyyseja ja
-malleja ilmapiiri- ja laatufaktoreista. Mallit on ajettu Amos 3.6 -ohjelmistolla etsien ja ko-
keillen erilaisia malleja ja tutkimalla niiden käyttäytymistä sen selvittämiseksi, löytyykö
aineistosta tilastollisesti merkityksellisiä yhteyksiä teoreettisten olettamusten tueksi tai ku-
moamiseksi.

Korrelaatiomatriisin perusteella on etsitty toisten faktoreiden kanssa voimakkaasti kor-
reloivia faktoreita sekä viitekehyksestä esille nousseita vaihtoehtoisia tarkastelutapoja, jotta
löydettäisiin mahdollisimman hyvin ilmapiirin ja laatutekijöiden välisiä suhteita selittäviä
malleja. Alkuperäinen korrelaatiomatriisi on liitteenä 4 ja korjattu korrelaatiomatriisi liit-
teenä 5.

Korjatussa korrelaatiomatriisissa on tehty seuraavat toimenpiteet: Laatutaso (LA7)-
summamuuttuja on jätetty pois sen muuttujien erilaisen vastausasteikon vuoksi. Työroolin
selkeys (ST1) -summamuuttuja on nimetty uudelleen työroolin kannustearvoksi (TK5)
summamuuttujan sisällön vuoksi. Muutosvaatimukset (alkuperäinen ST2)–summamuuttu-
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jan ja työn aiheuttama psyykkinen kuormitus (alkuperäinen ST3) -summamuuttujan vasta-
usten arvot on "käännetty" yhdensuuntaisiksi muiden muuttujien vastausten kanssa.

Ilmapiiri- ja laatufaktoreiden yhteyksien selvittämiseksi on käytetty myös BKD-
ohjelmalla (Bayesian Knowledge Discoverer) toteutettuja epälineaarisia analyyseja, joissa
mukana ovat olleet kaikki ne summamuuttujat, joilla analysaattorin mielestä on merkitystä.
Tällaisen analyysin tulkinta poikkeaa Amos-kuvien tulkinnasta siten että tilastollinen mer-
kitsevyys ei ole niin tärkeässä asemassa, koska kaikki mielekkäänä koettu on merkityksel-
listä. Mielekkyyttä säätelevät sekä teoriaosuus että faktorianalyysin tulokset.

5.4.5 Tutkimuksen ja aineiston reliabiliteetti

Mittarin reliabiliteetti viittaa todennäköisyyteen, jolla tutkimuksen toistaminen samanlaise-
na tuottaisi samanlaisen tuloksen. Korkea reliabiliteetti varmistetaan kiinnittämällä huo-
miota tutkimuksen toteuttamiseen sekä tapaan kerätä aineistoa.

Haluttaessa lisätä reliabiliteettia tavoitteena on pyrkiä standardoimaan tutkimuksen me-
netelmiä, jolloin esimerkiksi kysymysten merkitysten pitäisi olla kaikille sama (Lehto 1996,
131). Käytetyn lomakkeen esitestaamisella voidaan pahimmat kysymysten ymmärrettä-
vyyteen liittyvät ongelmat karsia ja ajatella tulosten olevan mahdollisimman hyvin "todelli-
suutta vastaavia" niitä käsityksiä koskien, joita ollaan tutkimassa. Toisaalta kun käsitykset
valitaan tutkimuskohteeksi, hyväksytään ajatus tutkimuksen aikasidonnaisuudesta ja vasta-
usten subjektiivisuudesta.

Kartoituksiin liittyy myös virhetekijöitä, jotka vaikuttavat tutkimuksen luotettavuuteen.
Esimerkiksi kartoituksissa saatetaan pitää tutkimuksen objektiivisuutta itsestään selvänä,
vaikkapa laajan kohdejoukon perusteella. Kruskal (1991, XXIII) on viitannut tähän impli-
siittiseen oletukseen ”todellisten arvojen” olemassaolosta ja siitä, ”onko olemassa todellista
arvoa sille, mitä mitataan havainnoidaan tai surveyn avulla”.

Nyt suoritettavassa tutkimuksessa olennaista ovat henkilöstön käsitykset. Koska lähtö-
kohtana on, että henkilöstön käsitykset vaikuttavat organisaation toimintaan joko tietoisesti
tai tiedostamatta, objektiivisuuden vaatimus liittyy voimakkaasti vain tutkimusmenetel-
mään. Kun tutkimus suoritetaan huolellisesti, niin tutkimustulosta voidaan pitää objektiivi-
sena. Sinällään on syytä muistaa, että aineisto kuvaa kuitenkin vain tiettyä hetkeä, ja käsi-
tykset ovat voineet muuttua välittömästi tutkimuksen suorittamisen jälkeen tai ne ovat voi-
neet olla erilaisia ennen tutkimusta.

Tutkimuksessa olleet muuttujat on voitu faktoroinnilla pelkistää pienemmäksi määräksi
muuttujia. Nämä muodostetut summamuuttujat ovat sisällöllisesti homogeenisia. Alkupe-
räisistä muuttujista jää summamuuttujien (23 kpl) ulkopuolelle 23 alkuperäismuuttujaa, joi-
den alfakerroin on alle .40, tai joita ei voida pitää ymmärrettävinä. Summamuuttujien re-
liabiliteettien kertoimet esitetään taulukossa 14.
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Taulukko 14. Summamuuttujien reliabiliteettien kertoimet tutkimusaineistosta (n=136 - 140
muuttujasta riippuen)

Summamuuttujat Cronbachin
alfakerroin

Osaamisresurssien kehittäminen (ES1) .85
Voimavarojen vapauttaminen (ES 2) .64
Ammatti-identiteetin kehittymisen tukeminen (ES 3) .59
Vuorovaikutuksessa kehittyvän uran mahdollistaminen
(ES 4)

.67

Osaamistavoitteiden asettaminen ja kehittämisen suunnittelu
(ES 5)

.65

Osaamisen ja sen kehittymisen arviointi (ES 6) .69
Työhön sitoutuminen (ES 7) .53
Muutosvaatimukset (ST 1) .65
Työn aiheuttama psyykkinen kuormitus (ST 2) .61
Työn kehittävät piirteet (TK 1) .73
Vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuudet (TK 2) .59
Vaikuttamismahdollisuudet (TK 3) .58
Työn arvostus (TK 4) .60
Työroolin kannustearvo (TK5) .85
Ryhmän kehittymishalu (RY 1) .80
Ryhmähenki, ryhmän jäsenten kyky toimia ja oppia yhdessä
(RY 2)

.75

Asiakaslaatu (LA 1) .87
Tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaatu (LA 2) .75
Suunnittelu- ja tuotelaatu (LA 3) .79
Ympäristö- ja yhteiskuntalaatu (LA 4) .73
Kilpailulaatu (LA 5) .76
Arvolaatu (LA 6) .80
Laatutyön nykytilanne (LA 7) .79

Reliabiliteettikertoimelle ei ole olemassa tiettyä absoluuttista hyväksymisrajaa. Kuiten-
kin alfakertoimen asettumista .70 tasoon tai sitä korkeammalle tasolle, pidetään yleisesti
hyväksyttävänä. (Kulmala 1999, 103 - 104.) Heikoin kerroin on faktorilla työhön sitoutu-
minen. Laaditusta mittarista on jätetty faktorikäsittelyssä heikot kertoimet saaneet muuttujat
käsittelyn ulkopuolelle (liite 6).

Vaikka kyseiset muuttujat on jätetty faktorikäsittelyn ulkopuolelle, niiden tulokset on
kuitenkin esitetty vastausten yksilöidyssä käsittelyssä. Koko tutkimuksen kannalta on mer-
kittävä tulos, jonka mukaan kaikki laatufaktorit saavat korkeat alfakertoimet. Huomionar-
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voista on, että laatukäsitteen epämääräisyydestä ja suhteellisuudesta huolimatta tutkimuk-
seen laadittu laatumittari on menestynyt hyvin. Kuitenkin tuloksen yleistettävyys edellyttää
mittarin laajempaa testaamista.
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6 Tutkimustulokset

6.1 Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön laatumäärittelyt

Laatufaktoreista on ensin laskettu keskiarvot ja keskihajonnat ja ne esitetään taulukossa 15.
Lähes kaikki laatufaktoreiden keskiarvot sijoittuvat asteikon keskivaiheille. Merkittävä tu-
los on, että käsitykset laatutyön nykytilanteesta ovat yhtenäisiä. Huomattava on kuitenkin,
että toisaalta keskiarvot eivät anna kovin syvällistä kuvaa tilanteesta, joten vastausten ja-
kaantuminen esitetään myös laatunäkökulmittain.

Taulukko 15. Laatufaktoreiden vastausten keskiarvot ja keskihajonnat

Faktori Keskiarvo SD
Asiakaslaatu (LA 1) 3.1 .75
Tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaatu (LA 2) 3.1 .80
Suunnittelu- ja tuotelaatu (LA 3) 3.0 .90
Ympäristö- ja yhteiskuntalaatu (LA 4) 3.0 .68
Kilpailulaatu (LA 5) 2.8 .76
Arvolaatu (LA 6) 3.1 .75
Laatutyön nykytilanne (LA 7) 2.3 .48

6.1.1 Asiakaslaatu

Asiakaslaatu lähtee siitä olettamuksesta, että laatua on se, miksi asiakkaat sen itse määritte-
levät. Tuotteet vastaavat asiakkaiden tarpeita ja mukautuvat niihin (Garvin 1988, 43; Rope
& Pöllänen 1995, 161; Deming 1986, 5; Neave 1990, 32). Hyvä asiakaslaatu korostaa sitä,
että asiakkaat ovat tyytyväisiä, asiakkaiden tarpeet on selvitetty, niiden muutoksia ennakoi-
daan ja ennakointia hyödynnetään toiminnassa (Hinton & Schaeffer 1994, 36 - 37; Juran
1988a, 15; Silén 1997, 17). Asiakkaalla on oikeus siihen, mitä organisaatio on luvannut
tuottaa (Crosby 1986, 84). Koulutusorganisaation asiakkuusmäärittelyä voidaan pitää on-
gelmallisena (Lillrank 1998, 55 - 56; Lewis & Smith 1997, 4; Sallis 1996, 24 - 25; Lecklin
1997, 88). Taulukossa 16 esitetään asiakaslaan muuttujakohtaiset vastausten jakaumat.
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Taulukko 16. Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön vastausten prosenttijakaumat asia-
kaslaatufaktorin muuttujien kohdalla

ArvotAsiakaslaatu
(muuttujat 90 – 99) 1 2 3 4 5
Toiminta on asiakaslähtöistä (n=140) 1.4 32.1 19.2 39.2 7.9
Opiskelijat ovat ensisijaisia asiakkaita (n=138) 2.9 20.3 13.8 47.1 15.9
Työ- ja elinkeinoelämä on ensisijainen asiakas
(n=140)

2.9 35.7 22.1 33.6 5.7

Asiakaspalautteen keruu on säännöllistä (n=140) 2.9 28.6 17.1 35.7 15.7
Asiakastyytyväisyyttä mitataan jatkuvasti (n=140) 5.0 30.7 22.9 30.0 11.4
Asiakaspalautteet käsitellään tehokkaasti (n=139) 11.5 28.8 36 19.4 4.3
Asiakkaiden tarpeiden ennakoimiseksi tehdään
erilaisia selvityksiä (n=139)

10.1 31.7 28.1 25.9 4.3

Yksikön toiset työntekijät ovat asiakkaita, joiden
tarpeiden tyydyttäminen on tärkeää (n=139)

14.4 26.6 41.7 13 4.3

Asiakkaiden esittämään kritiikkiin suhtaudutaan
vakavasti (n=140)

2.9 22.9 15 41.4 17.9

Saadun palautteen pohjalta muutetaan toimintata-
poja (n=139)

7.9 25.1 22.3 33.8 10.8

(1=ei toteudu lainakaan, 2=toteutuu jossain määrin, 3=vaikea arvioida, 4=toteutuu lähes täysin,
5=toteutuu täysin)

Pyydettäessä ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöä arvioimaan, missä määrin am-
mattikorkeakoulutoiminnan asiakaslähtöisyys toteutuu vajaa puolet vastauksista sijoittuu
asteikon positiivisempaan päähän. Opetushenkilöstö pitää opiskelijoita työ- ja elinkei-
noelämää enemmän ensisijaisena asiakkaana. Tulos on samansuuntainen kuin mitä Mäki-
salo ja Kinnunen (1999, 240) ovat todenneet tutkiessaan terveydenhuolto-oppilaitoksen
opettajien käsityksiä työstään.

Sisäisen asiakkuuden toteutumista katsoo merkittävä osa vastaajista vaikeaksi arvioida.
Tuloksen voidaan tulkita kertovan siitä, että opetushenkilöstön käsitysten mukaan sisäinen
asiakkuus ei ole ammattikorkeakoulussa erityisemmin toimintaa ohjaava periaate.

Ammattikorkeakoulussa ei kerätä asiakaspalautetta erityisen säännöllisesti, sillä noin
kolmannes vastaajista arvioi palautteiden säännöllisen keruun toteutuvan vain joko jossain
määrin tai ei lainkaan. Palautteen keruu sinällään ei ole itsetarkoitus, vaan tärkeää on toi-
minnan kehittäminen saadun palautteen pohjalta. Ammattikorkeakoulun opetushenkilös-
töstä huomattava osa arvioi palautteen pohjalta muutettavan toimintatapoja, mutta toisaalta
kolmannes vastaajista on enemmän sitä mieltä, ettei toimintatapoja muuteta saadun palaut-
teen pohjalta.
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Opetushenkilöstön kokemusten mukaan asiakkuutta korostavat toimintatavat kaipaavat
vielä kehittämistä, vaikka asiakkaiden esittämään kritiikkiin suhtaudutaankin vakavasti.
Kuitenkin noin viidennes arvioi sen toteutuvan vain jossain määrin, ja 3 % arvioi, ettei se
toteudu lainkaan.

Asiakkuuden olemuksen oivaltaminen ja määrittäminen sekä sen jälkeen asiakaslaadun
määrittäminen ammattikorkeakoulussa edellyttävät vakavaa keskustelua henkilöstön kes-
kuudessa. Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että ammattikorkeakoulun asiakkaiden
tarpeiden selvittämistä tulee kehittää, asiakkaiden tarpeiden muutoksia tulee ennakoida, ja
niiden hyödyntämistä toiminnan kehittämisessä tulee lisätä. Tarpeiden muutosten enna-
koinnissa kannattaa hyödyntää esimerkiksi Marsdenin ja Littlerin (1998, 10) analyysiä asi-
akkaiden tarpeiden muuttumisesta tai arvioida toimintaa Siun ja Wilsonin (1998, 294) esit-
tämän managerialistisen paradigman painottumisen valossa. Vaikka Marsdenin ja Littlerin
(1998) tarkastelu onkin liikemaailmaa koskevaa, voidaan sitä soveltaen hyödyntää muissa
yhteyksissä.

Asiakaslaadun tuloksissa on syytä kiinnittää huomiota myös vastausjakaumien muotoon.
Problemaattisina jakaumatyyppeinä voidaan pitää monihuippuisia jakaumia, joissa ja-
kaumahuiput sijaitsevat kaukana toisistaan. Näissä tilanteissa saattaa olla kyse siitä, että
jakauma on sekoitus useammasta eri populaatiosta poimitusta otoksesta ja tätä jakoa kuvaa-
va muuttuja pitäisi lisätä mallin selittäjiin. (http://www.valt.helsinki.fi.) Tässä tutkimukses-
sa jakaumamuotoa mahdollisesti selittää se, että tutkittaessa ammattikorkeakoulua tai sen
yksiköitä kokonaisuutena toiminta vaihtelee eri yksiköiden välillä ja jopa eri yksiköiden
sisällä merkittävästi. Toinen vaihtoehto on jo aikaisemmin mainittu asteikon keskikohdan
määre ”vaikea arvioida”, jota asiantuntijaorganisaation edustajat voivat kokea olevan vaikea
käyttää.

Analyysissä on huomattava, että opetushenkilöstön käsitykset eivät sinällään toimi riit-
tävänä aineistona asiakaslaadun yleisen tason arvioinnissa. Toisaalta on kuitenkin tärkeää
tietää, millaiset opetushenkilöstön käsitykset yksikkönsä asiakaslaadusta ovat. Jatkohaas-
teena olisikin varsinaisten asiakkaiden käsitysten mittaaminen ja tulosten keskinäinen ver-
tailu.

6.1.2 Tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaatu

Prosessien kartoittamista painotetaan usein laatutyön peruslähtökohtana, ja prosessien tun-
nistaminen edellyttää asiakkuuden selkeää määrittämistä (Beckford 1998, 278; Sallis 1996,
97; Lillrank 1998, 26). Valmistukseen perustuva laatu kohdistuu asiakkaan sijasta toimitta-
jaan tai tuotteiden valmistusprosessiin (Garvin 1988, 44 - 45). Valmistuslaadussa koroste-
taan asennoitumista virheisiin ja niiden korjaamiseen tai ennakointiin (Silén 1997, 18; Gar-
vin 1988, 45) sekä laatutason kontrolloituun vaihtelevuuteen (Neave 1990, 60). Myös nii-
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den prosessien tunnistaminen, missä virheitä voi esiintyä, on keskeistä varsinkin laatujoh-
tamisessa (Beckford 1998, 66).

Taulukossa 17 esitetään tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaatu (LA2) -kokonaisuuden
vastausten jakautuminen muuttujittain.

Taulukko 17. Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön vastausten prosenttijakaumat tuo-
tanto-, prosessi- ja valmistuslaatufaktorin muuttujien kohdalla

ArvotTuotanto-, prosessi- ja valmistuslaatu
(muuttujat 100 – 106) 1 2 3 4 5
Havaittaessa ongelmia, niihin pyritään löytä-
mään ratkaisuja nopeasti (n=140)

4.3 29.3 20.7 34.3 11.4

Virheelliset toimintatavat pyritään löytämään
(n=140)

5.7 26.4 26.4 34.3 7.1

Keskeisille toiminnoille on määritetty laatukri-
teerit (n=140)

20 21.4 22.9 22.1 13.6

Muuttuvat vaatimukset otetaan huomioon toi-
minnan suunnittelussa (n=140)

5 23.6 16.4 43.6 11.4

Toiminnassa pyritään tasalaatuisuuteen (n=140) 5.7 19.2 40 30.7 4.3
Työtehtävät tehdään pääsääntöisesti huolelli-
sesti (n=140) *)

0 8.6 7.9 60.7 22.9

Virheiden tekeminen on sallittua (n=139) *) 5.6 18.7 34.5 35.2 5.8

(1=ei toteudu lainkaan, 2=toteutuu jossain määrin, 3=vaikea arvioida, 4=toteutuu lähes täysin,
5=toteutuu täysin)

*) muuttujat faktorissa huomiotta: korrelaatiot .44 ja .28

Toiminnan prosessien tunnistaminen auttaa laatutyössä, koska tällöin voidaan tuottaa
toimintaan vaihtoehtoja ja analysoida myös epäonnistumisia (Beckford 1998, 227). Virhei-
den tunnistaminen edellyttää sitä perusajatusta, että virheiden tekeminen on ylipäätään sal-
littua, jotta niitä ei pyritä peittelemään, vaan etsitään keinoja ehkäistä ja korjata joka tapa-
uksessa toteutuvia virheitä. Kun yksilöllä on henkilökohtaista autonomiaa, hän suosii ko-
keilua, yritystä ja erehdystä sekä ajattelun että tekojen tasolla (Ruohotie 1997, 29). Korkea-
koulukontekstissa tuotanto- ja prosessilaatu liittyy koulutusohjelmien toteuttamiseen.

Tietoinen virheiden etsintä kuuluu laatutyöhön. Virheellisten toimintatapojen tunnista-
mista ei koulutusorganisaatiossa kovinkaan usein pyritä tekemään. Opetushenkilöstö toimii
autonomisesti (muun muassa Mäenpää & Mäkinen 1989, 80), joskin säädökset ja eri sidos-
ryhmät voivat toimia rajoittavina tekijöinä (Jauhiainen 1996, 3), jolloin yksittäinen opettaja
on vastuussa lähinnä vain itselleen tai opiskelijaryhmälleen (Calderhead 1984, 90 ja Ylijoki
1998, 43 - 44). Toisaalta oman toiminnan mahdollisten virheiden ennakointi sisältää mie-
lenkiintoisen ja myös uuden lähestymistavan opetustoiminnan laatutyöhön. Tällainen toi-
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minta voi edistää kehittämistä, koska mitään ei vielä ole tapahtunut. Tämä mahdollistaisi
aikaisemmin mainitun oman pedagogisen toimintatavan kehittämisen (Leino & Leino 1997,
92).

Tulosten perusteella voidaan todeta ammattikorkeakoulun opetushenkilöstö kokevan
vaikeaksi arvioida sitä, onko ammattikorkeakoulun keskeisille toiminnoille määritelty laa-
tukriteereitä. Merkittävä osa vastanneesta opetushenkilöstöstä katsoo virheiden tekemisen ja
riskien ottamisen olevan sallittua ammattikorkeakoulussa. Kuitenkin lähes samansuuruinen
joukko opetushenkilöstöstä kokee vaikeaksi sen arvioimisen, onko virheiden teko sallittua
vai ei. Virheellisten toimintatapojen huomaamisen vastaukset sijoittuvat sekä myönteisen
että kielteisen asteikon päähän.

Mäkisalon ja Kinnusen (1999, 240) havainto, jonka mukaan opetushenkilöstö arvioi
toisten opettajien työtä kriittisemmin kuin omaansa, on syytä tässä yhteydessä ottaa huomi-
oon. Kun organisaatiossa on määritetty yhdessä toiminnan laatukriteerit, opetushenkilöstöä
tulee innostaa havainnoimaan työtään nykyistä enemmän suhteessa asetettuihin kriteereihin.
Kuitenkin on muistettava, että yksittäinen opettaja saattaa kerätä huomattavassa määrin
erilaisia palautteita toiminnastaan, mutta ehkä palautteiden syvällisessä käsittelyssä on vielä
kehittämistä.

Vastaisuudessa tulee ammattikorkeakoulun eri yksiköissä kiinnittää huomiota seuraa-
vaan: kun opetushenkilöstö havaitsee organisaation toiminnassa tai omassa toiminnassaan
virheitä, niiden korjaamiseen, ennen kaikkea niiden välittömään korjaamiseen, tulee ryhtyä.

Samoin tasalaatuisuuden arviointia pidetään vaikeana, mikä voi osaltaan johtua käsitteen
tuotekeskeisestä leimasta. Tasalaatuisuuden käsite saatetaan kuitenkin liittää koulutussekto-
rille, jolloin sillä ymmärretään muun muassa opetushenkilöstön tasalaatuista toimintaa. Toi-
saalta on mahdollista, että tasalaatuisuutta pidetään yleisesti hyväksyttynä ja positiivisena
asiana, vaikka subjektiivista laatua arvioitaessa tasalaatuisuus voidaan kokea myös haittana.
Koulutusorganisaatioiden asiakastarpeet ja odotukset ovat yksilöllisiä, siksi heidän koke-
muksensa koulutuksen laadusta ovat myös yksilöllisiä. Siten täydellisen tasalaatuisuuden
tavoittelu on turhaa. Joka tapauksessa laadun vaihtelusta keskusteleminen antaa ehkä ainek-
sia koulutuksen kehittämiseen, koska koulutus muodostuu opiskelijalle joukosta ainutlaatui-
sia tilanteita, eikä ole yhdentekevää millaisina yksittäinen opiskelija ne kokee.

Tutkimustulosten perusteella on pidettävä tärkeänä havaintoa, jonka mukaan ammatti-
korkeakoulun opetushenkilöstön mielestä he tekevät työtehtävänsä pääsääntöisesti huolelli-
sesti. Tämä luo laatutyölle erinomaisen perustan.

6.1.3 Suunnittelu- ja tuotelaatu

Suunnittelu- ja tuotelaatunäkökulma menee osittain päällekkäin prosessilaatunäkökulman
kanssa. Suunnittelu- ja tuotelaadussa pääpaino on siinä, että tuote tai palvelu suunnitellaan
riittävän laadukkaasti, jolloin suunnittelulla taataan tuotteen tai palvelun korkea laatu
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(Lecklin 1997, 24 - 25; Lillrank 1998, 31) tai sopivuus käyttöön (Juran 1988c, 2.8 ja 2.9).
Shingo (1987, 156) korostaa myös riittävän tarkkoja ohjeita laadun tekemisessä. Johdon on
vakuutettava henkilöstö kehittämisestä ja saatava toimimaan aktiivisesti tuloksien aikaan-
saamiseksi. Alkuvaiheessa vakuuttaminen voi kohdentua aktiivisiin ihmisiin, ja kun heillä
on asiasta myönteisiä kokemuksia, he innostavat toiminnallaan muita. Suunnittelu- ja tuote-
keskeisyys korostaa laadun mitattavuutta (Garvin 1988, 42), ja mittaamisen edellytyksenä
on luonnollisesti sen tarkka määritteleminen, mitä toiminnalla tavoitellaan.

Toiminnan suunnittelu edellyttää yhteistyötä, ja koulutusorganisaatiossa, jossa painote-
taan monialaisuutta, sitä tulee tehdä myös yksikön eri osastojen välillä. Erityisesti asiakkaan
kannalta katsoen tärkeää on muodostuva kokonaisuus, jonka taustalla on usein käytetty
paljon aikaa toteutuksen suunnitteluun.

Koulutusorganisaation suorituskykyyn kuuluvia tekijöitä ovat muun muassa opetuksen
vastaavuus sille asetettuihin tavoitteisiin, toiminnan ajanmukaisuus sekä tulevaisuussuun-
tautuneisuus, opetushenkilöstön taitavuus toimia opetustehtävissä ja toiminnan koulutus-
tuotteiden laatu. Suorituskyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä apuvälineenä toimivat
erilaiset arvioinnit ja palautteet.

Taulukossa 18 esitetään ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön vastausten prosenttija-
kaumat suunnittelu- ja tuotelaatufaktorin (LA3) muuttujien kohdalla

Taulukko 18. Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön vastausten prosenttijakaumat suun-
nittelu- ja tuotelaatufaktorin muuttujien kohdalla

ArvotSuunnittelu- ja  tuotelaatu
(muuttujat 107 – 112) 1 2 3 4 5
Johdon odotukset tunnetaan (n=140) 11.4 27.1 28.6 25.7 7.1
Toiminnan tavoitteiden määrittäminen tehdään
yhteistyössä (n=140)

9.3 34.3 24.3 25.0 7.1

Eri osastojen väliseen yhteistoimintaan kiinni-
tetään huomiota (n=139)

18.7 38.1 24.5 15.8 2.9

Muuttuviin vaatimuksiin kiinnitetään huomiota
(n=140)

2.1 35 17.9 40 5

Suunnittelussa otetaan huomioon työstä saatu
palaute (n=140)

4.3 23.6 22.9 41.4 7.9

Opetuksen laadun parantamiseksi tehdään it-
searviointeja (n=139)

2.9 20.9 15.1 44.6 16.5

(1=ei toteudu lainkaan, 2=toteutuu jossain määrin, 3=vaikea arvioida, 4=toteutuu lähes täysin,
5=toteutuu täysin)

Tulosten perusteella voidaan todeta merkittävän osan opetushenkilöstöstä kokevan, että
ammattikorkeakoulussa suoritetaan erilaisia arviointeja laadun parantamiseksi. Opetushen-
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kilöstön käsitysten mukaan saadut palautteet ja muuttuvat vaatimukset otetaan toiminnassa
huomioon jossain määrin.

Haasteellista organisaation toiminnan kehittämiselle on tulos, jonka mukaan yhteistyö
eri yksiköiden eikä ilmeisesti myöskään osastojen välillä ole toimivaa. Yhteistyöhön saman
yksikön eri osastojen välillä ei opetushenkilöstön käsitysten mukaan kiinnitetä erityisemmin
huomiota. Tulosten perusteella on keskeisenä kehittämishaasteena pidettävä sitä, että ope-
tushenkilöstölle lisätään mahdollisuuksia osallistua ammattikorkeakoulun tavoitteiden
asettamiseen.

Organisaation johdon odotukset toiminnalle eivät henkilöstön käsitysten mukaan ole
erityisen selkeitä. Merkittävä osa ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöstä kokee vaikeak-
si arvioida sitä, tunnetaanko yksiköissä johdon odotukset. Lähes yhtä suuri osa vastanneista
kokee, ettei johdon odotuksia tunneta erityisemmin.

Tuotekeskeisyyteen voidaan sisällyttää selkeä tavoitteiden tunnistaminen. Jos henkilöstö
ei tunne esimerkiksi esimiestensä odotuksia työn suhteen, se voi vaikuttaa koulutustuottei-
den laatutavoitteisiin ja pyrkimyksiin niiden saavuttamiseksi. Tulos saattaa olla seurausta
myös siitä, että organisaatio on vielä nuori ja siksi selkiintymätön.

6.1.4 Ympäristö- ja yhteiskuntalaatu

Yhteiskuntalaatu sisältää sen, millaisia vaikutuksia organisaation toiminnalla ja tuotteilla on
yhteiskuntaan, ihmisten hyvinvointiin, elinympäristöön ja luonnonvaroihin (Suomen Laatu-
palkintokriteerit 1999, 15; Lecklin 1997, 292 - 307). Ympäristölaatu on puolestaan sitä,
missä määrin organisaation toiminnassa otetaan huomioon toiminnan ympäristövaikutukset.

Taulukossa 19 esitetään ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön vastausten prosenttija-
kaumat ympäristö- ja yhteiskuntalaatufaktorin (LA4) muuttujien kohdalla
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Taulukko 19. Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön vastausten prosenttijakaumat ympä-
ristö- ja yhteiskuntalaatufaktorin muuttujien kohdalla

ArvotYmpäristö- ja yhteiskuntalaatu
(muuttujat 113 – 118) 1 2 3 4 5
Korkeakoulutuksessa pyritään yhteiskunnallisen
hyvinvoinnin lisäämiseen (n=140)

2.1 14.3 27.1 39.3 17.1

Korkeakoulutukselle asetetut yhteiskunnalliset
keskeiset vaatimukset tunnetaan (n=140)

1.4 18.6 29.3 40.7 10

Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat toi-
mintaa (n=139)

11.5 28.1 31.7 26.6 2.2

Ympäristövaikutukset huomioidaan toiminnan
suunnittelussa (n=139)

10.1 33.8 35.2 17.3 3.6

Yksittäisen työntekijän henkilökohtaisessa on-
gelmatilanteessa tiedetään miten toimia (n=139)

15.1 33.8 35.3 17.3 3.6

Työ- ja elinkeinoelämän edustajien kannanotot
ohjaavat merkittävästi toimintaa (n=139)

1.4 30.9 26.6 35.2 5.8

(1=ei toteudu lainkaan, 2=toteutuu jossain määrin, 3=vaikea arvioida, 4=toteutuu lähes täysin,
5=toteutuu täysin)

Koulutustason nostamisella lisätään yhteiskunnallista hyvinvointia, mutta koulutusorga-
nisaatioiden vaikutusmuodot ihmisten elinympäristöön ja luonnonvaroihin vaihtelevat to-
dennäköisesti koulutusaloittain. Joka tapauksessa tärkeää on, millaisia toimintamalleja kor-
keakoulu antaa opiskelijoilleen kyseisen laadun näkökulmasta katsottuna. Toimintamallit
voivat siirtyä opiskelijoiden valmistuessa heidän työpaikoilleen, ja siksi ei olekaan yhden-
tekevää, miten esimerkkiasemassa oleva opetushenkilöstö näitä asioita painottaa ja millaisi-
na se nämä asiat kokee.

Yksilön hyvinvointiin kuuluu, että esimerkiksi työssään kohtaamassaan ongelmatilan-
teessa hän tietää, mistä voi saada apua. Ongelmatilanteella tarkoitetaan tässä yhteydessä
mitä tahansa ongelmia, kuten työn suorittamiseen tai henkilökohtaisiin asioihin kuuluvia
asioita. Ilmeisesti tutkimuksessa kyseinen kysymys on muodoltaan epäselvä, sillä kolman-
nes vastaajista katsoo olevan vaikeaa arvioida tiedetäänkö, miten yksittäisen työntekijän
henkilökohtaisessa ongelmatilanteessa tulee toimia. Kuitenkin kolmannes vastaajista arvioi,
ettei asiaa kaikilta osin tiedetäkään. Vastausten painottuminen asteikon negatiiviseen pää-
hän saattaa johtua osittain organisaation nuoruudesta ja siten epäselvistä toimintamalleista.

Merkittävä osa vastanneesta ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöstä kokee, että am-
mattikorkeakoulussa tunnetaan ammattikorkeakoululle asetetut yhteiskunnalliset vaatimuk-
set ja että toiminnassa pyritään yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Kysytty asia on
toki julkilausuttuna yleisesti hyväksytty, joten vastausten positiivisuus selittynee osittain
sillä. Todettava on kuitenkin liki kolmanneksen pitävän asian arviointia vaikeana.
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Kestävän kehityksen periaatteiden ja ympäristövaikutusten huomioiminen ammattikor-
keakoulun toiminnassa edellyttää opetushenkilöstön vastausten perusteella arvioituna ke-
hittämistoimenpiteitä. Tämä tietenkin edellyttää, että niiden sisältämiä arvoja pidetään am-
mattikorkeakoulussa toimintaa ohjaavina arvoina. Myös tähän vastukseen on saatu suuri
joukko ”vaikea arvioida” –vastauksia.

Työ- ja elinkeinoelämän kannanottojen merkityksestä toimintaa ohjaavina tekijöinä on
vastaisuudessa syytä keskustella ammattikorkeakoulun sisällä, koska vastaukset hajaantuvat
merkittävästi edellä mainitun muuttujan kohdalla.

6.1.5 Kilpailulaatu

Kilpailulaadun peruskriteeri on, että laatu on riittävää, kun se on yhtä hyvä kuin kilpaili-
joilla (Lecklin 1997, 24 - 25), tai sitten siinä korostuu pyrkimys olla omalla toiminta-
alueellaan yksinkertaisesti paras.

Kilpailulaatu edellyttää profiloitumista (Freeman 1993, 9; Lecklin 1997, 50 - 51). Laa-
dun osoittamiseksi voidaan tehdä esimerkiksi benchmarkingia tai osallistua laatupalkinto-
kilpailuihin. Kilpailulaatuun sisältyy benchmarking (esimerkiksi Kulmala 1999) sekä kil-
pailijoiden hyvä tunteminen (Oakland 1993, 181). Kilpailulaadussa toiminnan tason kritee-
rin määrittääkin organisaation kilpailijat, eivätkä suoranaisesti organisaation omat tavoit-
teet. Tällöin organisaation toimintaympäristö on keskeinen laatutekijä. Jos paikkakunnalla
toimii useita korkeakouluja, on todennäköistä, että laatutasovaatimukset nousevat korke-
ammiksi kuin niillä paikkakunnilla, joissa on vain yksi korkeakoulu. Asiakkailla on vaihto-
ehtoja mistä valita, ja laatua arvioitaessa keskeiseen asemaan nousee asiakkaiden koke-
musten tärkeys (Rope & Pöllänen 1995, 161).

Kilpailulaatu voi olla tulevaisuussuuntautunutta tai toisten seuraamiseen pohjautuvaa
(Lecklin 1997, 50 - 51). Organisaatio saattaa systemaattisesti pyrkiä olemaan edelläkävijän
roolissa, ja painottaa toiminnassaan tulevaisuuden toimintamalleja ja keinoja laatutason
saavuttamiseksi. Taulukossa 20 esitetään ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön vastaus-
ten prosenttijakaumat kilpailulaatufaktorin (LA5) muuttujien kohdalla.
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Taulukko 20. Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön vastausten prosenttijakaumat kil-
pailulaatufaktorin muuttujien kohdalla

ArvotKilpailulaatu
(muuttujat 119 – 122) 1 2 3 4 5
Toimintatapoja uudistetaan jatkuvasti kilpailu-
kyvyn ylläpitämiseksi (n=138)

2.9 29 16.7 44.2 7.2

Toisten korkeakoulujen toiminnasta hankitaan
tietoja vertailuja varten (n=139)

7.9 38.1 26.6 23.7 3.6

Toisten yksiköiden toiminnasta hankitaan tietoja
vertailuja varten (n=139)

8.6 41 29.5 18.7 2.2

Kilpailijoista hankittujen tietojen luotettavuutta
seurataan (n=138)

13.8 23.2 54.3 8.7 0

(1=ei toteudu lainkaan, 2=toteutuu jossain määrin, 3=vaikea arvioida, 4=toteutuu lähes täysin,
5=toteutuu täysin)

Kilpailukykyisenä pysyminen edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Ammattikor-
keakoulussa on toiminut tutkimuksen suorittamishetkellä viisi yksikköä opettajakorkea-
koulun lisäksi. Oppimismahdollisuudet toisten yksiköiden kehittämistavoista ovat siten
olemassa. Jos toisten yksiköiden toiminnasta halutaan oppia, pelkkä tiedonkeruu eri toi-
mintatavoista ei välttämättä edistä laatutyötä. Kerättyä tietoa tulee analysoida, suhteuttaa
toimintaympäristöön ja arvioida myös saadun tiedon luotettavuutta.

Huomattava osa ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöstä kokee ammattikorkeakoulun
yksiköiden pyrkivän jatkuvasti uudistamaan toimintatapojaan kilpailukyvyn ylläpitämisek-
si. Opetushenkilöstön käsitysten mukaan ammattikorkeakoulun toisten yksiköiden toimin-
nasta ei kuitenkaan merkittävässä määrin hankita tietoja vertailuja varten, eikä toimintaa
verrata paljoa myöskään toisten korkeakoulujen toimintaan. Jos tietoja toisten yksiköiden
tai toisten ammattikorkeakoulujen toiminnasta hankitaankin, ei kerättyjen tietojen luotetta-
vuutta arvioida. Yli puolet vastanneista ei osaa arvioida, seurataanko kilpailijoista hankit-
tujen tietojen luotettavuutta.

Tämän laatukokonaisuuden tuloksien johdosta on syytä esittää kysymys, missä määrin
ammattikorkeakoulu muodostaa yhtenäisen korkeakoulun eri yksikköineen; elävätkö enti-
set, yksiköiden perustana olevat oppilaitokset edelleen omaa elämäänsä ja tekevät kehitys-
työtä pelkästään omista lähtökohdistaan - ei siis korkeakoulun yhteisen toiminnan kehittä-
misen lähtökohdista. Toisaalta korkeakoulun eri yksiköiden toiminnan kehittämisessä voi-
daan valita toisiin korkeakouluihin suuntautuva tai oman korkeakoulun eri yksiköihin koh-
dentuva lähestymistapa. Tietty yksikkö voi hakea vertailukohtia saman alan toisesta kor-
keakoulusta ja pitää niitä tärkeämpinä kuin vertailua oman korkeakoulun sisällä.
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Tuloksia analysoitaessa on vielä syytä ottaa huomioon, että tutkimukseen on vastannut
huomattavassa määrin sellaisten koulutusalojen edustajia, joita tutkimuksen kohteena ole-
vassa ammattikorkeakoulussa on useassa saman alan yksikössä, jolloin koulutusalakohtaista
benchmarkingia olisi helppo tehdä.

Tämä tutkimus ei selvitä sitä kilpailukeskeiseen laatuun kuuluvaa asiaa, onko tutkitta-
valla ammattikorkeakoululla hyvä laatuimago kilpailijoihin nähden tai sitä, arvostetaanko
ammattikorkeakoulun toimintaa muita ammattikorkeakouluja paremmaksi.

6.1.6 Arvolaatu

Liikemaailmassa arvoon perustuvat laatumäärittelyt nähdään kustannusten ja hintojen suh-
teena (Garvin 1988, 39 - 46; Oakland 1993, 153) eli hyötynä (Cole & Mogab 1995, 142).
Tämän laatupainotuksen tavoitteena on tuotteen optimaalinen hinnan ja laadun suhde asiak-
kaan näkökulmasta. Tuote toimii luotettavasti ja on pitkäikäinen. Arvolaadun kustannus- ja
hyötysuhdetta painottavaa puolta ei tässä tutkimuksessa arvioida. Tämä ulottuvuus on syytä
ottaa korkeakouluissa huomioon, vaikkakaan liikemaailman painotukset eivät olisikaan en-
sisijaisia toiminnan tuloksellisuuden ohjaajia.

Toinen ulottuvuus, jota tässä tutkimuksessa käytetään, on arvolaatu niinä periaatteina,
joita toteuttamalla organisaatio toimii ja pyrkii saavuttamaan asettamansa tavoitteet (Sallis
1996, 108 - 109). Arvojen määritteleminen edellyttää vakavaa keskustelua arvoista organi-
saation sisällä, koska arvot rakentavat organisaation kulttuuria (Parsons 1959, 614 - 628;
Gahmberg 1986, 11). Valitettavan usein arvot ovat pelkästään organisaation johdon aivois-
sa (Lecklin 1997, 42), eikä silloin todennu Ruohotien (1996, 166) esittämä optimaalinen
henkilöstön sitoutuminen työhön ja organisaatioon.

Taulukossa 21 esitetään ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön vastausten prosenttija-
kaumat arvolaatufaktorin (LA6) muuttujien kohdalla.
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Taulukko 21. Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön vastausten prosenttijakaumat arvo-
laatufaktorin muuttujien kohdalla

ArvotArvolaatu

(muuttujat 123 – 128) 1 2 3 4 5

Koulutusalan kehittämistarpeita pyritään enna-
koimaan (n=139)

4.3 17.2 12.2 51.1 15.1

Yksikössä käydään arvokeskusteluja jatkuvasti
(n=139)

11.5 37.4 20.1 23.7 7.2

Työntekijän arvot ovat sopusoinnussa työnanta-
jan arvojen kanssa (n=139)

8.6 25.9 41 20.9 3.6

Asiakkaiden arvot on tunnistettu (n=137) 2.9 22.6 38.7 30.7 5.1
Tulevaisuudessa tapahtuvia arvomuutoksia en-
nakoidaan (n=139)

6.5 25.2 38.1 25.9 4.3

Toimintaa ohjaavat yhteisesti hyväksytyt arvot
(n=139)

5.0 25.2 28.1 35.3 6.5

(1=ei toteudu lainkaan, 2=toteutuu jossain määrin, 3=vaikea arvioida, 4=toteutuu lähes täysin,
5=toteutuu täysin)

Hieman yli puolet vastanneista on sitä mieltä, että koulutusalan kehittämistarpeita pyri-
tään ennakoimaan, mutta tulevaisuudessa tapahtuvien arvomuutosten ennakoinnin toteutu-
misen kokee yli kolmannes vaikeaksi arvioida. Kolmannes ei ole osannut myöskään arvioi-
da sitä, ohjaavatko toimintaa yhteisesti hyväksytyt arvot.

Samansuuntainen vastausten jakauma on sen kohdalla, missä vastaajia pyydetään arvi-
oimaan, käydäänkö yksiköissä arvokeskusteluja. Merkittävä osa on sitä mieltä, että yksi-
köissä keskustellaan vain jossain määrin toiminnan arvoista. Huomattava osa ammattikor-
keakoulun opetushenkilöstöstä ei osaa arvioida työntekijän arvojen sopusointuisuutta työn-
antajan arvoihin nähden. Tämä voi johtua osittain ainakin siitä, että työnantajan toiminnan
arvoja ei tunneta riittävästi. Opetushenkilöstö kokee tuntevansa asiakkaidensa arvot työn-
antajan arvoja paremmin. Kuitenkin on syytä muistaa, mitä asiakaslaadun yhteydessä jo
todettiin, että nykyisten asiakkaiden tarpeissa tapahtuu muutoksia, joiden huomioimiseen
tulee olla valmiudet. Kun opetushenkilöstö kokee tuntevansa asiakkaidensa arvot, sen tu-
loksen relevanttiuden voi myös kyseenalaistaa. Tuntemus ja käsitys, jonka varassa opetus-
henkilöstö on vastannut, on kuitenkin oikea, eikä sitä pidä kyseenalaistaa.

Pelkkä organisaation sisäinen arvokeskustelu ei ole riittävää, sillä asiakasarvojen tunte-
minen ja hyödyntäminen on välttämätöntä menestyksekkäälle toiminnalle (Lecklin 1997,
42). Kolmannes ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöstä katsoo asiakkaiden arvojen tun-
nistamisen toteutuvan jossain määrin. Merkittävä osa vastanneista ei kuitenkaan osaa arvi-
oida asian toteutumista. Oppilaitosorganisaatiossa tämä sisäisen versus ulkoisen arvokes-
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kustelun määrittely ei kuitenkaan ole selvää. Voidaan kysyä, onko sisäistä keskustelua vain
se, mitä henkilöstö käy keskenään, tai millä tavoin opiskelijoiden osallistuminen tähän kes-
kusteluun määritetään.

Ammattikorkeakoulussa on syytä syventää keskusteluja toiminnan eri arvoista ammatti-
korkeakoulun eri tasoilla sekä asiakkaiden kanssa. Keskusteluissa tulee ottaa huomioon
myös tulevaisuusnäkökulma. Oma kysymyksensä on se, missä määrin korkeakouluissa pi-
detään tarpeellisena arvojen yhteisyyttä

6.1.7 Laatukäsitysten koulutusaloittainen tarkastelu

Tutkimuksen eräänä tavoitteena on verrata saatuja tuloksia koulutusaloittain keskenään.
Tämä ajattelu on virinnyt Becherin (1989), Välimaan (1995), Ylijoen (1998) sekä Kumpu-
lan (1994) tekemien, yliopistomaailmaa koskevien, tutkimustulosten perusteella. Tavoittee-
na tällöin on sen selvittäminen, löytyykö ammattikorkeakoulukontekstista viitteitä vastaa-
vanlaisista, eriytyneistä identiteeteistä. Tutkimusmenetelmä rajoitaa edellä mainitun tyyppi-
seen havainnointiin, mutta empiirisen menetelmän avulla voidaan ainakin havaita viitteitä
erilaisuudesta ammattikorkeakoulun sisällä. Taulukossa 22 esitetään eri koulutusalojen
vastausten keskiarvot ja keskihajonnat sekä vastausten tilastollisten erojen merkitsevyyttä
osoittavat p-arvot.
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Taulukko 22. Eri koulutusalojen vastausten keskiarvot laatufaktoreittain

Laatufaktorit
LA1 LA2 LA3 LA4 LA5 LA6

Koulutusala
/vastausten
p-arvot,
F-testiarvo

Kes-
kiar-
vo

SD Kes-
kiar-
vo

SD Kes-
kiar-
vo

SD Kes-
kiar-
vo

SD Kes-
kiar-
vo

SD Kes-
kiar-
vo

SD

Terveysala
(n=41 - 42)

2.8 .76 2.8 .81 2.7 .83 2.9 .64 2.6 .83 2.9 .82

Hallinto ja
kauppa
(n=13)

3.5 .69 3.9 .76 3.5 .74 3.1 .68 3.3 .73 3.4 .74

Luonnonva-
ra-ala (n=14)

3.2 .62 3.2 .62 3.5 .67 3.5 .73 3.0 .70 3.3 .87

Sosiaaliala
(n=11)

3.2 .38 2.7 .53 2.8 .50 3.2 .51 2.7 .47 3.1 .58

Tekniikka ja
liikenne
(n=52 - 54)

3.3 .78 3.3 .69 3.1 .72 3.0 .69 2.9 .72 3.1 .64

p-arvo .015 <.0001 .0006 .0368 .0192 .1021
F-testi 3.21 7.82 5.29 2.64 3.06 1.98

(LA1=asiakaslaatu, LA2=tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaatu, LA3=suunnittelu- ja tuotelaatu,
LA4=ympäristö- ja yhteiskuntalaatu, LA5=kilpailulaatu, LA6=arvolaatu)

Koulutusaloittaisten vastausten erot asiakaslaatufaktorissa ovat tilastollisesti melkein
merkitseviä (p = .015). Hallinnon ja kaupan alan korkein keskiarvo voi antaa viitteitä siitä,
että koulutusalan vahva perinne – asiakkaan palveleminen – on siirtynyt osaksi työkäytän-
töjä tai ainakin opetushenkilöstön käsityksiin yksikkönsä toiminnasta. Vastaukset eri alojen
sisällä, lukuun ottamatta sosiaalialaa, eivät ole kuitenkaan erityisen yhtenäisiä.

Tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaatufaktorin koulutusaloittaisten vastausten erot ovat
tilastollisesti erittäin merkitseviä (p <.0001). Vastausten keskiarvojen ääripäät ovat terveys-
alalla sekä hallinnon ja kaupan alalla. Myöskään tämän faktorin vastaukset eivät ole erityi-
sen yhtenäisiä koulutusalojen sisällä.

Suunnittelu- ja tuotelaatufaktorin vastausten erot ovat koulutusaloittain tilastollisesti
erittäin merkitseviä (p = .0006). Alhaisimmat keskiarvot ovat sosiaalialalla ja terveysalalla,
joskaan vastaukset eivät ole erityisen yhtenäisiä. Tämän tuloksen yhteydessä on syytä to-
deta Rowanin, Raudenbushin ja Kangin (1991, 262) tulos, jonka mukaan sosiaalialan ope-
tushenkilöstöllä olisi taipumus olla positiivisempia arvioinneissaan kuin muiden alojen
opettajat. Jos näin on, on tässä tutkimuksessa saatua tulosta tarkasteltava kriittisesti. Kun
vastausten keskiarvot nyt suoritetussa tutkimuksessa ovat alhaisimpia sosiaali- ja terveys-
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alalla, voi Rowanin ym. (1991) tuloksen perusteella olettaa niiden olevan suhteellisesti vie-
läkin "liian positiivisia" edellyttäen, että heidän arviointinsa on lempeämpää kuin muilla.

Ympäristö- ja yhteiskuntalaatua tarkasteltaessa koulutusaloittain näyttää vastausten erot
olevan tilastollisesti melkein merkitseviä (p = .0368). Luonnonvara-alan korkein keskiarvo
voi olla viite siitä, että ala pyrkii systemaattisesti edistämään ympäristölaadun ideaa koko
ammattikorkeakoulussa. Toisaalta tämän laatukokonaisuuden suhteellisen korkea arvo sosi-
aalialalla puolestaan johtunee alan yhteiskunnallisesta painotuksesta.

Kilpailulaatufaktorin vastausten erot koulutusaloittain tarkasteltuna ovat tilastollisesti
melkein merkitseviä (p = .0192). Alin keskiarvo on terveysalalla ja korkein hallinnon ja
kaupan alalla.

Arvolaatufaktorin vastausten erot eivät ole koulutusaloittain tarkasteltuna tilastollisesti
merkitseviä. Tulosten samansuuntaisuus eri koulutusaloilla voi merkitä muun muassa sitä,
että opetushenkilöstö kaikilla aloilla pitää tärkeänä arvolaadun painotuksia.

Yhteenvetona voidaan todeta koulutusalakohtaisten erojen olevan merkittävimpiä asia-
kas-, tuotanto-, prosessi- ja valmistus- sekä suunnittelu- ja tuotelaatufaktoreissa. Tämä tulos
antaa viitteitä siitä, että ammattikorkeakoulun laatutyö ei muodosta yhtenäistä kokonai-
suutta, vaan eri yksiköissä laatutyön painotukset saattavat vaihdella suurestikin. Tämä tut-
kimus ei selvitä, mistä edellä mainitut erot johtuvat. Tutkimus antaa vain viitteitä asian jat-
kotutkimuksiin. Yhtenäisimpiä käsitykset ovat sosiaalialan henkilöstön keskuudessa kaikis-
sa laatufaktoreissa.

6.2 Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön käsitykset ammattikorkeakoulun ilmapiiristä

Ilmapiiriosio jakaantuu neljään alueeseen Ruohotien (1998) jaottelun mukaisesti: johdon ja
esimiehen tuki ja kannustus, työn aiheuttama stressi, työn kannustearvo ja työryhmien toi-
mintakyky. Nämä neljä aluetta jakaantuvat edelleen osa-alueisiin (ks. luku 5.4.1, taulukko
11).

Seuraavassa taulukossa esitetään ilmapiirikokonaisuuden keskiarvot koko ammattikor-
keakoulussa faktoreittain. Liitteessä 5 ovat keskiarvot muuttujittain.
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Taulukko 23. Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön käsitysten keskiarvot ja keskihajon-
nat ammattikorkeakoulun ilmapiiristä faktoreittain

Ilmapiirikokonaisuus ja faktorit Keskiarvo SD

Johdon tai esimiehen tuki ja kannustus
Osaamisresurssien kehittäminen (ES1) 3.5 .91
Voimavarojen vapauttaminen (ES2) 3.4 .81
Ammatti-identiteetin kehittymisen tukeminen (ES3) 3.7 .80
Vuorovaikutuksessa kehittyvän uran mahdollistaminen
(ES4)

4.0 .63

Osaamistavoitteiden asettaminen ja kehittämisen suunnittelu
(ES5)

3.6 .71

Osaamisen ja sen kehittymisen arviointi (ES6) 4.4 .50
Työhön sitoutuminen (ES7) 3.9 .73
Työn aiheuttama stressi
Muutosvaatimukset (ST1) 2.7 .99
Työn aiheuttama psyykkinen kuormitus (ST2) 2.6 .84
Työn kannustearvo
Työn kehittävät piirteet (TK1) 4.0 .69
Vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuudet (TK2) 3.2 .87
Vaikuttamismahdollisuudet (TK3) 3.3 .75
Työn arvostus (TK4) 4.2 .55
Työroolin kannustearvo (TK5) 2.7 1.0
Työryhmien toimintakyky
Ryhmän kehittymishalu (RY1) 3.3 .71
Ryhmähenki, ryhmän jäsenten kyky toimia ja oppia yhdessä
(RY2)

3.8 .61

Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön käsitysten keskiarvot ovat korkeimmat osaa-
misen ja sen kehittymisen arviointi -faktorilla, vuorovaikutuksessa kehittyvän uran mah-
dollistaminen -faktorilla, työn arvostus –faktorilla sekä työn kehittävät piirteet -faktorilla.
Myös työhön sitoutuminen -faktorin keskiarvo on korkea.

Yhtenäisimpiä vastaukset ovat osaaminen ja sen kehittymisen arvioinnissa sekä työn
arvostuksessa. Vastaukset hajoavat eniten työroolin kannustearvossa, muutosvaatimuksissa
sekä osaamisresurssien kehittämisessä. Jos vastauksia arvioidaan organisaation toiminnan
kannalta, eräänä syynä esimerkiksi työroolin kannustearvo -faktorin vastausten epäyhtenäi-
syyteen voi olla juuri yksiköiden sisäisen organisoinnin erilaisuus ja erivaiheisuus. Tätä tu-
kee myös muutosvaatimukset -faktorin saama tulos. Ilmeisesti ammattikorkeakoulun yksi-
köiden organisatorinen tilanne on joiltakin osin keskeneräistä, ja siksi vastaukset hajoavat
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huomattavasti koko korkeakoulun tasolla tarkasteltaessa. Faktorit, joilla vastaukset ovat
yhtenäisiä, painottuvat ehkä enemmän työn luonteeseen kuin organisatorisiin tekijöihin.

Yksittäisten muuttujien keskiarvoja tarkasteltaessa nostetaan seuraavassa esille joitakin
merkittäviä tuloksia: Henkilöstö kokee arvioivansa omaa toimintaansa (ka. 4.4), korjaavan-
sa tekemiään virheitään mahdollisimman pian (ka. 4.4) ja voivansa tarkistaa sekä korjata
omia työtapojaan (ka. 4.5). Lisäksi henkilöstö katsoo suorittavansa omat työtehtävänsä
huolellisesti (ka. 4.7). Nämä tulokset tukevat ajatusta korkeakoulujen toiminnan itseään
korjaavasta luonteesta. Tältä osin laatutasoa käsitysten avulla arvioitaessa korkeakoulun
laatutilannetta ei voida pitää huonona. Kun tähän lisätään vielä se tulos, että henkilöstö ar-
vostaa työtään huomattavassa määrin (ka. 4.7), on todettava korkealaatuiselle toiminnalle
olevan olemassa hyvät perusteet. Tulokset ovat siten erityisen hyviä, kun muistetaan Lawle-
rin (1995a, 24) toteamus korkeasti koulutettujen tarpeesta saada toteuttaa muita enemmän
itseään. Myös Ruohotien (1997, 29) painotukset autonomiasta uudistavan oppimisen edis-
täjänä korostavat näiden tulosten merkitystä.

Henkilöstö ei ole kokenut voimakkaasti muutospelkoa (ka. 2.7) eikä muutosvastarintaa
(ka. 2.7) ammattikorkeakoulutoiminnan käynnistyttyä. Työssä tapahtuvia muutoksia ei
myöskään koeta erityisen raskaina (ka. 2.7). Lisäksi tätä tulosta tukevat vastaukset, joiden
mukaan henkilöstö ei usein tunnista itsessään työhaluttomuutta (ka. 2.4) eikä aloitekyvyt-
tömyyttä (ka. 2.2) eikä heillä ole usein keskittymisvaikeuksia (ka. 2.2). Tässä yhteydessä on
syytä tarkastella Prawatin (1992, 354) toteamusta, jonka mukaan opetushenkilöstö on
yleensä uskollista perinteille. Prawatin (1992) väitteen pohjalta olisi voinut odottaa voi-
makkaampia muutosreaktiota. Toisaalta saattaa olla niinkin, että luottamus perinteisiin ta-
poihin antaa vahvan perustan toiminnalle, eikä muutospelon tai muutosvastarinnan kokemi-
nen ehkä ole erityisen merkityksellistä.

Sen sijaan korkealaatuisen toiminnan kannustustekijät eivät ole erityisen hyviä. Henki-
löstö katsoo, ettei osaamiseen perustuva eteneminen uralla ole mahdollista (ka. 2.7) ja vaik-
ka henkilöstö tekee työnsä hyvin, se ei vaikuta heidän palkkaansa tai palkkioihin (ka. 1.7).
Opetushenkilöstön työlle on tyypillistä litteä urarakenne (Conley & Muncey 1999, 110), ja
kun asiantuntijat odottavat uralla etenemistä asiantuntemuksensa laajemman tason tunnus-
tuksena (emt.), on tilanne heidän kohdallaan todella ristiriitainen. Haasteeksi nousee, miten
ammattikorkeakoulussa kyetään osoittamaan arvostusta opetushenkilöstön asiantuntemuk-
selle, jos konkreetteja keinoja ei ole käytettävissä. Opetushenkilöstön työn luonteen perus-
tella tulosta voidaan pitää realistisena, mutta laadun kannalta ei tyydyttävänä.

Myös Honka (1997, 287) on todennut, että koulutusorganisaatio on kuitenkin usein
paikka, jossa harvoin hyödynnetään kannusteiden ja palkkioiden käyttöä johtamisen väli-
neenä. Kannusteilla ja palkkioilla voidaan vaikuttaa siihen, miten innokkaasti asetettuja ta-
voitteita pyritään saavuttamaan. Kannuste yllyttää ihmisiä toimintaan, ja palkkio puolestaan
tyydyttää tarpeen; edellinen virittää toimintaa ja jälkimmäinen vahvistaa sitä (Ruohotie
1989, 155). Palkitsemisen kokemisen arvioimisessa omat ongelmansa: se mikä motivoi,
yhtä ei välttämättä motivoi toista (Lawler 1995a, 22). Tulosta saatetaan kuitenkin pitää
kunnallisen sektorin henkilöstöpolitiikan perusteiden kannalta katsottuna todenmukaisena.
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Perusteluna väitteelle on esimerkiksi palkkaushaitarien määrittäminen uudessa organisaati-
ossa henkilön aseman mukaan tai sen mukaan, mikä palkkaus on ollut henkilön aikaisem-
massa tehtävässä.

Korkean laadun haittatekijöinä voidaan pitää tuloksia, jotka osoittavat, että opetushen-
kilöstön käsitysten mukaan tehtävien jako opetushenkilöstön kesken ei ole selkeää (ka. 2.9).
Yksikön päätöksentekojärjestelmää (ka. 2.5) eikä yksikön toiminnan päämääriä (ka. 2.8)
koeta erityisen selkeinä. Samansuuntaisen vastauksen mukaan yksiköiden työtehtävien
vastuusuhteita ei ole määritelty erityisen selkeästi (ka. 2.6). Samoin on pidettävä haittateki-
jänä tulosta, jonka mukaan tiedonkulku yksiköiden sisällä ei ole avointa (ka. 2.7). Näissä
tuloksissa on välttämätöntä ottaa huomioon esimerkiksi Conleyn ja Munceyn (1999, 108)
esittämät rooliepäselvyyksien aiheuttamat frustraatiot ja ahdistuneisuus. Tulos tiedonkulun
heikkoudesta tukee myös Kalimon (1987a, 57 - 58) tulosta siitä, että suomalaisissa työolo-
tutkimuksissa tulee toistuvasti ilmi tyytymättömyys tiedottamiseen ja palautteen saamiseen.

6.2.1 Johdon tai esimiehen tuki ja kannustus

Johdon tai esimiehen tuki- ja kannustusfaktori jakaantuu seitsemään alueeseen, joita ovat
osaamisresurssien kehittäminen ja palkitseminen, voimavarojen vapauttaminen, ammatti-
identiteetin kehittymisen tukeminen, vuorovaikutuksessa kehittyvän uran mahdollistami-
nen, osaamistavoitteiden asettaminen ja kehittämisen suunnittelu, osaamisen ja sen kehit-
tymisen arviointi sekä työhön sitoutuminen.

6.2.1.1 Osaamisresurssien kehittäminen ja palkitseminen

Huomattava osa ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöstä kokee lähiesimiehen arvostavan
henkilöstön työtä. Lähiesimieskäsite ei vapaamuotoisista kommenteista vastauslomakkeissa
päätellen ollut kaikille vastaajille selvä. Osa vastaajista ilmoitti tarkoittavansa lähiesimie-
hellään nimenomaan osastonjohtajaa. Taulukossa 24 esitetään osaamisresurssien kehittämi-
nen ja palkitseminen (ES1)-vastaukset sekä vastausten prosenttijakaumat muuttujittain.
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Taulukko 24. Ilmapiirimittarin osa-alue johdon tai esimiehen tuki ja kannustus, osaamis-
resurssien kehittäminen ja palkitseminen muuttujittain sekä vastausten prosenttijakaumat
muuttujittain

ArvotOsaamisresurssien kehittäminen
ja palkitseminen (muuttujat 1 – 7)

1 2 3 4 5
Lähiesimieheni arvostaa työtäni
(n=139)

2.2 5.8 14.4 39.6 38.1

Lähiesimieheni luottaa osaamiseeni
(n=139)

1.4 3.6 11.5 40.3 43.2

Lähiesimieheni antaa kannustavaa
palautetta työstäni (n=139)

13.7 16.5 18.7 37.4 13.7

Olen tullut palkituksi työssä onnis-
tumisesta (n=138)

15.2 21.7 28.3 29 5.8

Saan tukea lähiesimieheltäni myös
silloin kun työ tuntuu hankalalta
(n=139)

10.1 19.4 26.6 30.9 13

Tunnen saavani lähiesimieheltäni
tukea työssäni (n=139)

9.4 15.8 16.5 43.2 15.1

Minulla on työssäni mahdollisuus
kehittää itseäni (n=138)*

1.4 4.3 3.6 52.2 38.5

(1=täysin eri mieltä, 2=jossain määrin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jossain määrin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)

*) muuttuja faktorissa huomiotta; korrelaatio .39

Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että ammattikorkeakoulun yksiköissä tulee
tehostaa kannustavan palautteen antamista, ja huomiota tulee kiinnittää tuen antamiseen
myös niissä tilanteissa, joissa työn tekemisessä on vaikeuksia. Palautteen antamisen lisäksi,
henkilöstön palkitseminen hyvin tehdystä työstä ammattikorkeakoulun yksiköissä kaipaa
kehittämistä.

Tulos on huomionarvoinen, koska henkilöstön työhalukkuutta määrää keskeisesti muun
muassa se, missä määrin henkilöstöön kuuluvat saavat palautetta työsuorituksistaan sekä
miten tehokkaaksi ja oikeudenmukaiseksi organisaation palkkiojärjestelmä koetaan (Ruo-
hotie 1990, 98). Osaamisresurssien kehittäminen ja palkitseminen ovat olennainen osa or-
ganisaation johdon toimintaa.

Henkilöstön sitoutumista kehittämistyöhön voidaan merkittävästi edistää johdon toimin-
nalla (Beckford 1998, 52). Johto voi toiminnallaan myös edistää työtyytyväisyyttä (Ruoho-
tie 1983, 152; House 1971, 337; Downey & Sheridan & Slocum 1975, 261).
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Laatujohtamisessa korostetaan kaikkien henkilöiden osallistumista ja sitä, että johto si-
toutuu organisaation koko toiminnan parantamiseen. Siihen sisältyvät laatupolitiikka, laa-
dun suunnittelu ja parantaminen, ja se edellyttää kaikkien organisaation jäsenten vastuun
tiedostamista (Freeman & Voehl 1997, 283, 286). Myöskään inhimillisiä tekijöitä ei saa
unohtaa (muun muassa Wilkinson 1994, 276 - 277), sillä kun toiminnassa painotetaan itse-
kontrollia ja luottamusta, voi henkilöstö tällöin samaistua helpommin organisaation tavoit-
teisiin sekä motivoituu ja sitoutuu kehittämistoimintaan.

Lisäksi tuloksissa näkyy selvästi, että suuri osa ammattikorkeakoulun henkilöstöstä ko-
kee heillä olevan mahdollisuus kehittää itseään työssään. He katsovat myös lähiesimiesten-
sä arvostavan heidän tekemäänsä työtä ja luottavan henkilöstön osaamiseen. Kehittämis-
myönteisyyttä selittää varmasti osaltaan opetusministeriön erillinen tukiohjelma henkilöstön
jatkokouluttautumisessa. Sen avulla moni opetushenkilöstöön kuuluva on voinut suorittaa
jatko-opintojaan osittain myös kokoaikaisesti eikä vain työn ohella.

Vaikka asteikon negatiiviseen päähän ei sijoitukaan prosentuaalisesti paljon vastauksis-
ta, on tässä yhteydessä syytä muistaa juuri  keskiarvoistamisen harha. Negatiivisetkin ko-
kemukset olisi hyvä ottaa käsittelyyn.

6.2.1.2 Voimavarojen vapauttaminen

Laatujohtamisessa on tärkeää saada henkilöstö etsimään parhaita toimintatapoja ja kehittä-
mään toimintaansa jatkuvasti. Johtamisessa on merkittävää luoda organisaatioon luottamuk-
sellinen ilmapiiri, jossa sekä johto että henkilöstö tuntevat vapauden osallistua (Fairholm
1994, 29 - 30). Kun toiminnan kehittämisen ideat saadaan työntekijöiltä eikä vain johdolta,
henkilöstö voi sitoutua edistämään ja muuttamaan toimintaansa, ja siten kehittää organisaa-
tionsa toimintaa monipuolisesti. Vaikka johdolla onkin merkittävä rooli voimavarojen va-
pauttamisessa, niin jatkuvaa oppimista tukevassa kulttuurissa jokainen työyhteisön jäsen on
henkilökohtaisessa vastuussa tarvittavien tietojen ja taitojen uusintamisesta.

Taulukossa 25 esitetään voimavarojen vapauttaminen (ES2)-muuttujat sekä vastausten
prosenttijakaumat muuttujittain.
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Taulukko 25. Ilmapiirimittarin osa-alue johdon ja esimiehen tuki ja kannustus, voimavaro-
jen vapauttaminen muuttujat sekä vastausten prosenttijakaumat muuttujittain

ArvotVoimavarojen vapauttaminen
(muuttujat 10 - 13)

1 2 3 4 5
Lähiesimieheni kannustaa minua
etsimään uusia toimintatapoja
(n=139)

7.9 23 28.8 30.2 10.1

Lähiesimieheni kannustaa minua
toimimaan aloitteellisesti (n=139)

7.2 16.5 24.5 35.3 16.5

Riskienotto on yksikössäni turval-
lista (n=140)

9.3 27.9 33.6 22.9 6.4

Voin kokeilla/testata uusia toimin-
tatapoja työssäni (n=140)

2.1 6.4 7.1 51.4 32.9

Uskallan kyseenalaistaa yksikössäni
työskentelytapojani (n=139)*

1.4 6.5 13.7 49.6 28.8

Etsin vaihtoehtoisia toimintatapo-
ja/-malleja suorittaa työtäni
(n=140)*

0 4.3 6.4 51.4 37.9

(1=täysin eri mieltä, 2=jossain määrin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jossain määrin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)

*) muuttujat faktorissa huomiotta: korrelaatiot .47 ja .32

Ammattikorkeakoulun henkilöstö kokee etsivänsä uusia toimintatapoja työhönsä itsenäi-
sesti. Kehittämistä vaativa asia on se, että lähiesimiehet eivät erityisemmin rohkaise tai
kannusta aloitteellisuuteen tai uusien toimintatapojen käyttöönottoon. Vaikka riskienotto
toiminnan kehittämisessä ei ole erityisen turvallista, henkilöstö katsoo kuitenkin voivansa
kokeilla ja testata uusia toimintatapoja työssään.

Henkilöstöä on pyydetty arvioimaan, etsivätkö he vaihtoehtoisia tapoja suorittaa työtään.
Vastauksista merkittävä osa painottuu asteikon positiiviseen päähän. Uusien toimintatapo-
jen etsiminen on alue, jossa johdon rooli on merkittävä joko kannustamisessa tai sitten
sammuttamisessa. Vaihtoehtoisten toimintatapojen lisäksi toiminnan laadussa on tärkeää,
että henkilöstö oma-aloitteisesti etsii uusia toimintatapoja sekä tekee niistä aloitteita esi-
miehilleen. Kun uusia toimintatapoja etsitään, ei voida myöskään välttää riskienottoa. Jos
riskienotto ei ole turvallista, se ehkäisee rohkeiden uusien toimintatapojen kokeilua ja etsi-
mistä, koska silloin koetaan epäonnistumisen pelkoa.

Uusiin toimintatapojen etsimisessä tärkeää on lisäksi innovatiivisuus (Ruohotie 1990,
147). Wisemanin ja Bromileyn (1996, 524) mukaan riskien ottamiseen vaikuttaa organisaa-
tion yleinen menestyminen mitä suuremmassa määrin. Tutkimuksen kohteena olevan am-
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mattikorkeakoulun yleinen menestymisen taso on arvioitu hyväksi tietyillä kriteereillä, kos-
ka opetusministeriö on palkinnut sen tuloksellisuuspalkkiolla vuosina 1998 ja 1999.

Esille voi nostaa kysymyksen siitä, mitkä olisivat suurimmat uhkatekijät, jotka ammatti-
korkeakoulu voisi joutua kokemaan ottaessaan vääränlaisia riskejä. Ehkä pahimpana uhkana
on, ettei ammattikorkeakouluun ei enää hakeuduttaisi - siis opiskelijapula. Hakeutumisen
syyt ovat useimmiten, ammattikorkeakoulun ulkopuolisesta elämästä riippuvaisia, jolloin
organisaation sisällä toimitaan todella vapaasti. Opiskelijahaun syyt ovat varmastikin moni-
naiset, mutta ajan mukana tullee runsaan koulutustarjonnan vuoksi voimaan eräänlainen
ranking-listaus korkeakoulujen laadusta, jolloin riskien ottamisen luonnekin tulee muuttu-
maan.

6.2.1.3 Ammatti-identiteetin kehittymisen tukeminen

Ammatti-identiteetin kehittymiseen sisältyvät muun muassa ammatilliset kehittymisen
mahdollisuudet. Conleyn ja Munceyn (1999, 107) mielestä opettajan työ sisältää useita eri
konfliktimahdollisuuksia työn ammatillisen luonteen tai organisaation välillä. Tällä tarkoi-
tettanee osittain esimerkiksi sitä, että kun työn luonne edellyttää autonomiaa, organisaa-
tiorakenne ei mahdollista sitä; tai opettaja näkee opetusalansa substanssiosaamisen kehittä-
misen keskeisenä, kun samaan aikaan painotetaan voimakkaasti vaikkapa alueellista kehi-
tystyötä itseisarvoisena. Ammatillisiin kehittymisen mahdollisuuksiin vaikuttanee Farnha-
min (1999, 14) tulkinta, jonka mukaan korkeakoulutuksen välineellistyminen tulee vaikut-
tamaan yksittäisen opettajan työhön.

Henkilöstön työhalukkuuteen vaikuttaa keskeisesti se, miten haasteelliseksi ja mielen-
kiintoiseksi työ koetaan, sekä missä määrin työ tuottaa onnistumisen ja edistymisen koke-
muksia (muun muassa Kalimo 1987b, 72). Asiantuntijat odottavat itsenäistä asemaa työnsä
suorittamiseen (Konttinen 1997, 52), ja kehittäminen sekä kouluttaminen nähdään tärkeäk-
si. (Sipilä 1991, 141). Yksilön kehittymisen kannalta organisaation ilmapiirissä on tärkeää,
että johto tukee työntekijän ammatti-identiteetin kehittymistä. Ammattikorkeakoulu on asi-
antuntijaorganisaatio, jossa tämän ulottuvuuden merkitystä voidaan pitää erityisen keskei-
senä. Taulukossa 26 esitetään ammatti-identiteetin kehittymisen tukeminen (ES3)-muuttujat
sekä vastausten prosenttijakaumat muuttujittain.
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Taulukko 26. Ilmapiirimittarin osa-alueen johdon ja esimiehen tuki ja kannustus, ammatti-
identiteetin kehittymisen tukeminen muuttujat sekä vastausten prosenttijakaumat muuttujit-
tain

ArvotAmmatti-identiteetin kehittymisen tukemi-
nen (muuttujat 14 - 17, 23) 1 2 3 4 5
Osaamiseen perustuva uralla eteneminen
on yksikössäni mahdollista (n=140)

20.7 22.1 25.7 22.1 9.3

Koen, että minulla on ammatillisia kehit-
tymismahdollisuuksia nykyisessä työssäni
(n=138)

5.8 7.2 9.4 49.3 28.3

Voin saavuttaa näkyviä tuloksia työssäni
(n=139)

2.9 8.6 13 45.3 30.2

Työpanoksellani on merkitystä yksikköni
kokonaistuloksen muotoutumisessa
(n=140)

2.1 3.6 10.7 46.4 37.1

Teen työni mahdollisimman hyvin, jotta
minulle jatkossa annetaan yhä vaativampia
tehtäviä (n=138)*

0.7 18.1 27.5 35.5 18.1

(1=täysin eri mieltä, 2=jossain määrin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jossain määrin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)

*) muuttuja faktorissa huomiotta: korrelaatio .28

Ammattikorkeakoulun henkilöstön käsitysten mukaan ammattikorkeakoulun opettajan
työssä on ammatillisia kehittymismahdollisuuksia ja siinä voidaan saavuttaa näkyviä tulok-
sia. Henkilöstö kokee myös heidän työpanoksellaan olevan merkitystä yksikön kokonais-
tuloksen muotoutumisessa. Yli puolet henkilöstöstä katsoo lisäksi tekevänsä työnsä mah-
dollisimman hyvin saadakseen tulevaisuudessa yhä vaativampia tehtäviä.

Tuloksista voidaan myös nähdä, että osaamiseen perustuva uralla eteneminen ei mah-
dollistu ammattikorkeakoulun yksiköissä erityisen hyvin. Tulos on otettava vakavasti huo-
mioon, sillä ammattikorkeakoulu on asiantuntijaorganisaatio, jossa toimintojen organisoi-
tumisen tulee perustua asiantuntijuuteen,. Miten henkilöstön motivaation käy pidemmällä
aikavälillä, jos tällaiseen porkkanaan ei toiminnassa ole mahdollisuutta. Osan asiasta kom-
pensoinee korkea sisäinen motivaatio, jolloin ulkoisiin palkkioihin rinnastettava yleneminen
organisaatiossa ei ole tärkeää (vrt. Conley & Muncey 1999).
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6.2.1.4 Vuorovaikutuksessa kehittyvän uran mahdollistaminen

Organisaation henkilöstön väliset suhteet muodostavat osan organisaation laatutyön tekemi-
sen perustasta. Eräs työmotivaatioon vaikuttava tekijä on se, miten hyvin ihmisten välinen
yhteistyö ja sisäinen tiedotus toimii työyhteisössä (Ruohotie 1990, 98). Asiantuntijayhteisön
toiminnalle luodaan hyvät kehittymisen edellytykset, kun yhteisössä mahdollistuu vuoro-
vaikutuksessa tapahtuva oppiminen. Vuorovaikutukseen sisältyy työtovereiden tuen käyt-
täminen, jonka merkitys opettajan työssä olisi tarpeellista, vaikka se voidaankin kokea vai-
keana. Avun etsimistä tapahtuu eniten silloin, kun avunantaja on samanlainen statukseltaan
(Lee 1997, 336). Taulukossa 27 esitetään vuorovaikutuksessa kehittyvän uran mahdollista-
minen (ES4)-muuttujat sekä vastausten prosenttijakaumat muuttujittain.

Taulukko 27. Ilmapiirimittarin osa-alue johdon ja esimiehen tuki ja kannustus, vuorovai-
kutuksessa kehittyvän uran mahdollistaminen -muuttujat sekä vastausten prosenttijakaumat
muuttujittain

ArvotVuorovaikutuksessa kehittyvän uran mahdollis-
taminen (muuttujat 19, 22 - 24) 1 2 3 4 5
Kehitän osaamistani yhteistyössä yksikön muun
henkilöstön kanssa (n=140)

1.4 10 7.9 59.2 21.4

Tarvittaessa voin pyytää asiantuntija-apua kol-
legoiltani työtehtävieni suorittamisessa (n=140)

1.4 6.4 4.2 51.4 36.4

Työni tarjoaa mahdollisuuksia kehittää ammat-
titaitoani (n=139)

1.4 5.0 4.3 50.4 38.8

Koen, että kollegani arvostavat toimintaani
(n=140)

1.4 4.3 24.3 45 25

Yksikköni päätöksenteko on keskitettyä
(n=140)*

7.9 20 21.4 28.6 22.1

Koen, että tiedonkulku yksikköni sisällä on
avointa (n=140)*

17.1 33.6 12.9 31.4 5

(1=täysin eri mieltä, 2=jossain määrin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jossain määrin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)

*) muuttujat faktorissa huomiotta: korrelaatiot -.25, .13

Tulosten mukaan ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöstä huomattava osa kokee voi-
vansa kehittää osaamistaan yhdessä työtovereidensa kanssa. Opetushenkilöstön mielestä
työtoverit arvostavat heidän toimintaansa ja tarvittaessa he voivat pyytää asiantuntija-apua
kollegoiltaan työtehtävien suorittamisessa.
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Ammattikorkeakoulun henkilöstön mukaan yhteistyö työtovereiden kanssa on pääosin
toimivaa. Ammattikorkeakoulussa on keskusteltava kuitenkin päätöksenteon keskittä-
misasteesta ja keskittämisen tarpeellisuudesta, sillä tutkimukseen vastannut opetushenki-
löstö kokee yksiköiden päätöksenteon keskitettynä. Ammattikorkeakoulun organisoitumi-
nen yksiköiksi on toteutunut vuoden 1998 aikana. Ammattikorkeakoulun ja sen yksiköiden
vasta etsiessä uudessa tilanteessa toimintatapojaan voi seurauksena olla päätöksenteon kes-
kittyminen yhtenäisen toimintakulttuurin aikaansaamiseksi. Tällöin keskittämistä selittää
organisaation nuoruus.

Kokemukset kehittämisestä vaikuttavat laatutyöhön, sillä laadun kehittäminen edellyttää
työyhteisöä, joka toimii kehittymistä tukevana. Organisaation johdon tehtävänä on elimi-
noida kaikki ei-välttämättömät päätöksentekotasot pois, jotta mahdollisimman suuri vastuu
annetaan mahdollisimman alhaiselle organisaatiotasolle.

Useista ilmapiirikyselyistä tuttu asia, nimittäin tiedonkulun avoimuuden puute, nousee
esille myös tässä tutkimuksessa. Kyselyyn vastaajien mukaan yksiköiden tiedonkulku ei ole
erityisen avointa. Vaikka tulos ei olekaan yllättävä, ei tuloksen arvoa vähennä sen tuttuus.
Tiedonkulkua on syytä parantaa ja tehostaa.

6.2.1.5 Osaamistavoitteiden asettaminen ja kehittämisen suunnittelu

Edellisessä kohdassa painotettiin muun muassa vastuun siirtämistä mahdollisimman alhai-
selle päätöksentekotasolle. Keskeistä on, että henkilö itse saa päättää mahdollisimman pal-
jon omaan työhönsä liittyvistä asioista (Myers 1970, 35 - 37). Työn kannustearvo (Ruohotie
1993, 153) eli kokemus vaikutusmahdollisuuksista oman työn suorittamisessa, on olennai-
nen asia asiantuntijaorganisaation johtamisessa. Kannusteet vaikuttavat lisäksi henkilöstön
mielialaan, ja siten työn kehittämisen motivaatioon. Korkeakoulun autonomiaa tarkastelta-
essa on myös syytä ajatella, että henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa tavoitteiden
asettamiseen ja siihen, miten hän työnsä suorittaa.

Erityisesti Myers (1970, 35 - 37) ja Waris (1999, 190) painottavat tavoitteiden asettami-
sessa osallistumisen tärkeyttä. Seuraamukset osallistumisen vähäisyydestä näkyvät monissa
yhteyksissä johdon tehtävien vaikeutumisena (Myers 1970, 35 - 37), kuormittuneisuuden
kokemuksena (Waris 1999, 190) ja ylipäätään motivoitumisen puutteena tehtävien suorit-
tamiseksi.

Seuraavassa taulukossa esitetään osaamistavoitteiden asettaminen ja kehittämisen suun-
nittelu (ES5)-muuttujat sekä vastausten prosenttijakaumat muuttujittain.
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Taulukko 28. Ilmapiirimittarin osa-alue johdon ja esimiehen tuki ja kannustus, osaamista-
voitteiden asettaminen ja kehittämisen suunnittelu -muuttujat sekä vastausten prosenttija-
kaumat muuttujittain

ArvotOsaamistavoitteiden asettaminen
ja kehittämisen suunnittelu
(muuttujat 25 - 29)

1 2 3 4 5

Esimieheni tukevat ammatillista kehitty-
mistäni (koulutus yms.) (n=140)

2.1 11.4 10.7 49.3 26.4

Työtäni koskevat päätökset tehdään useim-
miten ilman, että minulta kysytään (n=139)

15.8 38.8 10.8 26.6 7.9

Voin osallistua omaan työhöni liittyvien ta-
voitteiden asettamiseen (n=139)

0.7 10.8 12.2 59 17.3

Työyhteisöni sisällä sovitut asiat pitävät
paikkansa (n=140)

7.1 32.1 20 32.9 7.9

Voin päättää siitä, miten suoritan työni
(n=140)

0.7 7.9 2.9 54.3 34.3

(1=täysin eri mieltä, 2=jossain määrin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jossain määrin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)

Tutkimustulosten mukaan ammattikorkeakoulun opetushenkilöstö katsoo voivansa
asettaa itse toiminnalleen tavoitteita. Muutoin opettajan työtä koskevassa päätöksenteossa ei
saavuteta kuitenkaan aivan yhtä suurta autonomisuutta, sillä kolmannes vastanneista kokee,
että opetushenkilöstöä koskevia päätöksiä tehdään kysymättä henkilöstöltä itseltään.

Eräs tapa tulkita tulosta on se, että opetushenkilöstö kokee toimivansa autonomisesti
ilmeisesti itse opetustyössä, koska huomattava osa katsoo voivansa päättää siitä, miten suo-
rittaa työnsä. Tulkintaa tukee esimerkiksi Calderheadin (1984, 90) toteamus autonomiasta
opetustiloissa sekä Clarkin (1987, 89) toteamukset tehtävien standardoimattomuudesta kor-
keakouluissa. Asiat, joissa opetushenkilöstöllä ei ole mahdollisuutta autonomiseen toimin-
taan, on hyvä selvittää ja tarkastella kriittisesti toimivallan nykyistä delegointia. Se ulottu-
vuus, joka tässä tutkimuksessa jää selvittämättä, on opetushenkilöstön oman ammattikult-
tuurin aiheuttamat rajoitukset toimintaan (vrt. Talbert & McLaughlin 1994, 141 - 143).

Tutkimuksen tulosten pohjalta myös työyhteisön sisällä sovittujen asioiden paikkansa-
pitävyyteen tulee vastaisuudessa kiinnittää huomiota, koska opetushenkilöstön vastaukset
jakaantuvat selvästi kahtia paikkansapitävyyden ja -pitämättömyyden kesken. Jos tällaista
luottamusta ei koeta, sen vaikutukset toimintaan voivat olla haitallisia. Muun muassa Hoy
ja Feldman (1999, 96) korostavat luottamuksen merkitystä, esimerkiksi toisiin turvautumi-
sen toteutumisessa.
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6.2.1.6 Osaamisen ja sen kehittymisen arviointi

Laatutyössä keskeistä on oman toiminnan jatkuva arviointi. Kun omaa toimintaa arvioi-
daan, löydetään toiminnan kehittämistä vaativat alueet, ja samalla nähdään toiminnan vah-
vuudet. Laatutyö käynnistyy useimmiten itsearvioinnin avulla. Arviointityön haasteena on
arvioinnin rehellinen toteuttaminen sekä tulosten hyödyntäminen, sillä arviointitoimintaan
sisältyy lukuisia riskejä (Ahonen 1996, 160 - 162).

Virheiden tekemistä ei opetustyössä ole ehkä helppoa hyväksyä tai tunnustaa, sillä vir-
heettömyyden vaatimus saattaa elää oppilaitosorganisaatiossa myyttinä. Joka tapauksessa
koulutuksen virheiden kustannusvaikutusten olettaa olevan mittavia, vaikka niiden arviointi
onkin vaikeaa. Virheiden etsimisen motiivina on samanlaisina esiintyvien virheiden välttä-
minen tai selkeiden vastuualueiden tunnistaminen. Ensiksi mainitun menettelytavan yhtey-
dessä toiminta on positiivisempaa ja johtaa todennäköisemmin toiminnan korjaamiseen
kuin toiseksi mainitussa tavassa. (Oakland 1993, 143.) Seuraavassa taulukossa esitetään
osaamisen ja sen kehittymisen arviointi (ES6)-kokonaisuuden vastaukset muuttujittain.

Taulukko 29. Ilmapiirimittarin osa-alue johdon ja esimiehen tuki ja kannustus, osaamisen
ja sen kehittymisen arviointi -muuttujat sekä vastausten prosenttijakaumat muuttujittain

ArvotOsaamisen ja sen kehittymisen arviointi
(muuttujat 30 - 32)

1 2 3 4 5
Arvioin jatkuvasti omaa toimintaani
(n=140)

0 1.4 5 45.7 47.9

Korjaan työssäni tekemäni virheet mah-
dollisimman nopeasti (n=139)

0 1.4 5.8 43.2 49.6

Minun on mahdollista tarkistaa ja tar-
vittaessa korjata työtapojani (n=140)

0 4.3 2.9 47.5 45.3

Tekemieni virheiden huomaaminen voi
kestää kauan (n=139)*

11.5 36.7 29.5 19.4 2.9

(1=täysin eri mieltä, 2=jossain määrin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jossain määrin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)

*) muuttuja faktorissa huomiotta: korrelaatio -.40

Tutkimuksen mukaan ammattikorkeakoulun opetushenkilöstö kokee tekevänsä jatku-
vasti oman toimintansa arviointia. Työssä tehtyjen virheiden korjaamista pidetään mahdol-
lisena, mutta toisaalta vastaajien mielestä virheiden huomaaminen voi kestää kauan. Sa-
mansuuntaisia tuloksia esitettiin kohdassa prosessilaatu.

Opettajan työn virheiden määritteleminen onkin vaativa tehtävä työn dynaamisuuden ja
vuorovaikutteisuuden vuoksi. Yksittäisissä opetustilanteissa havaittuja virheitä saattaa olla
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helppo havaita ja siten myös korjata nopeasti. Sen sijaan pitkällä aikavälillä esiin tulevien
virheiden korjaaminen on vaikeaa. Tällainen virhetyyppi voisi olla esimerkiksi ei-
asianmukaisiin kvalifikaatioarviointeihin pohjautuva opetussuunnitelma. Virheiden vaiku-
tukset ovat opiskelijoiden kannalta vakavia, ja niiden korjaaminen on kallista, aikaa vievää
ja työlästä kyseistä opetussuunnitelmaa noudattaneiden kohdalla. Apuna voidaan käyttää
täydennyskoulutusta. Korkeakoulussa virheet on mahdollista korjata usein vasta uusien,
tulevien opiskelijoiden kohdalla. Oman mielenkiintoisen ulottuvuuden asiaan tuo Mäkisa-
lon ja Kinnusen (1999, 240) huomio siitä, että opetushenkilöstö arvioi työtovereidensa toi-
mintaa omaansa kriittisemmin. Toisaalta ammattikorkeakoulun yksiköissä on syytä kes-
kustella siitä, kuinka paljon virheitä ennaltaehkäisevään toimintaan korkeakouluorganisaa-
tiossa ylipäätään kiinnitetään huomiota.

6.2.1.7 Työhön sitoutuminen

Sitoutumisella viitataan siihen, miten tavoittelemisen arvoisena asetettuja tavoitteita pide-
tään (Ruohotie 1996, 110). Laatutyö edellyttää sitoutumista sekä johdolta että työntekijöiltä
(Lainema & Kaimio 1995, 115). Sitoutumista voi tapahtua monella tasolla työn eri ulottu-
vuuksien mukaan. Työn ulottuvuuksia on Locken (1976, 1302) mukaan useita, joita on
mahdollista tarkastella sekä yksin että yhdessä. Ulottuvuuksista voidaan painottaa työtä it-
sessään, joka määrittelee muun muassa haasteellisuuden, mahdollisuudet oppimiseen sekä
autonomia.

Sitoutumisen merkitystä erittäin tärkeänä ovat korostaneet muun muassa Baker (1988,
10.19) sekä Oakland (1993, 319 - 320). Oaklandin (1993, 433) mielestä henkilöstö on ide-
oiden ja innovaatioiden lähde, heidän kokemuksensa, asiantuntemuksensa, tiedot ja yhteis-
toiminta on valjastettava ideoiden toteuttamiseen. Taulukossa 30 esitetään työhön sitoutu-
minen (ES7)-muuttujat sekä vastausten prosenttijakaumat muuttujittain.
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Taulukko 30. Ilmapiirimittarin osa-alue johdon ja esimiehen tuki ja kannustus, työhön si-
toutuminen -muuttujat sekä vastausten prosenttijakaumat

ArvotTyöhön sitoutuminen
(muuttujat 34 - 37) 1 2 3 4 5
Haluan panostaa omaa aikaani osaamiseni ke-
hittämiseen (n=139)

0 4.3 2.9 47.5 45.3

Olen valmis sijoittamaan rahaa oman osaa-
miseni kehittämiseen (n=139)

4.3 15.8 17.3 43.9 45.3

Varsinaisen työni lisäksi olen halukas projekti-
ym. Tehtäviin (n=139)

3.6 9.4 10.8 44.6 31.7

Suoritan annetut tehtävät vastuuntuntoisesti
(n=140)*

0 0 1.4 28.6 70

(1=täysin eri mieltä, 2=jossain määrin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jossain määrin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)

*) muuttuja faktorissa huomiotta: korrelaatio .28

Ammattikorkeakoulukokeiluajasta lähtien henkilöstö on osoittanut sitoutumistaan muun
muassa suorittamalla työnsä ohella jatko-opintoja pätevöityäkseen ammattikorkeakoulun
edellyttämälle tutkintotasolle. Jatkokouluttautuminen on jatkunut edelleen vakinaisen am-
mattikorkeakoulun aloittaessa toimintansa, ja huomattavalla osalla ammattikorkeakoulun
opetushenkilöstöstä on meneillään yliopistollisia jatko-opintoja. Eli jo ennen tutkimusta oli
tiedossa, että henkilöstö käyttää merkittävässä määrin aikaansa osaamisensa kehittämiseen.
Tuloksista ei kuitenkaan käy ilmi, missä määrin toiminta tapahtuu henkilöstön itsensä ha-
luamana vai eräänlaisena pakkona.

Sitoutumiseen kuuluu henkilöstön halu tehdä työnsä vastuuntuntoisesti ja mahdollisim-
man hyvin. Vastaajista liki 99 % on sitä mieltä, että he suorittavat annetut tehtävät vas-
tuuntuntoisesti. Tulosta voidaan pitää merkittävänä. Tärkeää olisi saada se viimeinenkin,
puuttuva prosentti henkilöstöstä mukaan vastuuntuntoiseen työskentelyyn. Henkilöstö ko-
kee olevansa valmis resursoimaan omaan kehittymiseensä sekä aikaa että rahaa, ja he ovat
valmiita ottamaan varsinaisen työnsä lisäksi myös muita tehtäviä.

Tulosten perusteella voidaan todeta henkilöstön olevan sitoutunut ammattikorkeakoulun
kehittämiseen. Toisaalta henkilöstö on todennäköisesti sitoutunut ensisijaisesti opettajan
työhön, sen tarjoamiin haasteellisiin tehtäviin ja mahdollisuuksiin oppia uutta. Tätä erin-
omaista perustaa ei kuitenkaan osata vielä hyödyntää eikä myöskään vaalia siinä laajuudes-
sa kuin mitä olisi tarpeen. Tätä tulkintaa tukevat tulokset palautteen antamisesta sekä vas-
tuunottamisen mahdollisuudesta päätöksenteossa.



223

6.2.2 Työn aiheuttama stressi

Työn aiheuttamaa stressiä on mitattu muuttujilla 43 – 53. Osio jakaantuu muutosvaatimuk-
set sekä työn aiheuttama psyykkinen kuormitus -faktoreihin. Opettamisen stressiherkkyys
lienee tunnettua (Weisberg & Sagie 1999, 334). Henkistä kuormittuneisuutta aiheuttavat
monet eri tekijät, ja nämä kokemukset riippuvat paljolti työntekijän valmiuksista kohdata
työn vaatimukset (Waris 1999, 189).

6.2.2.1 Muutosvaatimukset

Henkilöstön toimiessa epävarmuudessa ja pelokkaasti ei toiminnalla ole parhaat mahdolli-
suudet toimia korkeatasoisesti (Deming 1986, 59). Muutostilanteisiin liittyy helposti vasta-
rintaa ja epävarmuutta (Maunula 1992, 60 - 61). Työntekijöiltä vaaditaan epävarmuuden
sietoa (Ruohotie & Honka 1997, 15), ja tilannetta auttaa se, jos muutoksen tavoitteista val-
litsee yhteisymmärrys (Deal & Kennedy 1983, 184 – 191; Ruohotie 1990, 104 - 105).
Muutosprosessissa tarvitaan tietoisuutta, ymmärtämystä, sitoutumista muutokseen ja uusia
toimintatapoja (Myers 1970, 9, 11.) Muutosvaatimukset voivat kohdentua sekä yksilöön
että koko organisaatioon. Ruohotie ja Honka (1997, 15) nostavat esille muuttumaan pysty-
vän ihmisen ominaisuuksia, ja Coleman (1977, 28 - 29) puolestaan painottaa muutoksen
yhteyttä stressiin.

Korkeakouluilta edellytetään yhä suurempaa muutosta avautumisessa ympäröivään yh-
teiskuntaan (Farnham 1999, 4 - 5), ja tämä asettaa myös henkilöstön uusien vaatimusten
eteen. Työmäärä lisääntyy konkreettisesti, työtehtäviin sisältyy uusia tehtäviä, ja tämä kaik-
ki liittyy selvästi työn kokemiseen raskaana. Oman lisänsä työn raskauteen tuo vielä se, että
ammattikorkeakoulun opettajat esimerkiksi opiskelevat ja ovat mukana erilaisissa kehittä-
mishankkeissa normaalin opetustyönsä lisäksi.

Ammattikorkeakoulun perustamisen takia henkilöstö on saanut tottua erilaisiin muutok-
siin. Henkilöstöä koskevat kelpoisuusehdot ovat muuttuneet, henkilöstörakenne on muuttu-
nut, ja aikaisemmat oppilaitosorganisaatiot ovat jakaantuneet useilla aloilla toisen asteen
opetusta antavaksi ja ammattikorkeakouluyksiköksi. Seuraavassa taulukossa esitetään
muutosvaatimukset (ST1)-kokonaisuuteen kuuluvat vastaukset muuttujittain.
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Taulukko 31. Ilmapiirimittarin osa-alue työn aiheuttama stressi, muutosvaatimukset
 -muuttujat sekä vastausten prosenttijakaumat muuttujittain

ArvotMuutosvaatimukset
(muuttujat 43, 44, 47)

1 2 3 4 5
Olen kokenut muutospelkoa ammatti-
korkeakoulutoiminnan käynnistyttyä
(n=140)

22.9 25.7 13.6 31.4 6.4

Olen kokenut muutosvastarintaa itses-
säni ammattikorkeakoulun aikana
(n=140)

25.7 21.4 12.1 37.1 3.6

Koen työssäni tapahtuvat toiminnan
muutokset raskaana (n=139)

15.1 37.4 13.7 28.1 5.6

Työmääräni on lisääntynyt ammatti-
korkeakoulun myötä (n=140)*

2.9 5.7 20 29.2 42.1

Kohtaan työssäni lähes päivittäin uusia
asioita (n=139) *

0.7 8.6 13 48.2 29.5

(1=täysin eri mieltä, 2=jossain määrin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jossain määrin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)

*) muuttujat huomiotta faktorissa: korrelaatiot .408 ja .024

Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstö on kokenut jonkin verran muutospelkoa ja
myös muutosvastarintaa ammattikorkeakoulutoiminnan käynnistyessä. Ammattikorkea-
koulu on lisännyt henkilöstön kokemuksen mukaan työmäärää, ja toiminta koetaan dynaa-
misena, sillä huomattava määrä henkilöstöstä katsoo kohtaavansa työssään lähes päivittäin
uusia asioita. Puolet henkilöstöstä ei koe muutoksia kuitenkaan raskaina. Tätä tulosta voi
osaltaan selittää opettajan työn haasteellisuus ja sen sisältämät elementit toiminnan kehit-
tämisessä.

6.2.2.2 Työn aiheuttama psyykkinen kuormitus

Arvioitaessa ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön työtilannetta voidaan helposti osoit-
taa, että ainekset työn aiheuttamaan psyykkiseen kuormitukseen ovat olemassa. Opetushen-
kilöstön työn vaatimustaso on kasvanut, ja vaatimustason kasvamisen mukana psyykkinen
kuormitus saattaa lisääntyä (Kalimo 1987a, 52; Kalimo 1987b, 72). Opetushenkilöstöltä
edellytetään ammattikorkeakoulussa toimimista korkeakoulun opettajana entisen opistoas-
teen tai ammatillisen korkea-asteen sijasta.
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Työn organisoinnissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, ja tällaiset muutokset lisää-
vät mahdollisesti työn psyykkistä kuormitusta (Laurinkari 1990, 7, Elo 1995, 195), koska
sen mukana syntyy helposti epävarmuutta (Juuti 1998, Ruohotie & Honka 1997). Muutok-
sia ovat olleet muun muassa oppilaitosrakenteen purkautuminen ja erillisten oppilaitosten
yhteensulautuminen sekä useilla aloilla virkarakenteen muutokset yliopettajajärjestelmän
käyttöönoton vuoksi. Seuraavassa taulukossa esitetään työn aiheuttama psyykkinen kuor-
mitus (ST2) -kokonaisuuden vastaukset muuttujittain.

Taulukko 32. Ilmapiirimittarin osa-alue työn aiheuttama stressi, työn aiheuttama psyykki-
nen kuormitus -muuttujat sekä vastausten prosenttijakaumat muuttujittain

ArvotTyön aiheuttama psyykkinen kuormitus
(muuttujat 50 - 53)

1 2 3 4 5
Tunnistan itsessäni usein työväsymystä
(n=139)

6.5 21.6 8.6 46 17.3

Tunnistan itsessäni usein työhaluttomuutta
(n=139)

23.7 38.1 16.5 19.4 2.1

Tunnistan itsessäni usein aloitekyvyttömyyttä
(n=137)

27 41.6 12.4 18.2 0.7

Minulla on työssäni keskittymisvaikeuksia
(n=139)

33.8 36 13 15.1 2.2

Koen, että työmääräni on sopiva (n=139) * 13 37.4 3.6 38.1 7.9
Työtahtini on viime vuosina pysynyt ennallaan
(n=138)*

36.2 34.8 6.5 15.9 6.5

(1=täysin eri mieltä, 2=jossain määrin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jossain määrin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)

*) muuttujat faktorissa huomiotta: korrelaatiot -.53 ja -.31

Tutkimuksen tulosten mukaan puolet ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöstä kokee,
ettei työmäärä opettajan työssä ole sopiva. Merkittävä osa opetushenkilöstöstä katsoo työ-
tahdissaan tapahtuneen muutoksia viime vuosina. Edellisen kohdan vastauksista käy ilmi
työmäärän lisääntyminen.

6.2.3 Työn kannustearvo

Työn kannustearvoa on mitattu muuttujilla 38 - 42 ja 54, ja kokonaisuus jakaantuu seuraa-
vasti: työn kehittävät piirteet, vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuudet, vaikuttamis-
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mahdollisuudet, työn arvostus sekä työroolin kannustearvo. Työn kannustearvolla tarkoite-
taan käsityksiä siitä, miten monipuolista, itsenäistä ja haasteellista työ on sekä missä määrin
se itsessään tuottaa palautetta työn tuloksista (Ruohotie 1993, 153). Jokainen työorganisaa-
tion jäsen tulisi saada tavoittelemaan toiminnallaan haluttua muutosta, koska laadun teke-
minen alkaa yksittäisestä ihmisestä (Crosby 1986, 18).

6.2.3.1 Työn kehittävät piirteet

Työn kehittävät piirteet -faktorin muuttujat kohdentuvat työn vaihtelevuuteen, vastuulli-
suuteen, mahdollisuuksiin oppia uutta sekä mahdollisuuteen käyttää osaamista monipuoli-
sesti. Laatutyössä on tärkeää sallia työn jatkuva kehittäminen sekä yksilöille että ryhmille
yhteisesti sovittujen linjausten mukaisesti. Käytännössä jatkuva kehittäminen voidaan orga-
nisoida monella tavalla. Kehittämistyötä organisoitaessa on pohdittava, onko kehittäminen
osa ihmisten normaalia työnkuvaa vai erillisiä hankkeita, ja millä tasolla kehittämisen koh-
teista ja tavoitteista sovitaan (Lillrank 1998, 138).

Tuloksissa tulee ottaa huomioon, että muun muassa Sipilä (1991, 141) painottaa organi-
saation toiminnassa henkilöstön kokemien kehittämismahdollisuuksien ja niiden hyödyntä-
misen tärkeyttä. Litwin ja Stringer (1968, 168 - 169) korostavat luovan potentiaalin vapa-
uttamisen tärkeyttä. Ulkoapäin tulevan ohjauksen negatiivisia vaikutuksia painottavat Ruo-
hotie (1983, 152) ja House (1971, 337) ja itsenäisyyden sallimista Maunula (1992, 108).
Taulukossa 33 esitetään työn kehittävät piirteet (TK1) -muuttujat sekä vastaukset muuttu-
jittain.
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Taulukko 33. Ilmapiirimittarin osa-alue työn kannustearvo, työn kehittävät piirteet
-muuttujat sekä vastausten prosenttijakaumat muuttujittain

ArvotTyön kehittävät piirteet
(muuttujat 54 - 57, 59) 1 2 3 4 5
Saan käyttää työssäni osaamistani monipuoli-
sesti (n=139)

1.4 11.5 6.5 39.6 41

Työni sisältää vaihtelevia tehtäviä (n=139) 0.7 9.4 7.9 38.1 43.9
Minulla on työssäni mahdollisuus oppia uusia
asioita (n=139)

0 4.3 4.3 42.4 48.9

Minulle annetaan lisävastuuta vaativia tehtäviä
osaamiseni kehittymisen myötä (n=139)

5.0 16.5 35.2 29.5 13.7

Saan työstäni onnistumisen ja edistymisen ko-
kemuksia (n=139)

0 7.9 7.9 59 25.1

Yksikön toiminnan kehittämisen kohteista so-
vitaan esimiestasolla (n=138)*

2.9 13 26.8 34.1 23.2

(1=täysin eri mieltä, 2=jossain määrin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jossain määrin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)

*) muuttuja faktorissa huomiotta: korrelaatio -.22

Noin viidennes opetushenkilöstöstä katsoo, että osaamisen kehittymisen mukana ei hen-
kilöstölle anneta lisävastuuta vaativia tehtäviä. Kuitenkin parhaimmillaan työteho on juuri
silloin, kun työn vaatimustaso sijoittuu osaamisen ylärajoille (Kalimo 1987a, 52; Kalimo
1987b, 72). Organisaatiossa olisi siksi syytä selvittää, miksi henkilöstö kokee näin, koska
tällöinhän vaarana on se, että työnantajataso ei hyödynnä henkilöstönsä osaamista parhaalla
mahdollisella tavalla.

Merkittävä osa opetushenkilöstöstä katsoo yksikön toiminnan kehittämisen kohteista
sovittavan esimiestasolla. Tuloksia tarkasteltaessa nousee esille kysymys, miksi henkilöstön
käsitykset asiasta ovat kuvatunlaisia. Korkeakoulun henkilöstön autonomia edellyttää muun
muassa sitä, että sillä on mahdollisuudet osallistua kehittämiskohteiden määrittämiseen.
Tämä vaatimus tulee myös asiantuntijaorganisaation luonteesta, jossa tavoitteena olisi saada
käyttöön koko henkilöstön osaaminen. Ruohotie (1983, 284 - 285; 1985, 20) on eritellyt
kannustavaa työtä, ja nämä piirteet ovat työn vaatimien taitojen moninaisuus, työtehtävien
sisällön mielekkyys, työn merkityksellisyys, mahdollisuus itsenäiseen toimintaan sekä pa-
laute työn tuloksista.

Saadut tulokset osoittavat ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön saavan käyttää työs-
sään monipuolisesti osaamistaan hyväkseen, työtä pidetään vaihtelevaa ja siinä on mahdol-
lista oppia uusia asioita. Henkilöstö kokee saavansa työstään onnistumisen ja edistymisen
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kokemuksia. Näin ollen opetushenkilöstön työ itsessään tarjoaa korkean laadun aineksia,
mutta eri asia on se, missä määrin tätä perustaa osataan hyödyntää.

6.2.3.2 Vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuudet

Vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuudet -faktorin muuttujat painottuvat kehittämis-
keskustelujen toteutumiseen, osallistumiseen kehittämisprojekteihin, tiedonkulkuun sekä
kehitysaloitteiden toimeenpanoon. Organisaation kehittymiselle on välttämätöntä vapaa
kommunikointi ja yleensä vuorovaikutus, koska niiden avulla mahdollistuu organisaation
systeemien kehittäminen (Myers 1970, 150). Yhtenäiset ryhmät luovat normeja, jotka vai-
kuttavat yksilön toimintaan ja myös heidän valintoihinsa pidättäytyä toiminnasta (Meyerson
1994, 385).

Organisaation ilmapiirillä voidaan keskeisesti vaikuttaa siihen, uskaltaako yksittäinen
työntekijä nostaa kehittämiskohteita esille (Vesalainen & Strömmer 1999, 114 - 115). Kun
vielä otetaan huomioon Cochran-Smithin ja Lytlen (1992, 302) olettamukset siitä, että
opettajien oletetaan olevan omavaraisia, varmoja ja riippumattomia, eikä heitä rohkaista
puhumaan ongelmistaan, voi tilanne koulutusorganisaatiossa olla todella vaikea. Reflek-
tointi ja itsereflektointi tuovat mukanaan vahvoja kehittämisen elementtejä subjektiivisten
arviointien kautta organisaatioon sekä työntekijöiden oppimiseen (Mezirow 1990, 23).

Organisaation työnjakoon ja työnvastuutukseen, mutta myös tiedonkulkuun, kuuluva
asia on se, miten erilaisten kehitysaloitteiden toimeenpanosta sovitaan yksikön sisällä. Ke-
hittämiskeskustelut esimiehen kanssa ovat tärkeitä yksilön toiminnan kehittämisen ja moti-
vaation kannalta (Juuti 1992, 73). Taulukossa 34 esitetään työn kannustearvo, vuorovaiku-
tuksessa oppimisen mahdollisuudet (TK2) -muuttujat sekä vastausten prosenttijakaumat
muuttujittain.
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Taulukko 34. Ilmapiirimittarin osa-alue työn kannustearvo, vuorovaikutuksessa oppimisen
mahdollisuudet -muuttujat sekä vastausten prosenttijakaumat muuttujittain

ArvotVuorovaikutuksessa oppimisen mahdolli-
suudet (muuttujat 60 - 63) 1 2 3 4 5
Käyn työhöni liittyviä kehittämiskeskuste-
luja esimiesteni kanssa (n=139)

19.4 21.6 6.5 38.1 14.4

Osallistun yksikössäni eri kehittämispro-
jekteihin (n=138)

7.2 8.7 5.1 47.1 31.9

Yksikön sisäinen tiedonkulku toimii hyvin
(n=138)

17.4 34.1 16 27.5 5.1

Kehitysaloitteiden toimeenpanosta sovitaan
yksikköni sisällä (n=138)

8.7 20.3 36.2 30.4 4.3

Arvioin yhdessä työtovereideni kanssa
osaamistani (n=139)*

18.7 36 13 29.5 2.9

(1=täysin eri mieltä, 2=jossain määrin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jossain määrin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)

*) muuttuja faktorissa huomiotta: korrelaatio .44

Tutkimuksen tulosten mukaan merkittävä osa ammattikorkeakoulun opetushenkilöstä ei
käy kehittämiskeskusteluja esimiestensä kanssa. Useat opetushenkilöstöstä eivät suorita
myöskään oman toiminnan arviointia yhdessä työtovereidensa kanssa. Näiltä osin opetus-
henkilöstön autonomian huonot puolet eli yksityisyyden muuttuminen eristäytymiseksi to-
dentuu ammattikorkeakoulun toiminnassa. Merkittävä osa opettajista toimii ammattikor-
keakoulussa yksin.

Myös tiedonkulku yksikön sisällä kaipaa kehittämistä. Viestinnän haasteellisuus kasvaa
eri kehittämishankkeiden ja projektien käynnistyessä (Mintzberg 1990, 248 - 249), koska
viestinnän monimutkaisuus lisääntyy. Viestinnän tehokkuusongelmat ovat tällöin ilmeisiä.
Projekteihin osallistutaan tulosten mukaan suhteellisen paljon, ja tästä seuraa, että yksilön
tehtävä sekä myös johdon tehtävät kokevat organisaatiossa muutoksia (Lehtinen & Palonen
1997, 103 – 120).

6.2.3.3 Vaikuttamismahdollisuudet

Vaikuttamismahdollisuuden muuttujat painottuvat työn suorittamiseen ja tavoiteasetteluun
sekä päätöksentekoon. Vaikuttamismahdollisuuteen liittyvät kokemukset ovat yksilöllisiä ja
ne liittyvät selkeästi myös autonomian kokemiseen (Moisala 1998, 9). Vallan keskittyminen
on eräs merkittävä tekijä henkilöstön kokemuksissa työssään (Conley & Muncey 1999, 108
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- 109). Eräänä piirteenä vaikuttamismahdollisuuksien tarkastelussa onkin se, missä määrin
henkilö voi vapaasti keskittyä työn loppuun suorittamiseen (Aiken & Hage 1966, 498).

Vaikuttamismahdollisuuksissa on otettava huomioon Clarkin (1987, 98 - 100) toteamus,
että opetushenkilöstö keskittyy useimmiten opettamiseen, jolloin esimerkiksi koko organi-
saatiota koskevaan tavoitteiden asettamiseen osallistumisen tarve ei välttämättä ole erityisen
suurta. Syytä on vielä muistaa Farnhamin (1999, 4) näkemys akateemisen ammattikunnan
elinvoimaisesta mielenkiinnosta pedagogisten asioiden ohella vaikuttaa hallintoon ja johta-
miseen.

Kun henkilö saa suorittaa työnsä alusta loppuun, hän näkee myös työnsä tulokset ja hä-
nellä on mahdollisuus havaita paremmin työnsä kehittämiskohteita. Vaikuttamismahdolli-
suuksissa keskeistä on, että henkilöstö voi asettaa itse omaa työtään koskevia tavoitteita ja
osallistua työnjakoon liittyvään päätöksentekoon. Vaikuttamismahdollisuuksien kokemi-
seen liittyy olennaisesti henkilöstön autonomia (Massaro 1996, 46 - 47) ja sen kautta li-
sääntynyt vastuullisuus.

Toiminnassa tulee ottaa huomioon, että kokemukset kehittämismahdollisuuksista ovat
henkilöstölle merkityksellisiä (esimerkiksi Ruohotie 1990, 127 - 128; Sipilä 1991, 141).
Samoin tavoitteiden asettamiseen osallistumista pidetään tärkeänä (Baker 1988, 10.31;
Skärvad & Bruzelius 1992, 79 - 80). Opetustyössä kyseessä on professionaalisen ammatin
harjoittaminen (Konttinen 1997, 52), jolloin osallistumisen kokemukset voivat olla vielä
erityisen merkittäviä. Taulukossa 35 esitetään työn kannustearvoon (TK3) -faktoriin kuulu-
van kokonaisuuden vaikuttamismahdollisuudet vastaukset muuttujittain sekä vastausten
prosenttijakaumat.
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Taulukko 35. Ilmapiirimittarin osa-alue työn kannustearvo, vaikuttamismahdollisuudet
muuttujittain sekä vastausten prosenttijakaumat muuttujittain

ArvotVaikuttamismahdollisuudet
(muuttujat 65 - 68, 70) 1 2 3 4 5
Minulla on mahdollisuus tehdä aloittamani työ
alusta loppuun (n=139)

4.3 15.8 7.2 47.5 25.2

Osallistun työtäni koskevien tavoitteiden asetta-
miseen (n=138)

2.2 11.6 9.4 51.4 25.4

Voin vaikuttaa siihen, miten yksikössäni jaetaan
työt opetushenkilöstön kesken (n=139)

18.7 25.9 10.1 33.1 12.2

Voin vaikuttaa siihen, kenen kanssa työskentelen
(n=139)

15.8 35.3 15.1 28.8 5

Kehitysaloitteilta odotetaan tiettyä määrämuo-
toista formaattia (esimerkiksi lomake) (n=138)*

23.2 19.6 43.5 9.4 4.3

Voin vaikuttaa omaa työtä koskeviin päätöksiin
(n=139)

3.6 22.3 13 47.5 13.7

(1=täysin eri mieltä, 2=jossain määrin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jossain määrin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)

*) muuttuja faktorissa huomiotta: korrelaatio -.21

Ehkä opetushenkilöstön työn luonteesta johtuen suurin osa henkilöstöstä katsoo voivan-
sa tehdä työnsä kokonaisuutena, toisin sanoen alusta loppuun saakka. Henkilöstön mielestä
he voivat asettaa itse omaa työtään koskevia tavoitteita. Työn jakoon ja siihen, kenen kans-
sa kukin työskentelee, henkilöstö ei erityisemmin koe heillä olevan mahdollisuuksia vai-
kuttaa. Kehitysaloitteiden käsittelytapa näyttää olevan vaikeaa arvioida. Syynä voi olla ky-
symyksen kokeminen vieraana. Joka tapauksessa asia tulee selkiinnyttää toimintamallien
edelleen kehittämiseksi.

Työnjakoon liittyvät tulokset samoin kuin vaikutusmahdollisuuskokemukset ovat sa-
mansuuntaisia työolobarometrin (Ylöstalo 1999b) tuloksiin nähden. Sitä tämä tutkimus ei
osoita, mitkä ovat niitä asioita, joissa koetut vaikutusmahdollisuudet ovat heikoimpia.
Conleyn ja Munceyn (1999, 111) mukaan opetushenkilöstö on kokenut jääneensä eniten
osattomaksi hallinnollisiin päätöksiin vaikuttamisissa.

6.2.3.4 Työn arvostus

Työn arvostus painottuu eri tahoilta tulevaan arvostukseen sekä sen kokemiseen ja yhteis-
kunnalliseen vaikuttamiseen. Työn arvostus on hyvin yksilöllinen ja subjektiivinen koke-
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mus, mutta tämä kokemus vaikuttaa henkilöstön toimintaan. Hackmanin ja Oldhamin
(1975, 162) mielestä työn mielekkääksi kokeminen on eräs merkittävä työn muotoilussa
vaikuttava kriittinen tekijä. Baker (1988, 10.35) korostaa itsekontrollin ja lisääntyneen vas-
tuun merkitystä työn suorittamisessa. Opetushenkilöstö näkee työnsä arvostuksen merkkinä
muun muassa uralla etenemisen (Conley & Muncey 1999, 110). Työn arvostuksessa mer-
kittäviä tekijöitä ovat erilaiset palkat ja palkkiot. Taulukossa 36 esitetään työn arvostus
(TK4) -muuttujat sekä vastausten prosenttijakaumat muuttujittain

Taulukko 36. Ilmapiirimittarin osa-alue työn kannustearvo, työn arvostus -muuttujat sekä
vastausten prosenttijakaumat muuttujittain

ArvotTyön arvostus
(muuttujat 71, 73 - 74, 76) 1 2 3 4 5
Arvostan työtäni (n=139) 0 0.7 2.9 25.2 71.2
Opiskelijat arvostavat työtäni (n=139) 0.7 4.3 10.8 55.4 28.8
Työssäni teen asioita, jotka ovat yhteis-
kunnallisesti merkittäviä (n=138)

0 4.3 10.9 52.9 31.9

Koen, että toiset opettajat arvostavat työ-
täni (n=138)

1.4 4.3 26.1 54.3 13.8

Se, että teen työni hyvin vaikuttaa palk-
kaani tai muihin palkkioihini (n=139)*

55.4 21.6 15.8 5.8 1.4

Jos saisin saman palkan jostakin toisesta
työstä, vaihtaisin työpaikkani heti
(n=137)*

37.2 21.9 23.4 12.4 5.1

(1=täysin eri mieltä, 2=jossain määrin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jossain määrin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)

*) muuttujat faktorissa huomiotta: korrelaatiot .24 ja -.495

Tulosten perusteella voidaan todeta ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön arvostavan
työtään ja kokevan myös toisten opettajien ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden arvosta-
vat heidän työtään. Tietyllä tapaa itsestään selvänä voinee pitää sitä tulosta, jonka mukaan
opetushenkilöstö katsoo tekevänsä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Ristiriitaiselta tu-
lokselta sen sijaan vaikuttaa se, että henkilöstö ei näe mahdollisena urallaan etenemistä, jota
usein pidetään arvostamisen merkkinä, mutta kokee kuitenkin saavansa arvostusta osak-
seen. Huomattava on kysymyksenasettelu, jossa korostetaan toisilta työntekijöiltä tulevaa
arvostusta eikä johdolta tulevaa arvostusta. Kysymys palkkioista sen sijaan kohdentuu joh-
don toimintaan ja ehkä sitä kautta välillisesti myös arvostukseen.

Tutkimustuloksen mukaan se, että henkilöstö tekee työnsä hyvin, ei opetushenkilöstön
käsitysten mukaan vaikuta heidän palkkaansa tai palkkioihinsa. Saman suuntainen tulos on
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myös kohdassa "osaamisresurssien kehittäminen ja palkitseminen", jossa arvioitiin palkit-
semista työssä onnistumisesta (väite 4). Jos tulosta vertaa työolobarometrissa (Ylöstalo
1999b, 105 - 107) saatuihin tuloksiin suomalaisen työelämän muutoskokemuksista, on to-
dettava, että ammattikorkeakoulussa työskentely ei tältä osin noudata yleispiirteitä. Työolo-
barometrin mukaanhan työntekijöiden palkkaus on aikaisempaa enemmän sidoksissa työn
määrään, laatuun ja tulokseen.

6.2.3.5 Työroolin kannustearvo

Eräs ulottuvuus ilmapiirikokonaisuudessa on yksilön asema organisaatiossa. Yksilön ase-
man ja tehtävien sekä vastuun selkeys ovat henkilön asemaa määrittäviä ulottuvuuksia. Jos
näiden ulottuvuuksien välillä on epäselvyyksiä, henkilö voi kokea itsensä stressaantuneeksi,
koska stressinä voidaan pitää ihmisen ja hänen työympäristönsä epäonnistuneena vuorovai-
kutuksena (Kaasinen 1983, 1).

Työroolin selkeyttä on käsitellyt esimerkiksi Spector (1997, 39) ja epäselvyyttä muun
muassa Conley ja Muncey (1999, 108) sekä Rizzo, House ja Lirtzman (1970, 150). Risti-
riitoja voi myös aiheuttaa se, kun henkilöllä on useita rooleja hoidettavanaan (Levi 1981,
61, 41). Joka tapauksessa työntekijän tulee tietää häneen kohdistuvat odotukset (Strebel
1996, 87; Juran 1988d, 6.19, Hinton & Schaeffer 1994, 66 - 67; Salmimies ym. 1998, 159;
Kalimo 1987a, 55 - 56). Epäselvyydet estävät henkilöstöä toimimasta parhaalla mahdolli-
sella tavalla (Salmimies ym. 1998, 159 - 161).

Työroolin selkeyteen kuuluu toimiva organisaatiorakenne (Freemantle 1986, 168) sekä
turhien päätöksentekotasojen poistaminen (Baker 1988, 10.19). Seuraavassa taulukossa
esitetään työroolin kannustearvo (TK5) -faktorin muuttujat vastauksittain.
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Taulukko 37. Ilmapiirimittarin osa-alue työn kannustearvo, työroolin kannustearvo
-muuttujat sekä vastausten prosenttijakaumat muuttujittain

ArvotTyöroolin kannustearvo
(muuttujat 38 – 40, 42) 1 2 3 4 5
Tehtävien jako opetushenkilöstön kesken on selkeää
(n=139)

14.4 29.5 15.1 31.7 9.4

Yksikköni päätöksentekojärjestelmä on selkeä (n=140) 24.3 30 18.6 21.4 5.7
Yksikköni toiminnan päämäärät ovat selkeät (n=140) 13.6 33.6 16.4 27.9 8.6
Yksikköni työtehtävien vastuusuhteet on määritelty
selkeästi(n=138)

19.6 31.9 16.7 28.3 3.6

Yksikössäni on liian vähän työntekijöitä työtehtäviin
nähden (n=140)*

4.3 12.1 24.3 27.1 32.1

(1=täysin eri mieltä, 2=jossain määrin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jossain määrin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)

*) faktorissa huomiotta: korrelaatio -.208

Yksiköiden työtehtävien vastuusuhteet eivätkä päätöksentekojärjestelmät ole opetushen-
kilöstön käsitysten mukaan erityisen selkeitä. Vastauksista yli puolet sijoittuu alueelle, jon-
ka mukaan päätöksentekojärjestelmä ei ole selkeä. Opetushenkilöstö kokee myös työtehtä-
vien jaon epäselväksi.

Vastaukset ovat ymmärrettäviä siksi, että tutkimuksen kohteena on organisaatio, joka
vasta hakee toimintamallejaan. Ammattikorkeakoulu muodostuu aikaisemmista erillisistä
organisaatioista, ja organisaatiouudistuksia oli tehty merkittävässä määrin noin puoli vuotta
ennen tutkimuksen suorittamista. Vastuusuhteiden selkiintymättömyyttä selittävät toimintaa
ohjaavien säädösten ristiriitaisuudet, joita on pyritty poistamaan säädösten uudistamisilla.
Henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavat sekä organisaation selvä työnjako vastuusuhteineen
että työntekijän selvä rooli. Siksi nyt saatu tulos on syytä ottaa käsittelyyn ammattikorkea-
koulun yksiköissä sekä myös ammattikorkeakoulukokonaisuudessa.

Toisaalta on kiinnitettävä huomiota siihen, että tutkimuskohteena on korkeakoulu ja sen
henkilöstö. Henkilöstöä pidetään uudistuksissa keskeisenä toimijana, vaikkakin he toisaalta
toimivat muutosten estäjinä (Prawat 1992, 354). Toimijan rooliin kuuluu myös oma-
aloitteisuus ja kehittäjän rooli. Tällöin voi olla, ettei työrooli ole tällaisissa tilanteissa erityi-
sen selvä. Conley ja Muncey (1999, 107) nostavatkin esille opettajan työn ammatillisen
luonteen ja ristiriidat organisaation kanssa. Tällöin rooliepäselvyyksien vastaparina on ru-
tinoituminen, jota tuskin pidetään laatutyön kannalta erityisen haluttavana.
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6.2.4 Työryhmien toimintakyky

Työryhmien toimintakykyä on mitattu muuttujilla 77 – 89. Tämä kokonaisuus jakaantuu
ryhmän kehittymishaluun sekä ryhmähenkeen, ryhmän jäsenten kykyyn  toimia ja oppia
yhdessä.

Ilmapiirissä ryhmähenki muodostaa keskeisen osan (Ruohotie 1993, 153). Myös laatu-
työn eri menetelmissä korostetaan tiimityön toimivuutta (muun muassa Sallis 1996, 130;
Wilkinson 1994, 276). Työryhmien eli tiimien toiminta ei ole ongelmatonta, ja niiden toi-
mintaan liittyy paljon myyttejä (Katzenbach 1997, 85). Tiimityö tarvitsee aikaa toimiakseen
tehokkaasti (Katzenbach 1997, 85), ja sen avulla voidaan luoda tehokas sekä osaava työym-
päristö (Oakland 1993, 319 - 320). Oaklandin (1993) mukaan menestyviä tiimejä luonnehtii
suunnitelmallisuuteen kuuluvana tavoitteiden selkeys ja ryhmän sisäiseen toimintaan kuu-
luvana avoimuus sekä luottamuksellisuus. Informaatio sekä ryhmän sisällä että eri ryhmien
välillä on myös välttämätöntä.

6.2.4.1 Ryhmän kehittymishalu

Ryhmän kehittymishalu -faktorissa muuttujat painottuvat työryhmien toiminnan arviointiin
suunnittelun, arvioinnin, toiminnan kehittämisen ja parhaan mahdollisen asiantuntemuksen
käytön näkökulmista.

Ammattikorkeakoulukokeilusta lähtien on toimintatavoissa havaittavissa usko työryh-
mätyöskentelyyn (Pohjoinen strategia- ja taitopeli 1998). Siitä on ollut ainakin se hyöty,
että henkilöstö on oppinut tuntemaan toisiaan, mikä on tärkeää, kun ollaan rakentamassa
uutta organisaatiota useasta vanhasta erillisestä organisaatiosta. Työryhmätyöskentelyn te-
hokkuutta ei sen sijaan ole erityisemmin tutkittu.

Laatutyössä tämä ulottuvuus sijoittuu prosessikeskeisen laadun sekä myös suunnittelu-
keskeisen laadun alueelle. Suunnittelukeskeisyyttä korostaa se, että työryhmissä suunnitel-
laan uusia toimintatapoja tai valmistellaan jonkin uuden asian käyttöönottoa. Siten työryh-
mät toimivat keskeisinä laaduntekijöinä. Ei ole lainkaan yhdentekevää, miten työryhmät
toimivat.

Työryhmien toiminta edellyttää suunnittelua (esimerkiksi Katzenbach 1997, 85; Ruoho-
tie 1983, 155 - 156). Suunnittelun ja toiminnan lisäksi työryhmien tulee arvioida toimin-
taansa (muun muassa Sallis 1996, 123 - 129; Laamanen 1995, 16). Kun ryhmä on kehitty-
mishaluinen, se toimii rohkaisemalla osallistumaan, ja siten muun muassa tuo esille uusia
ideoita (Ruohotie 1993, 157). Jatkuva vuoropuhelu mahdollistaa tehokkaan työympäristön
synnyn (Jaakkola, Ropo & Autio 1995, 80 - 97), ja Oakland (1993, 337 - 338) korostaa me-
nestyvässä tiimityössä korkeaa tehtävien suorittamisen tasoa, korkeaa tiimin puolustamista
ja matalaa itseorientaatiota.

Tiimien tehokkuuteen keskeisesti vaikuttava tekijä on tiimin työskentelyyn sitoutumi-
nen, jota edistää itsearvioiminen ja reflektointi (Mezirow 1990, 44). Ongelmalliseksi työ-
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ryhmätyöskentely muodostuu koulutusorganisaatiossa, jos esimerkiksi Cochran-Smithin ja
Lytlen (1992, 302) kokemukset opettajan työn luonteesta ovat paikkansa pitäviä. Näitä
opettajan työn luonteeseen kohdentuvia kriittisiä kohtia ryhmätyöskentelyssä ovat muun
muassa työn yksityisyyttä korostavat piirteet.  Taulukossa 38 esitetään ryhmän kehittymis-
halu (RY1) -muuttujat sekä vastausten prosenttijakaumat muuttujittain.

Taulukko 38. Ilmapiirimittarin osa-alue työryhmien toimintakyky, ryhmän kehittymishalu
 -muuttujat sekä vastausten prosenttijakaumat muuttujittain

ArvotRyhmän kehittymishalu
(muuttujat 77 - 82) 1 2 3 4 5
Työryhmillä, joihin kuulun on toimin-
tasuunnitelma (n=137)

6.6 22.6 20.4 40.9 9.5

Työryhmät, joihin kuulun, arvioivat
jatkuvasti toimintaansa (n=137)

5.8 24.1 32.8 30.7 6.6

Työryhmien jäsenet tuovat esille uusia
ideoita työn kehittämiseksi (n=137)

1.5 9.5 20.4 51.1 17.5

Tiedonkulku työryhmissä on avointa
(n=137)

1.5 10.2 29.1 43.8 15.3

Työryhmät toimivat tehokkaasti
(n=137)

5.1 22.6 35 34.3 2.9

Ryhmien kokoonpanoa täydennetään
tarvittaessa uudella asiantuntemuksella
(n=136)

5.1 17.6 29.4 41.2 6.6

(1=täysin eri mieltä, 2=jossain määrin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jossain määrin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)

Opetushenkilöstön käsitysten mukaan ammattikorkeakoulun työryhmien toiminta kaipaa
kehittämistä. Kehittämisellä tarkoitetaan toiminnan suunnittelun, arvioinnin ja ylipäätään
tehokkuuden lisäämistä. Katzenbachin (1997, 85) kritiikki eri tiimejä kohtaan tuntuu osu-
valta myös tämän tutkimuksen tuloksissa. Asiantuntijuutta ammattikorkeakoulun työryh-
missä osattanee hyödyntää, koska ryhmien kokoonpanoa täydennetään tarvittaessa. Työ-
ryhmien sisäinen tiedonkulku näyttäisi tulosten perusteella olevan toimivaa.

Työryhmä- tai tiimitoiminta on kokeiluajoista lähtien ollut runsasta. Myös ryhmien toi-
minnan tehokkuuteen sekä sen arvioimiseen, missä yhteydessä on syytä käyttää työryhmiä
tai tiimejä, on syytä paneutua tutkimuksen tulosten pohjalta.
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6.2.4.2 Ryhmähenki, ryhmän jäsenten kyky toimia ja oppia yhdessä

Ryhmähenki, ryhmän jäsenten kyky toimia ja oppia yhdessä -faktorin kysymyksissä paino-
tetaan henkilöstön kokemaa luottamusta ja tukea (Sallis 1996, 81 - 82), vaikutusmahdolli-
suuksia, vastuuntuntoisuutta sekä hyötymistä työryhmissä työskentelystä. Ryhmän toimi-
vuus edellyttää vuorovaikutusta (Jaakkola ym. 1995, 95), toiminnan suunnittelua, päätök-
sentekoa, ongelmien ratkaisua ja siten yhteistä tietoperustaa (Juuti 1992, 128). Ammattikor-
keakoulun laadussa on olennaista, että eri työryhmät rakentavat tietoisesti ammattikorkea-
koulun toimintaa sekä sen laatua.

Opettajan työn autonomisuuden vaatimusten osalta tähän ilmapiirin osakokonaisuuteen
voi sisältyä hyvin haasteellisia asioita. Tarkennettuna tällä tarkoitetaan opettajan työn yksi-
tyisyyttä ja autonomiaa korostavia piirteitä. Eraut (1994, 54) on nostanut esille tässä yhtey-
dessä  "rajoitetun kollegiaalisen tuen" ulottuvuuden. Toisaalta ryhmien työskentelyssä on
oltava kosketuspintaa ympäröivään maailmaan (Lainema ym. 1995, 156), jolla tarkoitetaan
muun muassa yhteyttä organisaation muuhun toimintaan. Taulukossa 39 esitetään ryhmä-
henki sekä ryhmän jäsenten kyky toimia ja oppia yhdessä (RY2)-muuttujat ja vastausten
prosenttijakaumat.

Taulukko 39. Ilmapiirimittarin osa-alue työryhmien toimintakyky, ryhmähenki, ryhmän jä-
senten kyky toimia ja oppia yhdessä -muuttujat ja vastausten prosenttijakaumat muuttujit-
tain

ArvotRyhmähenki, ryhmän jäsenten kyky toimia ja oppia
yhdessä (muuttujat 83 – 89) 1 2 3 4 5
Työryhmissä, joihin kuulun, on sisäistetty ammatti-
korkeakoulun toiminnan tavoitteet (n=136)

2.9 9.6 39 39.7 8.8

Työryhmien toiminnan tuloksena ratkaistaan työhön
liittyviä ongelmia (n=136)

4.4 14.7 29.4 43.4 8.1

Vaikutusmahdollisuuteni työryhmissä ovat hyvät
(n=136)

2.2 5.1 31.6 48.5 12.5

Yksikössäni työskenteleviin ihmisiin voi luottaa
(n=137)

1.5 13.1 17.5 46.7 21.2

Työryhmien jäsenet työskentelevät pääsääntöisesti
vastuuntuntoisesti tavoitteiden saavuttamiseksi
(n=137)

1.5 3.7 18.2 58.4 18.2

Työskennellessäni työryhmissä tunnen vastuuta sii-
tä, että ryhmäni saavuttaa asetetut tavoitteet (n=137)

0.7 0.7 15.3 46 37.2

Minulle on hyötyä omassa työssäni yhteistyöstä
muiden työntekijöiden kanssa (n=138)

0 2.2 3.6 38.4 55.8

(1=täysin eri mieltä, 2=jossain määrin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jossain määrin samaa mieltä,
5=täysin samaa mieltä)
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Tutkimuksen tulosten mukaan ammattikorkeakoulun opetushenkilöstö katsoo toimivan-
sa vastuuntuntoisesti eri työryhmissä ja kokee merkittävässä määrin hyötyvänsä yhteis-
työstä muiden työntekijöiden kanssa. Työtä tehdään pääosin luottamuksellisessa ilmapiiris-
sä, ja henkilöstö kertoo voivansa vaikuttaa päätöksentekoon työryhmissä. Nämä tulokset
antavat viitteitä ryhmien kiinteydestä, mikä onkin eräs tärkeä hyvin toimivan ryhmän piirre
(Kanttura 1996, 131 - 135). Kiinteyttä ei kuitenkaan voida pitää täysin positiivisena ja toi-
minnan laatua parantavana tekijänä. Työryhmä- tai tiimityöskentelyssä vahvuutena on kui-
tenkin Leen (1997, 355) esittämä ulottuvuus, jonka mukaan tiimipohjainen organisaatio,
jossa on alhaisempi statushierarkia, rohkaisee henkilöstöä tarvittaessa etsimään apua toisil-
ta.

Tulokset osoittavat henkilöstöstä merkittävän osan olevan sitä mieltä, ettei osaa arvioida
käsitystään ammattikorkeakoulun tavoitteiden sisäistämisestä työryhmätyöskentelyssä. Tä-
mä osoittanee toisaalta sitä, että henkilöstö ei tiedä ammattikorkeakoulun tavoitteita tai että
jos ne tiedetään, ne eivät vielä ohjaa työskentelyä kovin intensiivisesti. Tavoitteiden tie-
dostamattomuus voi olla haittatekijänä tiimintoimintaan sitoutumisessa (Katzenbach 1997,
85) ja laatutyössä.

6.2.5 Ilmapiirikäsitysten tarkastelua koulutusaloittain

Myers (1970, 109 - 110) on todennut, että organisaation ilmapiiriin saattavat vaikuttaa
muun muassa organisaation koko, toiminnan luonne, ikä, sijainti, johtamispolitiikka. Nämä
seikat vaikuttavat varmastikin ilmapiiritutkimuksen tuloksiin eri yksiköiden tai koulu-
tusalojen välillä.

Johdon tai esimiehen tuki ja kannustus

Ammattikorkeakoulun yksiköiden koko, rakenne ja ikä vaihtelevat merkittävästi. Tätä
vaihtelevuutta vasten voidaan pitää epärelevanttina tulosten vertailua erityisesti johtamises-
sa. Erojen syyt voivat olla moninaisia, eikä niitä kyetä tässä tutkimuksessa selvittämään.

Osaamisresurssien kehittäminen -faktorin vastausten eroavuudet koulutusaloittain eivät
ole tilastollisesti merkitseviä. Yhtenäisimpiä vastaukset ovat sosiaalialalla, ja eniten vasta-
ukset hajoavat terveysalan sisällä (f 41). Sosiaalialan vastaajien määrä on kuitenkin vain 11,
ja yhtenäisyyttä arvioitaessa on myös huomattava, että pienessä aineistossa yksikin poik-
keava suuri tai pieni arvo painaa keskiarvossa ja keskihajonnassa paljon (Läärä 1994).

Voimavarojen vapauttaminen -faktorin vastausten eroavuudet koulutusaloittain eivät ole
tilastollisesti merkitseviä, ja vastaukset ovat jälleen yhtenäisimpiä sosiaalialalla ja epäyhte-
näisimpiä terveysalalla.

Ammatti-identiteetin kehittymisen tukeminen -faktorin vastausten eroavuudet koulu-
tusaloittain eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Yhtenäisimmät vastaukset ovat edelleen so-
siaalialalla. Epäyhtenäisimmät ne ovat hallinnon ja kaupan alalla (f 13).
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Vuorovaikutuksessa kehittyvän uran mahdollistaminen -faktorin vastausten eroavuudet
koulutusaloittain ovat tilastollisesti merkitseviä (p < .0001). Yhtenäisimmät vastaukset ovat
sosiaalialalla ja epäyhtenäisimmät tekniikan ja liikenteen alalla (f 54). Huomattava on kui-
tenkin, että faktorin keskiarvo on kaikilla aloilla korkea, mutta vaihtelua esiintyy keskiha-
jonnassa. Tuloksen perusteella saadaan viitteitä siitä, että yhdessä työskentelemisen tavat
poikkeavat eri koulutusaloilla toisistaan. Sitä, missä suunnassa tai millä tavoin painotukset
poikkeavat, ei käy ilmi näissä tuloksissa.

Osaamistavoitteiden asettaminen ja kehittämisen suunnittelu -faktorin vastausten kou-
lutusaloittaisessa tarkastelussa vastausten erot ovat tilastollisesti melkein merkitseviä (p =
.04). Vertailemalla pelkästään keskihajontalukuja voidaan havaita, että vastaukset eivät ole
erityisen yhtenäisiä millään alalla. Yksiköiden kokokaan ei selitä ilmiötä. Todennäköisesti
henkilöstössä on sekä niitä, jotka kokevat osaamistavoitteiden asettamisen ja kehittämisen
suunnittelun mahdollisuudet hyviksi että niitä, jotka eivät näin koe. Keskiarvoittain tarkas-
teltaessa tilanne vaikuttaa kuitenkin hyvältä.

Osaamisen ja sen kehittymisen arviointi -faktorin vastausten erot eivät koulutusaloittain
ole tilastollisesti merkitseviä. Tulos antaa viitteitä, että ammattikorkeakoulun henkilöstö on
sisäistänyt oman toiminnan arvioinnin merkityksen ja työtapojen tarkistamisen.

Työhön sitoutuminen -faktorin vastausten eroavuudet koulutusaloittain ovat tilastolli-
sesti melkein merkitseviä (p = .03). Terveysalan henkilöstön vastausten keskiarvot ovat
muita korkeammat ja myös yhtenäisimmät. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että terveys-
alan henkilöstö kokee olevansa halukas käyttämään aikaansa ja muita resurssejaan kehitty-
miseensä muiden koulutusalojen henkilöstöä enemmän.

Terveysalan henkilöstö on ammattikorkeakoulu-uudistuksen johdosta ehkä eniten joutu-
nut osoittamaan sitoutumistaan työhön. Kokeilutoiminnan käynnistyessä suurin opetushen-
kilöstön koulutustason nostamisvaatimus kohdentui juuri terveysalalle opettajien muita
aloja alhaisemman koulutustason vuoksi. Tältä perustalta saatu tulos on varsin ymmärrettä-
vä.

Työn aiheuttama stressi

Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstö on tutkimuksen mukaan tuntenut jossain määrin
työväsymystä, mutta sen sijaan ei työhaluttomuutta, aloitekyvyttömyyttä eikä myöskään
keskittymisvaikeuksia. Laatukirjallisuudessa henkilöstön motivaatiota käsitellään usein
erillisenä ilmiönä, mutta itse asiassa motivaatio ja laatu yhdessä ovat avaintekijöitä hyvin
tyydytettyjen asiakkaiden saamiseksi (Oakland 1993, 9). Psyykkinen kuormitus voi estää
motivaatiota ja siten laatua.

Työn aiheuttama psyykkinen kuormitus -faktorin muuttujissa painottuvat työväsymyk-
sen, työhaluttomuuden, aloitekyvyttömyyden ja keskittymisvaikeuksien kokeminen. Eri
koulutusalojen vastausten eroavuudet eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Samoin kuin
edellisen faktorin, myös tämän faktorin tulokset eivät millään koulutusalalla ole erityisen
yhteneviä.

Pelkästään keskiarvoja vertailemalla huomaa merkittäviä eroja eri koulutusalojen kes-
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ken. Tulosta selittää osaltaan se, että terveysalalla on toteutettu juuri suuri organisatorinen
muutos, jossa useampia yksiköitä on yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi. Myös vastausten
epäyhtenäisyys kaikilla muilla aloilla, paitsi sosiaalialalla, on huomatta tulos. Yksiköissä
voisi tulosten perusteella olettaa olevan tilanne, jossa osa henkilöstöstä kokee asemansa hy-
vin selkeäksi ja osa ei. Jos tilanne on tällainen, on koko henkilöstöä vaikea saada mukaan
laatutyöhön.

Muutosvaatimukset-faktorin vastausten eroavuuksia koulutusaloittain voidaan pitää ti-
lastollisesti suuntaa antavina (p = .196). Faktorin muuttujat painottuvat muutosvastarinnan
ja muutospelon kokemiseen. Luonnonvara-ala on tullut ammattikorkeakouluun vasta va-
kinaistumisen yhteydessä, joten se selittänee osaltaan luonnonvara-alan vastausten keskiar-
von alhaisuutta. Varsinaista kokeiluun liittyvää epävarmuuskautta ei alan henkilöstön ole
tarvinnut kohdata. Sosiaalialan henkilöstö puolestaan on elänyt sekä kokeiluajan että sosi-
aali- ja terveysalan yksiköiden yhdistämisen, joten tulos tätä taustaa vasten on ymmärrettä-
vä. Todettava on kuitenkin, että vastaukset eivät ole millään koulutusalalla erityisen yhte-
näisiä. Organisaation johdon tulee ymmärtää muutoksen dynamiikkaa ja tukea henkilöstöä
muutoksessa (Oakland 1993, 368).

Työroolin kannustearvo

Työroolin kannusarvon voisi olettaa saavan samansuuntaisia tuloksia kaikilla koulu-
tusaloilla, koska työn luonne lienee kaikilla aloilla sama. Toisaalta mukana on kuitenkin
myös organisatorisia kysymyksiä, joissa vaikuttavat opettajan työyhteisön ja sen toiminnan
organisointitapaan liittyvät asiat. Työroolin kannustearvo -faktorin sekä vuorovaikutuksessa
oppimisen mahdollisuudet -faktorin vastausten eroavuudet koulutusaloittain ovat tilastolli-
sesti erittäin merkitseviä (p <.0001). Yhtenäisimmät vastaukset ovat sosiaalialalla (f 11) ja
epäyhtenäisimmät ovat hallinnon ja kaupan alalla (f 13). Työroolin kannustearvo saa hei-
koimmat arvioinnit terveysalalla, ja sen voi katsoa johtuvan ainakin siitä, että yksikkö on
kokenut ehkä ammattikorkeakoulun suurimmat organisatoriset muutokset puoli vuotta en-
nen tutkimuksen aineistonkeruuta.

Työn kehittävät piirteet -faktorin koulutusalakohtaisten vastausten erot eivät ole tilastol-
lisesti merkitseviä. Pääsääntöisesti työn kannustearvo koetaan keskiarvoilla mitattuna kor-
keana, mutta erityisen yhtenäisiä vastaukset eivät ole millään alalla.

Vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuudet -faktorin vastausten keskiarvojen pe-
rusteella parhaimpana tilanteensa kokee luonnonvara-alan henkilöstö ja heikoimpana terve-
ysalan henkilöstö (jossa vastaukset ovat kuitenkin epäyhtenäisiä). Pelkästään yksiköiden
koko ei selitä tulosta, koska esimerkiksi tekniikan alan vastausten keskiarvo on sama kuin
sosiaalialalla. Huomattava kuitenkin on, että sosiaalialan vastaukset ovat yhtenäisempiä
kuin tekniikan alan vastaukset. Pienessä yksikössä on todennäköistä, että tässä kohdassa
mitattavat asiat toteutuvat paremmin kuin suuressa yksikössä.

Tulokset antavat viitteitä sosiaalialan henkilöstön painottavan vuorovaikutuksessa ke-
hittyvän uran mahdollistamista, ja se heidän mielestään toteutuukin hyvin. Samaan ilmiöön
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liittyy sekin, että sosiaalialan henkilöstön vastaukset ovat pääsääntöisesti yhtenäisimpiä.
Tulkinnassa on otettava huomioon sosiaalialan vastaajajoukon pieni koko.

Faktorin korkein keskiarvo on luonnonvara-alalla ja matalin terveysalalla. Tulosten pe-
rusteella voidaan todeta, että luonnonvara-alalla henkilöstö käy kehittämiskeskusteluja, tie-
donkulku yksikön sisällä toimii, henkilöstö osallistuu kehittämisprojekteihin, ja niistä sovi-
taan yksikön sisällä. Tulos on sikäli huomionarvoinen, että luonnonvara-alalla yhdistyi
ammattikorkeakoulun vakinaistamisen aikana kolme saman alan oppilaitosta yhdeksi yksi-
köksi.

Vaikuttamismahdollisuudet-faktorin vastausten erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä.
Luonnonvara-alaa lukuun ottamatta vastaukset eivät ole erityisen yhtenäisiä.

Työn arvostus -faktorin vastausten erot eri koulutusaloilla ovat tilastollisesti merkitseviä
(p = .006). Tulosten voidaan osaltaan tulkita tarkoittavan sosiaali- ja terveysalan henkilös-
tön arvostavan työtään korkeimmalle. Terveysalan näitä vastauksia tukee myös aikaisem-
min mainittu työhön sitoutuminen. Molempien alojen vastaukset ovat lisäksi muita aloja
yhtenäisempiä. Eroja kannustearvossa selittää jonkin koulutusalan yksiköiden uudelleen
organisoituminen, ja osassa koulutusaloja rakenteet ovat säilyneet entisellään, tai tehdyt
muutokset on jo toteutettu aikaisemmin.

Työryhmien toimintakyky

Ammattikorkeakoulukokeilussa mukana olleissa yksiköissä eli silloisissa oppilaitoksissa on
toimittu runsaasti erilaisissa työryhmissä. Ammattikorkeakoulutoiminnan vakinaistuttua
työryhmien toimintoja lopetettiin, mutta toisaalta samanaikaisesti ammattikorkeakoulun
ylläpitäjä perusti lukuisia uusia työryhmiä. Voidaan sanoa, että työskentelyä erilaisissa työ-
ryhmissä tehdään jatkuvasti ammattikorkeakoulun yksiköissä.

Ryhmän kehittymishalu -faktorin vastausten erot eri koulutusaloilla ovat tilastollisesti
merkitseviä (p = .073). Korkeimmat keskiarvot ovat sosiaalialalla sekä hallinnon ja kaupan
alalla. Mielenkiintoista on taas todeta vastausten yhtenäisyys sosiaalialalla ja epäyhtenäi-
syys terveysalalla sekä luonnonvara-alalla. Ehkäpä niillä aloilla, joissa vastaukset ovat epä-
yhtenäisiä, on sekä hyvin toimivaa että toimimatonta ryhmätyöskentelyä.

Muistettava kuitenkin on, että tiimeiltä tulee vaatia korkealaatuisia suorituksia. Esimer-
kiksi Oakland (1993, 337 - 338) korostaa hyvin toimivassa tiimityöskentelyssä tehtävien
selkeyttä ja suoritusstandardien asettamista. Viimeksi mainittujen merkitystä korkealaatui-
sessa työskentelyssä ylipäätään korostavat myös Hoy ja Feldman (1999, 87).

Ryhmähenki, ryhmän jäsenten kyky toimia ja oppia yhdessä -faktorin vastausten eroa-
vuudet koulutusaloittain ovat tilastollisesti melkein merkitseviä (p = .020). Alhaisimmat
keskiarvot ovat terveysalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla.
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Taulukko 40. Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön käsitysten keskiarvot ja keskihajon-
nat ilmapiirifaktoreittain koulutusaloittain

Koulutusala

Ilmapiirifaktori p-arvo F-
testi

Terveys-
ala

(n=41 -
42)

Hallinto
ja

 kauppa
(n=13)

Luonnon-
vara-ala
(n=14)

Sosiaa-
liala

(n=11)

Tekniikka
(n=52 -

54)

Ka. SD Ka. SD Ka. SD Ka. SD Ka. SD
Osaamisresurssien kehit-
täminen (ES1)

.427 .97 3.4 1.0 3.2 1.0 3.6 .79 3.5 .64 3.6 .84

Voimavarojen vapautta-
minen (ES2)

.130 1.8 3.1 .89 3.5 .57 3.6 .75 3.7 .49 3.4 .84

Ammatti-identiteetin ke-
hittymisen tukeminen
(ES3)

.566 .74 3.6 .75 3.7 .97 3.9 .66 4.0 .52 3.6 .88

Vuorovaikutuksessa ke-
hittyvän uran mahdollis-
taminen (ES4)

<.0001 6.62 4.1 .62 4.2 .36 4.0 .48 4.8 .30 3.8 .67

Osaamistavoitteiden
asettaminen ja kehittämi-
sen suunnittelu (ES5)

.039 2.60 3.4 .70 3.9 .62 4.0 .62 3.6 .65 3.7 .73

Osaamisen ja sen kehit-
tymisen arviointi (ES6)

.217 1.46 4.5 .42 4.4 .51 4.5 .48 4.7 .52 4.3 .53

Työhön sitoutuminen
(ES7)

.025 2.88 4.2 .62 3.9 .63 3.8 1.0 3.9 .76 3.8 .71

Muutosvaatimukset (ST1) .196 1.54 2.6 .97 2.8 .98 2.3 .91 3.2 .95 2.8 .97
Työn aiheuttama psyykki-
nen kuormitus (ST2)

.218 1.46 2.5 .77 3.0 .87 2.8 .95 2.6 .98 2.4 .85

Työn kehittävät piirteet
(TK1)

.387 1.04 4.0 .64 4.1 .73 4.0 .61 4.3 .71 3.9 .76

Vuorovaikutuksessa op-
pimisen mahdollisuudet
(TK2)

<.0001 8.30 2.7 .80 3.6 .83 4.0 .65 3.2 .42 3.2 .81

Vaikuttamismahdollisuu-
det (TK3)

.320 1.19 3.2 .68 3.6 .98 3.6 .48 3.3 .67 3.3 .81

Työn arvostus (TK4) .006 3.85 4.3 .44 3.9 .54 4.2 .49 4.5 .33 4.0 .62

Työroolin kannustearvo
(TK5)

<.0001 8.18 2.2 .87 3.2 1.3 3.2 .97 2.3 .41 3.1 .98

Ryhmän kehittymishalu
(RY1)

.073 2.20 3.2 .78 3.7 .65 3.4 .75 3.7 .41 3.2 .67

Ryhmähenki, ryhmän
jäsenten kyky toimia ja
oppia yhdessä
(RY2)

.020 3.02 3.8 .63 4.1 .43 4.0 .55 4.2 .42 3.7 .66
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Tulos tukee esimerkiksi Rowanin, Raudenbushin ja Kangin (1991, 262 - 263) toisen as-
teen oppilaitosympäristössä tehdyn tutkimuksen tulosta siltä osin, että koulutusorganisaati-
oissa on erilaisia mikroilmastoja, joiden olemassaolo on uudistuksissa syytä ottaa huomi-
oon. Samoin tulos tukee yliopistoa koskevissa tutkimuksissa saatuja tuloksia erilaisten il-
mastojen olemassaolosta (Clark 1983, 1987; Välimaa 1995, 1997; Ylijoki 1998). Myös
Morgan (1989, 157) on todennut, että siirryttäessä organisaatiosta toiseen kulttuurierot voi-
vat olla merkittäviä. Vaikka tämä tutkimus ei kohdennukaan organisaatioiden kulttuurien
tutkimiseen, antaa ilmapiirimittauksen tulos viitteitä erilaisten kulttuureiden olemassaolosta.

6.3 Yksiköiden laatutyön nykytilanne

Arvioitaessa laatutyön nykytilannetta suoritetaan eräänlaista auditointia. Laatutyön nykyti-
lanteen kartoittamiseksi selvitettiin haastattelemalla ennen varsinaista tutkimusta ammatti-
korkeakoulun yksiköiden edustajia kesällä 1997 (liite 3). Tuloksena saatiin seuraava yleis-
kuvaus ammattikorkeakoulun yksiköiden tilanteesta.

Yksikkö 1:ssä on käytössä ISO 9001 -standardien pohjalta laadittu dokumentoitu laatu-
järjestelmä, joka on laadittu ennen ammattikorkeakoulutoiminnan alkamista. Laatujärjes-
telmän muodostavat laatukäsikirja, toimintakuvaukset, työohjeet sekä lait ja asetukset sekä
viranomaispäätökset. Laatujärjestelmän kehittämisestä vastaavat laatupäällikkö sekä yksi-
kön johtaja. Omien osastojensa toimintojen laadusta vastaavat osastonjohtajat.

Laatutason arviointia toteutetaan kerran vuodessa opiskelijoille tehtävällä lomake-
kyselyllä. Kyselyllä kartoitetaan oppimistilanteiden ja opetuksen laatua sekä oppimisympä-
ristön laatua. Kysely on valmisteltu yhteistyössä oppilaskunnan edustajien kanssa. Kaikkien
opettajien toimintaa arvioidaan muun muassa tutor-toiminnan avulla.

Yksikkö 2:ssa ei laatujärjestelmää ole käytössä, mutta tavoitteena on kehittää alan oma
portfolio opettajaportfolioiden lisäksi. Palautteen keruu, palautepäivien järjestäminen kah-
desti vuodessa sekä opintojaksokohtaiset palautteet, joiden käsittelystä vastaavat opintojak-
sokohtaiset tiimit vastuuopettajan johdolla, ovat käytössä olevia laadunvarmistusmenetel-
miä. Laatujärjestelmämallina on päätetty käyttää Oulun yliopiston testaamaa palautesys-
teemiä, joka tähtää laadun parantamiseen kaikilla tasoilla.

Yksikkö 3:ssa on rakennettu laatujärjestelmä, joka on kuvattu laatukäsikirjassa. Laatu-
käsikirja on laadittu TQM-laatuajatteluun pohjautuen. Laatukäsikirjan mukaiset pääproses-
sit ovat hallinto, koulutus ja tukipalvelut. Laatujärjestelmä pohjautuu Suomen Standardi-
soimisliiton (1992) ISO 9004 -palvelun laatujärjestelmästandardiin. Laadun arvioinnissa
käytössä ovat opintojaksokohtaiset palautelomakkeet. Laadun kehittymisestä vastaa johto,
mutta jokainen yksittäinen henkilö vastaa työnsä laadusta ja sen kehittämisestä organisato-
risen asemansa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Laatutyö on organisoitu tiimeittäin laatu-
päällikön johdolla. Systeemissä pyritään kokonaisvaltaiseen laadunhallintaan.

Yksikkö 4:ssa on käynnistetty projekti, jossa tavoitteena on laadun ja arvioinnin koko-
naisohjelman laatiminen. Käytössä ovat opintojaksokohtaiset palautelomakkeet. Yksikössä
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käynnistyneessä projektissa on toteutettu seuraavat osahankkeet: koulutuksen laadun nyky-
tilan arviointi sekä oppimistulosten arviointi. Osahankkeissa on tarkasteltu ammatillisten
kvalifikaatioiden saavuttamista koulutusohjelmissa, käytännön taitojen oppimisen arvioin-
tia, palvelutoiminnan ja työpajojen kehittämistä, harjoittelupaikkojen auditointia ja tiettyjen
aineryhmien opetuksen kehittämistä. Yksikössä ollaan laatimassa opettajien portfolioita.
Laatukäsikirjoja on tehty asiakaspalautetyöhön koulutusalan erityisaloilla.

Yksikkö 5 oli haastattelun tekohetkellä omana yksikkönään, mutta syksystä 1998 lähtien
kyseinen yksikkö on hallinnollisesti ollut yksikkö 4:n osastona. Laatutyössä käytettävät
menetelmät ovat olleet kehittämispäivät ja -keskustelut, palautteiden keruut, palautekes-
kustelut opintokokonaisuuksien jälkeen sekä yksikön johtajan palautetunnit. Menetelminä
on käytetty myös sähköpostin välityksellä kerättävää palautetta. Laatujärjestelmä on laadit-
tuna kirjallisena. Yksikössä on toteutettu oppimisympäristötutkimuksia AMK-tutkinnon
suorittaneille.

Yksikkö 6:ssa, joka myös on toiminut syksystä 1998 lähtien yksikkö 4:n osastona, on
valmistunut toiminnan käsikirja syksyllä 1998. Toiminnan käsikirja on yksikön oma sovel-
lus toiminnan kehittämiseksi. Käsikirja sisältää koulutuksen ideologiset ja teoreettiset läh-
tökohdat, organisaation ja hallinnon, toimintaympäristön, asiakkaat, koulutus, tutkinnot ja
koulutuspalvelut tuotteina, palautejärjestelmät sekä ehdotukset järjestelmän kehittämiseksi.

Laatutyössä käytössä ovat opintojaksokohtaiset palautelomakkeet. Toiminnan kehittämi-
sessä käytetään lukukausittain toteutettavia palautekeskusteluja, henkilökunnan kehittämis-
keskusteluja, kehittämispäiviä sekä asiakaspalautteiden keruuta palveluyksikön asiakkailta.
Laatutyön vastuuhenkilöt on nimitetty.

Yksikkö 7:ssä, joka on toiminut syksystä 1998 lähtien yksikkö 4:n osastona, ovat käy-
tössä opintojaksokohtaiset palautelomakkeet. Lisäksi laadun parantamiseksi käydään pa-
lautekeskusteluja lukukausittain ja hyödynnetään tutor-toimintaa. Ammattikorkeakoulutut-
kinnon suorittaneille on tehty puoli vuotta valmistumisen jälkeen lomakepohjainen kysely
koulutuksen laadun arvioimiseksi. Työelämän organisaatiot ovat mukana erityisesti har-
joittelun toteutuksen arvioinnissa, ja arviointia toteutetaan yhteistyöpäivillä harjoittelupaik-
kojen edustajien kanssa. Laatutyöstä vastaa koulutusohjelmanjohtaja. Varsinaista laadunpa-
rantamisohjelmaa tai laatukäsikirja ei ole.

Koko ammattikorkeakoulun laatutyön nykytilanteesta on yleisesti todettava, ettei yhtei-
sesti hyväksyttyä laatutyön suunnitelmaa ole käytössä. Laatutyön menetelminä on käytetty
pääosin oppilaitosaikana kehitettyjä systeemejä. Ammattikorkeakoulun laatutyön arviointi
osoittaa, että yksittäisissä yksiköissä on laatutyössä päästy tasolle, joka kertoo laatutyön
merkityksen olevan tiedostettu.

Osittain yksiköissä pyritään myös laadun edistämiseen (laatujärjestelmät, laatukäsikirjat,
toiminnan käsikirjat), mutta laadun johtaminen yhteisten tavoitteiden suunnassa ei toteudu
vielä ammattikorkeakoulukokonaisuudessa.
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Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen tason arviointi

Seuraavassa tehdään suoritetun empiirisen tutkimuksen eri laatunäkökulmien sekä osittain
myös ilmapiirikysymysten tulosten yhteenvetojen pohjalta analyysia siitä, mihin ammatti-
korkeakoulun laatutyön taso yksiköiden opetushenkilöstön käsityksissä sijoittuu. Ana-
lyysivälineenä käytetään Dalen, Lascallesin ja Boadenin (1994, 117 - 127) kuvaus- tai arvi-
ointijärjestelmää, joka kuvataan luvussa 2.5.1. Luvussa 2.5.2 on kuvattu Sallisin (1996)
esittämä voimakenttiin pohjautuva jaottelu. Käytettäessä Dalen ym. (1994) analyysimallia,
on otettava huomioon, ettei monikaan yksiköistä ole asettanut tavoitteeksi TQM:n  saavut-
tamista. Tästä huolimatta menetelmää voidaan käyttää apuvälineenä laatutyön arvioinnissa.

Jos ammattikorkeakoulun yksiköiden laatutyötä arvioidaan pelkästään suoritettujen
haastattelujen tulosten pohjalta ja käytetään hyväksi Dalen ym. (1994) jaottelua on todetta-
va, että yksiköiden laatutyö sijoittuu suurimmaksi osaksi sitoutumattomien tasolle. Tätä
väitettä voidaan perustella muun muassa sillä, että yksiköillä ei ole pitkän aikavälin laatu-
työsuunnitelmaa. Suunnitelmallisuuteen kuuluu myös laatutyön tuloksellisuuden seuranta.
Ongelmallista arvioinnissa on kuitenkin se, että henkilöstön tietoisuutta laatutyöstä saata-
vasta hyödystä ei haastattelujen eikä suoritetun tutkimuksen pohjalta voida arvioida. Arvi-
oida ei voida myöskään sitä, onko organisaation johto tietoinen laatujohtamisen filosofiasta
ja arvoista.

Tulkintaa sitoutumattomien tasolle sijoittumisesta tukee vielä se, että suoritetussa tutki-
muksessa laatutyön suunnitelmasta kysyttäessä tilanne ammattikorkeakoulun yksiköissä on
seuraavanlainen: Lähes 36 % vastanneista opettajista ei tiedä, onko yksikössä olemassa
laatutyön suunnitelmaa. Toisaalta 44 % vastaajista tietää yksikössään olevan yhteisesti hy-
väksytyn laatusuunnitelman. Vastaajista 53 % ei osaa sanoa, seurataanko laatutyön tulok-
sellisuutta jatkuvasti. Runsas neljännes vastanneista opettajista tietää tuloksellisuutta seu-
rattavan, mutta suuresta "en osaa sanoa" -vastausten määrästä johtuen voidaan päätellä, että
vaikka laadittujen laatukäsikirjojen pohjalta laatutyötä voitaisiinkin pitää suunnitelmallise-
na, yksiköissä toteutettava laatutyö ei ulotu kaikille organisaation tasoille.

Ammattikorkeakoulun yksiköissä ei haastattelun mukaan ole erityisiä laatutyön suunni-
telmia tai ohjelmia. Joissakin yksiköissä on kuitenkin laatukäsikirja tai toiminnan käsikirja.
Näiden asiakirjojen ongelmana on kuitenkin, että niiden sisältö on pääosin nykyistä toimin-
nan tilaa ja menettelytapoja kuvaavaa eikä niinkään suunnitelma siitä, miten laatua paran-
netaan. Ammattikorkeakoulun yksiköissä tehdyt laatukäsikirjat osoittavat ainakin halua ke-
hittää toimintaa systemaattisesti. Lisäksi se on osoitus koko henkilöstön käynnistyneestä
sitoutumisesta kehittämistyöhön.

Suoritetun empiirisen tutkimuksen pohjalta ammattikorkeakoulun laatutyö ei kuitenkaan
ole yksiselitteisesti sijoitettavissa sitoutumattomien tasolle. Tutkimuksen tulosten mukaan
ammattikorkeakoulun johdon odotuksia ei kuitenkaan tunneta erityisen hyvin. Jos henki-
löstö ei tunne esimiestensä odotuksia työn suhteen, henkilöstö ei tiedä tällöin koko organi-
saatiota koskevia tavoitteita eikä toimi suunnitelmallisesti tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Epäselvyyttä ammattikorkeakoulun yksiköiden laatutyössä osoittaa, että kysyttäessä
ammattikorkeakoulun henkilöstöltä heidän käsitystään siitä, onko laatutyöstä vastaava hen-
kilö nimetty vastaajan yksikössä niin vajaa kolmannes vastaajista ei tiedä, onko tällainen
henkilö nimetty vai ei.

Jos kehittämistyötä on tehty jo useita vuosia, kuten haastattelun pohjalta on todettavissa,
on merkittävä se, että tutkimukseen vastanneiden opettajien käsitysten mukaan keskeisille
toiminnoille ei ammattikorkeakoulun yksiköissä ole määritelty laatukriteereitä. Tämä saat-
taa osaltaan osoittaa tehtävän kehittämistyön pinnallisuutta ja kuulumista siltä osin juuri
alimmalle tasolle. Toisaalta laatukriteerikäsitteen sisältö voi tuntua vieraalta.

Sen sijaan aineksia syvempään laatutyöhön viittaa tutkimuksen tulos, jonka mukaan suu-
rin osa henkilöstöstä arvioi, että se voi osallistua omaa työtään koskevien tavoitteiden aset-
tamiseen, ja heillä on mahdollisuus kehittää itseään työssään. Kehittämismyönteisyys mah-
dollistaa laatutyön kehittämisen nimenomaan prosessina, mutta ongelmaisena on kehittä-
mistyön vastuun jääminen yksittäisten henkilöiden aktiivisuuden varaan. Kehittämismyön-
teisyydestä on lisäksi osoituksena se, että tutkimukseen vastannut ammattikorkeakoulun
opetushenkilöstö arvioi toimivansa vastuuntuntoisesti eri työryhmissä. Työtä tehdään pää-
osin luottamuksellisessa ilmapiirissä, ja henkilöstö kokee voivansa vaikuttaa päätöksente-
koon työryhmissä.

Koska laatutyö elää ammattikorkeakoulun yksiköissä organisaation nuoruuden vuoksi
alkuvaiheitaan, niin oletettavasti erilaisten laatutyön menetelmien soveltuvuutta organisaa-
tion käyttöön kokeillaan. Tutkimukseen vastanneista lähes puolella ei ole käsitystä siitä,
kokeillaanko yksikössä erilaisia laatutyön menetelmiä. Toisaalta noin 35 % vastanneista
tietää erilaisia menetelmiä käytettävän. Pyydettäessä henkilöstöä arvioimaan, hallitseeko
yksikön henkilöstö vaihtoehtoisia laatutyön menetelmiä, arvioi vain noin 15 % niitä hallit-
tavan ja 21 % taas katsoo, ettei henkilöstö hallitse niitä. Vastanneista 34 % ei osaa arvioida
kantaansa asiaan.

Tutkimustulokseen vedoten voidaan kysyä, onko esimerkiksi yksikkö, joka on ottanut
käyttöön laatutyössään useita laatujärjestelmätyyppejä, halunnut vain toimia trendien mu-
kaisesti ja etsiä filosofiaa, joka sopii parhaiten heidän organisaatioonsa. Toisaalta voi myös
ajatella positiivisemmin ja uskoa, että yksikkö on lähtenyt kehittämään menetelmiään so-
veltamalla yritysmaailmassa käytettyjä systeemejä oppilaitosorganisaatioon, ja siksi muut-
tanut käytettäviä menetelmiä.

Organisaation nuoruudesta johtuen saattaa ulkopuolisten konsulttien käyttö olla runsas-
ta. Tutkimuksen väitteen "yksikön laatutyössä käytetään mielellään ulkopuolisia konsultte-
ja" kanssa samaa mieltä on 23 % vastaajista. 32 % on sitä mieltä, ettei niin tehdä, ja 44 %
vastanneista ei osaa sanoa kantaansa asiaan. Kuitenkin kokeiluajoista lähtien ulkopuolisia
arviointeja on suoritettu jatkuvasti. Ulkopuolisten suorittamat arvioinnit voidaan rinnastaa
ulkopuolisten konsulttien käyttöön. Molemmilla tavoilla yhteisön ulkopuoliset tahot osoit-
tavat yhteisön jäsenille kehittämisen kohteita. Tutkimuksen tekijän kokemukseen pohjau-
tuen voidaan todeta, että näihin arviointeihin on lähdetty helposti mukaan, mutta toisaalta
niiden tulosten hyödyntäminen on jäänyt vähäiseksi.
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Tutkimukseen vastanneen opetushenkilöstön mielestä ammattikorkeakoulussa suorite-
taan erilaisia arviointeja laadun parantamiseksi. Tämä jatkuva palautteiden ja arviointien
toteuttamisen voi olla juuri aikaisemmin mainittua positiivisen kuvan antamista, koska
vastanneiden mukaan saadut palautteet ja muuttuvat vaatimukset otetaan toiminnassa huo-
mioon vain jossain määrin.

Neljännellä tasolla kriteeri laatutyön toteuttamisessa on koko henkilöstön sitoutuminen
toiminnan kehittämiseen. Ammattikorkeakoulun henkilöstö ei koe erityisen vahvana mah-
dollisuuksiaan osallistua laatutyöhön, sillä 7 % opetushenkilöstöstä vastaa "ei", 64 % vastaa
"kyllä", ja noin 29 % vastaa "en osaa sanoa" väitteeseen "jokaisella yksikköni henkilöstöön
kuuluvalla on mahdollisuus osallistua laatutyöhön". Jos tason kriteerinä on se, että jokainen
henkilöstöön kuuluva hallitsee vastuunsa kehitystyössä, on ristiriitaista, että halua osallis-
tumiseen olisi, mutta tätä halua ei hyödynnetä.

Ammattikorkeakoulun yksiköiden laatutasoa heikentää toisaalta myös se, että olennai-
sesti tavoitteiden asettelua tukevaa toimintaa eli tavoitteiden saavuttamisen tason arviointia
joko esimiesten tai työtovereiden kanssa ei käydä. Merkittävä osa henkilöstöstä ei käy ke-
hittämiskeskusteluja esimiestensä kanssa, eivätkä useat henkilöstöstä myöskään suorita
oman toimintansa arviointia yhdessä työtovereidensa kanssa.

Neljännellä tasolla tärkeää on lisäksi suhtautuminen työssä tehtäviin virheisiin sekä
benchmarkingin hyödyntäminen. Tutkimuksen tuloksen perusteella suurin osa henkilöstöstä
pitää virheiden tekemistä ja riskien ottamista sallittuna. Virheelliset toimintatavat pyritään
huomaamaan, mutta haasteena on niiden välitön korjaaminen sekä virheiden syntyä ehkäi-
sevien toimintatapojen kehittäminen.

Omaa toimintaa ei verrata paljonkaan kilpailijoiden toimintaan, ja jos benchmarkingia
tehdään, ei kerättyjen tietojen luotettavuutta arvioida juuri lainkaan. Myöskään ammattikor-
keakoulun toisten yksiköiden kokemuksia ei suuressa määrin hyödynnetä yksiköiden toi-
minnan kehittämisessä. Positiivista on se, että tutkimuksen mukaan ammattikorkeakoulun
yksiköt pyrkivät ennakoimaan koulutusalan kehittämistarpeita ja uudistamaan toimintata-
pojaan kilpailukykynsä ylläpitämiseksi.

Jos tarkastelua jatketaan edelleen, seuraavalle tasolle nousevat esille muun muassa
työnjaon ja vastuun kysymykset. Tutkimuksen tulokset, joiden mukaan henkilöstö kokee
ammattikorkeakoulun päätöksenteon keskitettynä, ja että työnjako- ja vastuukysymykset
koetaan epäselvinä, sijoittavat ammattikorkeakoulun yksiköiden laatutyön edelliselle eli
neljännelle tasolle.

Tutkimuksen tulokset, jonka mukaan esimerkiksi työryhmissä toimitaan pääosin siten,
että ammattikorkeakoulutoiminnalle asetetut tavoitteet on sisäistetty, osoittavat korkeaa
laatutasoa. Toisaalta taas se, että opetushenkilöstöstä merkittävä osa on sitä mieltä, ettei
osaa arvioida käsitystään ammattikorkeakoulun tavoitteiden sisäistämisestä työryhmätyös-
kentelyssä, antaa viitteitä siitä, ettei opetushenkilöstö ehkä kaikilta osin ole sisäistänyt am-
mattikorkean tavoitteita.

Opetushenkilöstö kokee, että ammattikorkeakoulussa tunnetaan ammattikorkeakoululle
asetetut yhteiskunnalliset vaatimukset ja että toiminnassa pyritään yhteiskunnallisen hyvin-
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voinnin lisäämiseen. Kestävän kehityksen periaatteiden ja ympäristövaikutusten huomioi-
minen toiminnassa edellyttää kehittämistoimenpiteitä, jos niiden sisältämiä arvoja pidetään
toimintaa ohjaavina arvoina.

Tulosten mukaan työ- ja elinkeinoelämän kannanottojen merkityksestä toimintaa ohjaa-
vina tekijöinä on vastaisuudessa syytä keskustella ammattikorkeakoulun sisällä. Yksilön
hyvinvointiin vaikuttavien asioiden käsittelyn selkiinnyttäminen lienee myös paikallaan.

Yhteenvetona asiakaslaatuun liittyvistä vastauksista voidaan todeta ammattikorkeakou-
lussa korostettavan opiskelijoiden asiakkuutta. Opiskelijoita pidetään työ- ja elinkeinoelä-
män edustajia enemmän asiakkaina. Kuitenkin asiakkuutta korostavat toimintatavat kaipaa-
vat vielä kehittämistä. Myös sisäisen asiakkuuden toteutuminen kaipaa kehittämistä. Joka
tapauksessa ammattikorkeakoulun asiakkaiden tarpeiden selvittämistä ja selvitysten hyö-
dyntämistä itse toiminnassa tulee kehittää sekä ennakoida tarpeiden muutoksia.

Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön käsitysten mukaan yksiköissä ei erityisemmin
keskustella arvoista. Työntekijöiden arvojen sopusointuisuutta työnantajan arvoihin ei osata
arvioida, ja tämä voi johtua osittain ainakin siitä, että työnantajan toiminnan arvoja ei tun-
neta riittävästi. Opetushenkilöstö kokee tuntevansa asiakkaidensa eli opiskelijoiden arvot
työnantajan arvoja paremmin. Arvojen tunteminen on tärkeää silloin, jos toiminnassa pide-
tään tärkeänä yhteisiä arvoja.

Taulukossa 41 esitetään opetushenkilöstön arvioiden keskiarvot laadun kehittämistoi-
minnan nykytilasta. Todettava on, että vastauksista huomattava osa sijoittuu ”en osaa sa-
noa” -kohdalle lähes kaikissa muuttujissa.

Esitettyjä kysymyksiä voidaan myös kritisoida. Esimerkiksi "yksikön henkilöstö hallit-
see vaihtoehtoisia laatutyön menetelmiä" -väitteeseen voi olla vaikeaa vastata, koska vas-
taaja joutuu vastaamaan ikään kuin toisten puolesta. Väite "yksikköni laatutyö tukee ope-
tuksen kehittämistä" puolestaan sisältää jo itsessään positiivisen odotusarvon, mikä osaltaan
saattaa selittää väitteen saamaa suhteellisen korkeaa positiivisten vastausten määrää. Muis-
tettava on kuitenkin se, että tutkimuksen kohteena ovat henkilöstön käsitykset.
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Taulukko 41. Laatutyön nykytila -faktorin muuttujat ja vastausten prosenttijakaumat muut-
tujittain

ArvotLaadun kehittämistoiminnan nykytila
(muuttujat 129 – 138) 1 2 3
Yksikössäni on käynnistetty koko henkilöstöä koskeva
laatutyön kehittämisprojekti (n=139)

10.1 23.7 66.2

Yksikössäni on yhteisesti hyväksytty laatutyön suunnitel-
ma (n=139)

20.1 36 43.9

Yksikössäni kokeillaan erilaisia laatutyön menetelmiä
(n=139)

18 47.5 34.5

Laatutyön tuloksellisuutta seurataan jatkuvasti (n=139) 20.9 53.2 25.9
Yksikössäni on nimetty laatutyöstä vastaava henkilö
(n=138)

13.8 28.2 60

Yksikköni laatutyö tukee opetuksen kehittämistä (n=139) 17.3 35.3 47.5
Jokaisella yksikköni henkilöstöön kuuluvalla on mahdolli-
suus osallistua laatutyöhön (n=139)

7.2 28.8 64

Yksikössä tehtävää laatutyötä ohjataan yksikön ulkopuo-
lelta (n=139)

44.6 42.4 13

Yksikön henkilöstö hallitsee vaihtoehtoisia laatutyön me-
netelmiä (n=138)

21 63.8 15.2

Yksikön laatutyössä käytetään mielellään ulkopuolisia
konsultteja (n=139)

32.4 44.6 23

(1=ei, 2=en osaa sanoa, 3=kyllä)

Laatutyön nykytilanne -faktorin vastausten keskiarvot olivat korkeimmat hallinnon ja
kaupan sekä tekniikan ja liikenteen koulutusaloilla. Koulutusaloittain tarkasteltuna vasta-
usten erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p <.0001). Osittain tulos oli ennakoitavis-
sa, sillä ammattikorkeakoulussa ei ole käynnistetty toistaiseksi yhtenäistä laatutyön ohjel-
maa. Yksikköjen omia, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen aikana toteutettuja,
laatuhankkeita on osittain jatkettu ammattikorkeakoulun yksiköissä.

Laatutason arviointi voimakenttien valossa

Laatutason arviointia erilaisten voimakenttien valossa (Sallis 1996, 97 - 98) tehdään seu-
raavassa hyödyntämällä ilmapiirimittauksen tuloksia. Arvioinnissa on ongelmallista ja vai-
keaa eriyttää niitä ilmapiirin osatekijöitä, jotka edistävät laatutyötä niistä osatekijöistä, jotka
avustavat laatutyön tekemistä.

Laatutyötä edistävinä voimina ammattikorkeakoulun yksiköissä ovat seuraavat asiat:
ammattikorkeakoulun henkilöstö kokee etsivänsä uusia toimintatapoja työhönsä, ja yli
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puolet henkilöstöstä katsoo myös tekevänsä työnsä mahdollisimman hyvin saadakseen tule-
vaisuudessa yhä vaativampia tehtäviä. Laatutyön toteutuksessa on tärkeää sekin, että hen-
kilöstö uskoo heidän työpanoksellaan olevan merkitystä yksikön kokonaistuloksen muo-
toutumisessa.

Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöstä huomattava osa katsoo voivansa kehittää
osaamistaan yhdessä työtovereidensa kanssa. Lisäksi lähiesimiehet arvostavat opetushen-
kilöstön tekemää työtä ja luottavat heidän osaamiseensa.

Laatutyötä avustavina voimina ovat ammattikorkeakoulun koetussa ilmapiirissä esimer-
kiksi seuraavat asiat: ammattikorkeakoulun yksiköiden henkilöstö kokee heillä olevan mah-
dollisuus kehittää itseään työssään, ja vaikka riskienottoa toiminnan kehittämisessä ei nähdä
erityisen turvallisena, henkilöstö katsoo kuitenkin voivansa kokeilla ja testata uusia toimin-
tatapoja työssään.

Opetushenkilöstön mielestä ammattikorkeakoulun opettajan työssä on ammatillisia ke-
hittymismahdollisuuksia, ja he voivat saavuttaa työssään näkyviä tuloksia. Opetushenki-
löstö kokee työtoverien arvostavan heidän toimintaansa ja tarvittaessa he voivat pyytää asi-
antuntija-apua kollegoiltaan työtehtävien suorittamisessa. Yhteistyö työtovereiden kanssa
on pääosin toimivaa.

Laatutyötä rajoittavina voimina ovat muun muassa seuraava: kannustava palaute on
puutteellista ja henkilöstöä ei palkita hyvin tehdystä työstä. Huomiota tulee kiinnittää tuen
antamiseen myös niissä tilanteissa, joissa työn tekeminen ei ole helppoa. Rajoittavina teki-
jöinä pidetään sitä, että osaamiseen perustuva uralla eteneminen ei mahdollistu ammattikor-
keakoulun yksiköissä erityisen hyvin, ja yksiköiden tiedonkulku ole erityisen avointa. Laa-
tutyötä vastustavana voimana on henkilöstön kokemus, jonka mukaan lähiesimiehet eivät
erityisemmin rohkaise tai kannusta aloitteellisuuteen tai uusien toimintatapojen käyttöön-
ottoon. Oma erityishaasteensa on sekin, että ammattikorkeakoulussa on keskusteltava pää-
töksenteon keskittämisasteesta ja keskittämisen tarpeellisuudesta, sillä tutkimukseen vas-
tannut opetushenkilöstö kokee yksiköiden päätöksenteon keskitettynä.

Tämän tutkimuksen aineisto antaa viitteitä korkeakoulun roolisuhteiden mukaisesta
laatutason arvioinnista. Korkeakoulun henkilöstön käsityksissä korostuu korkeakoulu pal-
veluorganisaationa -luokitus. Tutkimuksen tulosten mukaan henkilöstö korostaa opiskeli-
joiden asiakkuutta ammattikorkeakoulussa, ainakin julkilausuttuna arvona.

6.4 Laatua koskevien käsitysten ja koetun ilmapiirin väliset yhteydet

Creemersin ja Reezigtin (1999, 30 - 31, 43) mielestä organisaation ilmaston ja opetuksen
laatutekijöitä tulisi tarkastella erillisinä, jotta niiden omat ainutlaatuiset vaikutukset saadaan
paremmin esille. Heidän mukaansa koulutusorganisaatiota kehitettäessä on ilmeinen tarve
integroida esimerkiksi ilmapiiri- ja tehokkuustekijöitä toisiinsa tuloksellisemman toiminnan
aikaansaamiseksi. Tässä tutkimuksessa on tuloksia käsitelty ensin erillisinä, ja seuraavassa
on analysointi kohdennettu näiden kahden ilmiön välisiin yhteyksiin.
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6.4.1 Johdon tai esimiehen tuki ja kannustus -kokonaisuuteen sisältyvien faktoreiden yhtey-
det eri laatufaktoreihin

Johdon tai esimiehen tuki ja kannustus -osiota kuvaavat ja mittaavat faktorit painottavat
käsityksiä johdon arvostuksesta, palautteesta ja tuesta, aloitteellisesta toiminnasta ja kokei-
lumahdollisuuksista, osaamiseen perustuvasta etenemisestä organisaatiossa, osaamisen ke-
hittämisestä, osallistumisesta päätöksentekoon ja tavoitteiden asettamiseen sekä työhön si-
toutumisesta. Seuraavassa taulukossa esitetään johdon tai esimiehen tuki ja kannustus -
kokonaisuuteen sisältyvien faktoreiden ja eri laatufaktoreiden lineaarinen riippuvuus.

Taulukko 42. Johdon tai esimiehen tuki ja kannustus -kokonaisuuteen sisältyvien faktorei-
den ja laatufaktoreiden lineaarinen riippuvuus

Johdon tai esimiehen tuki ja kannustus -kokonaisuuden
faktorit

Laatufaktorit

ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 ES6 ES7
Asiakaslaatu .24 .28 .13 .18 .15 .04 .04
Tuotanto-, prosessi- ja
valmistuslaatu

.32 .27 .22 .16 .37 .04 .09

Suunnittelu- ja tuotelaatu .37 .36 .24 .16 .36 .07 .10
Ympäristö- ja yhteiskun-
talaatu

.27 .23 .30 .26 .33 .10 .16

Kilpailulaatu .29 .35 .15 .24 .23 .07 .17
Arvolaatu .40 .36 .36 .23 .37 .08 .21

(ES1=osaamisresurssien kehittäminen ja palkitseminen, ES2=voimavarojen vapauttaminen,
ES3=ammatti- identiteetin kehittymisen tukeminen, ES4=vuorovaikutuksessa kehittyvän uran mahdol-
listaminen, ES5=osaamistavoitteiden asettaminen ja kehittämisen suunnittelu, ES6=osaamisen ja sen
kehittymisen arviointi, ES7=työhön sitoutuminen)

Osaamisresurssien kehittäminen ja palkitseminen -faktorilla on vahvin lineaarinen riip-
puvuus arvolaadun kanssa. Tulos tarkoittaa muun muassa seuraavaa: jos osaamisresurssien
kehittäminen ja palkitseminen koetaan hyvänä, arvioidaan myös arvolaatu hyväksi. Tämä
lineaarinen riippuvuus antaa viitteitä siitä, että organisaatiossa käytävät keskustelut esimer-
kiksi toiminnan tavoitteista sekä periaatteista henkilöstön ja esimiesten välillä vaikuttavat
siihen, että henkilöstö kokee saavansa arvostusta, tulevansa palkituksi ja saavansa ylipää-
tään tukea toiminnalleen. Taustalla vaikuttanee muun muassa se, että henkilöstölle on tär-
keää saada kokea olevansa arvostettu ja luottamuksen arvoinen (Juuti 1998a, 68), jota orga-
nisaation johto voi muun muassa näillä keskusteluilla osoittaa.

Voimavarojen vapauttaminen -faktorin yhteys arvolaatuun puolestaan voidaan nähdä
ymmärrettävänä, sillä voimavarojen vapauttamisessa tärkeää on kokemus vapaasta tahdosta
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(Ruohotie 1998b, 23, 43), rohkeudesta ottaa riskejä (Wiseman & Bromiley 1996, 524) sekä
toimintaan liittyvistä positiivisista tunteista (Staw, Sutton & Pelled 1994, 52), kun taas ar-
volaatu korostaa organisaation sisällä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja keskustelua esimerkik-
si arvoista (Sallis 1996, 108 - 109). Vuorovaikutteisuus saattaa toimia sallivuuden tunteen
edistäjänä.

Sen sijaan hieman ristiriitaisenakin voidaan tulosta pitää siinä mielessä, että arvolaadus-
sa korostetaan tietoa siitä, mitä organisaatiossa pidetään tärkeänä ja tavoittelemisen arvoi-
sena (Lecklin 1997, 42). Tämä tietämys voi osaltaan toimia rajoittavana tekijänä voimava-
rojen vapauttamisen kannalta katsottuna, eli tavoitteita saatetaan asettaa muissakin tilanteis-
sa. Toisaalta se antaa henkilöstön toiminnalle tietyt puitteet.

Kokemus arvojen yhdensuuntaisuudesta työnantajan arvojen kanssa saattaa olla eräs
riippuvuustekijä. Esimerkiksi kun toiminnan linjauksia pidetään oikeansuuntaisina, on
luontevaa arvioida laatu hyväksi, koska valitut toimenpiteet tähtäävät tavoiteltaviin asioihin.
Tulosta voidaan pitää ongelmallisenakin, sillä asiantuntijaorganisaatiossa ei toisaalta ehkä
ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaistakaan löytää kaikkien yhteisesti hyväksymiä ar-
voja toiminnan perustaksi. Ainakaan tätä arvojen asettamista ei tule tehdä organisaation
johdon yksin, vaan henkilöstön on voitava olla aktiivisesti mukana tässä määrittelyssä.

Voimavarojen vapauttaminen -faktorin kanssa lähes yhtä suuria lineaarisia riippuvuuk-
sia on arvolaadun lisäksi suunnittelu- ja tuotelaadun sekä kilpailulaadun kanssa. Suunnitte-
lu- ja tuotelaadussa painottuvat tavoitteiden asettelu sekä työn suunnittelu (Lecklin 1997, 24
- 25; Lillrank 1998, 31). Lineaarinen riippuvuus voimavarojen vapauttaminen -faktorin
kanssa tarkoittaa seuraavaa: jos organisaation ilmapiiri ei salli voimavaroja vapauttavaa
toimintaa, henkilöstö kokee myös suunnittelu- ja tuotelaadun tason matalana. Tätä tulosta
voisi selittää sillä, että henkilöstön käsitysten mukaan heidän osallistumisensa toiminnan
suunnitteluun koetaan tärkeänä.

Kilpailulaadussa painottuu toiminnan vertailu toisten organisaatioiden toimintaan (Aal-
tonen & Junkkari 1999, 262; Lecklin 1997, 24 - 25; Rope & Pöllänen 1995, 161). Yhteyttä
voimavarojen vapauttamiseen on vaikeaa ymmärtää muutoin kuin esimerkiksi siten, että
etsittäessä toisten organisaatioiden toiminnasta kehittämisaineksia tai vertailtaessa omaa
toimintaa toisten toimintaan voidaan vapaasti etsiä uusia aineksia omana toimintaan, ja sen
kautta ottaa myös riskejä.

Ammatti-identiteetin kehittymisen tukeminen -faktorin suurin lineaarinen riippuvuus on
arvolaatufaktorin kanssa. Jos henkilöstö kokee organisaationsa ilmapiirin ammatti-
identiteettiään tukevana, sillä on vaikutusta siihen, millaisena henkilöstö kokee organisaati-
onsa arvolaadun. Ammatti-identiteetin kehittymisen tukeminen -faktorin sisällöt ovat lä-
hellä osaamisresurssien kehittäminen ja palkitseminen -faktoria, ja siten tulosta selittävät
osittain samat tekijät kuin mitä mainittujen faktoreiden riippuvuudesta esitettiin.

Osaamistavoitteiden asettaminen ja kehittämisen suunnittelu -faktorin lineaarinen riip-
puvuus on eri laatutekijöistä suurin tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaadun kanssa. Liki sa-
mansuuruinen lineaarinen riippuvuus osaamistavoitteiden asettaminen ja kehittämisen
suunnittelu -faktorilla on arvolaadun kanssa.
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Osaamistavoitteiden asettaminen ja kehittämisen suunnittelu -faktori sisältää muun mu-
assa henkilöstön osallistumisen tavoitteiden asetteluun (Myers 1970, 35 - 37) ja päätöksiin
ylipäätään (Ruohotie 1990, 98) sekä sen, että sovituista asioista pidetään kiinni (Hoy &
Feldman 1999, 96). Tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaatufaktori sisältää muun muassa työ-
hön asennoitumisen huolellisuuden, virheiden ja ongelmien havaitsemisen (Beckford 1998,
231) sekä niihin reagoimisen (Lecklin 1997, 24 - 25), laatukriteerien asettamisen (Rope &
Pöllänen 1995, 159) ja prosessien tunnistamisen (Beckford 1998, 232 - 233), muuttuvien
vaatimusten huomioimisen  (Garvin 1988, 39 - 46) sekä tasalaatuisuuteen pyrkimisen (Nea-
ve 1990, 60).

Osaamistavoitteiden asettaminen ja kehittämisen suunnittelu -faktori ja tuotanto-, pro-
sessi- ja valmistuslaatufaktori korostavat siis molemmat organisaation tavoitteiden yhteistä
asettamista ja henkilöstön osallistumista päätöksentekoon. Lineaarinen riippuvuus näiden
kahden faktorin välillä merkitsee esimerkiksi sitä, että henkilöstön osallistumisen kokemuk-
set vaikuttavat siihen, millä tavoin henkilöstö kokee tuotanto-, prosessi- ja valmistuskeskei-
sen laatutason organisaatiossaan. Tuloksen perusteella voidaan ehkä olettaa, että jos henki-
löstö itse saa vaikuttaa organisaation toiminnan suunnitteluun, tavoitteiden asetteluun ja
siten edelleen laatukriteerien asetteluun, henkilöstö kokee organisaationsa laatutason näiltä
osin korkeammaksi, kuin jos sillä itsellä ei ole näitä osallistumismahdollisuuksia (vrt. voi-
mavarojen vapauttaminen). Laatutyössä osallistuminen päätöksentekoon ja tavoitteiden
asettamiseen mahdollistavat organisaation koetun laatutason nostamisen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että eniten lineaarista riippuvuutta esiintyy arvolaadun
sekä johdon ja esimiehen tuki ja kannustus -faktoreiden välillä. Faktoreiden yhteydet osoit-
tavat, että organisaation sisällä tulee käydä tavoite- ja linjauskeskusteluja esimiesten ja hen-
kilöstön välillä. Keskustelujen kautta ilmapiiri voi tukea sallivuutta, joka liittyy erityisesti
voimavarojen vapauttamiseen, mutta myös palkituksi tulemisen tunteeseen.

Osaamisen ja sen kehittymisen arviointi -faktorilla, samoin kuin työhön sitoutuminen -
faktorilla on heikko lineaarinen riippuvuus kaikkien laatufaktoreiden kanssa. Näissä fakto-
reissa painottuvat pääosin henkilöstön oma osaaminen, oma toiminta sekä oma kehittymi-
nen. Tämä riippumattomuus eri laatufaktoreista on mielenkiintoinen tulos. Tässä tutkimuk-
sessa kerätyssä aineistossa, joka pohjautuu henkilöstön käsityksiin, ei siis ole osoitettavissa
erityistä yhteyttä osaaminen ja sen kehittyminen –faktoreiden ja työhön sitoutuminen -
faktoreiden sekä organisaation laadun välillä. Vastausten perusteella voisi siten saada viit-
teitä siitä, että henkilöstö kokee oman osallistumisensa tärkeänä, mutta näyttäisi siltä, että
heidän omalla henkilökohtaisella kehittymisellään ei niinkään ole yhteyttä organisaation
laatuun.
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6.4.2 Työn aiheuttama stressi –kokonaisuuteen sisältyvien faktoreiden riippuvuus eri laa-
tufaktoreista

Muutosvaatimukset-faktorin väittämät kohdentuvat käsityksiin muutospelon ja muutosvas-
tarinnan kokemisesta (Maunula 1992, 60; Karlöf 1995, 172 - 173), työmäärän lisääntymi-
sestä, uusien asioiden kohtaamisesta (Ruohotie 1990, 104 - 105; Deal & Kennedy 1983,
184 - 191; Myers 1970, 9, 11) sekä muutosten kokemisen raskaudesta (Maunula 1992, 61).
Työn aiheuttama psyykkinen kuormitus -faktori puolestaan keskittyy käsityksiin työmäärän
ja työtahdin sopivuudesta, työväsymyksestä ja työhaluttomuudesta sekä aloitekyvyttömyy-
den kokemisesta. Seuraavassa taulukossa esitetään työn aiheuttama stressi -kokonaisuuden
faktoreiden sekä laatufaktoreiden korrelaatiot.

Taulukko 43. Työn aiheuttama stressi -kokonaisuuteen kuuluvien faktoreiden ja laatufakto-
reiden korrelaatiot

Työn aiheuttama stressi -kokonaisuuden faktorit
 (ST1, ST2)

Laatufaktorit

Muutosvaatimukset Työn aiheuttama
 psyykkinen kuormitus

Asiakaslaatu .08 .10
Tuotanto-, prosessi- ja
valmistuslaatu

.08 .18

Suunnittelu- ja tuotelaatu .13 .15
Ympäristö- ja yhteis-
kuntalaatu

.06 .08

Kilpailulaatu .02 .09
Arvolaatu .05 .23

Millään tutkimuksessa mukana olleella stressifaktorilla ei ole erityistä lineaarista riippu-
vuutta laatunäkökulmien kanssa. Tulosta voi toisaalta pitää yllättävänä, koska esimerkiksi
tyytymättömyyden ja suorituksen välillä näyttää olevan selvempi yhteys kuin tyytyväisyy-
den ja suorituksen välillä (Ruohotie 1998b, 49). Luontevaa olisi siten ajatella, että stres-
saantuneet työntekijät eivät kykene tuottamaan korkeaa laatua, vaan että heidän voimava-
ransa kuluvat työssä jaksamiseen.

Tutkimuksen kohdejoukko on kokenut merkittäviä organisatorisia ja sisällöllisiä muu-
toksia viimeisten vuosien aikana, ja pelkkä muutos saattaa aiheuttaa stressiä (Coleman
1977, 28 - 19). (Luvussa 6.2 on käsitelty stressifaktoreiden muuttujien suorat jakaumat).
Tulosta käsiteltäessä on kuitenkin otettava huomioon, että mittarissa on vain 10 muuttujaa
stressin kokemisen mittaamiseen, ja laajentamalla mittaria voidaan saada ehkä erilaisia tu-
loksia.
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6.4.3 Työn kannustearvo –kokonaisuuteen sisältyvien faktoreiden riippuvuus eri laatufakto-
reista

Työn kehittävät piirteet -faktorissa on arvioitu käsityksiä oman osaamisen monipuolisesta
käyttämisestä, työn vaihtelevuudesta, mahdollisuuksista oppia uusia asioita ja saada lisä-
vastuuta, osallistumisesta kehittämistehtäviin ja onnistumisen tai edistymisen kokemuksista
(Ruohotie 1983, 284 - 285; Ruohotie 1985, 20).

Vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuudet -faktorissa painottuvat käsitykset kehit-
tämiskeskusteluista (muun muassa Juuti 1992, 73), projektityöskentelystä sekä arvioinnista
(Mintzberg 1990, 248 - 249), tiedonkulun selkeydestä (Mintzberg 1990, 271; Myers 1970,
150) sekä aloitteiden tekemisestä (Ruohotie 1983, 284 - 285; 1985, 20).

Vaikuttamismahdollisuudet-faktorissa mukana ovat käsitykset mahdollisuudesta saada
tehdä työ kokonaisuutena (Ruohotie 1983, 284 - 285; 1985, 20), vaikuttamismahdollisuuk-
sista työnjakoon, työtovereiden valintaan tai ylipäätään organisaatiossa tehtäviin päätöksiin
(Kalimo 1987a, 57). Taustalla näissä painotuksissa on myös kysymys toiminnan autonomi-
suudesta (Ruohotie 1983, 284 - 285; 1985, 20; Massaro 1996, 46 - 47; Oakland 1993, 333;
Moisala 1998, 9).

Työn arvostus -faktorissa muuttujat ovat kohdentuneet muun muassa työn arvostukseen
(Baker 1988, 10.35; Ruohotie 1993, 153). Työroolin kannustearvo -faktorissa arvioitavina
kohteina ovat olleet käsitykset työnjaon, päätöksentekojärjestelmän sekä päämäärien sel-
keydestä (Freemantle 1986, 168; Baker 1988, 10.19; Spector 1997, 39; Kalimo 1987a, 55
- 56; Conley & Muncey 1999, 108, Rizzo, House & Lirtzman 1970, 150). Seuraavassa tau-
lukossa esitetään työn kannustearvo -kokonaisuuteen kuuluvien ilmapiiri- ja laatufaktorei-
den korrelaatiot.
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Taulukko 44. Työn kannustearvo -kokonaisuuteen kuuluvien ilmapiirifaktoreiden ja laatu-
faktoreiden korrelaatiot

Työn kannustearvo -kokonaisuuden faktorit (TK1 - TK5)Laatufaktorit
Työn

kehittävät
piirteet

Vuorovai-
kutuksessa
oppimisen
mahdolli-

suudet

Vaikuttamis-
mahdolli-

suudet

Työn
arvostus

Työroolin
kannustearvo

Asiakaslaatu .16 .32 .17 .10 .33
Tuotanto-, pro-
sessi- ja valmis-
tuslaatu

.21 .55 .28 .07 .58

Suunnittelu- ja
tuotelaatu

.24 .59 .25 .16 .56

Ympäristö- ja
yhteiskuntalaatu

.31 .46 .22 .24 .42

Kilpailulaatu .23 .43 .16 .18 .43
Arvolaatu .37 .55 .17 .22 .46

Työn kehittävät piirteet -faktorilla on suurin lineaarinen riippuvuus arvolaadun kokemi-
sen kanssa. Yhteyttä voi osittain selittää (jälleen) molemmissa faktoreissa mukana oleva
osallistumisen kokeminen. Tulosta voi selittää myös työn monipuolisuus, sisällön mielek-
kyys ja merkityksellisyys (Ruohotie 1983, 284 - 285), koska jos henkilön käsitysten mu-
kaan hänen työnsä on mielekästä ja hänen osaamistaan hyödynnetään monipuolisesti orga-
nisaation kehittämisessä, silloin hän arvioi tiettyjen laatunäkökulmien tason korkeaksi.

Vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuudet samoin kuin työroolin kannustearvo -
faktoreilla on lineaarinen riippuvuus lähes kaikkien laatufaktoreiden kanssa. Vuorovaiku-
tuksessa oppimisen mahdollisuudet -faktorin lineaarista riippuvuutta selittänee myös osit-
tain edellä mainittu osallistumisen kokeminen. Tärkeää on se havainto, että faktorin lineaa-
rinen riippuvuus on selvä kaikkiin laatufaktoreihin nähden.

Työroolin kannustearvo -faktorin yhteyttä eri laatufaktoreihin voi osaltaan selittää seu-
raavasti: jos henkilöstö kokee asemansa organisaatiossaan selkeänä eli esimerkiksi hän tie-
tää roolinsa ja siihen kohdistuvat odotukset, hän arvioi myös organisaationsa laadun eri nä-
kökulmista katsottuna korkeaksi. Kääntäen tulos voisi merkitä sitä, että työroolin ollessa
epäselvä ei myöskään laatua koeta erityisen korkeana. Tuloksella on merkitystä nykyisin
organisaatioissa käytettyyn tiimityöhön, jota pidetään erittäin suosittuna. Tiimityössähän
eivät roolisuhteet ole erityisen selkeitä, ja jos laatu edellyttää työroolien selkeyttä, on tii-
mityön suunnitelmallinen kehittäminen välttämätöntä.
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6.4.4 Työryhmien toimintakyky –kokonaisuuteen kuuluvien faktoreiden riippuvuus laatu-
faktoreista

Työryhmien toiminta on noussut viime vuosina korostettuun asemaan esimerkiksi tiimior-
ganisaatiomallin yleistyessä. Ei kuitenkaan ole yhdentekevää, millaiseksi työryhmien toi-
minta muotoutuu, vaan niiden toiminnan tulee olla suunniteltua, organisaatioiden tavoittei-
den suuntaista ja toimintaa tulee arvioida. Ryhmän toimintakyky -kokonaisuuden faktorit
ovat ryhmän kehittymishaluja ryhmähenki, ryhmän jäsenten kyky toimia ja oppia yhdessä.
Muuttujat ovat kohdentuneet käsityksiin työryhmien toiminnan sujuvuudesta (Katzenbach
1997, 85 - 86; Ruohotie 1983, 155 - 156; Lee 1997, 355), tavasta ratkaista ongelmia (John-
son 1993b, 189 - 190), vastuuntuntoisesta toiminnasta (Oakland 1993, 319 - 320; Dale
1994, 599; Ruohotie 1993, 153) ja linjakkuudesta sekä hyödystä (Katzenbach 1997, 85;
Juuti 1998a, 15 - 16). Taulukossa 45 on esitetty työryhmien toimintakyky -kokonaisuuteen
kuuluvien ilmapiiri- ja laatufaktoreiden lineaarinen riippuvuus korrelaatioiden avulla.

Taulukko 45. Työryhmien toimintakyky -kokonaisuuteen kuuluvien ilmapiirifaktoreiden ja
laatukokonaisuuteen kuuluvien faktoreiden korrelaatiot

Työryhmien toimintakyky -kokonaisuuden faktorit
(RY1 - RY2)

Laatufaktorit

Ryhmän kehittymishalu Ryhmähenki, ryhmän jä-
senten kyky toimia ja op-

pia yhdessä
Asiakaslaatu .39 .26
Tuotanto-, prosessi- ja
valmistuslaatu

.46 .40

Suunnittelu- ja tuotelaatu .41 .33
Ympäristö- ja yhteiskun-
talaatu

.46 .32

Kilpailulaatu .41 .38
Arvolaatu .41 .36

Ryhmien kehittymishalulla on selkein lineaarinen riippuvuus tuotanto-, prosessi- ja val-
mistuslaadun kanssa, samoin kuin systeemi-, ympäristö- ja yhteiskuntalaadun kanssa. Ryh-
män kehittymishalufaktorilla on havaittavissa lineaarista riippuvuutta lähes kaikkien laadun
osatekijöiden kanssa.

Tulosten perusteella näyttää siltä, että jos ammattikorkeakoulun opetushenkilöstö arvioi
niiden ryhmiensä toiminnan, joiden toimintaan henkilöstö osallistuu, kehittymishaluiseksi,
henkilöstön arviot organisaation laadusta ovat myös korkeita; toisaalta, jos ryhmien toi-
mintaa ei koeta kehittymishaluisena, arvioidaan myös laatu heikkona.
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Arvioitaessa tulosten merkitystä korkeakoulun toiminnassa voidaan olettaa, että jos
ammattikorkeakoulu haluaa toimintansa olevan korkealaatuista, ammattikorkeakoulun tulee
luoda hyvät edellytykset eri ryhmiensä toiminnalle ja kehittää niiden toimintaa. Jos ammat-
tikorkeakoulu pyrkii kokonaisvaltaiseen laadun kehittämiseen, laatutyön idut ovat kuitenkin
pienemmissä kokonaisuuksissa, joissa yksilön ja hänen ryhmänsä merkitys korostuu. Kun
eri ryhmät saadaan toimimaan hyvin, se edistää edelleen koko ammattikorkeakoulun toi-
minnan laatua.

6.4.5 Laatua luova korkeakouluilmapiiri

Luvuissa 6.4.1 - 6.4.4 on esitetty tämän tutkimuksen aineiston tulokset eri ilmapiiri- ja laa-
tufaktoreiden yhteyksistä lineaaristen riippuvuuksien avulla. Yhteenvetona voidaan tulosten
perusteella todeta, että haluttaessa kehittää korkeakouluorganisaation ilmapiiriä korkealaa-
tuisen toiminnan tukijaksi on seuraavat asiat syytä ottaa huomioon.

Tutkimuksen viitekehyksen perusteella voidaan todeta organisaation johdolla olevan
merkittävä rooli organisaation kehittämisessä ja siten laatutyössä. Tutkimuksen tulokset
vahvistavat näkemystä, jonka mukaan organisaation johdon tulee huolehtia siitä, että orga-
nisaatiossa käydään keskusteluja henkilöstön ja esimiesten välillä toiminnan arvoista, linja-
uksista ja toimintatavasta. Kun henkilöstö keskustelee esimiestensä kanssa toiminnan ke-
hittämiseen liittyvistä asioista, henkilöstö kokee saavansa arvostusta esimiehiltään ja kokee
siten saavansa tukea toiminnalleen. Tärkeää on myös se, että henkilöstöllä on muitakin
mahdollisuuksia vaikuttaa itse organisaation toiminnan suunnitteluun ja tavoitteiden aset-
teluun. Tällöin henkilöstö kokee oman osallistumisensa kautta organisaationsa laatutason
korkeammaksi.

Keskeinen näiden tulkintojen taustalla vaikuttava kysymys on luonnollisesti se, mitä
merkitystä on sillä, että henkilöstö käsittää organisaationsa laatutason korkeaksi. Perustelu-
na asian tärkeydelle voidaan pitää muun muassa sitä, että käsitykset vaikuttavat henkilöstön
toimintaan (esimerkiksi Lawler 1995a, 24; Ruohotie 1985, 60; Ruohotie 1998b, 76; Ven-
kula 1988, 90) joko tiedostamatta tai tiedostettuna. Jos henkilöstö oman osallistumisensa
kautta näkee toiminnan laadun korkeana, saattaa näillä käsityksillä olla positiivista vaiku-
tusta itse toimintaan, esimerkiksi tavoitteet asetetaan korkealle, toimintaa arvioidaan ja ar-
vostetaan. Haitallisena tällöin voidaan pitää sitä, että henkilöstö arvioi toiminnan katteetto-
masti korkeaksi, koska kokee itse olleensa mukana rakentamassa laatua. Ilmapiirimittarissa
vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuudet -kokonaisuus saa siten keskeisen aseman.

Henkilöstön oman osaamisen ja kehittymisen merkitys organisaation laadussa tulee
nostaa nykyistä selvemmin esille. Henkilöstö tiedostaa osallistumisensa tärkeyden toimin-
nan kehittämisessä, mutta heidän oman henkilökohtaisen kehittymisen merkitys laatutyössä
kaipaa selkiinnyttämistä. Vastuu toiminnan kehittämisestä on koko henkilöstöllä, ja mer-
kittävä rooli siinä on yksittäisen henkilön työpanoksella. Korkeaa laatua voidaan näin edis-
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tää yksittäisen henkilön oman kehittymisen kautta. Laatutyössä voi haitata, että henkilöstö
saattaa siirtää vastuun laadusta johdolle, ja unohtaa oman merkityksensä siinä. Stressiteki-
jöillä ei näyttäisi olevan suurta lineaarista riippuvuutta käsityksiin laadusta.

Haasteena organisaation johdolle on, että organisaation johdon tulee pyrkiä hyödyntä-
mään henkilöstön osaamista monipuolisesti. Osaamisen monipuolisuuden hyödyntämisen
kokemuksia edistetään muun muassa aikaisemmin mainituilla keskusteluilla sekä osaamis-
resursseja kehittämällä ja palkitsemalla.

Kun henkilö kokee asemansa organisaatiossaan selkeänä eli esimerkiksi hän tietää roo-
linsa ja siihen kohdistuvat odotukset, hän arvioi myös organisaationsa laadun eri näkökul-
mista katsottuna korkeaksi. Siksi työroolin selkeys olisi tärkeä asia laatutyössä.

Myöskään ryhmien toimintaa ei saa tässä yhteydessä unohtaa. Jos ammattikorkeakoulu
haluaa toimintansa olevan korkealaatuista, ammattikorkeakoulun tulee luoda hyvät edelly-
tykset eri ryhmiensä toiminnalle ja kehittää niiden toimintaa. Työryhmien toiminnan on hy-
vä olla systemaattista, jolla tarkoitetaan muun muassa selkeitä tehtäviä ja tavoitteita.

Aineiston perusteella on myös hahmoteltu ilmapiirin ja laatutekijöiden yhteyksiä selittä-
viä malleja polkuanalyysien avulla. Analyysien kohteeksi on valittu faktoreita joko teoreet-
tisen viitekehyksen tai alkuperäisessä korrelaatiomatriisissa saatujen yhteyksien perusteella.

Stressi on tarkastelussa mukana ammattikorkeakoulun toimintaympäristökuvauksen pe-
rusteella. Henkilöstö on kokenut useiden vuosien ajan muutoksia, ja aikaisemmin esitetty-
jen tulosten perusteella opetushenkilöstö on kokenut jonkin verran muutospelkoa ja myös
muutosvastarintaa ammattikorkeakoulutoiminnan käynnistymisen vuoksi. Vastausten suori-
en jakaumien mukaan henkilöstö on kokenut työmääränsä lisääntyneen, mutta noin puolet
henkilöstöstä ei koe muutoksia kuitenkaan raskaina.

Kysymykseksi nousee tällöin se, onko henkilöstön kokemalla stressillä yhteyttä sen ko-
kemaan laatuun. Stressifaktoreita on tässä analyysivaiheessa kaksi: muutosvaatimukset ja
työn aiheuttama psyykkinen kuormitus. Tulokset (liite 7) osoittavat, että käsitykset stres-
sistä eivät selitä lainkaan (.05) käsityksiä laadusta. Karkeasti yleistäen tulos tarkoittaisi sitä,
että se kokeeko henkilöstö itsensä stressaantuneeksi tai ei, ei vaikuta siihen, millaisia hen-
kilöstön käsitykset laadusta ovat. Kun stressi ei selitä juuri lainkaan laatutekijöitä, ovat syyt
laatunäkökulmien vastausten vaihteluun muualla.

Tulosta voidaan pitää yllättävänä. Stressin hallintaan liittyy tunne siitä, että asiat ovat
hallinnassa, järjestyksessä sekä mielekkäitä, ja tällä hallinnan tunteella on suuri merkitys
stressin säätelyssä (Waris 1999, 190) Stressiin liittyy myös vastuullisuus (Salmimies ym.
1998, 158; Kalimo 1987a, 54), ja nämä molemmat asiat ovat keskeisiä laatutyössä.

Autonomia on tässä otettu syvemmän tarkastelun kohteeksi, koska autonomia on kor-
keakoululuonteeseen olennaisesti kuuluva ja koska sen toteutumisen avulla nähdään usein
mahdolliseksi korkealaatuinen toiminta varsinkin asiantuntijayhteisössä. Autonomiaa on
tässä yhteydessä tarkasteltu kahden ilmapiirifaktorin avulla, joita ovat osaamisresurssien
kehittäminen ja palkitseminen sekä vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuudet. Valin-
nat on tehty sillä perusteella, että vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuudet -faktorissa
painotetaan käsityksiä erityyppisestä osallistumisesta. Lisäksi kyseinen faktori korreloi



260

voimakkaasti lähes kaikkien laatufaktoreiden kanssa. Osaamisresurssien kehittäminen ja
palkitseminen -faktori sisältää käsitykset siitä, missä määrin johto arvostaa henkilöstön
työtä sekä luottaa siihen, missä määrin annetaan palautetta ja tukea henkilöstölle. Au-
tonomiassa ensisijaisia alueita ovat luottamukseen sisältyvä arvostus sekä toisaalta tuen
antaminen. Muina tarkasteluvaihtoehtoina olisivat voineet olla myös voimavarojen vapaut-
taminen, osaamistavoitteiden asettaminen ja kehittämisen suunnittelu ja esimerkiksi vai-
kuttamismahdollisuudet.

Mallien etsimisessä haasteena on juuri mahdollisimman hyvien selitysmallin tuottavien
valintojen tekeminen suuressa vaihtoehtojoukossa. Kuten liitteestä 8 voidaan havaita, auto-
nomia selittää yksinään 30 % laatutekijöiden vaihtelusta. Kun stressifaktoreiden vaikutusta
autonomiaan ja edelleen näiden yhteisvaikutusta laatutekijöihin on tutkittu, on saavutettu 38
%:n selitysosuus laatutekijöiden vaihteluun (liite 9). Analyysin tulos pitää siis paikkansa
noin kolmanneksessa tapauksessa.

Laatutekijöistä mukaan on otettu vain kaksi faktoria, asiakaslaatu sekä suunnittelu- ja
tuotelaatu. Tämä rajaus on tehty siksi, että jos mukana ovat kaikki laatutekijät, mallista
saattaisi tulla liian yleinen ja siten sen merkittävyys saattaisi kadota.

Tulos on korkeakouluyhteisön hallintomallin kehittämisen kannalta mielenkiintoinen.
Jos korkeakoulussa halutaan varmistaa korkealaatuinen toiminta, eräänä osatekijänä siinä
ovat käsitykset autonomiasta. Henkilöstön tulee saada osallistua toiminnan suunnitteluun ja
tavoitteiden asetteluun, jotka ovat eräitä autonomian osoittajia. Myös aikaisemmat tulokset
laatu- ja ilmapiirifaktoreiden lineaarisista yhteyksistä tukevat tulosta. Kuviossa 4 esitetään
näillä valinnoilla aikaansaatu, pelkistetty kuvaus stressin ja autonomian sekä laatutekijöiden
välisistä yhteyksistä.
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Kuvio 4. Stressin ja autonomian vaikutukset laatutekijöihin

Autonomian ja laatutekijöiden yhteyksistä on kirjallisuudessa todettu muun muassa seu-
raavaa: Organisaatio menestyy parhaiten, jos sen jäsenet toteuttavat omia henkilökohtaisia
tavoitteita organisaation tavoitteiden kautta (Myers 1970, 35 - 37). Vaikutusmahdollisuudet
ja vastuun antaminen ovat lähtökohtia organisaation menestymiselle (Ylöstalo 1999a, 134).
Ilmapiirin vaikutus tuottavuuteen on voimakkainta silloin, kun työntekijät voivat itse sää-
dellä työtään (Ruohotie 1990, 97 - 98). Osallistuminen päätöksentekoon johtaa kehit-
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tyneempään opetukseen ja oppimiseen koulutusorganisaatiossa (Rowan, Raudenbush &
Kang 1991, 238 - 239). Korkealaatuisen ja tuloksellisen työn perusedellytyksenä on henki-
löstö, joka jaksaa ja on kiinnostunut työympäristönsä kehittämisestä. Jaksamiseen vaikuttaa
muun muassa riittävät osallistumismahdollisuudet työyhteisön toimintaan. (Waris 1999,
94.) Laadusta vastaa jokainen työntekijä, ja henkilöstö toimii vastuuntuntoisemmin, kun se
voi osallistua tavoitteiden määrittämiseen, saa vastuuta omasta toiminnastaan sekä tavoit-
teiden määrittämisestä (Myers 1970).

Johdon tuki ja kannustus on ollut luontevaa ottaa jatkotarkasteluun myös mukaan, koska
laatukirjallisuudessa korostetaan johdon roolia laatutyössä huomattavassa määrin. Johdon
roolia on tarkasteltu faktoreilla voimavarojen vapauttaminen sekä vaikuttamismahdollisuu-
det. Voimavarojen vapauttaminen -faktori sisältää käsitykset siitä, uskaltaako henkilöstö
kyseenalaistaa vallitsevia toimintatapoja ja etsiä uusia vaihtoehtoisia tapoja, toimia aloit-
teellisesti ja testata uusia toimintatapoja työssään. Vaikuttamismahdollisuudet-faktorissa
keskeistä on käsitykset mahdollisuudesta tehdä työ alusta loppuun, osallistua tavoitteiden
asettamiseen, vaikuttamismahdollisuudet työnjakoon, työtovereihin ja organisaatiossa teh-
täviin päätöksiin. Johdon tuen ja kannustuksen vaikutuksia laatutekijöiden vaihteluun esi-
tetään liitteessä 10.

Johdon tuki ja kannustus selittävät jossain määrin laatutekijöiden vaihtelua (.43). Kun
laatutekijöiden yhteyttä johdon tukeen ja kannustukseen on tutkittu, laatutekijät selittävät
jossain määrin enemmän johdon tukea ja kannustusta (.57). Kuviossa 5 esitetään malli joh-
don tuen ja kannustuksen sekä laatunäkökulmien välisistä yhteyksistä (liite 11). Tuloksen
mukaan organisaation toiminnan ollessa korkealaatuista organisaation johto antaa myös tu-
kea ja kannustusta. Kun laatu on heikkoa, myöskään tuki ja kannustaminen ei toimi johdon
taholta hyvin. Kuitenkin juuri hankalissa tilanteissa tukea tarvitaan ehkä eniten.

Tulos laatutekijöiden ja johdon tuen ja kannustuksen yhteydestä on mielenkiintoinen
erityisesti asiantuntijaorganisaation johtamisen näkökulmasta. Varmastikin on useita selit-
täviä tekijöitä, jotka johtuvat juuri opetushenkilöstön tai asiantuntijatyön tai aineettomia
palveluja tuottavan työn erityispiirteistä. Tulos asettaakin asiantuntijaorganisaation johdon
haasteelliseen asemaan laatutyötä organisoitaessa. Johdon roolista on syytä keskustella, ja
tässä uudelleenarvioinnissa on syytä ottaa käsittelyyn esimerkiksi se, mikä on johdon rooli
silloin, kun organisaation toiminta on heikkolaatuista versus korkealaatuista. Johdon roolis-
sa voidaan siten painottaa laatutyön ja sen edellytysten luomista. Toisin sanoen olosuhtei-
den tulee olla henkilöstön toiminnalle mahdollisimman hyvät ja ongelmatilanteissa tai vai-
keuksissa tarvitaan johdon aktiivista panosta. Johdon asemaa vaikeuttanee asiantuntijan
toiminnassaan tarvitsema "tila". Jos asiantuntijaorganisaation henkilöstön halutaan toimivan
mahdollisimman korkealaatuisesti, näyttäisi tässä riittävän selvät tavoitteet ja odotukset eli
tietyt reunaehdot. Muilta osin asiantuntija osannee valita itse sopivat toimintatapansa.
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Kuvio 5. Laatutekijöiden vaikutukset johdon tukeen ja kannustukseen (Chi 0.138, Df 1, P
0.710)

Ilmapiiri- ja laatutekijöiden yhteyksiä tutkittiin myös tiimityön osalta. Tiimityön fakto-
reina on ollut mukana ryhmän kehittymishalu, ryhmähenki, vuorovaikutuksessa kehittyvän
uran mahdollistaminen ja vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuudet. Liitteessä 12 ole-
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vasta materiaalista voi todeta tiimityöllä olevan vaikutusta laatutekijöihin. Tuloksella ei ole
tilastollista merkitsevyyttä.

Tiimityötarkasteluun otettiin mukaan vielä työroolin kannustearvo, ja sen yhteydet laa-
tutekijöiden vaihteluun. Tiimityöllä ja työroolin kannustearvolla päästään yhdessä jo 58 %
selitysosuuteen, mutta tulos ei ole tilastollisesti merkitsevällä tasolla (liite 13). Tuloksen
merkitys on kuitenkin mielenkiintoinen, koska näiden tulosten perusteella voidaan olettaa
esimerkiksi, että tiimityön merkityksen osuus laatutekijöiden selittäjänä riippuu siitä, onko
työroolin kannustearvo korkea. (Työroolin kannustearvon merkitykseen laatutekijöiden
vaihtelun selittäjänä palataan vielä epälineaarisen analyysin yhteydessä; kuvio 6).

Aineistosta ajettiin lopuksi BKD-ohjelmalla epälineaarinen analyysi. Analyysissa ovat
mukana kaikki ne summamuuttujat, jotka korrelaatiomatriisin perusteella arvioidaan mer-
kityksellisiksi (faktorit ES4, ES6 ja ES7,  sekä ST1 ja ST2 on jätetty tarkastelun ulkopuo-
lelle). Laatutekijöihin osaamisella ja sen kehittymisen arvioinnilla ja työhön sitoutumisella
näyttää aikaisemmin todettujen stressimuuttujien lisäksi olevan vähän merkitystä. Kuviossa
6 esitetään epälineaarinen analyysi aineistosta.
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Kuvio 6. Epälineaarinen analyysi ilmapiiritekijöiden yhteyksistä laatutekijöihin

Tuloksen perusteella näyttää siltä, että tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaatu on tärkein
laatutekijä, koska muut laatutekijät näyttävät tilastollisesti aiheutuvan siitä. Työroolin kan-
nustearvo on suoraan tärkein laatutekijöihin vaikuttava muuttuja, mutta on otettava huomi-
oon sekin, että se on riippuvainen vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuudet -faktorin
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arvoista. Osaamisresurssien kehittäminen -faktori on tuloksen tulkinnassa tärkeä muuttuja,
koska se vaikuttaa vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuuksiin ja sitä kautta välillisesti
laatutekijöihin. Faktoreilla osaamistavoitteiden asettaminen, vaikuttamismahdollisuudet,
ammatti-identiteetin kehittymisen tukeminen, työn kehittävät piirteet, työn arvostus, ryh-
män kehittymishalu ja ryhmähenki on riippuvuussuhteita keskenään, mutta ei laatutekijöi-
den kanssa.

Mitä tulos sitten käytännössä saattaa tarkoittaa. Työroolissa keskeisiä piirteitä ovat
muun muassa työroolin selkeys ja organisaatiorakenteen toimivuus. Tällöin jokainen yksilö
tietää asemansa, tehtävänsä ja vastuunsa mahdollisimman hyvin. Tulosta voi tässä valossa
toisaalta pitää hyvinkin ymmärrettävänä, koska laatu on jokaisen asia -periaate nousee pa-
remmin oikeuksiinsa. Jos tehtävärakenne on selvä, on helppoa pyrkiä korkeisiin tuloksiin ja
toisaalta löytää myös vastuunkantajat laadussa.

Vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuudet -kokonaisuudessa korostetaan muun
muassa innovatiivisuutta, avun hakemista ja sitä kautta synergian aikaan saamista. Voisi
olettaa, että kun organisaatiossa vallitsevat luottamukselliset suhteet, jolloin avun saaminen
ja kokeileminen on mahdollista, niin työ voidaan kokea kannustavana ja siten laatua edistä-
vänä.

Osaamisresurssien kehittäminen -faktori sisältää arvostuksen, palkitsemisen ja kannus-
teen saamisen. Kannustaminen vaikuttaa siihen, että henkilöstö uskaltaa toimia ja kokeilla
myös erilaisia toimintatapoja.

Aineistosta tehtyjen polkuanalyysien ja epälineaarisen analyysin avulla on saatu esille
myös uusia mielenkiintoisia tuloksia. Esimerkiksi tutkimuksen alkuosassa esitettyjen suori-
en jakaumien tulosten pohjalta nousee asiakaslaadun tärkeys merkittävänä esille, ja nyt vii-
meksi suoritetun analyysin tulos on tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaadun merkitys. Eroa
voi selittää se, että asiakaslaadun merkitys on julkilausuttuna niin korostettu, että henkilöstö
haluaa toimia sen periaatteiden mukaisesti.

Tuotanto-, prosessi- ja valmistuskeskeisen laadun korostunut asema antaa viitteitä siitä,
että tärkeää on toiminnan suunnittelu etukäteen, standardien asettaminen ja sitä kautta saa-
vutettava laadun tasaisuus.

Tuloksia analysoitaessa on muistettava, että tutkimustuloksissa esiintyvien mallien tai
painotusten lisäksi, voi ilmapiirin ja laadun yhteyksiä olla selittämässä muitakin kuin mal-
leissa käytetyt faktorit.
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7 Diskussio

Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön käsitykset ammattikorkeakoulun laadusta eri laa-
tunäkökulmien valossa

Ammattikorkeakoulun henkilöstön käsityksissä korostuu asiakaslaatu. Asiakaslaatuun si-
sältyvät periaatteet eivät kuitenkaan henkilöstön omien käsitysten mukaan ulotu täysin toi-
mintaan. Sen sijaan arvo- eikä ympäristö- ja yhteiskuntalaatu nouse henkilöstön käsityksis-
sä selvästi esille.

Tulosten perusteella näyttää kuitenkin siltä, että tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaatu on
tärkein laatutekijä, koska muut laatutekijät näyttävät tilastollisesti aiheutuvan siitä. Tämä
laatunäkökulma painottaa muun muassa käsityksiä virheiden ja ongelmien havaitsemisesta
sekä niiden korjaamisesta, toiminnan ajanmukaisuudesta, yhdenmukaisuudesta ja laatukri-
teereistä. Tulos antaa viitteitä siitä, että henkilöstön käsityksissä esiintyvä laatunäkökulma
on kontrolli- ja tarkastuslaadun mukainen eikä niinkään esimerkiksi käyttäjäperusteinen.

Tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaatu korostaa sisäinen - ulkoinen-akselilla mitattuna
ehkä eniten organisaation sisäistä toimintaa ja tuotantoperusteisuus - asiakasperusteisuus-
akselilla tuotantoperusteisuutta asiakasperusteisuuden sijasta. Asiakaslaatu puolestaan pai-
nottaa ulospäin suuntautuvaa toimintaa ja luonnollisesti asiakasperusteisuutta (vrt. kuvio 1).

Tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaadussa painotetaan toimintaa asetettujen standardien,
vaatimusten tai tavoitteiden mukaisina. Siinä vertaillaan toimintaa etukäteen asetettuihin
kriteereihin ja pyritään laadun tasaisuuteen. Asiakaslaadussa sen sijaan on huomionarvoista
asiakkaiden tyytyväisyys ja heidän tarpeidensa tyydyttäminen (vrt. taulukko 2). Näkökul-
mien erona on asiakaskeskeisyyden edellyttämä joustavuus ja tilannekohtaisuus. Tuotanto-
keskeisyydessä pidetään tärkeänä etukäteissuunnittelua ja suunnitelmien mukaista toimin-
taa.

Näitä kahta näkökulmaa voi siten pitää jopa toisilleen ristiriitaisina. Asiakaslaadun pai-
nottuminen selittyy osaltaan sillä, että myös korkeakouluyhteisössä korostetaan yhä enem-
män nimenomaan opiskelijatyytyväisyyttä ja elinkeinoelämän tarpeisiin vastaamista. Tämä
saattaa aiheuttaa sen, että opetushenkilöstön käsityksissä on selvästi huomattavissa juuri
tämä haluttu suunta.

Yksittäisten laatunäkökulmien painopisteitä arvioitaessa erityisesti arvolaatu sekä ympä-
ristö- ja yhteiskuntalaatu ovat jääneet ammattikorkeakoulussa vähäiselle käsittelylle. Toi-
saalta tulosten johdosta herää kysymys siitä, mikä on arvolaadun asema ylipäätään korkea-
kouluyhteisössä. Korkeakouluyhteisössähän pidetään tärkeänä ensisijaisesti toimijoiden asi-
antuntijuutta omalla sektorillaan, ja siten esimerkiksi konsensukseen pyrkiminen ei ole aina
paras mahdollinen toimintamalli korkeakoulun asiantuntijuutta korostavassa tehtävässä. 

Toisaalta merkittävä arvolaadun ulottuvuus on arvomuutosten sekä koulutustarpeiden
ennakointi, joka näyttäisi jäävän vähäiselle käsittelylle.
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Erot eri koulutusalojen kesken

Verrattaessa koulutusalojen opetushenkilöstön laatukäsityksiä toisiinsa vastausten erot ovat
tilastollisesti erittäin merkitseviä tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaadussa sekä suunnittelu-
ja tuotelaadussa. Vastausten erot ovat tilastollisesti merkitseviä asiakaslaadussa ja melkein
merkitseviä ympäristö- ja yhteiskuntalaadussa sekä kilpailulaadussa. Arvolaadun vastausten
erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Tutkimuksessa havaitut vastausten erot ovat siis
tilastollisesti lähes kaikissa laatunäkökulmissa joko erittäin merkitseviä tai merkitseviä. Sii-
hen, mistä nämä eri koulutusalojen opetushenkilöstön käsityksissä havaitut erot todella ai-
heutuvat, ei suoritettu tutkimus anna vastauksia.

Laadun eriytymisestä seuraa, että laatutyötä tehtäessä ei tutkimuksen kohteena olevaa
ammattikorkeakoulua ole syytä käsitellä yhtenäisenä kokonaisuutena. Ammattikorkeakou-
lussa olevat yksiköt ja koulutusalat näyttävät henkilöstön käsitysten perusteella toimivan eri
tavoin. Tätä erilaisuutta tulee hyödyntää ja myös kunnioittaa. Henkilöstön edustama kou-
lutusala ja yksikkö lienee eräs erojen selittäjä. Tulosta tukevat yliopistoissa suoritettujen
kulttuuritutkimusten tulokset. Tuloksia selittää osaltaan ammattikorkeakoulun kehitysvaihe.

Tulos antaa viitteitä siitä, että toimintansa alussa olevan korkeakoulun laatutyössä tulee
ymmärtää korkeakoulun koostuminen erilaisista osista. Henkilöstön käsitysten huomioon
ottaminen olisi tärkeää, koska ne ovat toimintaa ohjaavia ajatusmalleja, jotka määrittävät
hyvin pitkälle sen, miten ihminen eri tilanteissa toimii. Käsityksiä voidaan muuttaa ja ne
voivat kehittyä sen mukaan, kun ihminen omassa toiminnassaan alkaa tiedostaa esimerkiksi
niiden epätarkoituksenmukaisuuden (Venkula 1988, 90).

Toisaalta tulos merkitsee myös sitä, että erilaisuuden tiedostamisen kautta voidaan löy-
tää useita laatutyömalleja, joihin henkilöstöllä on edellytyksiä myös sitoutua. Laatutyö
edellyttää sitoutumista, koska sitoutuminen osoittaa muun muassa sen, missä määrin hen-
kilöstö haluaa ponnistella organisaation menestymisen hyväksi (Ruohotie 1990, 113).

Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön käsitykset yksikkönsä laatutasosta

Sallisin (1996) esittämään malliin pohjautuen ammattikorkeakoulun laatutasosta on löydet-
tävissä huomattavassa määrin viitteitä korkeaa laatua edistävistä voimista, mutta jossain
määrin myös laatutyötä rajoittavista voimista. Laatutyötä edistävinä tekijöinä ovat henki-
löstön mahdollisuudet osallistua työtään koskevien tavoitteiden asetteluun ja itsensä kehit-
tämiseen työssään.

Tulosten mukaan eräs laatutyötä rajoittava piirre on, että ammattikorkeakoulun keskei-
sille toiminnoille ei ole määritetty laatukriteereitä. Ammattikorkeakoulun toiminnalle ase-
tetaan kuitenkin usealta eri taholta laatukriteereiksi luokiteltavia tavoitteita. Näillä tarkoite-
taan esimerkiksi opetusministeriön kanssa solmittavia tulos- ja tavoitesopimuksia, ylläpitä-
jän hyväksymiä toiminnallisia ja määrällisiä tavoitteita sekä ammattikorkeakoulun tulosyk-
siköille asetettavia tavoitteita. Tulosta voivat osaltaan selittää muun muassa seuraavat asiat:
Mainittuja laatukriteereitä opetushenkilöstö ei ole mieltänyt omaa työtään koskeviksi laatu-
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kriteereiksi. Asetetut kriteerit painottavat liiaksi hallinnollisiin asioihin kuuluvia tekijöitä tai
ne painottavat liikaa tukiprosesseja. Mainittujen asiakirjojen tunnettuus ei opetushenkilös-
tön keskuudessa ole riittävää. Henkilöstö ei osallistu näiden tavoitteiden asetteluun. Mai-
nittujen asiakirjojen tavoiteasettelu ei kohdennu yksittäisten opettajien perustyöhön. Vii-
meksi mainittua selitystä tukee osaltaan se, että opetushenkilöstö kokee kuitenkin voivansa
asettaa omaa työtään koskevia tavoitteita. Opettajan käsitys omasta työstään voi siten ra-
joittua koskemaan opiskelijoiden kanssa tehtävää toimintaa.

Dalen, Lascallesin ja Boadenin (1994) TQM-perusteinen laatutason arviointi osoittaa
laatutyön tason sijoittumista sitoutumattomien tasolle. Tuloksessa on otettava huomioon se,
että kyseistä arviointimenetelmää käytettäessä taustalla olisi hyvä olla päätös siitä, että or-
ganisaatio on valinnut laatutyönsä linjaukseksi TQM:n mukaisen toiminnan ja etenemisen
siinä.

Laatutason arviointimenetelmä vaikuttaa siihen, millaiseksi laatutaso arvioidaan. Yksin-
kertaistaen voisi todeta, että eri arviointimenetelmät painottavat erilaisia asioita, ja siksi nii-
den antamat tuloksetkin ovat erilaisia. Ei siis ole lainkaan yhdentekevää, millainen laatu-
työn arviointimenetelmä valitaan joko sisäistä tai ulkoista auditointia suoritettaessa. Arvi-
oinnin painotusten valinta edellyttää selkeitä etukäteen tehtäviä laatumäärittelyjä. Ehkä ob-
jektiivisin tulos saavutettaisiin siten, että laatutason arvioinnissa käytettäisiin erilaisia arvi-
ointimenetelmiä ja niiden tuloksia tarkasteltaisiin samanaikaisesti.

Erot eri koulutusalojen kesken

Koulutusaloittain tarkasteltuna vastausten erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Tulos
on ymmärrettävä, koska ammattikorkeakoulussa ei aineiston keruuaikana ollut käynnistetty
yhtenäistä laatutyötä. Lisäksi jokaisella yksiköllä on erilainen oppilaitostaustansa. Eroja voi
selittää sekin, että eri yksiköissä on ollut erilaisia laatuhankkeita, ja niiden etenemisen vai-
heet ovat olleet erilaisia.

Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön käsitykset ammattikorkeakoulun ilmapiiristä

Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön käsitysten mukaan ammattikorkeakoulun ilmapii-
ri sisältää mahdollisuuksia oman työn kehittämiseen ja arvioimiseen. Työ on vaihtelevaa, ja
siinä on hyvät kehittymismahdollisuudet. Henkilöstö kokee myös työtään arvostettavan.
Näistä positiivista seikoista huolimatta palautteen antaminen samoin kuin palkitseminen
hyvin tehdystä työstä ei ammattikorkeakoulussa toimi erityisen hyvin. Tulos on saman-
suuntainen henkilöstön rohkaisemisessa aloitteellisuuteen tai uusien toimintatapojen käyt-
töönottoon.

Henkilöstö pitää heikoimpana vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuuksia, voima-
varojen vapauttamista, vaikuttamismahdollisuuksia sekä osaamisresurssien kehittämistä ja
palkitsemista. Vaikuttamismahdollisuuksien vähäisyyden kokeminen tukee Ylöstalon
(1999b, 105 - 107) tulosta kuntatyöyhteisöissä. Myöskään ryhmän kehittymishalua ei pidetä
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erityisen korkeana. Opetushenkilöstön työssä näyttäisi olevan paljon oppimisen mahdollis-
tavia elementtejä, mutta vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet koetaan työssä rajallisina.

Henkilöstö katsoo etsivänsä ja kokeilevansa uusia toimintatapoja työssään ja tekevänsä
työnsä mahdollisimman hyvin. Siksi on valitettavaa, ettei henkilöstön käsitysten mukaan
osaamiseen perustuva uralla eteneminen mahdollistu erityisen hyvin eikä ansiokkaasti tehty
työ vaikuta heidän palkkaansa tai palkkioihinsa. Osaltaan tätä tulosta selittää opetushenki-
löstön litteä urarakenne (Conley & Muncey 1999, 110).

Henkilöstö on sitoutunut ammattikorkeakoulun kehittämiseen, mutta tätä vahvuutta ei
kuitenkaan vielä hyödynnetä tarpeeksi. Tulokset osoittavat lisäksi sen, että ammattikorkea-
koulun tehtävien vastuusuhteet, päätöksentekojärjestelmät sen paremmin kuin tehtävien ja-
kaantuminenkaan eivät ole erityisen selkeitä. Aikaisemmat tutkimukset painottavat kuiten-
kin tätä selkeyttä (esimerkiksi Hoy & Feldman 1999, 87). Myös ammattikorkeakoulun työ-
ryhmien toiminta kaipaa kehittämistä.

Näitä tuloksia voivat selittää osaltaan muun muassa ammattikorkeakouluorganisaation
kehitysvaihe, sen kokoonpanon moninaisuus sekä käytössä oleva hallintomalli. Ammatti-
korkeakouluorganisaatio on vuosien 1996 - 1999 välisenä aikana laajentunut uusilla yksi-
köillä lähes vuosittain. Opetushenkilöstö on siirtynyt pääosin ammattikorkeakoulun perus-
tana olleista kymmenestä entisestä oppilaitoksesta ammattikorkeakoulun palvelukseen.
Myös ylläpitäjähallinto on muuttunut ammattikorkeakoulun vakinaistuessa. Osa oppilaitok-
sista on ollut kunnallisia ja osa valtion ylläpitämiä. Ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä toi-
mii nykyisellään kuntayhtymä. Hallintomallin toimivuuden haasteellisuutta lisää vielä se,
että perustetun kuntayhtymän tehtävänä on lisäksi vastata toisen asteen koulutuksen järjes-
tämisestä. Vuonna 1998 ammattikorkeakoulutuksen hallintoa varten perustettu kunnallinen
liikelaitos on tutkimuksen aineistonkeruuhetkenä kovin nuori ja etsii toimintatapojaan.
Päätöksentekojärjestelmät sekä työtehtävien vastuusuhteet eivät näiden muutosten keskellä
ilmeisesti voikaan olla heti selkeitä.

Erot eri koulutusalojen kesken

Eri koulutusalojen henkilöstön vastauksissa ilmapiiristä on eroja. Eroja esiintyy erityisesti
vuorovaikutuksessa oppimisessa, työroolin kannustearvossa sekä vuorovaikutuksessa ke-
hittyvän uran mahdollistumisessa. Myös työn arvostuksen kokemisessa on eroja.

Ilmapiirikokonaisuuden vastaukset tulee ymmärtää yksikkökohtaisina ominaisuuksina.
Ammattikorkeakoulussa on siten mitä ilmeisemmin havaittavissa mikroilmastoja, kuten toi-
sen asteen koulutuksessa on havaittu olevan (Rowan, Raudenbush & Kang 1991, 262
- 263). Yksiköiden toiminnassa eroja voivat selittää osaltaan yksikön rakenteelliset tekijät,
kuten yksikön koko, ikä ja sijainti, mutta myös yksiköiden toiminnan luonne sekä johtamis-
politiikka (Myers 1970, 109 - 110).

Eräänä yksikköjen välisten erojen selittävänä tekijänä saattaa olla tietyssä yksikössä teh-
dyt voimakkaat rakenteelliset muutokset juuri ennen aineistonkeruuta. Mahdollisesti sekin,
onko yksikkö kuulunut ammattikorkeakouluun jo kokeiluvaiheessa, vaikuttaa erojen syn-
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tyyn. Kokeiluvaihehan on ollut todennäköisesti henkilöstölle erittäin raskas, ja se saattaa
vaikuttaa myös ilmapiiriin. Muun muassa Ruohotie (1998a) pitää stressiä yhtenä ilmapiiriä
selittävänä tekijänä.

Yksiköiden erilainen johtaminenkin voi selittää vastausten eroja. Esimerkiksi työroolin
kannustearvo, joka sisältää muun muassa vaatimukset selkeästä työroolista, on mitä suu-
rimmassa määrin riippuvainen johtamisesta. Kasvuorientoituneen ilmapiirin syntyyn vai-
kuttaa selkeästi esimiehen toiminta (Ruohotie 1998a).

Ammattikorkeakoulun sisäisen toiminnan kannalta mielenkiintoisia tuloksia ovat seu-
raavat yksityiskohtaiset tulokset: sosiaalialan opetushenkilöstön käsitykset ilmapiiristä ovat
pääsääntöisesti erittäin yhtenäisiä ja luonnonvara-alan yksikön henkilöstö kokee vuorovai-
kutuksessa oppimisen mahdollisuudet korkeina. Luonnonvara-alan yksikön havainnon yh-
teydessä on syytä huomata, että yksikkö on koostunut kolmen entisen erillisen oppilaitok-
sen henkilöstöstä, ja mitä ilmeisen onnistuneesti kyennyt organisoitumaan yhdessä toimi-
vaksi yksiköksi.

Laatunäkökulmia koskevien käsitysten ja ilmapiirikäsitysten väliset yhteydet

Seuraavassa taulukossa esitetään eri laatunäkökulmien ilmapiirikäsitysten keskeisimpiä
painotuksia. Yhteydet perustuvat korrelaatioihin ja käytettyihin faktorikuvauksiin.
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Taulukko 46. Eri laatunäkökulmien keskeisimmät ilmapiiritekijät opetushenkilöstön käsitysten
perusteella

ILMAPIIRILAA-
TUNÄKÖ-
KULMA

Johdon tai esimiehen tuki ja
kannustus –kokonaisuuteen liit-

tyvät keskeiset käsitykset

Työn kannustearvo -
kokonaisuuteen liittyvät keskei-

set käsitykset

Ryhmän toimintakyky
-kokonaisuuteen liittyvät keskei-

set käsitykset

A
S

IA
K

A
SL

A
A

T
U

Vallitsevien toimintatapojen
kyseenalaistamisen mahdolli-
suudet.
Uusien toimintatapojen ja niiden
testaamisen mahdollisuudet.
Aloitteiden tekemisen mahdolli-
suudet ja kannustus siihen.

Odotusten, työnjaon, vas-
tuusuhteiden ja päätöksenteon
sekä päämäärien selkeys.
Kehittämiskeskusteluihin ja
-projekteihin osallistuminen.
Toisten toiminnan arviointi.
Tiedonkulun selkeys sekä
aloitteiden tekemisen menet-
telyn selkeys.

Työryhmien toiminnan suunni-
telmallisuus, asiantuntevuus,
avoimuus ja tehokkuus.
Itsearviointi.
Uutta tuottava ryhmien toimin-
ta.

T
U

O
T

A
N

T
O

-,
 P

R
O

SE
SS

I-
 J

A
V

A
L

M
IS

T
U

SL
A

A
T

U

Vallitsevien toimintatapojen
kyseenalaistamisen mahdolli-
suudet.
Uusien toimintatapojen ja niiden
testaamisen mahdollisuudet.
Aloitteiden tekemisen mahdolli-
suudet ja kannustus siihen.
Johdon tuki ammatilliselle ke-
hittymiselle, henkilöstön työn
arvostus, ja luottamus osaami-
seen.
Johdon palaute ja tuki, hyvin
tehdystä työstä palkitseminen.

Odotusten, työnjaon, vas-
tuusuhteiden ja päätöksenteon
sekä päämäärien selkeys.
Osallistumismahdollisuudet
päätöksentekoon ja tavoittei-
den asettamiseen.
Mahdollisuudet tehdä työ
alusta loppuun saakka.
Vaikutusmahdollisuudet työn-
jakoon ja organisaatiossa omaa
työtä koskeviin päätöksiin.

Työryhmien toiminnan suunni-
telmallisuus, asiantuntevuus,
avoimuus ja tehokkuus.
Itsearviointi.
Ryhmien ongelmanratkaisuky-
ky, ryhmien toiminnan vas-
tuuntuntoisuus sekä hyöty ryh-
mässä toimimisesta omassa
toiminnassaan.
Yhteisten arvojen, visioiden ja
strategisten arvojen sisäistämi-
nen ryhmissä.
Uutta tuottava ryhmien toimin-
ta.

SU
U

N
N

IT
T

E
L

U
- 

JA
T

U
O

T
E

L
A

A
T

U

Vallitsevien toimintatapojen
kyseenalaistamisen mahdolli-
suudet.
Uusien toimintatapojen ja niiden
testaamisen mahdollisuudet.
Aloitteiden tekemisen mahdolli-
suudet ja kannustus siihen.
Johdon tuki ammatilliselle ke-
hittymiselle, henkilöstön työn
arvostus, ja luottamus osaami-
seen.
Johdon palaute ja tuki, ja hyvin
tehdystä työstä palkitseminen.

Odotusten, työnjaon, vas-
tuusuhteiden ja päätöksenteon
sekä päämäärien selkeys.
Kehittämiskeskusteluihin ja
-projekteihin osallistuminen.
Toisten toiminnan arviointi.
Tiedonkulun selkeys sekä
aloitteiden tekemisen menet-
telyn selkeys.

Työryhmien toiminnan suunni-
telmallisuus, asiantuntevuus,
avoimuus ja tehokkuus.
Itsearviointi.
Uutta tuottava ryhmien toimin-
ta.
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Y
M

PÄ
R

IS
T

Ö
- 

JA
 Y

H
T

E
IS

K
U

N
T

A
-

L
A

A
T

U
Johdon tuki ammatilliselle ke-
hittymiselle, henkilöstön työn
arvostus, ja luottamus osaami-
seen.
Johdon palaute sekä tuki, ja
hyvin tehdystä työstä palkitse-
minen.

Odotusten, työnjaon, vas-
tuusuhteiden ja päätöksenteon
sekä päämäärien selkeys.
Oman osaamisen monipuoli-
nen hyödyntäminen, työn
vaihtelevuus, mahdollisuudet
oppia uusia asioita ja saada
lisävastuuta, osallistuminen
kehittämistehtäviin.
Edistymisen kokemukset.
Kehittämiskeskusteluihin ja
-projekteihin osallistuminen.
Toisten toiminnan arviointi.
Tiedonkulun selkeys sekä
aloitteiden tekemisen menet-
telyn selkeys.

Työryhmien toiminnan suunni-
telmallisuus, asiantuntevuus,
avoimuus ja tehokkuus.
Itsearviointi.
Uutta tuottava ryhmien toimin-
ta.

K
IL

PA
IL

U
L

A
A

T
U

Vallitsevien toimintatapojen
kyseenalaistamisen mahdolli-
suudet.
Uusien toimintatapojen ja niiden
testaamisen mahdollisuudet.
Aloitteiden tekemisen mahdolli-
suudet ja kannustus siihen.

Odotusten, työnjaon, vas-
tuusuhteiden ja päätöksenteon
sekä päämäärien selkeys.
Kehittämiskeskusteluihin ja
-projekteihin osallistuminen.
Toisten toiminnan arviointi.
Tiedonkulun selkeys sekä
aloitteiden tekemisen menet-
telyn selkeys.

Työryhmien toiminnan suunni-
telmallisuus, asiantuntevuus,
avoimuus ja tehokkuus.
Itsearviointi.
Uutta tuottava ryhmien toimin-
ta.

A
R

V
O

L
A

A
T

U

Vallitsevien toimintatapojen
kyseenalaistamisen mahdolli-
suudet, uusien toimintatapojen ja
niiden testaamisen mahdollisuu-
det.
Aloitteiden tekemisen mahdolli-
suudet ja kannustus siihen.
Johdon tuki ammatilliselle ke-
hittymiselle, henkilöstön työn
arvostus, ja luottamus osaami-
seen.
Johdon palaute sekä tuki ja pal-
kitseminen hyvin tehdystä työs-
tä.

Odotusten, työnjaon, vas-
tuusuhteiden ja päätöksenteon
sekä päämäärien selkeys.
Kehittämiskeskusteluihin ja
-projekteihin osallistuminen.
Toisten toiminnan arviointi.
Tiedonkulun selkeys sekä
aloitteiden tekemisen menet-
telyn selkeys.

Työryhmien toiminnan suunni-
telmallisuus, asiantuntevuus,
avoimuus ja tehokkuus.
Itsearviointi.
Uutta tuottava ryhmien toimin-
ta.
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Laatua luovan ilmapiirin mallin hahmottelua

Organisaation laatua kehitettäessä johdon tulee kiinnittää erityistä huomiota henkilöstön
työroolien selkeyteen. Lähes kaikissa laatunäkökulmissa nousevat esille selkeimmin työn
kannustearvoa määrittävät osatekijät: vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuudet sekä
työroolin kannustearvo. Laatutyössä ja laadussa on tärkeää, että organisaation tehtävä- ja
roolisuhteet ovat selkeitä, eli jokainen tietää, mitä häneltä odotetaan ja mitkä ovat hänen
tehtävänsä. Tämä tulos asettaa nykyisin usein suositulle tiimityölle haasteita.

Työroolin kannustearvo näyttää siis olevan suoraan tärkein laatutekijöihin vaikuttava
ilmapiiritekijä, ja se on riippuvainen vuorovaikutuksessa oppimisen mahdollisuuksista.
Osaamisresurssien kehittäminen on tuloksen tulkinnassa tärkeää, koska se vaikuttaa vuoro-
vaikutuksessa oppimisen mahdollisuuksiin ja sitä kautta välillisesti laatutekijöihin.

Jos henkilöstö katsoo voivansa osallistua toiminnan suunnitteluun, tavoitteiden asette-
luun ja kehittämiseen, se arvioi organisaationsa laatutason korkeammaksi. Myöskään stres-
sikokemukset eivät korreloi laatukäsitysten kanssa.

Polkumallien mukaan laatukäsitykset selittävät johdon tukea ja kannustusta merkittäväs-
sä määrin. Tulos antaa lisätutkimusaineksia laatuteoriaan ja organisaation johtamiseen. Tä-
mä siksi, että johdon roolia ei laatutyössä voidakaan tulkita yksiselitteisesti. Saattaa nimit-
täin olla, että vasta silloin kun henkilöstö jo toimii hyvin, se saa johdolta positiivista palau-
tetta ja toimii palautteen tai kannusteen avulla entistä korkealaatuisemmin. Kuitenkin juuri
hankalissa tilanteissa tukea tarvitaan ehkä eniten.

Lineaarisissa malleissa johdon rooli on merkittävä erityisesti toimintaedellytysten luoja-
na. Toimintaedellytysten luomisella tarkoitetaan toiminnan organisoimista siten, että hen-
kilöstöllä on mahdollisuus osallistua sekä sitä kautta sitoutua toiminnan suunnitteluun ja
kehittämiseen. Henkilöstön osallistuminen edellyttää päätöksenteon viemistä yksikkötasol-
le, matalaa hierarkiaa, selkeitä toimintasääntöjä sekä -valtuuksia ja tarvittaessa mahdolli-
suutta nopeaankin reagoimiseen. Jos osallistumista halutaan organisaatiossa vahvistaa, se
edellyttää hierarkkisten rakennelmien purkamista sekä rajallisen kokoisia toimintayksiköitä.
Laatutyössä toimintojen keskittämisellä on vaikea nähdä positiivisia vaikutuksia. Tutki-
muksen tulokset työroolin kannustearvon merkityksestä laatutyössä tukevat tätä päättelyä.

Tulokset antavat viitteitä siitä, että laatutekijät näyttävät selittävän johdon toimintaa
enemmän kuin johdon toiminta laatutekijöitä. Näyttää siltä, että korkea laatu saa johdon
tukemaan ja kannustamaan henkilöstöään. Tuki ja kannustus ovat merkittäviä tekijöitä hen-
kilöstön motivaatiossa. Motivaatio kasvaa todennäköisesti positiivisen palautteen johdosta,
ja näin pyritään entistä korkeampilaatuiseen toimintaan, joka taas saa aikaan positiivisen
palautteen. Näin organisaatioon saadaan syntymään eräänlainen positiivinen laatukierre.
Keskeistä onkin se, miten tällainen positiivinen kierre saadaan käynnistymään.

Tulos johdon roolista laatutyössä tukee Feigenbaumin (1986) esittämää, tavallaan pe-
rinteisille johtajapainotteisille näkemyksille vastakkaistakin tai kilpailevaa näkökulmaa.
Olettamus sisältää muun muassa sen ajatuksen, että laatutyössä huomio on kiinnitettävä
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kaikkiin toimintoihin ja kaikkiin henkilöihin, jotka toimivat organisaatiossa (Beckford
1998, 88).

Autonomia ja stressi yhdessä selittävät kolmanneksen laatutekijöiden vaihtelusta. Tulos
on korkeakoulun hallintomallin kehittämisessä myös tärkeä. Jos korkeakoulussa halutaan
varmistaa korkealaatuinen toiminta, eräänä osatekijänä siinä ovat käsitykset autonomiasta.
Henkilöstön tulee saada osallistua toiminnan suunnitteluun ja tavoitteiden asetteluun, jotka
ovat eräitä autonomian osoittajia.

Lopuksi

Tutkimuksen tavoitteena on ollut tutkia opetushenkilöstön käsityksiä työyhteisönsä il-
mapiiristä ja toiminnan laadusta sekä niiden välisistä yhteyksistä. Tutkimus on perustunut
paradigmaan, jonka mukaan jokainen henkilöstöön kuuluva on laadun tekijä, ja että henki-
lön käsitykset vaikuttavat hänen toimintaansa joko tietoisesti tai tiedostamatta. Henkilöstön
laatukäsitysten ulkoistamisella, toisin sanoen sillä, miten laatukäsitykset saadaan työyhtei-
sössä toimintaa ja kehitystä ohjaaviksi toimintamalleiksi, on mahdollista syventää organi-
saation sisäistä vuorovaikutusta, normien tarkistamista, keskustelua arvoista sekä keskus-
telua julkilausuttujen että julkilausumattomien sääntöjen olemassaolosta.

Tutkimus on kohdentunut ammattikorkeakoulun alkuvaiheeseen. Valittu ajankohta on
toiminnan muotoutumisen kannalta tärkeää, koska juuri tuolloin luodaan perusteita, joihin
toiminnan myöhempi kehittyminen pohjautuu.

Eri ammattikorkeakoulujen laatutyötä kehitetään parhaillaan monin eri tavoin. Korkea-
koulujen arviointineuvosto suorittaa auditointia, ja vuonna 2000 suoritetaan viiden ammat-
tikorkeakoulun laatutyön arviointi. Toisaalta myös ammattikorkeakoulun lisääntyvät tehtä-
vät, kuten tutkimus- ja kehitystyö tai tulevat jatkotutkinnot, edellyttävät henkilöstöltä li-
sääntyvässä määrin korkealaatuista toimintaa, ja sille tulee luoda mahdollisimman hyvät
edellytykset. Tästä näkökulmasta katsottuna tutkimuksen voidaan katsoa palvelevan am-
mattikorkeakoulun kehittymistä.

Tutkimuksen lähtökohtia voidaan kritisoida siltä osin, että laatukäsitysten jäsentelyssä
hyödynnettiin yleisesti käytettyjä laatunäkökulmia. Muitakin mahdollisia näkökulmia olisi
voitu käyttää. Laatuasiantuntijoiden esille nostamat laatunäkökulmat ovat kuitenkin varsin
monipuolisia. Yhtenä esimerkkinä vaihtoehtoisesta laatunäkökulmasta voisi olla yhteisö-
laatu, joka korostaisi kuitenkin sisäistä asiakkuutta ja sitä kautta lopulta asiakaslaatua. Yh-
teisölaatu olisi saattanut tuoda ympäristölaadun tarkasteluun uusia painotuksia, jolloin yk-
silön toimintaympäristö olisi korostuneessa asemassa. Toimijalaadun arvioinnissa painot-
tuisivatkin esimerkiksi työntekijöiden toimintamallit. Tätä laatunäkökulmaa kuvaavat jo
nykyisellään opetushenkilöstön koulutustaso- tai työkokemusvaatimukset, joiden mekaani-
sella täyttämisellä katsotaan päästävän korkeaan laatutasoon.

Tutkimuksen näkökulmaan vaikuttaa, että tutkimus on tietoisesti rajattu koskemaan il-
mapiiriä, vaikka organisaatiossa on muitakin laadun tekijöitä.
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Kun tutkimuskohteena on henkilöstön käsitykset, niin tuloksia arvioitaessa on otettava
huomioon niiden muuttuvuus ajan kuluessa sekä niiden subjektiivisuus. Tutkimuksen tulok-
set kuvaavat Oulun seudun ammattikorkeakoulun opetushenkilöstön käsityksiä laadusta,
yksikkönsä ilmapiiristä ja laatutasosta alkuvuodesta 1999. Käytetty aineisto on siten poik-
kileikkausmainen otos tiettynä ajankohtana. Tuloksissa näkyy organisaation kehitysvaihe,
ja on todennäköistä, että uusintamittauksessa saataisiin jo erilaisia tuloksia.

Tutkimuksen vastausprosentti on suhteellisen korkea koko ammattikorkeakoulun tasolla
tarkasteltuna. Vastausprosentit vaihtelevat yksiköittäin. Niissä yksiköissä, joissa vastuspro-
sentti on noin 80 %, voidaan tuloksia pitää erityisen luotettavina. Yksiköissä, joissa vasta-
usprosentti on jäänyt alhaiseksi, tutkimuksen tulokset ovat suuntaa antavia omaan yksik-
köön yleistettäessäkin. Alhaista osallistumisaktiviteettia selittänee osaltaan kohdejoukon
väsymys vastata yhä uudelleen tehtyihin raskaisiinkin kyselyihin, tai toisena syynä voi olla
tutkijan tuttuus juuri näiden yksiköiden henkilöstön kanssa.

Niiden tulosten kohdalla, jossa analyysiä on tehty ilman koulutusalakohtaista erittelyä,
saattaa tekniikan ja liikenteen alan korkea vastaajien määrä vinouttaa tuloksia. Edellä mai-
nituissa tilanteissa on kuitenkin sosiaali- ja terveysalan vastauksia suunnilleen yhtä paljon.

Tutkimusta uudelleen rakennettaessa olisi kohdejoukoksi syytä ottaa ammattikorkea-
koulun yksiköiden koko henkilöstö ja ehkä myös eri asiakasryhmiä. Lisäinformaatiota an-
taisi yhdessä ammattikorkeakoulussa saatujen tulosten vertaaminen jonkin toisen korkea-
koulun tuloksiin, ja se mahdollistaisi koulutusalan vaikutusten tutkimisen.

Kritiikkiä voidaan esittää käytettyä tutkimusmenetelmää kohtaan. Jos organisaation
kulttuuria halutaan syvällisesti tutkia, tulisi menetelmävalintakin tehdä kulttuuritutkimuk-
sen lähtökohdista. Ilmapiiriä on tutkittu usein erilaisin lomakekyselyin, jolloin mittaus on
saatu koskemaan koko organisaatiota. Tässä suhteessa ilmapiiri on helposti operationaalis-
tettavissa oleva ja käytettävä käsite. Toisaalta menetelmävalinta asettaa rajat saatavalle tie-
dolle. Suoritetulla tutkimuksella on selvitetty ensimmäistä kertaa ilmapiirin ja laadun yhte-
yksiä henkilöstön käsitysten avulla. Strukturoidulla lomakkeella toteutettu empiirinen tut-
kimus aineistoineen mahdollisti tutkimuksen toteuttamisen.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että haluttaessa kehittää ammattikorkeakoulun toi-
minnan laatua eri laatunäkökulmat tulee ottaa erikseen tarkasteluun ja pohtia henkilöstön
kesken. Kun ammattikorkeakoulussa keskustellaan laadusta kiinnittämättä sitä laatunäkö-
kulmiin, laadun käsite ei saa yhteisesti ymmärrettyä ja hyväksyttyä sisältöä. Laatutyötäkään
ei tällöin kohdenneta tarkasti, ja laatu jää yksittäisten henkilöiden käsitysten varaan, eikä
ammattikorkeakoulun yhteinen laatutyö saa kehittymisen aineksia.

Korkeakoulutuksen laatua tulee tarkastella eri näkökulmista huolimatta kokonaisvaltai-
sesti. Jos laatunäkökulmia ei ensin käsitellä erillisinä, voi kokonaisvaltaisen tarkastelun es-
teenä olla se, että jotkut yleisesti hyväksytyt laatunäkökulmat saavat suhteettoman suuren
painotuksen muiden laatunäkökulmien kustannuksella, tai laatu ja siten myös laatutyö jää
epämääräiseksi. Näkökulmien mukainen tarkastelu mahdollistaa kokonaisvaltaisuuden
konkretisoitumisen ja laatutyön siirtymisen osaksi arkitoimintoja. Yleisesti hyväksytyillä
laatunäkökulmilla tarkoitetaan esimerkiksi asiakaskeskeistä laatua, jonka jokainen opetus-
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henkilöstöön kuuluva tietää merkitsevän haasteita korkeakoulun toimintaan ja opiskelija-
tyytyväisyyteen. Jos asiakaslaatu otetaan ainoaksi laatunäkökulmaksi, moni tärkeä näkö-
kulma voi jäädä huomiotta. Toisaalta asiakaskäsitteen ongelmallisuus korkeakouluyhteisös-
sä ei erityisemmin tue tätä ajattelua.

Oman erityisyytensä laatunäkökulmiin tuo myös se, että käsityksissä laatutyöstä on ha-
vaittavissa koulutusalakohtaisia eroavuuksia. Suoritettu tutkimus antaa tähän suuntaan viit-
teitä, mutta tuloksien yleistämisessä on kuitenkin syytä olla varovainen. Joka tapauksessa
haluttaessa kehittää ammattikorkeakoulun yhtenäistä laatutyötä tulee eri koulutusalojen
henkilöstön yhteiselle laatutyölle luoda tietoisia edellytyksiä. Tätä tukee myös se, että eri
yksiköiden sisällä henkilöstön käsityksissä laadusta on eroja. Yhteinen keskustelu mahdol-
listaisi toisilta oppimisen ja benchmarkingin oman organisaation sisällä, ennen kuin sitä
tehdään ulkopuolisten tahojen kanssa.

Tutkija on osallistunut ammattikorkeakoulukokeiluun ja vakinaisen ammattikorkeakou-
lun kehittämiseen vuodesta 1990 lähtien. Hän on suorittanut lisensiaattityönään ammatti-
korkeakoulun arviointitutkimuksen (1994) sekä PD-opintoihin kuuluvana tutkielmana am-
mattikorkeakoulun henkilöstöön kohdistuvan selvitystyyppisen tutkimuksen (1995). Tutki-
mus on kohdentunut tutkijan omaan työorganisaatioon. Tässä tuttuudessa on omat etunsa ja
haittansa. Ilmapiiri ja laatu ovat asioita, joita on vaikea jäsentää ja ymmärtää, jos tätä kult-
tuurin tuntemusta ei ole. Toisaalta työorganisaation tuttuus voi toimia sitenkin, että tutkija
pysyttelee neutraalina asioiden tarkkailijana eikä niinkään kriittisenä analysoijana.

Erityisen mielenkiintoisena jatkotutkimusaiheena on tutkimuksen suorittaminen toisissa
ammattikorkeakouluissa, ja tulosten vertaaminen nyt saatuihin tuloksiin. Se selkiyttäisi
koulutusalojen välisiä eroja ja niiden syitä. Toisena vaihtoehtona olisi tutkimuksessa ilmen-
neiden yhteyksien tutkiminen kvalitatiivisilla tutkimusmenetelmillä, jotta laatukulttuuriin ja
sen syntymekanismeihin päästäisiin käsiksi. Jatkotutkimusmahdollisuutena on myös nyt
suoritetussa tutkimuksessa hahmoteltujen mallien testaaminen muissa korkeakouluissa.

Tutkimuksen edetessä useat kollegat ovat kysyneet tutkijan näkemystä ammattikorkea-
koulun laadusta: miten sen voisi lyhyesti määritellä. Prosessin kuluessa on vahvistunut kä-
sitys, että ammattikorkeakoulun laatua tulee tarkastella useasta eri näkökulmasta, koska va-
littu näkökulma ratkaisee laatumäärittelyn. Yhteinen määrittely ja erittely selkiinnyttää sekä
jäntevöittää yhdessä tehtävää laatutyötä ja -keskustelua. Määrittelyn tekevät pääasiassa or-
ganisaation eri toimijat osana laajempaa toimintaympäristöä. Eri laatunäkökulmien laatu-
määrittelyjä ja niiden mukaista toimintaa voidaan sitten arvioida opetuksessa ja oppimises-
sa, tutkimus- ja kehitystyössä tai palvelutoiminnassa.

Prosessissa on vahvistunut myös se käsitys, ettei monialaista ammattikorkeakoulua tule
puristaa yhteiseen muottiin laatutyötä tehtäessä, mutta tietyistä yhteisistä linjauksista, kuten
edellä todettiin, on syytä sopia. Laatutyön muodoista pitäisi yksiköiden henkilöstön voida
itse päättää yhteisesti sovittujen linjausten perusteella, ja organisaation toiminta- ja hallin-
tomallien tulisi toimia edellytysten luojana tälle toiminnalle. Eri korkeakoulujen laatutyön
menetelmät ovat vaihtelevia, ja eri tavoin voidaan päästä korkealaatuisiin tuloksiin.
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Laatuun ja laatutyöhön liittyviä keskeisiä käsitteitä Liite 1.

Akkreditointi (Accredition)

Dillin (1998, 70) mukaan akkreditointi määrittää sen, saavuttaako jokin organisaatio tai ohjelma tietyt laatukri-
teerit. Akkreditoinnin avulla organisaatio osoittaa asiakkaille omaavansa vähintään tietyt minimistandardit. Ak-
kreditointi sisältää kohteiden tavoitteet ja täytäntöönpanon, kuten ovatko organisaatiotason tai ohjelmatason
tavoitteet arvostettuja, ovatko riittävät resurssit saatavilla tavoitteiden saavuttamiseksi ja voivatko ne resurssit,
jotka ovat saatavilla, tuottaa tuloksia.

Akkreditointi on kriteeriperusteista toimintaa. Siinä verrataan havaittuja suorituksia akkreditoinnin suoritta-
van tahon etukäteen asettamiin standardeihin. Akkreditoinnissa käytetään yleensä suoritusindikaattoreiden yh-
distelmiä, itsearviointia ja vertaisarviointia. (Dill 1998, 70.)

Akkreditoinnin suorittaa aina organisaation ulkopuolinen taho. Se voidaan suorittaa organisaatio- tai ohjel-
matasolla. Sen sykli on yleensä ajallisesti pitkä (esimerkiksi 10 vuotta), ellei vakavia ongelmia ole löydetty. Va-
kavat ongelmat puolestaan johtavat siihen, että akkreditointia tehdään lyhyemmällä aikavälillä. Akkreditoinnin
lopullinen tulos siitä, onko organisaatio saavuttanut laatustandardit, julkaistaan aina. Julkaiseminen on välttä-
mätöntä akkreditoinnille, jotta se toteuttaa sertifiointi tehtävänsä. (Dill 1998, 70.)

Akkreditointi on myös pätevyyden toteamista. Niiden toimielinten, jotka suorittavat akkreditointia, tulee olla
riippumattomia ja puolueettomia (Liukko 1999, 15). Tällainen elin on esimerkiksi Korkeakoulujen arviointineu-
vosto.

Arviointi (Assesment)

Arvioinnin peruslogiikkaa voidaan pitää yksikertaisesti sen toteamisena, että x on hyvä tai että x on parempi
kuin y ja esitetään näiden väitteiden tueksi perusteluja (Laukkanen 1996, 12). Stenqvistin (1993, 43) mukaan
arviointia ei tule aloittaa, ellei sen tarkoitusta ole määritelty ja ellei arvioinnin toimeksiantajalla on suunnitelmaa
siitä, miten arvioinnin tuloksia käytetään hyväksi.

Dillin (1998, 70) mukaan arvioinnissa arvioidaan tiettyjen toimintojen laatua. Arviointi kohdentuu tällöin
akkreditoinnin taakse. Tavoitteena on se, että arvioinnit suoritetaan asetetuista laatutasoista lähtien, eikä niin,
että niitä suoritetaan etukäteen asetetuista standardeista lähtien. Arviointi määrittää laatua suhteutettuna organi-
saation missioon, ei suhteessa joihinkin yleisiin standardeihin erinomaisuudesta, jota voidaan edellyttää vain
eliittiorganisaatiolta. Arviointisyklin kesto on esimerkiksi 5 - 10 vuotta.

Auditointi (Audit)

Dillin (1998, 70) mukaan auditointi on ulkopuolisten toimesta toteutettu, sisäisen laadunvarmistuksen, arvioinnin
ja kehityssysteemien vertaisarviointia. Toisin kuin arviointi, auditointi ei arvioi laatua itseään, vaan se keskittyy
niihin prosesseihin, joiden uskotaan tuottavan laatua ja niihin metodeihin, joilla toimijat vakuuttavat itselleen,
että laatu on saavutettu. Auditointi perustuu siihen, että osaavat ihmiset, jotka työskentelevät riittävillä resurs-
seilla hyvien prosessien mukaisesti, tuottavat hyviä tuloksia. Periaatteeseen kuuluu myös se, että huonosti valitut
prosessit estävät hyviä ihmisiä, riittävistä resursseista huolimatta, tuottamasta optimaalisia tuloksia.

Auditointi ei ilmaise standardeja tai määritä laadun ilmenemistä. Se keskittyy sen sijaan siihen, miten orga-
nisaatio tyydyttää itsensä niiden standardien mukaan, jotka on valittu saavutettaviksi standardeiksi. Organisaa-
tiotason auditointi seuraa auditointiohjelmaa, laajentaa tutkimista kolmeen tai neljään erityiseen esimerkkiin,
etsimällä ennätyksiä ja haastatellen organisaation henkilöstöä. Tällaiset haastattelut voivat nostaa esille laadun
varmistuksen tärkeitä informaaleja ulottuvuuksia, jotka sisältävät sen, onko laitos sisäistänyt laadun kehittämisen
ja arviointiprosessit. Syklit voivat olla lyhyempiä kuin arvioinnin syklit, koska auditoinnit ovat yksinkertaisem-
pia toteuttaa.

Brownin (1998, 90) mukaan laadun auditoinnilla tarkoitetaan laadunvarmistuksen menetelmien ja prosessien
arviointia, laadun arvioinnilla toiminnan laadun arviointia ja standardien laadulla standardien vertailua eri orga-
nisaatioiden välillä.



Auditointi voi olla ensimmäisen, toisen tai kolmannen osapuolen tekemää. Ensimmäisen osapuolen audi-
tointia kutsutaan sisäiseksi auditoinniksi. Toisen ja kolmannen osapuolen auditoinnit ovat ulkopuolisten tekemiä,
mutta toisen osapuolen auditointi kohdentuu johonkin valittuun tarkastelukulmaan. Kolmannen osapuolen teke-
mät auditoinnit ovat riippumattoman tahon auditointeja, jotka kohdentuvat olennaisesti ulkoisiin laadunvarmis-
tusmenetelmiin. (Liukko 1999, 14.)

Laadunvalvonta

Laadunvarmistamiseen voidaan rinnastaa myös laadunvalvontakäsite, jota on organisaation oma sisäinen arvi-
ointi. Tällöin tarkastellaan havaintoja, menettelytapoja ja päätöksentekoa eri prosesseista, suunnittelusta, organi-
saation rakenteesta, talous- ja henkilöstöresursseista sekä tiloista ja laitteista. (Saarinen 1995, 165.)

Laadunvarmistus

Ischikawan mukaan (1985) Laadunvarmistus tarkoittaa laadun takaamista tuotteessa siten, että asiakas voi ostaa
tuotteen luottamuksella ja käyttää sitä pitkän aikaa luottamuksella ja tyytyväisenä. ISO 9000 -järjestelmässä
laadunvarmistusta on kaikki se suunniteltu ja systemaattinen toiminta, joka on välttämätöntä adekvaattiin luot-
tamukseen siitä, että tuote tai palvelu tulee tyydyttämään annetut laadun odotukset. (Kolarik 1995, 5.)

Laadunvarmistus sisältää Kolarikin mukaan (1995, 22) kolme dimensiota: ihmiset, tuotteet ja prosessit. Or-
ganisaation jokaisen jäsenen täytyy keskittyä asiakkaisiin, tuotteisiin ja prosesseihin samanaikaisesti. Laadun-
varmistamisessa laatua tarkastellaan eri näkökulmista ja varmistaminen perustuu erilaisiin prosesseihin, mutta
nämä eri näkökulmat voivat myös täydentää toisiaan. (Hakkarainen 1995, 12.) Laadunvarmistamismenettelyjen
avulla halutaan esimerkiksi rahoittajat tai opiskelijat vakuuttaa siitä, että korkeakoulu tarkastelee toimintaansa
kriittisesti. (Saarinen 1995, 20.) ISO 9000 -järjestelmän (ISO 9000 -standardiperhe) mukaan laadunvarmistuksen
tavoitteena on saavuttaa organisaation sisäinen sekä ulkopuolisten asiakkaiden ja viranomaisten luottamus sii-
hen, että laatuvaatimukset toteutuvat.

Laadunvarmistamisessa verrataan tuloksia standardeihin ja normeihin. Lisäksi siihen sisältyy laadun säätelyn
asianmukaisuudesta huolehtiminen sekä julkinen raportointi. Jokainen työyhteisön jäsen on vastuussa tuloksen
laadun ylläpitämisestä ja parantamisesta. Eli jokainen käyttää toiminnassaan menettelyjä, joilla laatua ylläpide-
tään ja parannetaan. Laadun parantamisjärjestelmän asianmukaisuutta ja toimivuutta tarkastellaan säännönmu-
kaisesti. Tällaista laadun säätelyn tarkastamista on nimitetty myös meta-arvioinniksi. (Stenqvist 1993, 43 - 44.)

Laatujohtaminen

Laatujohtaminen määritellään kansainvälisessä ISO 8402 -laatusanastossa seuraavasti (Savolainen 1992, 30):
”Organisaation laatuun keskittynyt, kaikkien henkilöiden osallistumiseen perustuva johtamistapa, jonka päämää-
ränä on pitkäjänteinen tuottavuus asiakastyytyväisyyden kautta ja myös organisaation jäsenten ja yhteiskunnan
hyödyksi.”

Laatujohtamisen käsite liittyy kokonaisvaltaiseen laatuajatteluun, johon kuuluu asiakaslähtöinen laatu, laa-
dun merkitys johtamisessa, kaikkien vastuuta edellyttävä, organisaation tuottavuuteen vaikuttava toiminta (Sa-
volainen 1992, 30). Se on johtamistapa, joka perustuu organisaation kaikkien jäsenten osallistumiseen ja jonka
pitkän aikavälin tavoitteena on asiakkaiden tyytyväisyyden tuoma menestys sekä organisaation kaikkien jäsenten
ja yhteiskunnan hyöty (Metso 1999, 101).

Laatujohtamiseen kuuluu sekä laadunohjaus että laadunvarmistus. Siihen kuuluvat laatupolitiikka, laadun
suunnittelu ja laadun parantaminen. (ISO 9000 –standardiperhe 1994, 13.) Laatujohtaminen ei siten ole tekninen
toimenpide, vaan se nähdään johdon sitoutumisena koko toiminnan parantamiseen (Lascalles & Dale 1989, 3).
Lipposen (1993, 14) mukaan laatujohtamisessa johtaja ottaa omakohtaisen vastuun laatujärjestelmän kehittämi-
sestä sekä määrittää laatupolitiikalla kehittämistyölle suunnan ja strategian. Johtajan tehtävänä on motivoida ja
valmentaa henkilöstöä sekä yhteistyökumppaneita mukaan kehittämistyöhön.

Demingin (1986, 49 - 75) mukaan laatujohtamisessa kunnioitetaan henkilöstöä ja heidän yksilöllisiä erojaan,
jatkuvaa kehittämistä ja kouluttautumista sekä leadership-johtamista. Laatujohtamisessa painotetaan myönteisen



yhteistoiminnan merkitystä keskinäisen kilpailun sijaan sekä sitä, että työntekijöillä on mahdollisuus olla ylpeitä
työstään. Myös aidon tiimityöskentelyn, aidon yhteistyön ja "voittaja - voittaja"-suhteiden luomisen merkitystä
korostetaan laatujohtamisessa. Tärkeää on myös se, että työntekijöiden tulee voida työskennellä ei pelkoja sisäl-
tävässä yhteisössä. Demingin (1986) mukaan tavoite- ja tulosjohtamisessa käytettyjen suoritusarviointien ja nu-
meeristen tulostavoitteiden yksilöllinen asettaminen vie pohjan pois hyvältä yhteistoiminnalta ja pyrkimykseltä
tarkastella asioita kokonaisuuden kannalta. (Juuti 1998b, 49 - 50.)

Demingin (1986, 97) mukaan laatujohtaminen perustuu kolmeen perusperiaatteeseen, joita ovat laadun jat-
kuva kehittäminen, yhteistoiminta ja pyrkimys nähdä kaikki saman tiimin jäsenenä ja tieteellisten menetelmien
käyttö (Juuti 1998b, 50). Itse toimintamenetelminä ovat 14 periaatetta (Deming 1986, 24, 49, 89 - 92).

Laatujärjestelmä

Laatutyöstä puhuttaessa nostetaan usein esille erilaiset laatujärjestelmät. Laatujärjestelmällä tarkoitetaan (Leck-
lin 1997, 35, 37) rakennetta, jonka avulla johdon tahtotila viedään systemaattisesti organisaation läpi. Se on toi-
minnan pelisäännöt sisältävä osa johtamisjärjestelmää. Yksinkertaisimmillaan laatujärjestelmä on sitä, kun orga-
nisaatio kirjaa ylös yhteiset pelisäännöt, joita on sovittu noudatettaviksi yleisen laatutason turvaamiseksi (Hölttä
& Savonen 1997, 18). ISO (International Organisation for Standardization)-laatustandardin mukaan laatujärjes-
telmä on "laatujohtamisen toteuttamista varten tarkoitettu organisaation rakenne, vastuut, menettelyohjeet, pro-
sessit ja resurssit". Laatujärjestelmän avaintekijöitä ovat johdon vastuu, henkilöstö- ja materiaalivoimavarat,
laatujärjestelmän rakenne ja asiakasvuorovaikutus. (Kähkönen & Lipponen 1999, 12.) Laatujärjestelmän perus-
ajatuksena on toimia organisaation ennakkosuunnitelmana siitä, miten tulisi toimia asiakastyytyväisyyden saa-
vuttamiseksi, kilpailukyvyn turvaamiseksi ja organisaation suorituskyvyn eli taloudellisen ja toiminnallisen tu-
loksen varmistamiseksi (Anttalainen 1999, 34).

Laatukäsikirja

Laatukäsikirjassa kuvataan organisaation laatupolitiikka, organisaation rakenne, laatuvastuut ja –vahvuudet,
laatutavoitteet, laatujärjestelmä, laatukäytännöt sekä laatujärjestelmän sisältämän dokumentoinnin rakenne ja
jakelu (Hölttä & Savonen 1997, 19; Kähkönen & Lipponen 1999, 12 ). Usein organisaation laatutyö ymmärre-
tään laatujärjestelmän rakentamiseksi laatukäsikirjan avulla, ja pahimmillaan kehittämistyö loppuu siihen, että
laatukäsikirja ja sitä kautta nimellinen laatujärjestelmä on saatu valmiiksi.

Laatupalkinto

Laatupalkinto jaetaan organisaatiolle, joka tiettyjen kriteerien perusteella arvioituna täyttää standardit. Palkinto-
kriteerit pohjaavat tiettyihin perusarvoihin ja näkemyksiin, joiden voidaan katsoa tuovan esiin kokonaisvaltaista
laatuajattelua. Perusteet rakentuvat useampitasoisesti, ja arvioitavat alueet voidaan jakaa kolmeen luokkaan;
inhimilliset tekijät, prosessin johtaminen ja saavutetut tulokset. (Savolainen 1992, 31.) Laatupalkintoa haetaan
arvioimalla, kuinka hyvin oma organisaatio täyttää asetetut kriteerit (Karlöf 1995, 138). Laatupalkinnot liittyvät
tässä määrittelyssä paljolti aikaisemmin määritettyyn akkreditointiin.

Laatupalkinto myönnetään julkaistavien arviointiperusteiden mukaan yritykselle, jolla on takanaan useita
vuosia jatkunut kehittämistyö. Laatupalkinnon arviointiperusteet muodostavat työkalun, jonka avulla yritys voi
hahmottaa ja ymmärtää yrityksen kokonaistilannetta sekä mitata ja arvioida itse organisaation nykytilaa hyö-
dyntäen laatupalkintoperusteiden kysymyksiä.

Laatupalkinnon hakemista varten organisaatiossa laaditaan kirjallinen kuvaus toimintatavoista arviointialu-
eittain ja –kohdittain ja nostetaan samalla esille toiminnan vahvuuksia ja kehittämiskohteita. (Hölttä & Savonen
1997, 16.) Karlöfin (1995, 141) mukaan amerikkalaiset ja eurooppalaiset laatupalkinnot ovat merkinneet laatu-
prosessien jonkinasteista byrokratisoitumista. Ongelmana on lisäksi esiintynyt se, että laatupalkintoja on myön-
netty organisaatioille, joiden toiminnassa kuitenkin tiedetään olevan suuria puutteita.

Yleisimpiä laatupalkintoja ovat Euroopan laatupalkinto (The European Quality Award), USA:n kansallinen
laatupalkinto (Malcolm Baldrige National Award), Ruotsin laatupalkinto (Utmärkelsen Svensk Kvalitet) ja De-



ming-palkinnto (Japani). Suomen Laatukeskus on kehittänyt Suomen laatupalkinnon. (Kähkönen & Lipponen
1999, 13.)

Ensimmäinen Deming–palkinto on myönnetty 1951, USA:n kansallinen laatupalkinto on myönnetty ensim-
mäisen kerran 1987, Suomen 1991, Euroopan laatupalkinto 1992 ja Ruotsin laatupalkinto 1992. (Lipponen 1993,
74 –75.) Koulutusorganisaatioihin on myös kehitetty omia laatupalkintokriteeristöjä. Näitä sovelluksia ovat esi-
merkiksi Malcolm Baldrige Education Pilot Criteria (1995) ja Ruotsin laatupalkintosovellus (1995). Amerikassa
ja Englannissa on joillakin korkeakouluilla omat laatupalkintonsa. Suomessa eräänä laatupalkintoihin rinnastet-
tavana hankkeena voidaan pitää Valkosen (1994) kehittämää ammattikorkeakoulujen toimilupakriteerien koko-
naisuutta. (Vaso 1998a, 133.)

Laatupiiri

Laatupiireillä tarkoitetaan samaa työtä tekeviä tai samaan työpisteeseen kuuluvia työntekijöitä, jotka kokoontu-
vat säännöllisesti ja vapaaehtoisesti määrittelemään ja ratkomaan omaan työhönsä, laatuun ja tuottavuuteen liit-
tyviä ongelmia. Laatupiirejä käytetään useissa eri laatufilosofioissa. (Savolainen 1992, 34.)

Laatusuunnitelma

Laatusuunnitelma kuvaa laatukäytännöt, voimavarat ja toiminnat. Menettelyohjeet määrittelevät ja täsmentävät
kirjallisesti toimintojen tarkoituksen ja laajuuden asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi. Ohjeiden tulee olla yhtei-
sesti hyväksyttyjä ja ymmärrettäviä. (Kähkönen & Lipponen 1999, 12.)

Sertifiointi, sertifikaatti

Sertifiointi on vaatimusten mukaisuuden osoittamista todistuksella tai merkillä. Siinä verrataan organisaation
dokumentoinnin sisältöä sovelletun standardin vaatimuksiin ja arvioidaan pistokokein, toimiiko organisaatio
myös käytännössä kuvaamallaan tavalla. (ISO 9000 –standardiperhe 1994, 31.) Sertifiointi on määritettyjen vaa-
timusten mukaisuuden todentamista merkillä tai todistuksella (Liukko 1999, 15).

Usein laatujärjestelmälle haetaan ulkopuolisen asiantuntijan virallista hyväksyntää eli laatusertifikaattia.
Asiantuntijat tutkivat ennen sertifikaatin myöntämistä yhteisön toiminnan ja laatujärjestelmän vastaavuuden.
Sertifikaatin myöntämisen jälkeen ulkopuolisia auditointeja tehdään säännöllisin väliajoin. Sertifikaatin voi
myöntää jokin standardisoimisorganisaatio (esimerkiksi Suomen standardisoimisliitto), tai sen voi myös myön-
tää organisaation pääasiakas tai yhteisö itse. (Hölttä & Savonen 1997, 19.)

Sertifiointielinten pätevyyttä varmennetaan eli akkreditoidaan yritysten laatujärjestelmien sertifiointia vas-
taavalla tavalla ja akkreditoidut sertifiointielimet saavat pätevyydestään akkreditointitodistuksen (ISO 9000 –
standardiperhe 1994, 31).

Total Quality Control ja Total Quality Management

Käsitteen ”Total Quality Control” (TQC) toi ensimmäisenä esille Feigenbaum (Silén 1998, 38). TQC-käsitteellä
haluttiin kuvata laatukäsitteen laajenemista tuotanto-osastoilta suunnitteluun, hankintaan, kunnossapitoon ja
edelleen myyntiosastoille saakka. Lisäksi sana ”valvonta” koettiin tarpeelliseksi korvata sanalla ”ohjaus”, koska
ohjaukseen sisältyy ajatus tavoitteen asettamisesta ja suorituksen vertaamisesta tavoitearvoon. (Kivimäki-
Kuitunen & Hedman 1997, 89.)

1980-luvulla sai TQC uuden kehityssuunnan ja sisällön, sillä näkökulma muuttui yritysjohdon näkökulmak-
si. Tällöin yritysjohto osallistuu yhä aktiivisemmin järjestelmälliseen laatutyöskentelyyn, ja TQC muuttui Total
Quality Managementiksi (TQM), jolla tarkoitetaan kokonaisvaltaista laatujohtamista. (Kivimäki-Kuitunen &
Hedman 1997, 89.) TQM sisältää pitkän tähtäimen kokonaisvaltaisen johtamisstrategian ja organisaation kaikki-
en jäsenten osallistumisen, organisaation itsensä, sen jäsenten, sen asiakkaiden ja koko yhteiskunnan eduksi.
(ISO 9000 –standardiperhe 1994, 13).



TQC– ja TQM-järjestelmien perusperiaatteet ovat samoja, mutta painotukset vaihtelevat (Silén 1998, 40).
TQM:ssa laatukäsite on laajentunut, ja sisäisten toimintojen rinnalle on tullut voimakkaasti asiakaskeskeisyys
(Lecklin 1997, 21.) TQM:sta käytetään Suomessa nimityksiä laadunhallinta, kokonaisvaltainen laatujohtaminen
tai laatujohtaminen. (Silén 1998, 40.)



Muuttujat, jotka eivät sisälly faktorikäsittelyyn ja niiden korrelaatiot faktoreittain Liite 6.

Kokonaisuus (faktori) Muuttuja (nro) Korrelaatio
Osaamisresurssien kehittäminen ja pal-
kitseminen (ES1)

Minulla on työssäni mahdollisuus kehittää
itseäni (5)

.388

Voimavarojen vapauttaminen (ES2) Uskallan kyseenalaistaa yksikköni työsken-
telytapoja (8)

.471

Etsin vaihtoehtoisia toimintatapoja suorittaa
työtäni (9)

.319

Ammatti-identiteetin kehittymisen tu-
keminen (ES3)

Teen työni mahdollisimman hyvin, jotta
minulle jatkossa annetaan yhä vaativampia
tehtäviä (18)

.277

Vuorovaikutuksessa kehittyvän uran
mahdollistaminen (ES4)

Yksikköni päätöksenteko on keskitettyä (20) -.252

Vuorovaikutuksessa kehittyvän uran
mahdollistaminen (ES4)

Koen, että tiedonkulku on yksikköni sisällä
on avointa (21)

.129

Osaamisen ja sen kehittymisen arviointi
(ES6)

Tekemieni virheiden huomaaminen voi kes-
tää kauan (33)

-.399

Työhön sitoutuminen (ES7) Suoritan annetut tehtävät vastuuntuntoisesti
(36)

.279

Muutosvaatimukset (ST1) Työmääräni on lisääntynyt ammattikorkea-
koulun myötä (45)

.408

Kohtaan työssäni lähes päivittäin uusia asi-
oita (46)

.024

Työn aiheuttama psyykkinen kuormitus
(ST2)

Koen, että työmääräni on sopiva (48) -.528

Työtahtini on viime vuosina pysynyt ennal-
laan (49)

-.310

Työn kehittävät piirteet (TK1) Yksikköni toiminnan kehittämiskohteista
sovitaan esimiestasolla (58)

-.217

Vuorovaikutuksessa oppimisen mahdol-
lisuudet (TK2)

Arvioin yhdessä työtovereideni kanssa
osaamistani (64)

.442

Vaikuttamismahdollisuudet (TK3) Kehitysaloitteilta odotetaan yksikössäni
tiettyä määrämuotoista formaattia (69)

-.209

Työn arvostus (TK4) Se, että teen työni hyvin, vaikuttaa palkkaani
tai muihin palkkioihin (72)

.241

Jos saisin saman palkan jostakin toisesta
työstä, vaihtaisin työpaikkani heti (75)

-.495

Työroolin kannustearvo (TK5) Yksikössäni on liian vähän työntekijöitä
työtehtäviin nähden (41)

-.208

Tuotanto-, prosessi- ja valmistuslaatu
(LA2)

Työtehtävät tehdään pääsääntöisesti huolelli-
sesti (100)

.438

Virheiden tekeminen on sallittua (103) .275
Laatutyön nykytilanne (LA7) Yksikössä tehtävää laatutyötä ohjataan yksi-

kön ulkopuolelta (136)
-.211

Yksikön henkilöstö hallitsee vaihtoehtoisia
laatutyön menetelmiä (137)

.438

Yksikössä käytetään mielellään ulkopuolisia
konsultteja (138)

.140
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