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ESIPUHE 

Tämä väitöskirja syntyi siksi, että olen herkkäuskoinen yllytyshullu. Ensisysäyk-

sensä se sai junan käytävällä pimeänä talviaamuna vuoden 2014 alussa, jolloin 

tuleva väitöskirjaohjaajani dosentti Petri Virtanen ylipuhui minut jatkotutkimuk-

sen tekoon kuolemattomilla sanoillaan ”sä olet jo päässyt hyvään alkuun, ja väi-

töskirja syntyy aika vaivattomasti”. Minä hullu uskoin. 

Toisaalta, mahdollisuus tehdä mielenkiintoista tutkimusta oli liian herkullinen 

ohitettavaksi. Olin saanut esimakua Turun kaupungin organisaation tutkimisesta 

aiemman MBA-työni yhteydessä, ja sen pohjalta työnantaja oli tilannut minulta 

sisäistä konsultaatiota. Olin oman toimen ohella mukana Turun kaupungin mat-

riisimaisten toimintojen luomisessa, käyttöönotossa, seurannassa ja arvioinnissa. 

Minulla oli ohittamaton mahdollisuus yhdistää työ ja tutkimuksen tekeminen. 

Tutkimusprosessin kestoa voi katsoa muutamasta näkökulmasta. Ensimmäi-

sen artikkelin aineisto on vuodelta 2011, mutta varsinaisen väitöskirjan teon aloi-

tin vuonna 2014, jolloin myös ensimmäinen artikkeli julkaistiin. Sen jälkeen sain 

julkaistua artikkeleita tasaisen vauhdin taulukon mukaisesti eli yhden vuodessa. 

Olen siihen tyytyväinen, sillä tutkimukseen liittyvä kirjoitustyö on tehty vapaa-

ajallani. Tätä tutkimusta ja sen artikkeleita onkin kirjoitettu uimahallien kahvi-

oissa, junissa, lasten liikuntapaikkojen odotustiloissa, olohuoneen sohvalla, kodin 

keittiön pöydän ääressä sekä takapihan aurinkotuolissa keskellä parasta loma-

kautta muutamia turhan tutuiksi tulleita paikkoja mainitakseni. 

Edellä mainittu ei olisi ollut millään mahdollista, ellen olisi saanut korvaama-

tonta apua akateemisesta maailmasta. Dosentti Petri Virtanen ansaitsee erityiskii-

tokset kahden artikkelin kanssakirjoittajana sekä väitöskirjani toisena ohjaajana 

antamastaan ripeästä, positiivisesta ja tarkkasilmäisestä palautteesta sekä kirjoi-

tusavusta. Suurkiitos myös professori Jari Stenvallille, jonka neuvot, kannustus 

ja käytännön apu toisena väitöskirjaohjaajana ovat mahdollistaneet turkulaisen 

virkamiehen tutkimuksen teon Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. 

Haluan erikseen kiittää Turun kaupunkia mahdollisuudesta tehdä tutkimusta 

omassa organisaatiossa. Samalla haluan kiittää kaikkia tähän työhön joko tietoi-

sesti tai tietämättään vaikuttaneita työkavereita ja kollegoja. Teidän kaikkien ni-

meltä luetteleminen on sula mahdottomuus, ja toisaalta luettelematta jättäminen 



huutava vääryys, mutta toivon teidän tunnistavan itsenne. Turun kaupungilla on 

oivallista jengiä, joiden kanssa on ilo tehdä työtä. Lisäksi haluan kiittää Tampe-

reen kaupungin Tiederahaston toimikuntaa väitöskirjan painatuskustannuksiin 

myönnetystä apurahapäätöksestä. 

Työn, perhe-elämän, tutkimuksen ja muiden omien sekä lasten harrastusten 

yhteensovittaminen ei ole aina ollut yksinkertainen yhtälö ratkaistavaksi. Suurim-

mat kiitokset ansaitseekin rakas puolisoni Jutta, joka on kannustanut ja tukenut 

minua aina niinä hetkinä, jolloin olen epäillyt koko väitöskirjaurakan mielek-

kyyttä. En osaa muotoilla sanoja niin kauniiseen muotoon, kuin tämän kiitoksen 

lausuminen ansaitsisi. Minä rakastan sinua. 

Lisäksi haluan sanoa kiitos, ja anteeksi, rakkaille lapsillemme Patrikille, Ma-

tiakselle ja Lotalle. Te olette maksaneet tästä työstä korkeimman hinnan. Aivan 

liian monesti olen joutunut pyytämään teitä olemaan hiljempaa tai siirtymään si-

vummalle saadakseni itselleni kirjoitusrauhaa, vaikka teidän iloiset elämän äänet 

ovat samalla minun elämäniloni lähde. 

Turussa, keittiön pöydän ääressä, 4.6.2017 

Mikko Pakarinen 

  



TIIVISTELMÄ 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan matriisimaisten toimintojen käyttöönottoa ja 

toimintaa osana suuren suomalaisen kunnan, Turun kaupungin, toiminnan uudis-

tamista. Aihetta lähestytään kolmesta näkökulmasta, joita ovat matriisimaiselle 

toimintatavalle asetetut tavoitteet, huomioitavat kokonaisuudet matriisimaisten 

rakenteiden käyttöönottamisessa ja johtamisessa, sekä näyttö matriisirakenteiden 

hyödyistä ja haitoista julkishallinnon organisaatioissa. 

Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus, jossa on käytetty hyväksi monipuo-

lisia aineistoja sekä tutkimusmenetelmiä. Tutkimus koostuu synteesiosasta sekä 

neljästä alkuperäisestä tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäyneestä osatutkimuk-

sesta. Synteesi kokoaa laajemman tarkastelun tutkimusaiheesta sekä syventää 

osatutkimusten pohjalta matriisimaista toimintatapaa ja sen käyttöönottoa osana 

suomalaisen suuren kaupungin toimintamalliuudistusta. 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että Turun kaupungin toi-

mintamalliuudistukselle, ja sen osana matriisimaisille toimintatavoille, asetetut 

tavoitteet ovat hyvin yleistettävissä julkisen sektorin organisaatioiden uudistami-

sen tavoitteisiin sekä yleisesti matriisimaisille rakenteille asetettuihin tavoittei-

siin. Tässä tutkimuksessa esitetään kuuden eri ulottuvuuden malli, joka on tarpeen 

huomioida julkisen sektorin organisaatiossa matriisimaisten rakenteiden käyt-

töönotossa ja johtamisessa. Strategia, rakenne, prosessit, resurssit, henkilöstö ja 

palkitsemiskäytännöt korostuvat, ja niiden implementoinnin keskiössä on eri 

ulottuvuuksiin liittyvän muutoksen järjestelmällinen johtaminen. Matriisiraken-

teista on haettu apua ja ratkaisua monenlaisissa tilanteissa ja julkissektorin orga-

nisaatioissa eri puolilla maailmaa. Yleisesti ottaen matriisirakenteella saavutetut 

hyödyt ovat usein jääneet julkisen sektorin organisaatioissa tulkinnanvaraisiksi. 

Paras näyttö saavutetuista hyödyistä julkisen sektorin organisaatioissa löytyy pie-

nimuotoisemmista matriisimaisista yhteistyörakenteista, kuten poikkihallinnolli-

sista tiimeistä. Tämän tutkimuksen valossa julkisen sektorin organisaatioissa olisi 

kannattavinta tarkastella poikkihallinnollisten tiimien optimaalista hyödyntä-

mistä organisaation rakenteelliselle muutokselle asetettujen tavoitteiden saavut-

tamiseksi. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että tämän tutkimuksen tulokset vah-



vistavat aiempien tutkimusten tuloksia, ja Turun kaupungin omaksuman matrii-

simaisen toimintatavan tunnistetut hyödyt ja haitat ovat hyvin samanlaisia mitä 

muualla sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa. 

Tämän tutkimuksen teoreettinen merkitys löytyy pääosin aiemmin tehdyn tut-

kimuksen tuloksia vahvistavasta ulottuvuudesta. Suomalaisen julkisen sektorin 

organisaation uudistaessa toimintamalliaan ja ottaessa sen osana matriisimaisia 

toimintatapoja ja rakenteita käyttöönsä, tavoittelee se hyvin samankaltaisia hyö-

tyjä, ja törmää se hyvin samankaltaisiin muutosprosessin haasteisiin, mitä muut 

organisaatiot maailmalla. Tutkimuksen anti suomalaisen julkishallinnon organi-

saatioiden käytännön kehittämiselle näkyy nimenomaan suuren julkisen sektorin 

organisaation sisäisten toimintatapojen kehittämisessä. 

Avainsanat: matriisirakenne, poikkihallinnolliset tiimit, julkinen sektori, kunta, 

toimintamalliuudistus, Turun kaupunki 

 



ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the implementation of a matrix-like op-

erations model as part of the management and operations reformation of a large 

Finnish municipality, and in a broader sense, as part of the management develop-

ment of public administration. The topic is approached from three viewpoints: 

What is being pursued by implementing the matrix model as part of the refor-

mation of the City of Turku management and operations model; what should be 

observed by a public administration organization in implementing and managing 

the matrix structures; and in which situations have public administration organi-

zations decided on the matrix structures and what kind of evidence is there of the 

achieved benefits? 

The nature of the study is a case study. Data and methods used are versatile. 

The research consists of synthesis and four original peer-reviewed articles. Syn-

thesis combines broader examination of topic and deepens the adoption and im-

plementation of matrix-like structures and management as part of the manage-

ment and operations reform of Finnish local authority. 

Based on research results it can be argued that the objectives set for manage-

ment and operations reform of City of Turku, and the adoption of matrix-like 

structures as part of that, are generally applicable for objectives set for other pub-

lic administration reformation and adoption of matrix structures in general. This 

research presents a model of six different dimensions which should be observed 

when implementing and managing matrix structures in a public sector organiza-

tion. Strategy, structure, processes, resources, personnel, and reward practices 

stand out, and at the core of their implementation is managing the change which 

is related to different dimensions. The matrix model has been looked at as a help-

ful solution in various situations and public administration organizations all over 

the world. However, the proven utility of matrix is often left unclear. Best evi-

dence of benefits found is linked in small-scale matrix-like cooperation structures, 

such as cross-functional teams. In the light of this research it would be useful to 

study the optimal use of cross-functional teams as a method to reach the objec-

tives set for structural changes of public sector organizations. In general, this 



study confirm the results of earlier research made, and the advantages and disad-

vantages identified in adoption and implementation of matrix-like structures and 

matrix management in City of Turku are very same as in other public and private 

sector organizations. 

The theoretical significance of this study lies mainly in the way it supports the 

findings of earlier research. When a Finnish public sector organization reforms 

its operational model and, as a part of this, implements matrix-like management 

and operations models and structures, the organization is seeking similar benefits 

and meeting similar challenges during the change process as other organizations 

around the world. The research results can also be utilized more widely in specif-

ically researching Finnish public sector organizations, and in the development of 

internal functions of large public sector organization. 

Keywords: Matrix structure, cross-functional teams, public sector, local author-

ity, local government management reform, City of Turku 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimusaiheen taustaa 

Tämän väitöskirjan tarina alkaa kahden Turun kaupungin virkamiehen välisestä 

kokouksesta vuonna 2011. Organisaatiossa oli tunnistettu tarve selvittää matriisi-

organisaation ja matriisijohtamisen mahdollisuuksia osana kaupungin johtamista. 

Tehtäväanto oli avoin; selvitä miten linjaorganisaation johtaminen ja osittain 

poikkihallinnollisesti jo tehtävä työ olisi mahdollista sovittaa yhteen organisaa-

tiota parhaalla tavalla palvellen. Varttuneempi virkamies lähetti nuoremman sel-

vittelemään asiaa. Tulokset oli määrä hyödyntää osana kaupunkiorganisaation 

toimintamalliuudistusta. Eipä aavistanut nuorempi byrokraatti mille polulle astui. 

Vastaavanlaisia tehtäväantoja on annettu organisaatioissa maailman sivu. Suo-

malainen julkishallinto ei ole poikkeus. Syykin on selvä: kuntien toimintaympä-

ristö on ollut rajussa myllerryksessä jo pidempään. Ulkoiset ja sisäiset muutos-

voimat pakottavat julkisen sektorin organisaatioita, kuten kuntia, kehittämään 

omaa toimintaansa, jotta ne pystyvät vastaamaan muutospaineisiin (Stenvall ja 

Virtanen 2015; Virtanen ja Vakkuri 2015). Erilaisia julkishallintoon ja erityisesti 

kuntiin vaikuttavia muutosvoimia on löydettävissä lukuisia, kuten väestöraken-

teen muutokset ja epätasapaino, työpaikkojen ja osaamisen keskittyminen, kunta-

valtio-suhteen kehittyminen, julkisen talouden haasteet, palveluiden järjestämi-

seen ja tuotantoon liittyvä monimuotoistuminen ja sen mukanaan tuoma proble-

matiikka, kuntayhteistyön tarpeet ja kuntarakenteiden muutokset, yhteiskunnan 

digitalisoituminen, yhteiskunnan mediallistuminen, jatkuvan kehittymisen tarve, 

vapaaehtoistyön merkityksen kasvu, yhteiskunnallisen hyvinvoinnin eriarvoistu-

minen, omistusrakenteiden muutokset sekä keskittymät, jotka muodostavat met-

ropolialueen ja maakuntakeskuksia. (Mm. von Bruun 2005, 7–8; Halonen ja Piip-

ponen 2011, 43, 67–68; Haveri ym. 2015; Helin 2010, 4; Kaarakainen ym. 2010, 

9–11; Mäntysalo ym. 2010, 7–8; Niemelä ym. 2016, 12; Nyholm ym. 2016; Turk-

kila 2002, 5–6). Viimeisimpänä muutosprosessina on koko julkista sektoria ra-

visteleva maakunta- ja sote-uudistus, joka koskettaa satojen tuhansien ihmisten 

työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. 
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Toimintaympäristön raju muutos on muuttanut tapaa ajatella organisaatioita ja 

niiden johtamista. Tänä päivänä monet julkissektorin organisaatiot, kuten suuret 

kaupungit, ovat muodoltaan hybridiorganisaatioita, konserneja, jotka muodostu-

vat omasta organisaation sisäisestä tukitoiminnasta, omasta palvelutuotannosta, 

palvelua tuottavista kokonaan tai osin omistetuista liikelaitoksista, konserniyhti-

öistä, palvelutuotannon ostopalveluista sekä erilaisista kumppanuuksista. Organi-

saatioiden sisällä ja välillä toimii ja työskentelee lukuisia virallisia ja epävirallisia 

verkostoja, ryhmiä ja kokoonpanoja, jotka järjestävät, koordinoivat, suunnittele-

vat ja tuottavat erilaisia palveluja sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Tämä moni-

mutkainen toimintaympäristö ja sen tueksi luotu organisaatiorakenne aikaansaa 

tarpeen johtaa julkisen sektorin organisaatioita kompleksisina systeemeinä, jossa 

eri osat ja toimijat vaikuttavat toisiinsa. Jotta organisaatio kykenee vastaamaan 

muuttuvaan toimintaympäristöön ja sen aiheuttamiin sisäisiin ja ulkoisiin painei-

siin, on vastauksia haettu mm. yksityisen puolen johtamis- ja organisointikäsit-

teistä ja toimintamalleista, kuten matriisirakenteesta (mm. Pollitt ja Bouckaert 

2011). 

Matriisirakenne on omaksuttu takaisin erityisesti suuriin, kansainvälisiin or-

ganisaatioihin (mm. Galbraith 2009, Goold ja Campbell 2003; Gottlieb 2007; 

Kesler ja Kates 2011). Suurin osa matriisiorganisaatioita koskettavasta tutkimuk-

sesta keskittyy yritysmaailmaan. Julkishallinnossa matriisirakenne ei ole näytel-

lyt yhtä merkittävää roolia, vaikka matriisirakenteet eivät ole vieraita sielläkään 

(Pakarinen ja Virtanen 2017). Suomen julkishallinnossa matriisiorganisaatiota on 

ajettu viime vuosina sisään muodostettaessa työ- ja elinkeinoministeriötä (ks. 

Koskimies 2010), ja sittemmin matriisi on ollut ajankohtainen julkishallinnon 

puolella esimerkiksi sairaaloiden toimintaa uudelleen organisoitaessa (ks. Teva-

meri ja Kallio 2009, Tevameri 2012, Tevameri ja Virtanen 2013). Kuntien toi-

minnassa matriisirakenteesta löytyy esimerkkejä ristiriitaisen vastaanoton saa-

neesta Lahden sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiouudistuksesta eli vuosina 

2001–2004 toiminnassa olleesta Lahden mallista (Jylhäsaari 2009, 140). Lisäksi 

kuntien prosessimaista toimintaa tarkasteltaessa on Jyväskylän organisaatiouu-

distuksessa hahmotettu konserni- ja palveluorganisaatio matriisimaisesti ydinpro-

sesseja ja jatkuvaa kehittämistä tukevaksi (Kenni ja Asikainen 2011, 67). Tuo-

reimpana esimerkkinä erityisesti poikkihallinnollisten tiimien kautta havitelta-

vasta paremmasta asiakaslähtöisyydestä, kokonaisnäkemyksestä ja toiminnan te-

hostamisesta voidaan pitää Rauman kaupungin suunnittelemaa organisaatiouu-

distusta (Rauman kaupunginhallitus 2016).  
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Tämän tutkimuksen kannalta olennainen toiminnan organisointimuoto on mat-

riisirakenne. Tutkimus täyttää akateemisessa keskustelussa havaittua aukkoa mat-

riisirakenteen käyttöönotosta julkishallinnon organisaatiossa, tässä tapauksessa 

suuressa suomalaisessa kaupungissa. Empiirisenä tutkimuskohteena on Turun 

kaupunki, jonka toimintamalliuudistuksen osana on käyttöönotettu organisaation 

sisäinen matriisimainen toimintatapa, joka pitää sisällään poikkihallinnollisten 

tiimien toiminnan. 

Tutkimus linkittyy osaksi Turun kaupungin toimintamalliuudistuksen valmis-

telua ja toimeenpanoa. Toimintamalliuudistuksen valmistelu aloitettiin vuonna 

2011, ja organisaatiorakennetta ja toimintaa koskevat hallinnolliset muutokset as-

tuivat voimaan vuoden 2013 alusta. Toimintamalliuudistuksen osana kaupungissa 

tunnistettiin matriisimaisiksi toiminnoiksi talouspalvelut, lakipalvelut, henkilös-

töpalvelut, viestintä ja markkinointi sekä kehittäminen. Tavoitteena poikkihallin-

nollisten toimintojen organisoinnilla ”soveltuvin osin matriisimaisella tavalla” oli 

varmistaa johdon tukiresurssit sekä lisätä tuottavuutta ja palveluiden laatua. (Tu-

run kaupunginvaltuusto 2012, 11). Sittemmin Turun kaupungissa on luotu myös 

hankintojen kehittämiseen liittyvä ns. hankintamatriisi sekä tilojen hallintaan kes-

kittyvä ns. tilamatriisi, mutta nämä toiminnot eivät sisälly tutkimukseen. 

1.2 Tutkimuskysymykset, lähestymistavat ja rajaukset 

Tämä tutkimus tarkastelee matriisimaisten toimintojen tunnistamista, käyttöönot-

toa ja toimintaa osana suuren suomalaisen kunnan toiminnan uudistamista. Tut-

kimuksessa vastataan kolmeen tutkimuskysymykseen: 

 Mitä matriisimaisen toimintatavan käyttöönotolla tavoitellaan Turun 

kaupungin toimintamalliuudistuksen osana?  

 Mitä julkishallinnon organisaation täytyy huomioida matriisimaisten 

rakenteiden käyttöönottamisessa ja johtamisessa?  

 Minkälaisissa tilanteissa matriisirakenteisiin on päädytty julkishallin-

non organisaatioissa, ja mitä näyttöä niillä saavutetuista hyödyistä on 

olemassa? 

Tutkimuksen kokoelmaosan tutkimuskysymykset eivät ole täysin samoja kuin 

neljän osatutkimusten tutkimuskysymykset, mutta osatutkimukset tuovat vas-

tauksia tutkimuskysymysten teemoihin. Osatutkimusten tutkimuskysymykset on 
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esitelty myös tiivistelmien yhteydessä, kappaleissa 4.1–4.4. Synteesiosan tutki-

muskysymysten eroavuus selittyy tutkimuksen pragmaattisella lähestymistavalla. 

Kysymystenasettelulla pyritään yhdistämään teoria ja käytäntö helposti sovellet-

tavaan ja hyödynnettävään muotoon.  

Kokoelmaosa tarkastelee tutkimusaihetta laajempana kokonaisuutena, ei aino-

astaan osatutkimusten yhteenvetona. Tutkimusaihetta tarkastellaan kolmesta nä-

kökulmasta, jotka kuvataan kuviossa 1. 

 

Kuvio 1.  Tutkimuksen kolme näkökulmaa tutkimusaiheen tarkastelussa 

Ensimmäinen näkökulma tarkastelee matriisimaiselle toimintatavalle asettuja ta-

voitteita suomalaisen kunnan eli Turun kaupungin uudistamisen osana. Tässä yh-

teydessä käydään läpi mitä toimintamalliuudistuksella ja sen osana matriisimai-

sen toimintatavan käyttöönotolla on haettu, ja miten se on kytkeytynyt osaksi laa-

Matriisimainen 
toimintatapa 

kuntaorganisaation 
uudistamisen osana

Matriisimaisen 
toimintatavan 

tavoitteet 
(osatutkimukset 

1 ja 2)

Matriisimaisen 
toimintatavan 

käyttöönotto ja 
johtaminen 

(osatutkimukset 
2 ja 3, osin 1)

Matriisimaisten 
toimintatapojen 
hyödyt ja haitat 
(osatutkimus 4, 

osin 2 ja 3)
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jempaa organisaatiorakenteen ja organisaation käytännön johtamisen kehittä-

mistä. Samassa yhteydessä tarkastellaan tiivistetysti asetettuja muutostavoitteita 

suhteessa teoreettisen viitekehyksen tarjoavaan uuden julkisjohtamisen (New 

Public Management eli NPM) paradigmaan. Viitekehyksenä julkisen sektorin 

tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen on ajankohtainen alati kompleksi-

semmassa julkishallinnon toimintaympäristössä, jossa sisäiset ja ulkoiset toimijat 

kietoutuvat yhteen ja ovat keskenään vuorovaikutuksessa sekä riippuvaisia toisis-

taan. 

Toiseksi tutkimusaihetta lähestytään siitä näkökulmasta, mitä matriisimaisten 

rakenteiden käyttöönottamisessa ja käytännön johtamistyössä täytyy kyetä huo-

mioimaan osana kunnan toimintamallin muutosta. Tämä on tärkeää siksi, että jul-

kishallinto on toimintaympäristönä erilainen mitä yksityiset yritykset, joissa mat-

riisirakenne on yleisempi. Samassa yhteydessä korostuvat muutosjohtamisen ja 

matriisijohtamisen lainalaisuudet sekä kyky ratkoa ristiriitatilanteita ja oppia or-

ganisaationa. Johtamisen käsitteen osalta on syytä korostaa, että tutkimus paneu-

tuu johtamiseen käytännön toimintana eikä käsite-teoreettisena tarkasteluna. 

Kolmas tutkimuskysymys sitoo empiiristä osiota tiukemmin osaksi muualla 

julkishallinnossa tehtyä matriisirakenteita koskevaa tutkimusta, tukien ja syven-

täen tämän tutkimuksen kokonaisuutta. Vastauksia etsitään siihen, minkälaisissa 

tilanteissa matriisirakenteisiin on julkihallinnon organisaatioissa päädytty, ja mitä 

näyttöä käyttöönotolla saavutetuista hyödyistä ja haitoista on olemassa. 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu kokoelmaosasta eli synteesistä sekä tutkimuksen neljästä alku-

peräisestä artikkelista eli osatutkimuksesta. Synteesin toisessa osassa esitellään 

tutkimuksessa käytetyt aineistot ja menetelmät. Kolmannessa osassa tarkastellaan 

matriisimaista toimintatapaa keinona vastata ajan haasteisiin julkisella sektorilla. 

Siinä pureudutaan julkisen sektorin toimintaympäristön muutoksien aiheuttamiin 

vaikeuksiin, matriisiorganisaatioon rakenteena, siinä yleisesti tunnistettuihin hyö-

tyihin ja haittoihin, kuten konflikteihin organisaation sisällä sekä matriisissa työs-

kentelyn vaatimiin taitoihin. Neljännessä luvussa esitellään osatutkimusten tiivis-

telmät ja keskeiset tulokset. Viides luku syventää edellä mainittujen osatutkimus-

ten pohjalta matriisimaista toimintatapaa ja sen käyttöönottoa osana suomalaisen 

suuren kaupungin toimintamalliuudistusta. Kokoelmaosan viimeisessä eli kuu-

dennessa luvussa esitetään tutkimuskokonaisuuden johtopäätökset ja pohdinta 
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sekä mahdolliset jatkotutkimusaiheet. Tutkimuksen toinen osa käsittää neljä al-

kuperäistä osatutkimusta, jotka on julkaistu vertaisarviointia käyttävissä tieteelli-

sissä julkaisusarjoissa. 
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2 TUTKIMUSAINEISTOT JA 
TUTKIMUSMENETELMÄT 

2.1 Tapaustutkimus lähestymistapana tässä tutkimuksessa 

Tätä tutkimusta voidaan pitää tapaustutkimuksena. Tutkimuksessa pyritään tuot-

tamaan yksityiskohtaista tietoa matriisimaisen toimintatavan käyttöönotosta ja 

omaksumisesta osana Turun kaupungin toimintamalliuudistusta. Tutkimuksen 

avulla pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan syvällisesti yksittäisiä tapauksia 

niiden erityisessä kontekstissa, ja hakea tietoa ilmiöön liittyvän toiminnan dyna-

miikasta, mekanismeista, prosesseista ja sisäisistä lainalaisuuksista sellaisella ta-

valla, että tutkimuksen tuloksilla voidaan osoittaa olevan laajempaa merkitystä ja 

siten jonkinlaista yleistettävyyttä tai siirrettävyyttä (Saaranen-Kauppinen ja Puus-

niekka 2006). Tämä tutkimus pitää sisällään tutkimusstrategiana myös toiminta-

tutkimuksen elementtejä, sillä tutkija osallistuu tutkimuskohteena olevan Turun 

kaupungin organisaation toimintaan omalla aktiivisella panoksellaan (mm. Kuula 

2006).  

Tutkimuksen kohteena on Turun kaupunki ja toimintamalliuudistuksen yhtey-

dessä käyttöönotettu matriisimainen toimintatapa. Toimintamalliuudistuksen val-

mistelua tehtiin vuosina 2011–2012, ja hallinnolliset muutokset astuivat voimaan 

vuoden 2013 alusta. Matriisimainen toimintatapa nähtiin yhtenä koko kaupungin 

johtamista tukevana ratkaisuna erityisesti toimialojen ja konsernihallinnon joh-

don tukitoimintojen järjestämisen näkökulmasta. Asiantuntijapalveluiden resurs-

sit oli määrä arvioida ja määritetyt palvelut organisoida soveltuvin osin matriisi-

malliin tarkoituksenmukaisella tavalla (Turun kaupunginvaltuusto 2012). Tutki-

muksen kokonaisuus rakentuu pääosin yhden tapauksen kautta saadulle tutkimus-

tiedolle (osatutkimukset 1, 2 ja 3). Osatutkimus 4 on luonteeltaan teoreettinen 

osatutkimus, jossa ei ole käytetty muiden osatutkimuksien empiiristä aineistoa. 
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2.2 Osatutkimuksissa käytetyt aineistot ja menetelmät 

Matriisimainen toimintatapa tutkimuksen viitekehyksenä ja Turun kaupungin toi-

mintamallin uudistus empiirisenä tutkimuskohteena ovat monimerkityksellisiä ja 

moniulotteisia ilmiöitä. Tutkimuksen toteuttaminen monen erilaisen tutkimusme-

netelmän avulla perusteltua, koska tutkimuksen tavoite liittyy hallinnonuudistuk-

sen osakokonaisuuden hallintaan. Osatutkimuksissa tutkimuskohdetta onkin tar-

kasteltu eri näkökulmista käyttämällä erilaisia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia 

tutkimusmenetelmiä sekä -aineistoa. Tutkimuksessa voidaan sanoa sovelletun 

sekä menetelmä-, aineisto-, että tutkijatriangulaatiota (ks. Shank 2006, 113−114). 

Triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisten aineistojen, menetelmien, teorioiden ja tut-

kijoiden yhdistämistä tutkimuksessa (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 143). 

Tutkimusaineistoon liittyvällä triangulaatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä 

sitä, että aineistoa on kerätty useasta eri lähteestä tai monelta eri ryhmältä (Denzin 

1978; Tuomi ja Sarajärvi 2002). Menetelmätriangulaatiolla puolestaan tarkoite-

taan sitä, että tutkimusaineiston hankinnassa on käytetty useita tiedonhankinta-

menetelmiä, kuten haastatteluja ja kyselyjä (Eskola ja Suoranta 1998, 69–70). 

Menetelmätriangulaation käyttöä voidaan perustella sillä, että yksittäisellä tutki-

musmenetelmällä ei tavoiteta riittävän kattavaa kuvaa tutkittavasta kohteesta. 

Yksi tutkimusmenetelmä kuvaa kohdetta vain tietystä näkökulmasta, jolloin use-

amman menetelmän käytöllä on mahdollisuus parantaa tutkimuksen luotetta-

vuutta. (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2006). Osatutkimuksien aineistot ja 

käytetyt tutkimusmenetelmät on kuvattu tarkemmin taulukossa 1. 

Tutkijatriangulaatio näkyy tutkimuksessa siinä, että osatutkimukset 3 ja 4 on 

kirjoitettu kahden tutkijan yhteistyönä. Osatutkimuksessa 3 ensimmäinen kirjoit-

taja on vastannut empiirisen aineiston kokoamisen suunnittelusta, hankinnasta, 

käsittelystä, ryhmittelystä ja tulkinnasta, teoreettisen viitekehyksen, analyysin ja 

argumentaation rakentamisesta ja muotoilusta sekä case-kuvausten sitomisesta 

teoreettiseen ja käytännön analyysiin. Osatutkimus 4 on systemaattinen kirjalli-

suuskatsaus, ja eroaa muista osatutkimuksista erityisesti aineiston kokoamisen 

osalta, mutta myös tässä osatutkimuksessa ensimmäinen kirjoittaja on vastannut 

empiirisen aineiston kokoamisen suunnittelusta, hankinnasta, käsittelystä, ryh-

mittelystä ja tulkinnasta, teoreettisen viitekehyksen, analyysin ja argumentaation 

rakentamisesta ja muotoilusta sekä case-kuvausten sitomisesta teoreettiseen ja 

käytännön analyysiin. 
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Osatutkimuksissa 3 ja 4 toinen kirjoittaja on osallistunut tutkimuksen teoreet-

tisen viitekehyksen ja argumentaation rakentamiseen sekä teoreettiseen analyy-

siin. On myös todettava, että toinen kirjoittaja on ohjannut ja haastanut ensim-

mäistä kirjoittajaa erityisesti osatutkimuksien 3 ja 4 korjaustarpeita läpikäytäessä. 

Tutkimuskokonaisuudessa on siis edellä kuvatulla tavalla kahden osatutkimuksen 

kautta läsnä tutkijatriangulaatio. Tutkimuksen kokoelmaosa on väitöstutkimuk-

selle ominaisesti vain yhden tutkijan itsenäisesti laatima. 

Kussakin osatutkimuksessa on kuvattu tarkemmin tutkimusten aineistot sekä 

käytetyt tutkimusmenetelmät. Tästä syystä tässä kokoelmaosassa ei kuvata niitä 

uudestaan samalla tarkkuudella uudelleen, vaan tutkimuksen osatutkimuksissa 

käytetyt tutkimusmenetelmät, tutkimuskohteet ja aineistot on esitetty olennaisilta 

osin taulukossa 1. 

Taulukko 1.  Osatutkimusten tutkimusmenetelmät, -kohteet ja -aineistot 

Osatutkimus Tutkimusmenetelmä Tutkimuskohde Aineiston otoskoko / 

haastattelun määrä / 

muu aineisto 

Osatutkimus 1: 

Kohti matriisimaista 

toimintatapaa – ta-

paustutkimuksena 

Turun kaupunki 

Case-tutkimus. Ta-

paustutkimus, jossa 

tutkimuksen kohteena 

olevan organisaation 

tapausten ensisijainen 

tarkoitus on havainnol-

listaa tarkastelun koh-

teena olevaa aihetta. 

Teemahaastatteluja, 

joiden avulla kyetään 

yleistämään tuloksia 

perusjoukkoon näh-

den. 

Yksi case-organisaa-

tio (Turun kaupunki) ja 

sen johtavien virka-

miesten näkemys 

poikkihallinnollisen toi-

minnan organisoin-

nista ja siihen liitty-

västä johtamisesta. 

19 yksilökohtaista tee-

mahaastattelua 

Muut kirjalliset doku-

mentit Turun kaupun-

gin toimintamalliuudis-

tukseen valmistautu-

misen osalta. 

Osatutkimus 2: Mat-

riisimaisen toiminta-

tavan käyttöönotto 

Case-tutkimus. Ta-

paustutkimus, jossa 

tutkimuksen kohteena 

Yksi case-organisaa-

tio (Turun kaupunki). 

Strukturoitu sidosryh-

mäkysely 2013 
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kuntaorganisaa-

tiossa – tapaustutki-

muksena Turun kau-

punki 

olevan organisaation 

tapausten ensisijainen 

tarkoitus on havainnol-

listaa tarkastelun koh-

teena olevaa aihetta.  

Kuvaileva kysely. 

Strukturoiduissa si-

dosryhmäkyselyissä 

Likert-asteikollisia 

väittämiä, monivalinta-

kysymyksiä sekä avoi-

mia kysymyksiä. Ana-

lyysin painopiste struk-

turoiduissa kysymyk-

sissä ja väittämissä. 

Matriisimaiselle toi-

mintatavalle asetettu-

jen muutostavoitteiden 

toteutuminen ja etene-

minen toimintamallina 

sekä kunkin viiden 

matriisitoiminnon si-

sällöissä eteneminen.  

Vastaajina kaupungin 

johtoryhmän jäsenet, 

toimialajohtoryhmien 

jäsenet, matriisitoimin-

tojen ohjausryhmien 

jäsenet sekä viidessä 

matriisitoiminnossa 

työskentelevät asian-

tuntijat.  

(n=189, vastauspro-

sentti 38, vastaajia 68) 

Strukturoitu sidosryh-

mäkysely 2014 

(n=227, vastauspro-

sentti 41, vastaajia 93) 

Viiden matriisitoimin-

non ohjausryhmien ko-

kous- ja työpajatyös-

kentelyjen materiaali 

aikaväliltä 01/2013–

6/2014. 

Muut kirjalliset doku-

mentit Turun kaupun-

gin toimintamalliuudis-

tuksen ja matriisityös-

kentelyn osalta. 

Osatutkimus 3: Risti-

riitatilanteiden ratko-

minen julkishallin-

non matriisiorgani-

saatiossa (Solving 

Organisational Con-

flicts in Public Matrix 

Organisation) 

Case-tutkimus. Ta-

paustutkimus, jossa 

tutkimuksen kohteena 

olevan organisaation 

tapausten ensisijainen 

tarkoitus on havainnol-

listaa tarkastelun koh-

teena olevaa aihetta. 

Kuvaileva kysely sekä 

matriisiohjausryhmien 

työskentelyn havain-

nointi. Struktu-

roiduissa sidosryhmä-

kyselyissä Likert-as-

teikollisia väittämiä, 

monivalintakysymyk-

Yksi case-organisaa-

tio (Turun kaupunki) ja 

sen kuvailu matrii-

simaisen toimintata-

van esiin nostamien 

konfliktien havaitsemi-

sen ja niiden ratkomi-

sen näkökulmasta.  

Matriisitoimintojen oh-

jausryhmien jäsenet, 

jotka osallistuivat työ-

pajoihin ja kokouksiin. 

Strukturoiduissa si-

dosryhmäkyselyissä 

vastaajina kaupungin 

johtoryhmän jäsenet, 

Strukturoitu sidosryh-

mäkysely 2013 

(n=189, vastauspro-

sentti 38, vastaajia 68) 

Strukturoitu sidosryh-

mäkysely 2014 

(n=227, vastauspro-

sentti 41, vastaajia 93) 

Viiden matriisitoimin-

non ohjausryhmien ko-

kous- ja työpajatyös-

kentelyjen materiaali 

aikaväliltä 01/2013–

3/2015, yhteensä 90 

kokousta tai työpajaa. 
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siä sekä avoimia kysy-

myksiä. Analyysin pai-

nopiste avoimissa vas-

tauksissa sekä ohjaus-

ryhmätyöskentelyn 

työpajoissa esiin nos-

tetuissa ristiriitatilan-

teissa ja niihin löyde-

tyissä ratkaisuissa. 

toimialajohtoryhmien 

jäsenet, matriisitoimin-

tojen ohjausryhmien 

jäsenet sekä viidessä 

matriisitoiminnossa 

työskentelevät asian-

tuntijat. 

Muut kirjalliset doku-

mentit Turun kaupun-

gin toimintamalliuudis-

tuksen ja matriisityös-

kentelyn osalta. 

Osatutkimus 4: 

Matriisiorganisaatiot 

ja poikkihallin-

nolliset tiimit 

julkishallinnossa 

(Matrix Organiza-

tions and Cross-

Functional Teams in 

the Public Sector: A 

Systematic Review) 

Systemaattinen kirjalli-

suuskatsaus 

Englanninkieliset aka-

teemisissa julkaisu-

sarjoissa julkaistut ar-

tikkelit vuosilta 1990–

2015, jotka käsittele-

vät matriisiorganisaa-

tiota tai poikkihallinnol-

lisia tiimejä julkishallin-

non organisaatiossa. 

27 artikkelia 

Tutkimuksen osatutkimukset 1, 2 ja 3 ovat luonteeltaan Turun kaupunkia koske-

via tapaustutkimuksia, joissa on pyritty tuottamaan valitusta tapauksesta yksityis-

kohtaista ja intensiivistä tietoa. Tutkimustulosten yleistettävyys muihin organi-

saatioihin on siltä osin vähäistä, mikä liittyy puhtaasti Turun kaupungin sisäiseen 

toimintaan, organisointiin ja johtamiseen. Vaikka tapaustutkimuksen tunnuspiir-

teiden mukaisesti kyse onkin Turun kaupunkia koskevasta yksittäisestä tapauk-

sesta, arvioidaan tämän tutkimuksen pohdinnassa tutkimuksen tuloksia myös laa-

jemmassa mittakaavassa osana suomalaisen julkisen sektorin organisaatioiden, ja 

erityisesti kuntien, reagointia muuttuvaan toimintaympäristöön (ks. Saaranen-

Kauppinen ja Puusniekka 2006). 

Tämän tutkimuksen osatutkimuksista kaksi (osatutkimukset 2 ja 3) perustuvat 

surveytyyppisiin, määrällisiä (strukturoituja) ja laadullisia (avoimia) kysymyksiä 

yhdisteleviin kyselyaineistoihin. Yksi osatutkimus (osatutkimus 1) on luonteel-

taan teemahaastatteluihin ja kirjalliseen dokumenttiaineistoon perustuva case-tut-

kimus, ja yksi osatutkimus (osatutkimus 4) puolestaan systemaattinen kirjalli-

suusanalyysi, kuten taulukossa 1 on havainnollistettu. Empiirisen aineiston rooli 

tutkimuksen analyysissä eroaa osatutkimuksittain, joskin karkea pääjako voidaan 
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tehdä yhtäältä osatutkimusten 2 ja 3 sekä toisaalta osatutkimusten 1 ja 4 välille 

tai osatutkimuksien 1, 2, ja 3 sekä toisaalta osatutkimuksen 4 välille kolmen en-

simmäisen keskittyessä Turun kaupunkiorganisaatioon, ja neljännen muihin jul-

kisiin organisaatioihin.  

Teemahaastatteluihin pohjautuva osatutkimus 1 heijastelee sitä ajatusmaail-

maa, joka Turun kaupungin virkamiesjohdolla oli kesällä ja syksyllä vuonna 

2011. Samaan aikaan oli käynnissä kaupungin toimintamallin uudistusprosessi, 

jossa osa haastatelluista yhdeksästätoista virkamiehistä oli enemmän tai vähem-

män mukana. Siihen tehty ajatustyö heijastui osin myös tähän osatutkimukseen. 

Mikäli samoja kysymyksiä poikkihallinnollisista rakenteista ja niiden johtami-

sesta olisi kysytty samoilta henkilöiltä parin vuoden päästä, olisivat vastaukset 

todennäköisesti olleet osin erilaisia. Osatutkimuksen toistettavuus on siis vaikeaa 

samalla tavalla mitä luonnontieteissä. 

Osatutkimusten 2 ja 3 empiiriset osiot perustuvat vuosina 2013 ja 2014 kau-

pungin johtoryhmän jäsenille, toimialajohtoryhmien jäsenille, matriisitoiminto-

jen ohjausryhmien jäsenille sekä viidessä matriisitoiminnossa työskenteleville 

asiantuntijoille kohdistettuihin Webropol-ohjelmistolla toteutettuihin kyselyihin. 

Osatutkimuksen 2 aineiston analyysi on luonteeltaan enemmän kvantitatiivinen, 

jonka tilastollisena analyysimenetelmänä toimi kahden riippumattoman otoksen 

yksisuuntainen t-testi. Vuoden välein toistettu kysely antoi mahdollisuuden ver-

tailla matriisitoiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista kokonaisuuden, 

sekä kunkin matriisitoiminnon osalta. Kyselyjen tuloksia vertaamalla voitiin tar-

kastella onko vastaajien kokema muutos aikavälillä kesäkuu 2013 – kesäkuu 2014 

tilastollisesti merkitsevä, ja tukivatko ne osatutkimuksessa esiin nousseita havain-

toja. 

Osatutkimuksen 3 kyselyyn perustuva aineiston analyysi on puolestaan kvali-

tatiivinen, painottuen edellä mainittujen kyselyjen avoimien kysymysten analyy-

siin sekä matriisiohjausryhmien työryhmätyöskentelyn aineistoon ja sen analyy-

siin. Suhteessa osatutkimukseen 2, osatutkimuksessa 3 laadullisella aineistolla ja 

argumentaatiolla on selkeästi merkittävämpi rooli. Kerätty aineisto luokiteltiin ja 

analysoitiin jakamalla aineisto sisällön mukaan viiteen luokkaan tunnistettujen 

ristiriitatilanteiden ja ratkaisuehdotusten mukaan sekä kahteen ryhmään sen mu-

kaan edustiko vastaaja toimialoja vai konsernihallintoa, jotta koettujen ristiriita-

tilanteiden osalta esiin saatiin mahdolliset erot toimialojen ja konsernihallinnon 

välillä (ks. Downe-Wamboldt 1992; Weber 1990). 
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Osatutkimus 4 on luonteeltaan erilainen, sillä sen aineisto ei perustu Turun 

kaupungin toiminnan muutokseen, vaan se kokoaa yhteen systemaattisen kirjalli-

suusanalyysin keinoin vuosien 1990–2015 välillä julkaistut englanninkieliset ar-

tikkelit, joissa käsitellään matriisimaisten rakenteiden kokemuksia julkishallin-

non organisaatioissa. 

2.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida sekä tutkimuksen teon että johto-

päätösten luotettavuuden kannalta. Tämä tutkimus koostuu neljästä osatutkimuk-

sesta sekä kokoelmaosasta, joten tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat sekä 

tutkimus kokonaisuutena että tutkimusprosessin eri vaiheet. Osatutkimusten me-

netelmiä sekä aineistoa on käsitelty edellä. 

Luotettavuutta arvioitaessa keskeisiä termejä ovat tutkimuksen reliabiliteetti 

ja validiteetti. Laadullisen tutkimuksen puolella reliabiliteetti sekä validiteetti -

käsitteiden käyttämisestä on esitetty ristiriitaisia näkemyksiä. Tutkimuksen osalta 

on pohdittava, miten tutkimuksen luonne ja tutkimusaihe ovat mahdollisesti vai-

kuttaneet siihen, kuinka tutkimukseen osallistuneet ovat vastanneet, eli mitä ja 

mistä tutkimustulokset oikein kertovat. (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 

2006).  

Reliabiliteetti-käsite kuuluu yleensä määrälliseen, kvantitatiiviseen tutkimuk-

seen. Yleisesti reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimusmenetelmän ja käytettyjen 

mittareiden kykyä saavuttaa tarkoitettuja tuloksia. Toisin sanoen, reliabiliteetilla 

tarkoitetaan sitä, että toinen tutkija voisi saman aineiston saadessaan päätyä sa-

manlaisiin tuloksiin. Osatutkimuksien osalta reliabiliteettia tulee arvioida ennen 

kaikkea käytettyjen metodien sekä tulosten johdonmukaisuuden näkökulmista 

(ks. Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2006). Osatutkimusten aineistoa ja käy-

tettyjä menetelmiä on avattu edellä taulukossa 1 sekä sen jälkeisessä tekstissä.  

Synteesiosan osalta on syytä kysyä, tuottaako käytetty triangulaatio kokonai-

suudessaan sellaista tietoa, jonka avulla tutkija voi vastata asetettuihin tutkimus-

kysymyksiin? Jos aloitamme aineistosta, niin aineistoon ja erityisesti tutkimus-

kirjallisuuteen on perehdytty laajasti jo ennen synteesiosan laatimista. Tutkimuk-

sen reliabiliteettia vahvistaa myös se, että kohdeorganisaatiota koskevaan tutki-

musaineistoon on ollut pääsy erityisesti muilla kohdeorganisaation jäsenillä (osa-

tutkimukset 1, 2 ja 3 sekä synteesiosan lähdemateriaali). Tällöin erityisesti ensim-

mäiseen ja toiseen tutkimuskysymykseen vastaaminen onnistuisi myös toiselta 
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tutkijalta, vaikka kaikki käytetty osatutkimuksissa käytetty aineisto ei olekaan ol-

lut samalla tapaa julkisesti saatavissa mitä osatutkimuksen 4 osalta. Tässä kohtaa 

on todettava, että tutkijan aktiivinen rooli korostuu erityisesti ensimmäiseen ja 

toiseen tutkimuskysymykseen vastaamisen osalta. Näihin tutkimuskysymyksiin 

luotettavasti vastaamisessa ja niihin liittyen johtopäätösten teossa on selvästi etua 

siitä, että tutkijalla on erityisesti tapaustutkimuksen kohteena olleeseen organi-

saatioon ja kontekstiin liittyvää ymmärrystä, joka on kertynyt työskentelystä koh-

deorganisaatiossa. Tämän tutkimuksen kannalta keskeistä tutkijanroolia avataan 

tarkemmin hieman myöhemmin. Synteesin kolmanteen tutkimuskysymykseen 

vastaamisen näkökulmasta osatutkimus 4 on merkittävässä asemassa. Osatutki-

muksessa käytetty menetelmä (systemaattinen kirjallisuuskatsaus) sekä aineisto 

(akateemisissa julkaisusarjoissa julkaistut artikkelit) ovat muiden tutkijoiden saa-

vutettavissa. Neljäs osatutkimus myös syventää aihepiiriin ja sen olennaisiin läh-

teisiin tutustumista, lisäten siten myös synteesiosan tutkimuskysymyksiin vastaa-

misen luotettavuutta tutkijan ymmärryksen lisääntymisen osalta. Menetel-

mänäkökulmasta tutkimuksen kohteena ollutta organisaatiota on informoitu tut-

kimuksen eri vaiheissa tutkimuksen teosta, ja kohdeorganisaation kanssa on tehty 

yhteistyötä. Tässä kohtaa on myönnettävä, että erityisesti kokoelmaosan laadin-

taan liittyen kohdeorganisaation informointi olisi voinut olla systemaattisempaa 

ja vuorovaikutus tutkimukseen ja sen tekoon liittyen tiiviimpää. Hyvään tutki-

muksentekoon liittyviä menettelytapoja on käytetty tutkimuskysymysten muotoi-

lussa huomioimalla aiemmin tehtyä tutkimusta, sekä raportoimalla tutkimuksen 

eri vaiheita erityisesti osatutkimuksien osalta kohdeorganisaation suuntaan. Syn-

teesiosan osalta triangulaation voidaan siis todeta tuottavan aineiston, menetel-

mien ja tutkijan osalta sellaista tietoa, että tutkimuskysymyksiin luotettavasti vas-

taaminen onnistuu. Tutkimusta voidaan pitää tutkimuksenteon sekä johtopäätös-

ten osalta luotettavana.  

Tämän tutkimuksen luonne on enemmän tapaustutkimus kuin mitään muuta, 

vaikka tutkimusstrategiassa on myös toimintatutkimuksen piirteitä erityisesti osa-

tutkimusten 2 ja 3 osalta (ks. Kuula 2006). Tapaustutkimuksen luonne vaikuttaa 

reliabiliteettiin. Haasteena on se, että tutkimusta on käytännössä mahdotonta tois-

taa täsmälleen samanlaisena ja vastaavassa tilanteessa uudelleen. Tämä näkyy eri-

tyisesti osatutkimuksissa 1, 2 ja 3, mutta ei niinkään osatutkimuksessa 4 tai syn-

teesiosassa. Tutkijan interventiorooli näkyy erityisesti osatutkimuksissa 2 ja 3, ja 

sillä on oma merkityksensä myös synteesiosan synnyssä, sillä kokoelmaosan tu-

lokset ja johtopäätökset pohjaavat pitkälti osatutkimuksien tuloksiin ja havaintoi-
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hin. Tutkimuksen kohteena on Turun kaupungin toimintamalliuudistuksen yhtey-

dessä käyttöönotettu matriisimainen toimintatapa, ja tutkimustulokset kertovat 

ennen kaikkea suuren suomalaisen kunnan hallinnollisesta ja toimintatavallisesta 

muutoksesta osana muuttuvaan ja kompleksiseen toimintaympäristöön liittyvää 

muutospainetta, vaikka synteesi sitookin tapaustutkimuksen osaksi laajempaa jul-

kista sektoria, ja erityisesti suomalaisia kuntia, koskevaa muutosparadigmaa. 

Tutkimuksen validiteetti tarkoittaa puolestaan tiivistetysti sitä, onko tutkimus 

pätevä eli onko se perusteellisesti tehty, ja ovatko saadut tulokset ja tehdyt pää-

telmät "oikeita" (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2006). Toisin sanoen, selit-

tävätkö tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset mahdollisimman tarkasti sitä mitä 

on tapahtunut (Tevameri 2014, 24). Tämän tutkimuksen validiteettia parantaa 

edellä mainittu tutkimuksen triangulaatio aineiston, menetelmien ja tutkijoiden 

osalta (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2006). Tutkimus koostuu useammasta 

osatutkimuksesta, joissa on käytetty eri tutkimusmenetelmiä, eri aineistoja ja tut-

kimuskohdetta on tarkasteltu useammasta näkökulmasta, kuten edellä todettua. 

On silti tunnustettava, että täydellistä todellisuuden kuvausta ja ymmärrystä tut-

kimuksen kohteena olevasta ilmiöstä lienee mahdotonta saada aikaan. Tämän tut-

kimuksen kannalta huomioitavaa on myös tutkijan rooli, josta tarkemmin seuraa-

vaksi. 

2.4 Tutkijan asema osana tutkimuskohdetta 

Tutkimuksen teon luotettavuuteen vaikuttaa tutkijan rooli osana tutkimusta, ja 

tutkijan objektiivisuus. Tämä osio tekstistä on kirjoitettu minä-muodossa, jotta 

tutkijan asemaa, roolia ja kokemusta osana tutkimuskohdetta saadaan avattua pa-

remmin.  

Tutkijan kiinnostukseni tutkittavaan asiaan perustuu siihen, että olen ollut sekä 

arvioimassa, kehittämässä ja sittemmin toimeenpanemassa Turun toimintamalli-

uudistuksen osana käyttöönotettua matriisimaista toimintatapaa. Osatutkimus 1 

sijoittuu aineiston kokoamisen ja osin analysoinnin osalta ajankohtaan, jolloin 

Turun kaupungin organisaatio valmistautui toimintamalliuudistukseen vuosina 

2011–2012. Vuoden 2013 alusta kevääseen 2015 tein matriisimaisen toiminnan 

seurantaa ja arviointia oman toimen ohella osana toimintamalliuudistuksen seu-

rantaa ja arviointia. Tämä työ poiki osatutkimukset 2 ja 3. Tässä mielessä omassa 

tutkijanroolissa suhteessa tutkimuksen kohteeseen on paljon samaa mitä Kari Ha-

karin Tampereen toimintamalliuudistusta koskevassa väitöstutkimuksessa (ks. 
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Hakari 2013), jossa tutkija oli toiminnallisesti hyvin merkittävässä roolissa suh-

teessa tutkimuskohteeseen.  

Oma kehittäjän ja tutkijan kaksoisroolin tiedostaminen ja tunnistaminen on 

merkittävä osa tätä väitöstutkimusta. Kaksoisroolilla on väistämättä merkitys 

myös tutkimuksen toteutukseen ja pieniltä osin myös tutkimustuloksiin. Empiiri-

sen aineiston lisäksi tutkimuksen johtopäätökset sekä osatutkimuksissa että ko-

koelmaosassa perustuvat osittain myös minun omakohtaisiin kokemuksiini tutki-

jana. Tutkija vaikuttaa aina tutkimukseen sen eri vaiheissa: käsitteiden valintaan 

ja tulkintaan, aineiston keruuseen ja analysointiin sekä raportointiin. Parhaiten 

tämä on näkynyt erityisesti osatutkimuksien 2 ja 3 osalta, joiden tuloksien kehit-

tymiseen olen tutkijana osin vaikuttanut raportoidessani havaintojani ja antaes-

sani suosituksia kaupungin johtoryhmälle, toimialajohtoryhmille sekä matriisitoi-

mintojen ohjausryhmille. Erityisesti näissä kohdin tutkimusstrategiassa on selviä 

toimintatutkimuksen piirteitä (mm. Heikkinen ym. 2007; Kuula 2006). Tutkijan 

subjektiiviset näkemykset vaikuttavat tutkimusprosessissa, mutta tutkimus hei-

jastaa silti ensi sijassa tutkittavien maailmaa. Tämä on huomattava asia myös 

edellä käsitellyn tutkimuksen luotettavuuden kannalta. Tutkijana olen pyrkinyt 

pitämään erillään omat uskomukseni, asenteeni tai arvostukseni tutkimuskohtee-

seen, ja tällä tavoin varmistamaan tutkimustulosten objektiivisuus. (ks. Eskola ja 

Suoranta 1998, 22; Hakari 2013, 26). Objektiivisuuteen liittyen on myös huomat-

tavaa, että tutkijana minun roolini ja mahdollisuuteni tehdä työtä matriisimaisen 

toimintamallin seurannan ja arvioinnin osalta ei ole ollut riippuvainen organisaa-

tiolle esitetyistä arvioista. Toisin sanoen, tutkijana minun on ollut mahdollisuus 

pysytellä mahdollisimman objektiivisena ilman tarvetta esittää havaintoja tai tu-

loksia erityisen positiivisina tai negatiivisina. 

Tämä väitöstutkimus sisältää sekä määrällistä että laadullista tutkimusta, joten 

oma roolini tutkijana ja kehittäjänä näkyy eri osatutkimuksissa eri tavoin. Koke-

mukseni matriisimaisen toimintatavan valmisteluprosessista sekä sen toteutuk-

sesta on lisännyt ymmärrystäni tutkittavasta kohteesta ja lisännyt samalla osaa-

mistani tutkijana. Esimerkiksi kolmannessa, ristiriitatilanteita ja niiden ratko-

mista julkishallinnon matriisiorganisaatiossa käsittelevässä, osatutkimuksessa ai-

hepiirin tunteminen mahdollisti syvemmälle menevän analyysin ja johtopäätök-

set, sekä lisäsi oletettavasti myös tulosten luotettavuutta. Erityisesti toimintatut-

kimuksessa tutkijan ja kehittäjän roolien määrittäminen kuuluvat osaksi tutki-

musta. Kyseessä on laadullisen tutkimuksen suuntaus, jolla pyritään kehittämään 

kohteena olevaa organisaatiota sen toimintatapoihin vaikuttamisen kautta (Kuula 

2006). Toimintatutkimuksessa on keskeistä vaikuttamisen pyrkimys ja toisaalta 
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tutkijan osallistuminen toimintaan ja mukanaolo organisaation arkipäivässä. Olen 

kuitenkin ollut tietoinen omasta subjektiivisesta roolistani ja tutkijana pyrkinyt 

irrottautumaan aina kyseessä olevasta tutkimuskohteesta. (ks. myös Hakari 2013, 

27; Määttä 2010, 305–307). 

Tutkimuksen lähestymistapa on pragmaattinen, joka viittaa teorian ja käytän-

nön tiiviiseen vuoropuheluun. Kuten Hakari (2013, 28) omassa väitöskirjassaan 

toteaa, tutkimuksen tekeminen on myös merkittävä oppimisprosessi itse tutki-

jalle. Haluaisin ajatella tämän oppimisprosessin koskevan ei ainoastaan minua 

tutkijana ja kehittäjänä, vaan myös organisaatiota, jota olen saanut olla mukana 

tutkimassa ja kehittämässä. Kehittäjälle minussa oli avartavaa löytää aiheesta 

aiemmin tehdyn tutkimuksen teoriat sekä muita organisaatioita koskeva empiiri-

nen anti, johon peilata kaupungissa tehtyä kehitystyötä. Omasta puolestani toi-

von, että tämä väitöskirjatutkimus antaa myös jotain takaisin kohdeorganisaa-

tiona olleelle Turun kaupungille osana organisaation oppimista, kehittymistä ja 

kehittämistä. 
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3 MATRIISIMAISET RAKENTEET JA JULKISEN 
SEKTORIN MUUTOSTARVE 

3.1 Julkisen sektorin muutostarve 

Kansainvälisesti tarkasteltuna julkisen sektorin muoto vaihtelee. Yleisesti ottaen 

julkisen sektori edustaa sitä kansantalouden osaa, joka on valtion tai kuntien 

omistuksessa, ja jonka toiminta rahoitetaan verovaroin. Julkisella organisaatiolla 

on useimmiten myös laissa tai lakiin perustuvissa säännöissä tai määräyksissä an-

nettu tehtävä ja tarkoitus. Selkeä ero yksityiseen sektoriin tulee myös siitä, että 

yleisesti ottaen julkinen organisaatio ei tavoittele taloudellista voittoa, vaan jos-

sain muodossa yhteiskunnallista hyötyä. Kaiken kaikkiaan julkisen sektorin or-

ganisaatioita on monenlaisia, ja niiden tavoitteet ovat lukuisia, moniulotteisia 

sekä osin ristiriitaisia tarkasteltaessa esimerkiksi tehokkuuden ja tasa-arvoisuu-

den vaateita (mm. Chun ja Rainey 2005; Jonczyk ja Wereda 2014; Pandey ja Rai-

ney 2006).  

Kansainvälisesti tarkasteltuna tutkimus osoittaa julkisen sektorin olevan val-

tavan muutospaineen keskellä, ja niillä olevan suuri tarve uudelleenorganisoida 

omaa toimintaa ja palveluitaan (mm. Boland ja Fowler 2000; Colander ja Kupers 

2014). Myös Suomessa julkinen sektori ja erityisesti kunnat ovat suurten muutos-

ten keskellä (mm. Haveri ym. 2015; Nyholm ym. 2016; Vainionpää 2015). Jo 

aiemmin mainitut toimintaympäristöön liittyvät trendit, kuten väestörakenteen 

muutokset ja epätasapaino, työpaikkojen ja osaamisen keskittyminen, kunta-val-

tio-suhteen kehittyminen, kuntatalouden haasteet, palveluiden järjestämiseen ja 

tuotantoon liittyvä problematiikka, kuntayhteistyön tarpeet ja kuntarakenteiden 

muutokset luovat kunnille jatkuvan kehittymisen tarpeen (ks. von Bruun 2005, 7–

8; Halonen ja Piipponen 2011, 43, 67–68; Helin 2010, 4; Kaarakainen ym. 2010, 

9–11; Mäntysalo ym. 2010, 7–8; Niemelä ym. 2016, 12; Turkkila 2002, 5–6). 

Luonteeltaan nämä muutospaineita aiheuttavat ongelmat ovat niin sanotusti il-

keitä, eli ne eivät ole helposti hahmotettavia, syy-seuraus-suhteiltaan yksinkertai-

sia, tai yhden toimijan ratkaistavissa (Virtanen ja Stenvall 2014a, 28). Julkisen 

sektorin tulevaisuuden haasteet ovat suuria niin sisällöllisesti kuin toimintataval-

lisestikin. 
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Viimeisten vuosien aikana Suomessa on ollut lukuisia julkissektorin organi-

saatioihin, kuten kuntiin, kohdistuvia uudistusprosesseja, joilla on pyritty taklaa-

maan edellä mainittuja ongelmia (ks. Nyholm ym. 2016). Tällä hetkellä pinnalla 

ovat edellä mainitut asiat sote- ja maakuntauudistuksen nimellä kulkevana. Julki-

sen sektorin uudistamisen laajuudesta antaa osviittaa pelkästään sote-uudistuksen 

edellyttämä lainsäädäntömuutostarve, jonka todettiin kesäkuussa 2016 sisältävän 

600 liuskaa lakitekstiä, 590 lain pykälää ja 24 eri lakia sekä useita asetuksia 

(Pöysti 2016). Lakipaketin sisällön muodostavat muun muassa sosiaali- ja tervey-

denhuollon järjestämislaki, maakuntalaki, järjestämis- ja maakuntalain voimaan-

panolaki, laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta, laki asiakkaan valin-

nanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä maakuntien rahoituslaki. Näi-

den lisäksi uudistuu verolakikokonaisuus sekä henkilöstö- ja eläkelakikokonai-

suus. Kuntien toimintaan voimakkaasti vaikuttavan verolakikokonaisuuden pe-

rusteella kuntien veroprosentteja leikataan noin 12,5 prosenttia. Toteutuessaan 

kyseessä on valtava hallinnon uudistus, joka koskettaa satojen tuhansien suoma-

laisten työtä, sekä kaikkien suomalaisten palveluja. Jäljelle jäävien kuntien rooli, 

tehtävä ja asema tulevat uudelleen määriteltäviksi suhteessa maakuntiin (ks. Ha-

veri ym. 2015; Vainionpää 2015; Valtiovarainministeriö 2014). On selvää, että 

julkisen sektorin organisaatiot, kuten kunnat, joutuvat ja pyrkivät aktiivisesti so-

peutumaan muuttuvaan toimintaympäristöön muuttamalla ja organisoimalla uu-

delleen omaa tapaansa toimia. 

Kunnat ovat merkittäviä toimijoita julkisella sektorilla, mutta niiden tehtävät, 

velvollisuudet ja itsehallinnon määrä ja laatu vaihtelevat maittain. Stoker (2011) 

on jaotellut kansainvälisessä tarkastelussaan kuntien tehtävät neljään kokonaisuu-

teen: 1) identiteettitehtäviin, 2) sosiaaliseen investointiin, kuten taloudellinen ke-

hittäminen ja elinkeinopolitiikka, 3) sosiaaliseen kulutukseen, josta esimerkkinä 

kunnan laaja hyvinvointitehtävä, sekä 4) post-materialistisiin asioihin, kuten elä-

mäntapaan, -tyyliin ja yhteisön hallintaan liittyvään rooliin (Nyholm ym. 2016, 

162). Varsinkin Pohjoismaissa kuntien tehtäväkenttä on laaja ja keskeinen hyvin-

vointiin liittyen, kuten koulutuksen, terveydenhuollon ja sosiaaliturvan järjestä-

misessä (Haveri ym. 2015, 4). 

Perinteinen mielikuva suomalaisesta kuntaorganisaatiosta on hierarkkinen, 

moniportainen ja funktionaalinen. Organisaatiorakenne on seurausta kuntien teh-

tävien radikaalista kasvamisesta viime vuosisadan alkupuolelta saakka. Aina 

1980-luvulle saakka kunnat nähtiin virkakoneistoina, jossa säännöt ja niiden vah-

vistamat käskyvaltasuhteet määrittivät sekä toiminnan ohjaamismuodot sekä or-

ganisaatiorakenteet. (ks. Haveri ym. 2015, 7; Möttönen 2009, 20). Tänä päivänä 
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kuntien rooli ihmisten mielissä on jo erilainen, ja erityisesti suurten kuntien asuk-

kaat näkevät kunnan ensisijaisesti palveluorganisaationa, ja vasta toissijaisesti so-

siaalisina ja poliittisina yhteisöinä, joiden päätöksentekoon kuntalaiset voivat yh-

teisesti osallistua (Haveri ym. 2015, 8–9). 

Niinpä näkemys Suomen kuntien roolista vaihtelee (mm. Haveri ym. 2011; 

Haveri ym. 2015; Meklin ym. 2009; Nyholm ym. 2016; Valtiovarainministeriö 

2014). Yhtäältä kunta voidaan nähdä ennen kaikkea palveluiden järjestäjänä, jota 

valtiovalta ohjaa tehtävien toimeenpanoa kontrolloiden, ja toisaalta kunta voidaan 

nähdä itsehallinnollisena organisaationa, joka luo elinvoimaa, ja pyrkii myös tu-

lojen kasvattamiseen ja hoitaa merkittävää demokratiatehtävää (Haveri ja Airak-

sinen 2011, 55; Haveri ym. 2015, 7–8; Nyholm ym. 2016, 160–163). Jälkimmäi-

nen ajatus tukee myös aiemmin esitettyä Stokerin (2011) jaottelua, joka rakentaa 

kuntien tehtävää uudelleen ei ainoastaan palveluihin vaan laajasti elinvoimaan ja 

asukkaiden osallisuuteen ja itsehallintoon pohjautuen. 

Kuntien rooli palveluiden järjestäjänä, ja ylipäätään palveluiden merkitys kun-

tien sadoissa eri tehtävissä, näkyy mm. siinä, että yhä suurempi osa palveluista 

hankitaan joko ostopalveluina yksityisiltä tuottajilta tai tuotetaan yhteistyössä 

muiden kuntien kanssa (mm. Nyholm ym. 2016, 180–183). Kallio ym. (2005, 7) 

näkevät, että erityisesti talousympäristön muutos on uudistanut kuntien roolin ja 

siinä erityisesti palvelutuotannon organisoinnin. Tiukka kuntatalous sekä julkisen 

sektorin uudet johtamismallit ovat johtaneet siihen, että kunnan oma organisaatio 

on muuttunut hierarkkisesta organisaatiosta taloudellisesti itsenäisempien yksi-

köiden muodostamaksi konserniksi. Konsernia johdetaan omistajuuden ja sopi-

musten avulla, ei perinteiseen tapaan käskyttämällä. Erityinen haaste johtamiselle 

on, miten tämä palvelutuotantoyksiköiden kokonaisuus saadaan tehokkaasti to-

teuttamaan yhteistä päämäärää. (Kallio ym. 2005, 7).  

Haveri ym. (2015, 8) toteavat kuntien tulleen riippuvaiseksi valtiosta palvelui-

den järjestämiseen keskittyvässä palvelukunta-mallissa, ja palveluorganisaatioi-

den tarjoavan valtiojohtoisille reformeille muita kuntatyyppejä paremman kasvu-

alustan, jolloin myös NPM-doktriinin mukaiset mittakaavaetuihin, rakenteisiin ja 

johtamismalleihin ja -tekniikkoihin liittyvät kysymykset nousevat helpommin 

esille. Tätä ajatusta tukee myös käynnissä oleva maakunta- ja sote-uudistus, joka 

on mylläämässä myös tulevaa kuntaa uuteen kuosiin. Uudistus ottaa kuntien toi-

minnasta ja taloudesta karkeasti puolet volyymistä pois, ja luo uuden väliportaan 

hallinnon kuntien ja valtion väliin. Julkisen sektorin organisaatioita ravistellaan 

sekä sisältä että ulkoa. 
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Niinpä toimintaympäristön muuttuessa kuntien toiminta, organisointi ja johta-

minen ovat merkittävän muutospaineen alla. Tarvitaan uudenlaista tulkintaa ja 

sopeutumista kompleksiseen ja epävarmaan toimintaympäristöön (mm. Stacey 

1996). Uudistuspaineita kohdistuu Turun kaupungin toimintamalliuudistuksen 

kaltaisesti mm. poliittiseen johtamiseen, kuntalaisten osallistumismahdollisuuk-

siin, tavoiteasetantaan ja ohjausjärjestelmiin, toiminnan organisointiin ja amma-

tilliseen johtamiseen sekä organisaation ulkopuolelle katsottuna konsernin ja sen 

sidosryhmien välisiin suhteisiin. Jotta edellä mainitussa voidaan onnistua, tarvi-

taan parempaa johtamista ja päätöksentekoa, asukas- ja asiakaslähtöistä ajattelua 

sekä kykyä uudistua ja parantaa omaa tuottavuutta.  

Virtanen ja Stenvall (2014a) korostavat organisaation älykkyyttä edellisten 

kaltaisissa muutostilanteissa. Älykkyydellä tarkoitetaan organisaation tapaa hah-

mottaa toimintaympäristöään ja tulevaisuuttaan (Catino 2013), olettaen, että älyk-

käät organisaatiot pärjäävät muita paremmin ja saavat aikaan hyviä tuloksia 

(esim. Pfeffer 1994; Matheson ja Matheson 2001). Ajatus on, että älykäs organi-

saatio kykenee sopeutumaan edellä mainittuihin muuttuviin toimintaympäristöi-

hin, ja sillä on kyky vaikuttaa ympäristöönsä sekä tuottaa laaja-alaista yhteiskun-

nallista hyvää (Schwaninger 2001, 138–139). Edellä mainittujen ongelmien ja 

haittojen eliminoimiseksi, sekä tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi, jul-

kishallinnon johtamiseen on haettu vastauksia yksityisen sektorin johtamiskäy-

tänteistä (Parker ja Bradley 2000), jollaisena myös matriisimaiseen toimintamal-

liin siirtymistä voidaan pitää. 

Johtaminen on organisaatioiden tarkastelussa erittäin tärkeä teema, sillä orga-

nisaatioiden älykkyyttä ei ole olemassa ilman niissä toimivien ihmisten älyk-

kyyttä (Virtanen ja Stenvall 2014a), osaamista ja kykyä toimeenpanna vaadittava 

muutos. Muutoksen johtaminen on puolestaan toiminnan uudelleen suuntaamista 

organisaation strategiassa määritellyllä tavalla. Kuntaliiton (2016a) mukaan kun-

tien muutokset voidaan jakaa karkeasti neljään tasoon: 

1. kunta- ja palvelurakennemuutoksiin, 

2. johtamisjärjestelmiin ja organisaatiorakenteisiin, 

3. palvelujen järjestämis- ja tuottamistapoihin sekä 

4. palveluprosesseihin. 

Tämän tutkimuksen kannalta olennaista on kuntien johtamisjärjestelmän ja orga-

nisaatiorakenteen muutos, sekä sen osana organisaation sisäisten palveluproses-

sien muutos. Johdon tukitoimintojen uudelleen organisointi matriisimaisesti 
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osana toimintamalliuudistusta on suoraan johtamisjärjestelmiin ja organisaatiora-

kenteisiin kytkeytyvä muutos. Turun kaupungin sisällä tunnistetut matriisitoimin-

not ovat sisäisiä hallinnon tukipalveluja, jolloin ne haastavat organisaation työn-

tekijät sisäisesti näiden tukipalvelujen uudella järjestämis- ja tuottamistavalla. 

Organisaation kannalta muuttuva ympäröivä maailma ja sen toimijat ovat ul-

koinen haaste muutokseen. Toimintamalliuudistus ja sen osana matriisimaisen 

toimintatavan omaksuminen ovat organisaation yksi keino vastata muutokseen. 

Organisaation sisäinen haaste koskee asiantuntijuuden ja roolikeskeisyyden muu-

tosta, jossa tietoa ja tietämystä ei voida enää tiivistää joihinkin rooleihin ja annet-

tuun asemaan (Laitinen 2009, 7). Tämä koskettaa erityisesti henkilöitä, joiden ta-

paa tehdä työtä matriisimainen toimintatapa haastaa. Työntekijöiden rooli muu-

toksen läpiviemisessä on kriittinen. 

3.2 Matriisi organisaatiomuotona 

Matriisiorganisaatio kasvatti suosiotaan organisaatiorakenteena erityisesti 1970- 

ja 1980-luvuilla yksityisissä yrityksissä ja teollisuuden parissa, ja sitä on organi-

saatiomuotona tutkittu laajasti (mm. Davis ja Lawrence 1977; Galbraith 2009; 

Gottlieb 2007). Yksinkertaistetusti matriisiorganisaatio yhdistää funktionaalisen 

linjaorganisaation sekä poikkihallinnollisen divisioona- tai projektiorganisaation 

(kuvio 2). Burns ja Wholey (1993) ovat todenneet matriisirakenteen edustavan 

muutosta kohti hybridiorganisaatiota. Termi kuvaa hyvin myös tämän päivän 

kuntaorganisaatiota ja niiden johtamista konsernimaisesti (mm. Määttä 2010). 
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Kuvio 2.  Perinteinen kaksiulotteinen matriisiorganisaatio 

Erilaisia matriisirakenteita voidaan tunnistaa useampia. Yhtenä keskeisenä ele-

menttinä pidetään vallan ja vastuun suhdetta. Galbraith (1971) on määritellyt sen 

perusteella kolme matriisirakenteiden päätyyppiä: 1) toiminnallinen (funktionaa-

linen), 2) tasapainotettu ja 3) projektimainen matriisirakenne. Ero prosessijohta-

misen mukaiseen organisaatiorakennejakoon on vähäinen. Toiminnallisessa mat-

riisissa matriisitoiminnosta muodollisesti vastuullisella henkilöllä on vain rajalli-

sesti valtaa suhteessa kyseisen toiminnon henkilöstöön ja resursseihin, ja linja-

johto tekee käytännössä päätökset. Tasapainoisessa matriisissa matriisivastuulli-

nen huolehtii siitä mitä pitää saavuttaa, ja linjajohto puolestaan siitä miten toi-

minta kyetään resursoimaan. Projektimatriisissa matriisivetäjällä on valta ja vas-

tuu tekemisestä sekä sen resursoinnista. (Larson ja Gobeli 1987, 3.)  
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Edellä mainittujen kolmen matriisirakenteen välillä on eroja tehokkuudessa. 

Larson ja Gobeli (1987) osoittavat, että projektimatriisirakenne on tehokkaampi 

mitä tasapainoinen matriisi, ja selvästi tehokkaampi kuin toiminnallinen matriisi. 

Syy siihen, miksi erityyppisiä matriisirakenteita on yhä havaittavissa, saattaa olla 

ns. evolutiivinen. Organisaatioiden matriisirakenteet kypsyvät ajan kuluessa toi-

minnallisesta kohti projektimaista, mutta se vie aikaa, ja kohtaa usein merkittävää 

muutosvastarintaa. (Larson ja Gobeli 1987, 14). Esimerkiksi Turun kaupungissa 

ei matriisi- tai poikkihallinnollisten projektitoimintojen omistajilla nähty alkukar-

toitusvaiheessa vuonna 2011 voivan olla toimivaltuuksia yli linjajohdon (Pakari-

nen 2014, 78), joten Turun kaupungin matriisirakennetta voidaan pitää toiminnal-

lisena.  

3.2.1 Poikkihallinnolliset tiimit 

Rakenteena matriisiorganisaatio luo usein poikkihallinnollisia tiimejä ja ryhmiä. 

Poikkihallinnollinen työ on usein järjestetty poikkihallinnollisien tiimien avulla, 

ja poikkihallinnolliset työnkulut puolestaan luovat useampia raportointisuuntia, 

jolloin ollaan matriisijohtamisen ja matriisirakenteen ytimessä. Poikkihallinnolli-

set tiimit voivat olla erimuotoisia, mutta ne muodostuvat usein ryhmästä henki-

löitä, jotka ovat hallinnollisesti eri toiminnoista, toimialoilta tai yksiköistä, ja 

ryhmä on suunniteltu ylittämään toiminnallisesti organisaation sisäiset hallinto-

rajat (Galbraith 1994). Tässä kohtaa on tärkeää tunnistaa ero matriisiorganisaa-

tion ja projektiorganisaation välillä, vaikka molemmat niistä voivat sisältää poik-

kihallinnollisia tiimejä. Käytännössä ero syntyy tiimin tehtävien luonteen erosta. 

Projektiorganisaatiossa ryhmän tehtävä on selkeämmin väliaikainen tai määräai-

kainen, kun taas matriisiorganisaatiossa poikkihallinnollisen tiimin tehtävät ovat 

usein luonteeltaan toistuvampia ja pysyvämpiluonteisia (Ford ja Randolph 1992; 

Denison ym. 1996). Matriisiorganisaatio ei sellaisenaan vaadi tai edellytä poikki-

hallinnollisten tiimien luomista, mutta poikkihallinnolliset tiimit on helppo nähdä 

osaksi organisaatiota, joka on omaksunut matriisirakenteen.  

Poikkihallinnolliset tiimit ja ryhmät voivat auttaa luomaan yhteistä ymmär-

rystä, auttaa ongelmien ratkaisussa, tehtävien koordinoinnissa ja organisaation si-

säisessä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä, parantaen lopulta organisaation toi-

minnan laatua ja tuottavuutta (Proehl 1996). Poikkihallinnollisia tiimejä käyte-

tään usein organisaation ydinprosessien hallintaan ja tuotekehitykseen, joka koh-

distuu organisaation ulkopuolisiin asiakkaisiin tai sidosryhmiin (O´Leary 1996; 

Denison ym. 1996). Vaikka poikkihallinnolliset tiimit ovatkin osin luonteeltaan 
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väliaikaisempia mitä pysyvämmäksi organisaatiomuodoksi suunniteltu matriisi-

rakenne, pitävät ne keskenään sisällään hyvin samanlaisia toivottuja vaikutuksia 

ja osaamisvaatimuksia työntekijöille (mm. Hall 2013; Piercy ym. 2013; Sy ja 

Côté 2004). 

3.3 Matriisin hyödyt ja haitat 

Kiinnostus matriisimaista tai muutoin poikkihallinnollista toimintatapaa kohtaan 

on ymmärrettävää. Erilaiset ympäristöt ja tilanteet vaativat erilaisia organisatori-

sia ratkaisuja, ja organisaation on sovitettava toimintansa ympäristön vaatimuk-

siin. Systeemiteoreettisen ajattelun mukaan kaikkialle sovellettavaa parasta orga-

nisaatiomallia ei ole, vaan se voi vaihdella suuren organisaation sisällä. Maano-

nen (2007, 61) viittaa Lawrence ja Lorschin (1967) tutkimukseen todeten, että 

mitä kompleksisempia ympäristö ja organisaatio ovat, sitä monimutkaisempaa on 

luoda organisaation sisälle toimintaa integroivia mekanismeja. Suurten kaupun-

kien voidaan todeta olevan kompleksisia, tarkastellaan kompleksisuutta sitten or-

ganisaation osasysteemien määrinä vertikaalisesti, horisontaalisesti tai alueelli-

sesti, kuten Daft (1992, 15) esittää. Kompleksisuus voidaan nähdä myös eri toi-

mijoiden kietoutumisena yhteen, keskinäisriippuvuutena ja vuorovaikutuksena 

toistensa kesken. 

Yhtenä merkittävänä syynä matriisin suosiolle ja viehätykselle on ajatus siitä, 

että kyseinen toiminnan organisoinnin tapa auttaisi organisaatiota sopeutumaan 

alati kompleksisempaan toimintaympäristöön (Anderson 1999; Davis ja Law-

rence 1977; Galbraith ja Kates 2007; Metcalfe 2014; Sy ja D’Annunzio 2005), 

yhdistäisi organisaation toiminnassa tehokkuuden ja joustavuuden (Hatch 2012), 

ja mahdollistaisi organisaation tavoitella samanaikaisesti useampia tavoitteita yh-

täläisellä fokuksella (Sy ja Côté 2004). Ford ja Randolph (1992, 275) listaavat 

poikkitoiminnollisten rakenteiden eduiksi kommunikaation säännöllisyyden li-

sääntymisen organisaatiossa, tiedonhallinnan määrän kasvun, joustavuuden re-

surssien käytössä sekä yksilökohtaisen motivaation, työtyytyväisyyden, sitoutu-

misen ja työntekijänä kasvun. Hall (2013, 3–4) puolestaan listaa etuja, joita mat-

riisin käyttöönotolla tavoitellaan, seuraavasti: 

 Yhteistyön ja kommunikaation lisääntyminen organisaation perinteis-

ten vertikaalisten siilojen kesken, jonka avulla resurssit ja organisaa-

tiossa oleva lahjakkuus on myös mahdollista vapauttaa laajemmin or-

ganisaation käyttöön. 
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 Tehokkaampi poikkihallinnollinen ”horisontaalinen” työ, jonka avulla 

voidaan paremmin palvella globaalisti asiakkaita, hallita organisaation 

ulkopuolelle ulottuvia tuotantoketjuja ja johtaa toimintoja sekä proses-

seja. 

 Lisääntynyt joustavuus muuttuvassa toimintaympäristössä niin glo-

baalisti kuin paikallisesti. 

 Henkilöstön kehittäminen. Matriisin ajatellaan auttavan kehittämään 

yksilöitä, joilla on laajempi näkökulma asioihin, ja taidot toimia mo-

nimutkaisessa ja verkottuneessa toimintaympäristössä. 

Edellä mainituista hyödyistä erityisesti ensin mainittu poikkihallinnollinen sisäl-

löllinen yhteistyö nousee esiin myös osatutkimuksessa 2 (Pakarinen 2015). Osa-

tutkimuksessa 4, jossa tarkastellaan laajemmin julkisen sektorin organisaatioita 

jotka ovat omaksuneet matriisirakenteita, on matriisin nähty tarjoavan parempia 

johtamisen välineitä sekä tukevan palveluiden tuotannossa ja ohjauksessa (God-

dard 1992), että tukevan toiminnan organisointia ja raportointia (van Hengel ym. 

2014). Lisäksi tutkimuksissa on raportoitu mm. kustannussäästöistä, parantu-

neesta ja tehostuneesta sisäisestä ja ulkoisesta projektikoordinaatiosta (Kuprenas 

2003; Reyes 1998). 

Matriisirakenne ei ole kuitenkaan ollut helppo ratkaisu yksityiselle sektorille, 

jos ei julkishallinnon organisaatioillekaan. Ford ja Randolph (1992, 278) antavat 

pitkän listan haittatekijöistä viitaten vanhempiin tutkimuksiin poikkitoiminnalli-

sista rakenteista. Matriisiorganisaation haitat näkyvät usein erityisesti keskijoh-

dolle, joka saattaa joutua kärsimään useampaan suuntaan raportoinnin vaateesta, 

kilpailevista tavoitteista ja sitä kautta tuottavuuden laskusta, epäselvistä tavoit-

teista ja niiden välisistä tärkeysjärjestyksen hahmottomuudesta sekä edellä mai-

nitun aiheuttamasta turhautumisesta. Hall (2013, 4) tukee aiempia havaintoja mat-

riisirakenteen heikkouksista viiden yleisen haittatekijän listalla, jotka näkyvät 

myös osatutkimuksien 2 (Pakarinen 2015) ja 3 (Pakarinen ja Virtanen 2016) tu-

loksissa: 

1. Vastuun puute 

2. Epäselvät tavoitteet ja roolit 

3. Päätöksenteon viiveet (liian moni on mukana prosessissa) 

4. Byrokratian kasvu (kokouksien määrän suuri kasvu) 

5. Epävarmuuden ja konfliktien määrän kasvu. 



 

39 

Matriisiorganisaation tai poikkihallinnollisten matriisimaisten rakenteiden omak-

suminen on haastavaa. Aika ajoin matriisi aiheuttaa organisaatiossa konflikteja, 

ristiriitatilanteita, jopa törmäyksiä. Niiden juurisyyt pohjaavat matriisirakenteessa 

tunnistettuihin haittatekijöihin. Matriisirakenne luo matriisissa työskentelevälle 

ns. kahden pomon loukun, jossa työntekijälle muodostuu raportointivelvollisuus 

useampaan suuntaan. Mikäli valta- ja vastuusuhteet ovat vähääkään epäselviä, ai-

kaansaa se helposti roolikonfliktin sen suhteen kuka päättää ja kenen ohjeita nou-

dattaa ristiriitatilanteissa. Lisäksi odotukset työntekijän suuntaan voivat olla ris-

tiriitaisia tai liiallisia, työntekijän rooli epäselvä, ja työtaakka epätasainen (Ford 

ja Randolph 1992; Pakarinen ja Virtanen 2016).  

Yleisin ongelma liittyy määräysvaltaan tai päätöksentekovaltaan, jolloin kiis-

taa saattaa syntyä poikkihallinnollisen prosessin vetäjän ja funktionaalisen toi-

minnon vetäjän kesken esimerkiksi projektin priorisoinnista, hallinnollisista toi-

mintatavoista, henkilöresursseista, kustannusarvioista, aikatauluista ja yksinker-

taisesti konflikteista eri persoonien kesken (Ford ja Randolph 1992). Matriisitoi-

mintoa vetävän näkökulmasta konflikteja syntyy erityisesti kahdesta eri syystä 

(Kates ja Kesler 2011):  

• Managerien haluttomuudesta ja epävarmuudesta nostaa esiin asioita, joita 

ei kyetä ratkaisemaan strategisen selkeyden puutteen vuoksi.  

• Luonnollisesta halusta yrittää ohjata toimintaa siten, ettei synny sellaisia 

voimakkaita kiistoja, jotka voisivat hankaloittaa työtä tekevien keskinäi-

siä suhteita henkilökohtaisella ja ammatillisella tasolla. 

Matriisiorganisaatioon liittyvien moninaisten ongelmien vuoksi tuntuu hieman 

kummalliselta, miksi niin monissa organisaatioissa on otettu käyttöön matriisior-

ganisaatio, kuten Varis (2012, 34) osuvasti toteaa. On helppo yhtyä ajatukseen 

siitä, että harvoilla matriisiorganisaation käyttöön ottaneilla organisaatioilla on 

ollut kokemuksellista tietoa matriisijohtamisesta (Burns ja Wholey 1993, 132). 

Tilanne on ollut sama myös Turun kaupungissa, vaikka näkökulmia ja ajatuksia 

matriisiorganisaatioon siirtymisestä kartoitettiinkin ennen toimintamalliuudistuk-

sen toimeenpanoa osatutkimuksessa 1 (Pakarinen 2014). Kenties yhdenlainen 

vastaus löytyy Galbraithin (2013, 6) toteamuksesta, jonka mukaan matriisiraken-

teet ovat tänä päivänä niin yleisiä, että niitä on mahdotonta välttää, joten meidän 

on vain opittava saamaan niiden toiminta tehokkaaksi. 
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3.4 Matriisi mielenrakenteena ja matriisissa työskentelyn taidot 

Matriisiorganisaation rakenne luo vaikeuksia, kuten aiemmin todettua, mutta käy-

tännössä organisaation toiminnan kannalta ydin löytyy ihmisten kyvyissä ja kei-

noissa työskennellä matriisissa. Matriisirakenne edellyttää uudenlaisia taitoja 

tehdä työtä ja käyttäytyä, ja niiden omaksuminen on matriisin onnistumisen kan-

nalta avainasemassa. Matriisin ymmärtäminen omassa mielessä onkin tärkeäm-

pää kuin organisaation rakenne sellaisenaan (Bartlett ja Ghoshal 1990). 

Bartlett ja Ghoshal (1990, 138) toteavat jo neljännesvuosisata sitten matriisi-

rakenteisiin liittyen johtajien hukanneen yritystensä hallinnan. Syynä ei niinkään 

ole alati monimutkaistuva toimintaympäristö, jonka muutosvauhdin voi nähdä 

vielä kiihtyneen digitalisoitumisen ja globalisaation myötä entisestään, vaan or-

ganisaatioiden kyvyttömyys toteuttaa niiden itse luomia hienostuneita strategi-

oita. Strategioiden ja organisaatiorakenteiden muuttuessa yhä monimuotoisem-

miksi, on unohdettu niiden perimmäinen tarkoitus eli ihmisten ja työprosessien 

johtaminen. Tärkeintä on kyetä hyödyntämään henkilöstön yksilöiden osaamista 

ja motivoida koko organisaatiota vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön 

haasteisiin. (Bartlett ja Ghoshal 1990, 139–140.) 

Galbraithin (1984, 21) mukaan suurten organisaatioiden rakenteita koskeva 

tutkimus osoittaa oikeaksi Herbert Simonin hypoteesin siitä, että käytännössä ih-

misten kognitiiviset voimavarat ovat rajoittava tekijä, joka määrää myös organi-

saatiorakenteita (Simon 1957, 196–206). On kiinnitettävä huomiota työntekijöi-

den kykyyn omaksua matriisimaiset rakenteet ja työskennellä niissä. Uudenlai-

sessa toimintaympäristössä tuloksekkaasti työskentely edellyttää yksilöltä matrii-

simaista ajattelutapaa, johon sisältyy (Hall 2013, 8–13):  

 Aktiivinen itsensä johtaminen  

 Monipuolinen, siilorajat ylittävä, tarkastelunäkökulma asioihin 

 Epäselvyyden / epävarmuuden sietokyky  

 Sopeutuvaisuus eli avoimuus uusille ajatuksille ja tavoille työsken-

nellä 

 Mielipidevaikuttaminen eli asioiden saaminen tehdyksi verkostoissa 

ilman rooleihin tai hierarkkisiin asemiin ripustautumista ja vetoamista. 

Galbraith (2009, 190–192) näkee, että menestyvän matriisiorganisaation rakenta-

minen edellyttää sellaisia johtajia ja ihmisiä, joilla on kyvyt, valmiudet ja mielen-

laatu yhteistyöhön. Näillä johtajilla ja ihmisillä on persoonallisuus, joka sopii 
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matriisikulttuuriin, ja kyvyt, jotka edistävät matriisin prosessien toimivuutta. Li-

säksi tarvitaan kykyä rakentaa luottamukseen perustuvia suhteita ja verkostoja 

sekä kykyä vaikuttaa ilman muodollista esimiesasemaa ja konfliktien ratkaisutai-

toja (Galbraith 2009, 180–189). Matriisimainen työskentelytapa voikin olla vai-

keata monille johtajille. Organisaatiomalli vaatii johtajilta työssä hyviä ihmissuh-

detaitoja, delegointikykyä ja itseluottamusta. Nämä voivat tuntua vaikeilta, mi-

käli esimiehellä on suuri tarve kontrolloida, puuttua yksityiskohtiin ja osoittaa 

organisointikykyään. Kokeneiden johtajien voi olla vaikea muuttaa johtamistyy-

liään. Lisäksi varsinkin alemman tason johtajat saattavat kokea menettävänsä val-

taansa matriisissa ja hakeutuvat takaisin hierarkkisiin organisaatioihin. (Gottlieb 

2007, 33–34, 38–39 ja 42; Varis 2012, 34).  

Matriisissa tapa ja tyyli tehdä työtä ovat avainasemassa. Tästä syystä Rees ja 

Porter (2004) korostavat sitä, miten organisaatioiden tulee kiinnittää huomiota 

matriisiorganisaatioiden kannalta kriittisten poikkihallinnollisten tiimien vetäjien 

valintaan, motivointiin ja koulutukseen. Heidän yhteistyö- ja vuorovaikutustai-

tonsa ovat onnistumisen kannalta keskeisiä. Toisaalta, pelkästään tiiminvetäjien 

huomiointi ei riitä, vaan organisaation täytyy kyetä hyödyntämään koko henki-

löstönsä voimavarat, osaaminen ja ongelmanratkaisutaito, mukaan luettuna mat-

riisissa työskentelevät asiantuntijat. Tämä puolestaan edellyttää yhteistyötä niin 

yksilöiden kuin ryhmien välillä, vapaata ja luotettavaa vuorovaikutusta ja luotta-

muksen kulttuuria (Argyris 1993). Matriisirakenteen käyttöönotossa ja matrii-

simaisessa organisaatiossa työskentelyssä on kyse organisaation kannalta hyvin 

kokonaisvaltaisesta muutoksesta, josta merkittävä osa tapahtuu työntekijän mie-

lessä. Bartlett ja Ghoshalin (1990) klassikkoartikkelin otsikon mukaisesti matriisi 

ei ole rakenne (structure), vaan ajatusmalli tai mielikuva (frame of mind). 

Lisäksi on huomattava, että organisaatiokulttuurilla on oleellinen vaikutus sii-

hen, miten organisaatio onnistuu omaksumaan ja sopeutumaan matriisiorganisaa-

tion vaatimuksiin (ks. Rowlinson 2001). Riippuen organisaatiokulttuurista, on 

toimintatavan muutos joko uhka tai mahdollisuus. Organisaatiokulttuuri, jota 

luonnehtii tiukka byrokratia, minimaalinen linjaorganisaation yksiköiden välinen 

vuorovaikutus, voimakkaat ylös-alas-ylöspäin kulkevat raportointilinjat ja vähäi-

set muutokset historiassa, sopivat huonosti matriisirakenteisiin, jolloin sitä koh-

taan ilmenee muutosvastarintaa tai avointa vihamielisyyttä (Varis 2012). Perin-

teisesti avoimemmat ja muutosmyönteiset organisaatiot ovat soveliaampia mat-

riisiorganisaatiolle (Ford ja Randolph 1992, 282).  
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4 OSATUTKIMUSTEN KESKEISET TULOKSET 

Kaikki osatutkimukset ovat käyneet läpi referee-menettelyn, ja ne kaikki ovat jul-

kaistu tieteellistä vertaisarviointia soveltavissa julkaisusarjoissa (kaksi kotimai-

sissa lehdissä ja kaksi kansainvälisissä lehdissä). 

4.1 Osatutkimus 1: Kohti matriisimaista toimintatapaa – 
tapaustutkimuksena Turun kaupunki 

Osatutkimuksen 1 (Pakarinen 2014) lähtökohtana on selvittää matriisimaisen toi-

mintatavan mahdollisuuksia osana Turun kaupungin johtamista. Tutkimus vastaa 

tutkimuskysymyksiin: ”Mitä kokonaisuuksia tunnistetaan poikkihallinnollisina 

matriisitoimintoina?” ja ”Mitä pitää huomioida niiden johtamisessa ja yhteen so-

vittamisessa osaksi taustalla olevaa linjaorganisaatiota?” Tutkimuksen taustalla 

on vuonna 2013 toimeenpantu Turun kaupungin toimintamalliuudistus, johon 

valmistautumisen osana tutkimus toimii. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen 

Turun kaupunkia koskeva tapaustutkimus, ja aineisto koostuu ylimpien virka-

miesten strukturoiduista haastatteluista. 

Tutkimuksen keskeisiä tuloksia ovat, että matriisimaisia toimintoja tunniste-

taan melko helposti. Olennaista on päättää mitä kokonaisuuksia johdetaan linjassa 

ja mitä matriisissa. Matriisimaisina toimintoina voidaan pitää lähes kaikkea kes-

kushallinnon (nykyisin konsernihallinnon) toimintaa. Nämä toiminnot nähdään 

hallintokunnissa (nykyisin toimialoilla) tukitoimintoina, kuten talous ja henkilös-

töhallinto, mutta keskushallinnolle ne näyttäytyvät omina perustoimintoina. 

Tämä tukitoiminto / ydintoiminto -näkemysero, sekä keskushallinnon ja hallinto-

kuntien johtavien virkamiesten välinen poikkeava asiakaskäsitys, luovat ristirii-

dan kaupungin sisäisten osapuolien odotusten välille suhteessa poikkihallinnolli-

siin matriisitoimintoihin.  

Tutkimus tuo esille myös sen, miten toiminnan hallinnollisen organisoinnin 

lisäksi täytyy huolehtia rahan kulkemisesta toimintojen mukana. Tämä korostuu 

suurissa poikkihallinnollisissa prosesseissa ja kehityshankkeissa. Matriisia ja sen 

johtamista tulee tarkastella resurssien johtamisena, jossa on henkilöstöä, aikaa, 
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rahaa ja tilaa. Tärkeintä on työnjako, vallan ja vastuun selkeys. Tätä suunnan 

näyttämistä odotetaan perinteisellä tavalla kaupungin ylimmältä johdolta, käytän-

nössä kaupungin johtoryhmältä. Sinänsä hallinnollisella organisointitavalla ei ole 

merkitystä, vaan sujuvalla toiminnalla. Tämän vuoksi huomiota on kiinnitettävä 

erityisesti johtamistaitoihin ja niiden vahvistamiseen. Johtamiselta edellytetään 

dialogista henkilöstöjohtamisen kykyä, ihmissuhdetaitoja ja arvostuksen osoitta-

mista. Oikeaa, paremman johtamisen, asennetta. 

4.2 Osatutkimus 2: Matriisimaisen toimintatavan käyttöönotto 
kuntaorganisaatiossa – tapaustutkimuksena Turun kaupunki 

Osatutkimuksessa 2 (Pakarinen 2015) tarkastellaan matriisimaisen toimintatavan 

käyttöönottoa Turun kaupunkiorganisaatiossa, ja muutokselle asetettujen tavoit-

teiden toteutumista. Tutkimuksella etsitään vastauksia kahteen tutkimuskysy-

mykseen: ”Edistääkö matriisimainen toimintatapa yleisiä muutostavoitteita, jotka 

liittyvät kaupunkiorganisaation sisällä määriteltyyn parempaan johtamiseen, tuot-

tavuuden parantumiseen sekä työnjaon ja toimintatapojen selkeytymiseen?” ja 

”Edistääkö matriisimainen toimintatapa johdon tukitoimintojen eli henkilöstön, 

lakipalveluiden, kehittämisen, talouden sekä viestinnän ja markkinoinnin tavoit-

teiden saavuttamista?” Tutkimuskysymyksiin vastataan Turun kaupungin toimin-

tamalliuudistuksen tapaustutkimuksen valossa. Kvantitatiivinen aineisto koostuu 

kahdesta strukturoidusta sidosryhmäkyselystä. Tutkimusstrategiaa voidaan pitää 

tapaustutkimuksena (Hirsjärvi ym. 1997, 130).  

Tulosten perusteella toiminnan matriisimaiseen rakenteeseen siirtyminen ei 

yksistään edistä parempaa johtamista tai tuottavuutta, mutta poikkihallinnollinen 

toiminta voi toimia työkaluna niin sanotulle paremmalle johtamiselle. Tuottavuu-

den parantumisen voi kyseenalaistaa osin luotettavien indikaattorien puutteen 

vuoksi. Työnjaon ja toimintatapojen selkeytymisen osalta voidaan tehdä sama 

johtopäätös. Ne vaativat matriisin kompleksisen luonteen vuoksi erityisen paljon 

työtä. Matriisimaisella työtavalla tavoiteltu muutos pitäisi tapahtua työntekijöi-

den mielissä. Sen sijaan matriisimaisesti organisoitujen johtamisen tukitoiminto-

jen tavoitteiden voidaan sanoa edenneen matriisimaisen työtavan myötä. Tavoit-

teiden saavuttamista edellyttävä poikkihallinnollinen sisällöllinen yhteistyö on li-

sääntynyt sekä määrällisesti että laadullisesti.  
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Turun kaupungin toimintamalliuudistus ja sen osana matriisimaisten rakentei-

den käyttöönotto heijastelee julkisella sektorilla aiemmin laajemmin pinnalla ol-

lutta niin sanottua New Public Management (NPM) -ajattelua, johon on yhdistetty 

usein tehokkuuden ja tuottavuuden kasvun odotus (mm. Pollitt ja Bouckaert 

2011). Tutkimuksen käytännön merkitys ei ole ”vain” matriisimaisen toimintata-

van käyttöönottamisessa suomalaisessa kaupunkiorganisaatiossa, vaan myös ku-

vauksena julkishallinnon organisaation yrityksestä selviytyä muuttuvassa maail-

massa. Tutkimuksen tulosten voidaan olettaa tarjoavan yleisempää merkitystä 

suomalaiseen kuntakenttään. Esimerkiksi pitkälti monikansallisten yritysten mat-

riisirakenteiden käyttöönoton kokemusten perusteella tehdyt havainnot (Gal-

braith 2009) ovat merkittävissä määrin nähtävissä myös suomalaisessa julkishal-

linnon organisaatiossa, kun se omaksuu käyttöönsä matriisimaisia rakenteita, ja 

erot löytynevät lähinnä henkilöstöpolitiikassa ja palkitsemiskäytännöissä. 

4.3 Osatutkimus 3: Ristiriitatilanteiden ratkominen julkishallinnon 
matriisiorganisaatiossa (Solving Organisational Conflicts in Public 
Matrix Organisation) 

Osatutkimuksessa 3 (Pakarinen ja Virtanen 2016) tarkastellaan ristiriitatilantei-

den syntyä ja ratkomista kaupungin sisäisten matriisimaisten rakenteiden osana. 

Tutkimus vastaa tutkimuskysymyksiin: ”Minkälaisia konflikteja tunnistetaan 

poikkihallinnollisissa matriisitoiminnoissa konsernihallinnon ja toimialojen 

edustajien kesken?” ja ”Minkälaisiin ratkaisuihin ristiriitatilanteiden osalta on 

päädytty?” Tutkimuskysymyksiin vastataan Turun kaupungin toimintamalliuu-

distuksen empiirisen tapaustutkimuksen valossa, ja aineisto koostuu kahdesta 

strukturoidusta sidosryhmäkyselystä sekä viiden matriisitoiminnon ohjausryh-

mien kokous- ja työpajatyöskentelyjen materiaalista yli kahden vuoden seuranta-

jakson ajalta. 

Tunnistetut ristiriitatilanteet on jaoteltu rakenteisiin, prosesseihin, resurssei-

hin, henkilöstöön ja palkitsemiskäytäntöihin liittyviin. Ristiriitatilanteita nousee 

esiin yksilötasolla, kuten rooliristiriitoina, roolien epäselvyytenä sekä työtehtä-

vien kuormituksena. Hallinnolliset käytännöt, henkilöresurssit, aikataulut ja per-

soonallisuuteen liittyvät asiat nousevat esiin organisaatiotasolla. Ristiriitatilanteet 

koetaan merkittävämmiksi toimialojen edustajien parissa kuin konsernihallin-

nossa, mutta eivät juuri eroa sisällöllisesti. Esiin nousseet ristiriitatilanteet tukevat 

aiempien, lähinnä yksityisiä yrityksiä koskevia, tutkimuksien tuloksia (Ford ja 
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Randolph 1992; Goold ja Campbell 2003; Kesler ja Schuster 2009; Rogers ja 

Blenko 2006). Tutkimuksessa esiin nousseisiin ristiriitatilanteisiin ei ole juuri tar-

jota ratkaisuja, mutta esitetyt ehdotukset ovat pääosin yhteisesti nähtyjä ja luotuja 

konsernihallinnon ja toimialojen edustajien kesken. 

Tutkimuksen tulokset vahvistavat olemassa olevaa tietämystä julkishallinnon 

johtamisesta. Julkissektorin organisaatioissa käyttöönotettujen matriisirakentei-

den hyödyt ovat usein jääneet epäselviksi (mm. Brooks ja Kakabadse 2014; God-

dard 1992; Priestly 2009), ja tämä tutkimus tuo lisätietoa kuvaamalla myös sen, 

miten ristiriitatilanteiden ratkominen julkishallinnon organisaatioiden sisäisissä 

matriisirakenteissa on rajallista. Matriisirakenteen arvo nähdään yhteisen näke-

myksen luomisessa. Poikkihallinnolliset matriisitoimintojen ohjausryhmät näh-

dään foorumina tunnistaa ongelmia ja ratkoa ristiriitatilanteita, mutta muutoksen 

aikaansaaminen on rajallista ohjausryhmien päätöksentekovallan puutteen 

vuoksi. 

4.4 Osatutkimus 4: Matriisiorganisaatiot ja poikkihallinnolliset tiimit 
julkishallinnossa (Matrix Organizations and Cross-Functional 
Teams in the Public Sector: A Systematic Review) 

Osatutkimus 4 (Pakarinen ja Virtanen 2017) keskittyy matriisirakenteisiin ja 

poikkihallinnollisiin tiimeihin (cross-functional teams) julkishallinnon organisaa-

tioissa. Tutkimus vastaa tutkimuskysymyksiin, kuten ”Minkälaisissa tilanteissa ja 

minkä tyyppiset julkisen sektorin organisaatiot ovat ottaneet käyttöön matriisira-

kenteen tai poikkihallinnollisen tiimin?”, ”Mitä hyötyjä käyttöönotolla on haettu 

ja mitä lisäarvoa organisoituminen on tarjonnut julkisen sektorin organisaa-

tiolle?”, ”Miten matriisirakenteilla on kyetty vastaamaan koordinoinnin ongel-

maan, ja organisaatioiden kohtaamiin ’pirullisiin ongelmiin’?” sekä ”Miten poik-

kihallinnolliset tiimit liittyvät erityisesti New Public Governance (NPG) -ajatte-

luun?” Tutkimus on luonteeltaan systemaattinen kirjallisuuskatsaus, ja se pitää 

sisällään olennaiset tieteellisissä julkaisusarjoissa julkaistut englanninkieliset ar-

tikkelit vuosilta 1990–2015.  

Tulosten valossa matriisirakenteita ja poikkihallinnollisia tiimejä on hyödyn-

netty julkissektorin uusien organisaatioiden luomisessa tai organisaatiomuutok-

sissa, sisäisesti henkilöstöhallinnossa ja suorituskyvyn parantamisessa, palvelui-

den kehittämisessä ja julkisten hankintojen kehittämisessä sekä organisaatioiden 
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välisessä yhteistyössä ja verkosto-organisaatioissa. Monen maan monenlaiset jul-

kisen sektorin organisaatiot ovat omaksuneet tai käyttöönottaneet matriisiraken-

teita tai poikkihallinnollisia tiimejä. Organisaatioita löytyy mm. Yhdysvaltojen 

liittovaltion hallinnollisista organisaatioista, suurten valtionhallinnon organisaa-

tioiden osastotasolta, valtionhallinnosta, paikallishallinnosta, kunnista ja sairaa-

loista. Yhdistävänä tekijänä erilaisten organisaatioiden kesken ovat em. hyödyn-

tämistilanteet sekä käyttöönoton motivaatiotekijät, jotka ovat melko samanlaisia 

yksityisen sektorin organisaatioiden kanssa (mm. Hatch 2012). Näitä ovat johta-

misen parantaminen, parempi organisaation suorituskyky palvelutuotannossa ja 

toiminnan hallinnassa (Goddard 1992; Iverson ja Pullman 2000; Werth ja Fle-

ming 2008), sekä kustannussäästöt, kehittyneempi sisäinen ja ulkoinen projektien 

koordinaatio, kontrollointi ja tilivelvollisuus sekä tehokkaampi projektijohtami-

nen (Athanasaw 2003; Kuprenas 2003; McKevitt ym. 2014; Reyes 1998). Vaih-

televista syistä johtuen erityisesti matriisirakenteiden havaitut hyödyt jäävät pää-

osin epäselviksi (mm. Brooks ja Kakabadse 2014; Goddard 1992; Priestly 2009; 

Rowlinson 2001; Skærbæk ja Melander 2004). Poikkihallinnollisten tiimien hyö-

dyt vaikuttavat olevan selkeämpiä, pitäen sisällään mm. kehittyneempää sisäistä 

yhteistyötä, kommunikaatiota ja yhteistä tavoiteasetantaa (Alexander ym. 2005; 

Bennett ja Savani 2004), sekä parempaa organisaation suorituskykyä ja sen hal-

lintaa (Athanasaw 2003; Benson ja Dresdow 1998; Bitter ym. 2013; Opstrup ja 

Villadsen 2015). 

Julkissektorin organisaatiot kohtaavat monenlaisia vaikeasti hahmotettavia so-

siaalisia, poliittisia ja taloudellisia ongelmia, jotka ovat luonteeltaan ”pirullisia” 

eli niiden ratkaiseminen yhdellä keinolla on vaikeaa, ellei mahdotonta. Matriisi-

rakenteet voidaan nähdä yhdeksi yritykseksi hallita ja ratkoa näitä ongelmia, 

mutta ei kovin onnistuneena. Sen sijaan poikkihallinnolliset tiimit voivat auttaa 

organisaatiota koordinoimaan ja vahvistamaan yhteistyötä sisäisesti, kuten hen-

kilöstöhallinnon prosesseissa, palveluiden kehittämisessä ja joskus myös organi-

saatiorajat ylittävässä yhteistyössä. Nykyään palveluiden kehittäminen edellyttää 

etenevissä määrin organisaatioiden välistä yhteistyötä ja tämän koordinointia. 

Tällöin tarkoitetaan toiminnallista integraatiota, sujuvaa organisaatioiden välistä 

tiedonkulkua, yhteisiä toimintatapoja sekä kehittynyttä tiedonhallintaa. Tämä toi-

minnallinen integraatio saattaa olla vielä vaikeammin toteutettavaa kuin raken-

teellinen integraatio esimerkiksi käyttöönottamalla matriisirakenteita.  

Tutkimus on ensimmäinen systemaattinen kirjallisuuskatsaus matriisijohtami-

sesta julkishallinnon organisaatioissa. Tutkimuksen käytännön hyöty kohdistuu 
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muutospaineissa eläviin julkisen sektorin organisaatioihin, jotka yrittävät sopeu-

tua alati muuttuvaan toimintaympäristöön. Matriisirakenteen täysimittainen käyt-

töönotto sellaisena kuin esimerkiksi Galbraith (2009) suosittelee, saattaa olla lii-

kaa vaadittu julkishallinnon organisaatioilta. Sen sijaan pienimuotoisempana 

muutoksena käyttöönotettavat poikkihallinnolliset tiimit näyttävät toimivan pa-

remmin ja tuottavan julkisen sektorin organisaatioille parempia tuloksia. 
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5 MATRIISIMAINEN TOIMINTATAPA TURUN 
KAUPUNGIN TOIMINTAMALLIUUDISTUKSEN 
OSANA 

5.1 Mitä matriisimaisen toimintatavan käyttöönotolla tavoitellaan Turun 
kaupungin toimintamalliuudistumisen osana? 

Turun kaupunginhallitus päätti päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmän tarkaste-

lun käynnistämisestä kesäkuussa 2011. Tarkoituksena oli arvioida kaupungin toi-

minta- ja johtamismalli ja niiden kehitystarpeet, sekä tehdä ehdotukset uudesta 

kaupungin toimintamallista sekä sitä tukevasta johtamis- ja päätöksentekojärjes-

telmästä. Tarkastelutyön ohjausryhmäksi nimettiin valtuustoryhmien puheenjoh-

taja-toimikunta täydennettynä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen varapuheen-

johtajilla. Ohjausryhmä laati kaupunginvaltuustolle ehdotuksen (loppuraportin) 

kaupungin tulevasta toimintamallista ja sitä tukevasta päätöksenteko- ja johtamis-

mallista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Turun kaupungin uuden toimintamallin 

valmistelun ja sen suuntaviivat tammikuussa 2012. 

Toimintamalliuudistuksen ohjausryhmä määritteli asiakokonaisuudet/teemat 

ja tavoitteet, joiden kautta uudistus toteutettiin. Uudistuksen asiakokonaisuuk-

siksi tunnistettiin: 

 Poliittinen johtaminen ja kuntalaisten osallistuminen  

 Strategiat ja ohjausjärjestelmät 

 Organisaatio ja ammatillinen johtaminen  

 Kaupunkikonserni sekä seutu ja sidosryhmät 

Edellä mainitut asiakokonaisuudet läpileikkaaviksi tavoitteiksi tunnistettiin: 

 Parempi johtaminen ja päätöksenteko 

 Asukas- ja asiakaslähtöisyys  

 Tuottavuuden parantaminen ja uudistuminen 

Vuoden 2013 alusta voimaan astuneen Turun kaupungin toimintamalliuudistuk-

sen osana kaupungissa otettiin käyttöön uusi organisaatiorakenne, jossa luovuttiin 

vanhoista virastoista, ja luotiin uusi viiteen toimialaan sekä konsernihallintoon 
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perustuva organisaatio (kuvio 3). Tavoitteena oli aikaansaada entistä paremmin 

koko kaupungin kehittämisen näkökulman huomioiva malli, joka parantaisi joh-

tamista, keventäisi hallintoa, madaltaisi konsernihallinnon ja toimialojen rajapin-

toja, sekä selkeyttäisi strategisia ja operatiivisia vastuita organisaation sisällä (Tu-

run kaupunginvaltuusto 2012). Jopa liian itsenäisinä pidettyjä virastoja pyrittiin 

tuomaan lähemmäksi kaupunkikonsernin kokonaisjohtamista, ja vähentämään 

johtamismallin siilomaisuutta. Toimialojen ja konsernihallinnon välistä rajapin-

taa pyrittiin madaltamaan myös tuomalla toimialajohtajat osaksi kaupungin joh-

toa mm. kaupungin johtoryhmän jäsenyyden myötä. 

 

Kuvio 3.  Turun kaupungin hallinnollinen organisaatiokaavio sisäisillä matriisitoiminnoilla 
täydennettynä (Pakarinen 2015) 
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Matriisimainen toimintatapa nähtiin yhtenä koko kaupungin johtamista tukevana 

ratkaisuna erityisesti toimialojen ja konsernihallinnon johdon tukitoimintojen jär-

jestämisen näkökulmasta. Asiantuntijapalveluiden resurssit oli määrä arvioida ja 

määritetyt palvelut organisoida soveltuvin osin matriisimalliin tarkoituksenmu-

kaisella tavalla palvelemaan koko kaupunkiorganisaatiota. Näiksi poikkihallin-

nollisiksi toiminnoiksi tunnistettiin talouspalvelut, lakipalvelut, henkilöstöpalve-

lut, viestintä ja markkinointi sekä strategia ja kehittäminen. Matriisimaiset toi-

minnot nähtiin olevan asiantuntijapalvelusta vastaavan virkamiesjohdon alaisia, 

mutta asiantuntijaresurssien toimivan konsernijohdon ja toimialojen tukena näi-

den eri toimipisteissä. Tällä johdon tukitoimintojen organisoinnilla pyrittiin tur-

vaamaan sekä konsernihallinnon että toimialojen johdon tukitarpeet, sekä lisää-

mään tuottavuutta ja palveluiden laatua toimintojen yhdenmukaistamisella. (Tu-

run kaupunginvaltuusto 2012). Matriisimaiselle toimintatavalle asetettiin seurat-

tavia tavoitteita kolmelle kokonaisuudelle eli 1) paremman johtamisen, 2) tuotta-

vuuden parantamisen sekä 3) työnjaon ja toimintatapojen selkeytymisen osalta 

(Pakarinen 2015). Matriisimaisella rakenteella haettavat hyödyt ovat hyvin sa-

manlaisia, mitä tutkimuskirjallisuus osoittaa niillä yleisesti tavoiteltavan (ks. Hall 

2013, 3–4). 

Toimintamalliuudistus on osa organisaatiouudistusten jatkumoa, joita on toi-

meenpantu lähes yhtäjaksoisesti jo toistakymmentä vuotta. Hallinnollisesti toi-

mintamalliuudistus on merkittävä, sillä uudistuksen myötä kolmen apulaiskau-

punginjohtajan johtama sektorijako poistui, ja sen mukana kaksi apulaiskaupun-

ginjohtajaa sekä virastopäälliköt. Tilalle luotiin konsernihallinto ja viisi toimia-

laa, ja niille toimialajohtajat. Aiemmin eri sektoreiden käytössä olleet resurssit oli 

määrä kohdentaa uudelleen toimialojen ja konsernihallinnon tueksi. Keskushal-

linto uudelleen organisoitiin lakkauttamalla vastuualueet, ja luomalla tilalle viisi 

johdon matriisitoimintoa. Konserniohjausta pyrittiin terävöittämään omistajaoh-

jauksella, ja yhteisten tukipalveluiden, kuten henkilöstöpalvelukeskuksen, toi-

minnan uudelleen järjestämisellä tavoiteltiin selkeyttä. Samaa johdonmukaisuutta 

tavoiteltiin säännöstön uusimisella ja ”perkaamisella”. Lisäksi aloitettiin strategi-

oiden ja ohjausjärjestelmien uudistaminen tulevalle valtuustokaudelle, sekä osal-

lisuustoiminnan ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen. 

Edellisen kerran keskushallinnon toiminnat järjestettiin uudelleen vuonna 

2010 sääntöuudistuksen yhteydessä. Sitä edeltävä hallintoa merkittävästi muutta-

nut muutosprosessi vahvistettiin vuonna 2004, jolloin kaupunginvaltuusto päätti 

mm. sopimusohjausmallin käyttöönotosta, tilaaja-tuottajamallista sekä valtuuston 

ja valtuustoryhmien toimintamahdollisuuksien parantamisesta. Samalla otettiin 
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käyttöön ns. strateginen ohjausmalli sektoreita johtaneiden apulaiskaupunginjoh-

tajien, virastojen ja lautakuntien osalta. Ohjausmallin kehittämistä tuettiin orga-

nisaatiomuutoksilla, joista merkittävimpiä olivat sosiaali- ja terveystoimen yhdis-

täminen, osaamissektorin perustaminen ja lautakuntarakenteen muuttaminen sekä 

ympäristötoimen liikelaitosten perustaminen. (Pakarinen 2015; Turun kaupun-

ginvaltuusto 2012). 

Organisaation kehittäminen ei pysähtynyt matriisimaisten toimintatapojen 

käyttöönottoon toimintamalliuudistuksen osana, vaan on jatkunut vuoden 2013 

jälkeen entistä kiivaammassa tahdissa. Organisaatiorakenteeseen on suunnitteilla 

taas uudistuksia, sillä vuoden 2018 alusta on tarkoitus yhdistää ympäristö- ja kiin-

teistötoimialat, jonka lisäksi valmisteilla oleva maakunta- ja sote-uudistus näyt-

täisi irrottavan koko hyvinvointitoimialan kaupunkiorganisaatiosta. Viime vuo-

sien aikana erityistä huomiota on kiinnitetty johtamisjärjestelmän kehittämiseen, 

jonka osalta johtamisprosesseja on uusittu askel askeleelta. Lähtökohtana uudis-

tamisessa on toiminut kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri, joka kuvaa kaupun-

gin keskeiset johtamisprosessit ja niiden väliset tietovirrat. Johtamisen viiteark-

kitehtuurin avulla on tarkoitus lisätä yhteisymmärrystä kuntien johtamisen ja toi-

minnan kehittämisen keskeisistä tekijöistä, jotta toimintaa voidaan ohjata syste-

maattisesti kokonaisuutena tavoiteltuun suuntaan kunkin kunnan omassa toimin-

taympäristössä muiden toimijoiden kanssa yhteentoimivalla tavalla (Kuntaliitto 

2016b). Sen osana Turussa tärkeimmiksi ohjausprosessiksi on tunnistettu strate-

ginen johtaminen, palvelujen johtaminen ja kehittämisen johtaminen (Vira 2016). 

Matriisimainen toimintatapa on puolestaan tarjonnut rakenteen johtamisen oh-

jausprosessien jatkokehittämiselle. 

Strategisen johtamisen kokonaisuus asettaa kaupunkitasoiset strategiset ta-

voitteet kehittämiselle ja palvelutuotannolle, ja kokonaisuutta on kehitetty yhte-

näistämällä vuonna 2014 sopimusohjausmalli koskemaan koko kaupungin kaik-

kia toimialoja. Strategiahierarkian pääelementit ovat kaupunkistrategia sekä sitä 

tarkentavat strategiset ohjelmat (kuvio 4). Kaupunkistrategia sisältää kaupungin 

pitkän tähtäimen vision ja toimintalupaukset sekä kaupunkitason yhteiset pää-

määrät. Strategisissa ohjelmissa tehdään toimintaa ohjaavat linjaukset, jotka tar-

kentuvat toimialojen strategisissa ja operatiivisissa sopimuksissa käytännön toi-

menpiteiksi. Sopimusohjaus yhdistää strategian toiminnan ja talouden suunnitte-

luun, eli sen avulla pannaan talousarviokausittain täytäntöön strategiasta johdetut 

tavoitteet. (Turun kaupunginhallitus 2014a). Kaupungin strategia uusittiin sa-

maan aikaan, ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesällä 2014.  
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Kuvio 4.  Turun kaupungin strategiahierarkia (mukaillen Turun kaupunginhallitus 2014b) 

Kehittämisen johtamista on luotu ja uudistettu strategisen johtamisen kehittämi-

sen rinnalla, kytkemällä kehittämisen johtaminen tiiviisti strategiseen johtami-

seen. Strategisiin sopimuksiin sisältyviä merkittävimpiä toimenpiteitä toteutetaan 

hankkeina ja projekteina, joiden suunnittelussa ja toteuttamisessa käytetään ke-

hittämisen matriisitoiminnossa yhteisesti luotua kaupunkitason kehittämismallia 

sekä sitä tukevia yhtenäisiä työtapoja ja -välineitä. Kehittämismalli yhtenäistää 

kehittämiseen liittyvät käsitteet, rakenteet ja työtavat. Tavoitteena on, että yhte-

näiset menetelmät mahdollistavat nopeamman osaamisen kasvattamisen ja johta-

vat sitä kautta vähitellen kehittämistoiminnan merkittävään tehostumiseen. (Tu-

run kaupunginhallitus 2014b). Luodun mallin toimivuudesta ja onnistumisesta lä-

päistä koko kaupunkiorganisaatio toimintatapana kertoo osaltaan keväällä 2017 

ulkopuolisen arvioijan Turun kaupungin kehittämismallille myöntämä Commit-

ted to Excellence -laatutunnustus, joka kuvaa kaupungin sitoutumista systemaat-

tiseen toiminnan parantamiseen (Turun kaupunki 2017).  

Palvelujen johtamisessa painotetaan kaupunkitason strategisten tavoitteiden 

muuntamista konkreettisiksi toimialakohtaisiksi tavoitteiksi analysoitua tietoa 

hyödyntäen. Palvelujen johtamisessa yhdistyvät toimialojen palvelujen kysyn-

nän, tarjonnan ja resurssien käytön suunnittelu. Käytettävissä olevan monipuoli-

sen asiakas- ja toimintaympäristöä koskevan tiedon analyysin tarkoituksena on 

ennakoida asiakasryhmissä ja toimintaympäristössä tapahtuvia merkittävimpiä 
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muutoksia, jotka heijastuvat palvelujen kysyntään. Analyysin pohjalta tuotetaan 

palvelukohtainen kysyntäennuste, jonka toimii edelleen perustana palvelutuotan-

non ja resurssien suunnittelulle eli tiedolla johtamiselle. (Turun kaupunginhallitus 

2015) 

Teoreettisella tasolla edellä mainitulla toimintamalliuudistuksen tavoite-

asetannalla sekä toiminnan järjestelyillä haetaan hyvin samanlaisia asioita, mitä 

ns. New Public Management (NPM) eli uusi julkisjohtaminen -ajattelussa (mm. 

Pollitt ja Bouckaert 2011). Tässä mielessä Turun kaupungin toimintamalliuudis-

tus ja matriisimaisen toimintatavan käyttöönotto on hyvin luontevaa ja ymmär-

rettävää osana julkishallinnon uudistumispaineita, sekä organisaatioiden välistä 

vuorovaikutusta ja vastaavaa kehitystä muualla julkishallinnossa (ks. De Vries ja 

Nemec 2013; Swan ja Newell 1995; van Hengel ym. 2014). NPM on ollut hyvin 

keskeisessä roolissa johtamiskirjallisuudessa ja julkiseen johtamiseen liittyvässä 

keskustelussa jo noin kaksikymmentä vuotta, ja organisaatiot ovat eri maissa 

omaksuneet niistä vaihtelevalla tavalla eri elementtejä (ks. Denhart 2004; Mader 

ym. 2007; Osborne 2010; Pollitt ja Bouckaert 2011). NPM:n keskeisiä teemoja 

on määritelty eri tavoin (ks. Denhart 2004; Hood 1991; Hood 1995), ja van Hen-

gel ym. (2014) yhdistää teemat seuraavalla tavalla:  

 tuottavuuden lisääminen 

 yksityisen sektorin markkinastrategioiden ja toimintatapojen käyttä-

minen  

 asukkaiden näkeminen asiakkaina 

 vastuiden ja velvollisuuksien hajauttaminen ja siirtäminen paikallis-

hallinnolle  

 “tilivelvollisuuden” teroittaminen sekä keskittyminen enemmän tulok-

siin ja vaikutuksiin prosessien ja rakenteiden sijasta  

Näistä edellä mainituista tavoitteista lähes jokainen näkyy suoraan Turun kau-

pungin toimintamalliuudistukselle, ja siten myös matriisimaiselle toimintatavalle, 

asetetuissa tavoitteissa. Myös toimintatapauudistuksen jälkeinen muu kaupungin 

johtamisjärjestelmän kehittäminen pohjaa osin samoihin ajatuksiin korostamalla 

tuottavuuden lisäämistä, omaksumalla yksityisen sektorin toimintatapoja, koros-

tamalla asiakkuuksia sekä painottamalla erityisesti toimialojen tilivelvollisuutta. 

Vertaus NPM-paradigmaan on mahdollinen siinäkin mielessä, että NPM paradig-

mana on kuin kameleontti, muuttaen muotoaan paikallisesti eri maissa ja ympä-

ristöissä, mutta tarjoten organisaatioille työkalulaatikon, josta ammentaa uuden 
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julkisjohtamisen työkaluja kuhunkin ympäristöön sopivalla tavalla (ks. Pollitt 

ym. 2007). 

Sen sijaan matriisitoiminnoille asetetuissa tavoitteissa ei ole niinkään nähtä-

vissä julkisjohtamiseen liittyvää NPG-ajattelua, jossa päähuomio on organisaa-

tioiden välisten suhteiden hallinnassa, ja lähtökohta palveluprosesseissa ja niiden 

tuloksissa (ks. Osborne 2010). Näitä tavoitteita on kuitenkin nähtävissä kokonai-

suuden eli koko kaupungin toimintamallin uudistamisessa, ja erityisesti sen osana 

uudistetussa omistajaohjauksessa sekä sittemmin tiedolla johtamista painotta-

vassa palvelujen johtamisen ohjausprosessin kehittämisessä. NPG-ajattelun puut-

tuminen matriisitoimintojen yhteydessä selittynee osin siinä, että niissä keskity-

tään organisaation sisäiseen toiminnan uudistamiseen johdon tukitoimintojen 

osalta.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että toimintamalliuudistuksen, ja sen osana mat-

riisimaisen toimintatavan käyttöönoton, tavoitteet peilautuvat helposti julkishal-

linnon uudistumispaineisiin. Samalla matriisimaisen toimintatavan käyttöön-

otolla osana kunnan uudistamista tavoitellaan hyvin samanlaisia asioita, joita 

NPM-ajattelu korostaa. NPM-ajattelu, ja soveltuvin osin myös NPG-ajattelu, tar-

joavat teoreettisen viitekehyksen yritettäessä ymmärtää suuren suomalaisen kun-

nan sisäistä toimintamallimuutosta. Muutosprosessi on helposti nähtävissä osana 

monimutkaisen julkishallinnon organisaation rakenteen ja erityisesti johtamisjär-

jestelmän kehittämisen jatkumoa. Matriisimaiseen toimintatavan käyttöönotto 

toimintamalliuudistuksen osana vaatii kuitenkin tarkempaa tarkastelua, ja koko-

naisuuden pilkkomista organisaation toiminnan osalta pienempiin osiin, josta li-

sää seuraavaksi. 

5.2 Mitä julkishallinnon organisaatiossa täytyy huomioida 
matriisimaisten rakenteiden käyttöönotossa ja johtamisessa? 

Galbraith (2009, 12–13) toteaa onnistuneeseen matriisirakenteeseen siirtymisen 

edellyttävän koko organisaation uudelleen suunnittelua, niin sanotun Tähtimallin 

(Star Model) käyttöönottoa, jossa huomioidaan viisi ulottuvuutta: 

1. Strategia, joka antaa suunnan 

2. Rakenne, joka määrittelee päätöksenteon eli vallan paikat 

3. Prosessit, joilla tarkoitetaan tietovirtoja 

4. Palkitsemiskäytännöt, jotka vaikuttavat henkilöstön motivaatioon ja 

organisaation tavoitteisiin sitoutumiseen 
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5. Henkilöstö, jolla viitataan henkilöstöjohtamiseen sekä henkilöstön 

asenteisiin ja taitoihin. 

Julkisen sektorin ominaispiirteisiin kuuluu poliittinen päätöksenteko, jolla on 

omat vaikutuksensa organisaation toimintaan. Julkissektorin organisaatiossa vir-

kamieskunta valmistelee, poliittiset luottamushenkilöt päättävät, ja sen jälkeen 

virkamieskunta toimeenpanee joko käytännössä organisaation omana toimintana 

tai esimerkiksi ostopalveluna luottamushenkilöiden päättämän asian. Päätöksen-

tekomallilla on merkittävä vaikutus mm. organisaation kykyyn ja mahdollisuuk-

siin käyttää sen olemassa olevia resursseja, ovat ne sitten rahaa, henkilöstöä, aikaa 

tai tilaa. Esimerkiksi henkilöstöä koskevien muutosten osalta julkishallinnon or-

ganisaation kädet ovat tiukemmin sidotut mitä yksityisen sektorin organisaation. 

Pikantin, ja vallankäytön näkökulmasta yleisen ja merkittävän, lisän suomalaisen 

julkishallinnon päätöksentekoon antaa myös ns. kaksoisrooli, jolloin sama hen-

kilö on yhtä aikaa sekä viranhaltija että luottamushenkilö (Leväsvirta 1999, 5). 

Tämän vuoksi julkissektorin organisaation osalta on mielekästä muokata Gal-

braithin (2009) tähtimallia siten, että resurssit nostetaan esiin omana osanaan, ja 

kaikkien ulottuvuuksien osalta korostetaan kykyä johtaa niitä ja niihin liittyviä 

muutoksia. Tällöin saadaan aikaiseksi kuuden ulottuvuuden kehä, jonka keski-

össä on niitä koskevan muutoksen johtaminen (kuvio 5). 
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Kuvio 5.  Matriisimaisen rakenteen käyttöönotossa huomioitavat ulottuvuudet. 

Peilattaessa yllä olevaa kuviota ja sen ulottuvuuksia Turun kaupungin toiminta-

malliuudistukseen ja sen osana matriisimaisen rakenteen käyttöönottoon on huo-

mioitava, että Turun kaupungissa matriisimainen toimintatapa otettiin käyttöön 

linjaorganisaation osana, eli organisaatiorakennetta ei muutettu kokonaan matrii-

siksi. Toimintamalliuudistuksen yhteydessä käyttöön otettiin sisäinen matriisi, 

joka koskettaa pääasiallisesti ainoastaan virkamiesten työn organisointia. Matrii-

sirakenteella ei ollut vaikutusta poliittiseen päätöksentekoon siinä mielessä, että 

se olisi luonut uusia päätöksenteon paikkoja esimerkiksi lautakuntarakenteita 

muuttamalla. Tässä mielessä matriisirakenteella itsellään ei ollut samanlaista po-

liittista ulottuvuutta mitä julkisessa johtamisessa yleisesti on. Tästä huolimatta 

poliittisella päätöksenteolla on merkittävä rooli siinä, etenevätkö matriisimaisessa 

työssä valmistellut asiat päätöksenteossa. 

Goold ja Campbell (2003, 430) käyttävät analogiaa jalkapallojoukkueesta tar-

kastellessaan käsitettä nimeltä rakenteellinen verkosto, joka tarkoittaa oikeastaan 

hyvin suunniteltua matriisiorganisaatiota. Analogia antaa mahdollisuuden ha-

vainnollistaa ainakin jalkapalloa seuraaville myös matriisiorganisaation käyt-

töönottoon liittyviä ulottuvuuksia. Tarkasteltaessa seuraavaksi kuviossa 5 mainit-

tuja ulottuvuuksia, tullaan jokaisen niiden kohdalla havainnollistamaan asiaa 
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myös jalkapallojoukkueen näkökulmasta, jotta kokonaisuus olisi helpommin ym-

märrettävä. 

5.2.1 Strategia 

Strategian eli suunnan ja selkeiden tavoitteiden antamisen näkökulmasta tavoite-

asetannan täytyy olla selkeä. Tavoiteasetanta ja perustelut kytkeytyvät elimelli-

sesti kokonaisuuden keskiössä olevaan muutoksen johtamiseen. Matriisimaisten 

organisaatioiden erityispiirre löytyy siitä, että se antaa mahdollisuuden tavoitella 

useampaa tavoitetta samanaikaisesti (Sy ja Côté 2004). Valitettavasti komplek-

sisten organisaatioiden strateginen tavoiteasetanta on usein keskenään kilpaile-

vaa, joka aikaansaa jännitteitä organisaation eri osien välillä (Kates ja Kesler 

2011). Tämä on nähtävissä suurissa monikansallisissa yrityksissä (Kates ja Kesler 

2011; Kesler ja Schuster 2009), mutta myös Suomen julkisen sektorin organisaa-

tioissa.  

Ongelmia saattaa syntyä siitä, miten tavoitetta kohti pyrkivät ihmiset ovat si-

toutuneet yhteiseen tavoitteeseen, ja valittuihin keinoihin joilla tavoitteeseen py-

ritään. Bartlett ja Ghoshal (1990) toteavat, että parhaiten ovat menestyneet ne or-

ganisaatiot, jotka ovat kyenneet kehittämään ja viestimään kirkkaan ja selkeän 

vision, sekä käyttävät tehokkaasti henkilöjohtamisen työkaluja laajentaakseen yk-

silön perspektiiviä ja tukevat organisaation tavoitteiden omaksumista. Asia kyt-

keytyy myös käyttöönoton keskiössä olevaan muutosjohtamiseen (mm. Kotter 

1996). 

Kallion (2015) sairaala- ja yliopisto-organisaatioita koskevassa tutkimuksessa 

todetaan, että tehokkuusajattelun omaksuminen on julkishallinnon organisaati-

oille erittäin vaikeaa, sillä tehokkuusajattelu, ainakin niin kuin se uuden julkis-

johtamisen (NPM) yhteydessä on mielletty, ei ole perinteisesti kuulunut kyseisten 

ammattilaisbyrokratioiden toimintalogiikkaan, eikä siten myöskään niiden avain-

ryhmien professionaaliseen eetokseen. Tätä samaa ajatusta on havaittavissa myös 

suuren kunnan toiminnan muuttamisessa. Turun kaupungin toimintamalliuudis-

tuksen ja matriisimaisen toimintatavan käyttöönotossa ja sille asetetuissa strate-

gisissa tavoitteissa on käytössä samanlaisia piirteitä. Tarve toiminnan organisoin-

nin sekä johtamisen kehittämiselle nähtiin jo valmisteluvaiheessa selvänä, mutta 

ennen toimintamalliuudistuksen voimaantuloa ei johtavien virkamiesten parissa 
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ollut yksimielisyyttä ratkaisun löytymisestä matriisimaisesta rakenteesta. Toi-

minnan organisoimisen osalta painottui pikemminkin verkostomainen tapa tehdä 

työtä organisaation eri osien kesken, prosessimaisesti organisoituna. 

Toimintamalliuudistuksen astuttua voimaan vuoden 2013 alusta, Turun kau-

pungin tapauksessa konsernihallinto muodostaa yhdessä viiden toimialan ja kon-

sernin muiden yhteisöjen ja yhtiöiden kanssa monialaorganisaation, jonka sisällä 

ajatukset eri asioiden tärkeysjärjestyksestä vaihtelevat, vaikka organisaatiolla on-

kin olemassa yhteisesti määritelty strategia ja sitä toimeenpanevat strategiset oh-

jelmat (ks. Pakarinen 2014; Pakarinen ja Virtanen 2016). Ylin johto on sitoutunut 

tehokkuusajatteluun asettaen erityisesti talouden tasapainottamiseen liittyviä vel-

voitteita, mutta tehostavien toimenpiteiden toimeenpano jää keskijohdolle, joka 

joutuu myös myymään ajatuksen tehostamisen tarpeesta ja legitimiteetistä henki-

löstölle sekä johtamaan muutosta käytännössä. Tämä on omiaan luomaan ristirii-

tatilanteita organisaation sisällä (Pakarinen ja Virtanen 2016). Lisäksi on huomat-

tavaa, kuten Kallio (2015) toteaa, että tehokkuuden yksiselitteinen määrittelemi-

nen ammattilaisbyrokratioiden tapauksessa on poikkeuksetta erittäin haasteel-

lista, jolloin organisaatiot päätyvät monessa tapauksessa omaksumaan ratkaisuja, 

rakenteita ja käytäntöjä, jotka pikemminkin seremoniallisesti ilmentävät tehok-

kuutta, kuin todellisuudessa muuttavat niiden perinteisiä käytäntöjä, ainakaan 

operatiivisen asiantuntijatyön tasolla.  

Peilattaessa yllä olevaa strategiaan liittyvää ulottuvuutta Goold ja Campbellin 

(2003, 430) ajatukseen jalkapallojoukkueesta, voidaan joukkueella nimeltä Turun 

kaupunki olevan yhtä aikaa tavoitteena voittaa liiga ja cup-mestaruus, mutta toi-

mia samalla myös kasvattajaseurana, joka myy nuoria lupaavia pelaajia suurem-

piin seuroihin tasapainottaakseen horjuvaa talouttaan. Yhtenä keinona näille mo-

ninaisille ja keskenään osin ristiriitaisille tavoitteille on nähty matriisimainen toi-

mintatapa, joka sallii tavoitella useampaa tavoitetta yhtä aikaa. Olennaista on se, 

että organisaation tai seuran sisällä pelaajien ja valmennuksen kesken täytyy olla 

yhteinen ymmärrys siitä, mikä on joukkueenjohdon ensisijainen tavoite, joka 

puolestaan osin sanelee keinot, kuten matriisirakenteen toiminnan organisoinnin 

muotona, sen saavuttamiseksi. 

5.2.2 Rakenne 

Rakennetta voi verrata organisaation anatomiaan, joka tarkastelee organisaation 

muotoa ja sen eri osien suhdetta toisiinsa. Julkisen sektorin organisaatio eroaa 
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yksityisen sektorin organisaation rakenteesta erityisesti päätöksentekoraken-

teensa vuoksi. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan kiinnitetä erityistä huomiota 

poliittiseen päätöksentekoon, vaikka sen kanssa toimiminen korostuu erityisesti 

virkamieskunnan huipulla. On kuitenkin huomattava, että julkishallinnon johta-

jat, päälliköt ja asiantuntijat toimivat hyvin haastavassa toimintaympäristössä, 

jolla on suora vaikutus organisaation päätöksentekokykyyn, organisaatioraken-

teeseen, organisaation tavoiteasetannan kirkkauteen sekä työntekijöiden roolien 

selkeyteen (Pandey ja Wright 2006). Tämä haasteellisuus on julkishallinnon or-

ganisaatiolle ominainen riippumatta siitä, onko organisaation rakenne matriisi-

mainen vai ei.  

Rogers ja Blenko (2006) korostavat matriisimaisissa rakenteissa roolien mää-

rittelyä siten, että ne tukevat yksinkertaista ja ymmärrettävää päätöksentekoa, jol-

loin voitaisiin välttää konflikteja, epäselviä rooliodotuksia sekä tehotonta päätök-

sentekoa organisaation sisällä eri osapuolien kesken sekä suhteessa ulkopuolisiin 

kumppaneihin. Vaikka Rogers ja Blenko (2006) viittaavatkin suuriin monikan-

sallisiin yrityksiin, on analogia julkisen sektorin organisaatioon, kuten suomalai-

nen kaupunki, helppo tunnistaa. Esimerkiksi suuren kaupungin keskushallinnon 

ja toimialojen välinen suhde näyttäytyy kovin samanlaisena mitä yrityksen pää-

konttorin ja liiketoimintayksiköiden välillä. Itsemääräämisoikeus, vallan ja vas-

tuun suhde toistuvat organisaation sisäisen toiminnan ja päätöksenteon kipukoh-

tina. 

Matriisin rakenteeseen liittyen Galbraith (2016) korostaa sen koostuvan nel-

jästä alaulottuvuudesta, joita ovat:  

 erikoistuminen, kuten erilaiset organisaatiossa olevat eri tehtäväkuvat  

 organisaation muoto, kuten sen hierarkiatasojen määrä 

 vallanjako eli päätetäänkö asioista esimerkiksi keskitetysti vai hajau-

tetusti 

 yksiköt eli millä perusteella organisaatio jaetaan esimerkiksi toimialoi-

hin 

Matriisiorganisaation rakenteellisen haastavuuden vuoksi Goold ja Campbell 

(2003) ovat ehdottaneet ratkaisuksi ongelmiin rakenteellisen verkoston ajatusta, 

joka todellisuudessa tarkoittaa hyvin suunniteltua ja toimeenpantua matriisia ku-

ten edellä mainittua. Heidän ajatuksenaan on luoda organisaatio, jossa yksittäiset 

toiminnot, jotka Turun tapaukseen kytkettynä tarkoittaisivat poikkihallinnollisia 
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matriisitoimintoja, säilyttävät suhteellisen autonomian, mutta tekevät vapaaehtoi-

sesti ja verkostomaisesti tiiviisti yhteistyötä matriisitoimintojen sisällä sekä tois-

ten matriisitoimintojen kanssa.  

Matriisimainen rakenne luo helposti myös erilaisia ohjausryhmiä ja tiimejä, 

joissa roolien pitäminen kirkkaana mielessä on avainasemassa. Tällöin matriisi-

organisaatio näyttäytyy hieman erilaisena kuviona tai organisaatiomuotona, jossa 

jokaisen matriisitoiminnon osalta on tunnistettavissa ja tuotavissa selkeästi esiin 

eri toimijoiden väliset suhteet, toimivalta ja roolit. Tällöin organisaatiorakennetta 

on mahdollista peilata myös Galbraithin (2016) alaulottuvuuksiin. Tätä havain-

nollistaa Turun matriisitoimintojen osalta kuvio 3 sekä erityisesti kuvio 6. 

 

Kuvio 6.  Sisäisen matriisiorganisaation ohjaus ja toimijoiden roolit (Pakarinen ja Virtanen 2016) 

 
 
 
 
 

Asiantuntija / 
matriisin  

jäsen 

Matriisin  
vetäjä /  

prosessin 
omistaja 

Raportoi ja  
esittelee 

Toimii puheenjoh-
tajana 

Osallistuu 

Osallistuu 

Vastuussa sovittujen 
toimenpiteiden jalkaut-
tamisesta 

Johtaa ja oh-
jaa matriisitoi-
mintoa kau-
punkitasolla 

Toimialajohto-

ryhmä 

Toimialan 
sisäiset ja 
ulkoiset  

sidosryhmät 

Matriisi- 
toiminnon  

ohjausryhmä 

Kaupungin 
johtoryhmä 

Toimiala- 

johtaja 

Osallistuu 

Toimii  
puheenjohtajana 

Ohjaa matriisitoi-
mintoa toimialata-
solla 

Neuvottelevat priorisoin-
neista yms. 
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Turun kaupungin matriisimaisen toimintatavan käyttöönotossa vallanjako eli pää-

töksenteon nähdään kuuluvan virkamiestasolla linjajohdolle eli matriisitoiminnon 

omistajalla ei nähdä olevan oikeutta kävellä linjajohdon eli toimialajohdon näke-

myksen yli (Pakarinen 2014). Vaikka rakenteen voitaisiin ajatella päätöksenteon 

osalta olevan selvä, niin rakenteeseen liittyviä ristiriitatilanteita koetaan eri asian-

tuntija-alueille erikoistuneiden virkamiesten kesken olevan erityisesti matriisitoi-

mintojen sisällä vallan ja vastuun epätasapainossa, tehtävien ja tehtäväkuvien 

epäselvyyksissä sekä työmäärän ja erityisesti kokouksien suuressa määrässä. 

Nämä kokemukset ovat yhteisiä niin keskushallinnon kuin toimialojen edustajien 

parissa, vaikka toimialoilla koetaan erityisesti päätöksentekovallan siirtyneen lii-

aksi konsernihallintoon. (Pakarinen ja Virtanen 2016).  

Peilattaessa edellä mainittuja ristiriitoja jalkapallojoukkueen toimintaan, voi-

daan joukkueella ajatella olevan kentällä selkeä ryhmitys esimerkiksi 4-4-2 -muo-

toon. Vertauksena Galbraithin (2016) yksiköihin, puolustuslinjassa pelaa neljä 

pelaajaa, keskikentällä toiset neljä, ja kärjessä viilettää kaksi hyökkääjää. Erikois-

tuminen näkyy siten, että pelaajat ovat erikoistuneet pelaamaan eri pelipaikkoja, 

ja heillä on sen mukaiset roolit ja tehtävät kentällä. Osalla on erikoisosaamista 

esimerkiksi rangaistus-, vapaa- ja kulmapotkujen antamiseen, mutta aika ajoin 

joukkueen sisällä näyttää olevan epäselvää kuka rangaistuspotkut loppujen lo-

puksi oikein potkaisee. Matriisitoiminnon vetäjä on tässä analogiassa rinnastetta-

vissa valmentajaan, ja linjajohto joukkueen johtoportaaseen.  

5.2.3 Prosessit 

Prosesseja voidaan pitää organisaation fysiologiana, jos rakenne vastaa anato-

miaa. Prosesseissa tarkastelun kohteena on se miten ja millaisilla mekanismeilla 

organisaatio toimii. Galbraith (2016) näkee johtamisprosessien toimivan matrii-

siorganisaatiossa sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti. Tiedon liikkuminen 

organisaation sisällä on yksi, joskin kriittisen tärkeä, osa organisaation sisäistä 

mekaniikkaa. Vertikaalisiin prosesseihin voidaan katsoa kuuluvan esimerkiksi ta-

lousarviovalmistelu, jossa ainakin teoriassa tarpeet kootaan keskitetysti yhteen, 

ja niitä vasten jaetaan käytettävissä olevia resursseja. Näitä prosesseja tukemaan 

on sitten luotu erilaisia tiedon virtausta ja tiedolla johtamista helpottavia työkaluja 

ja tietojärjestelmiä. 
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Horisontaaliset prosessit ovat puolestaan sellaisia, jotka ylittävät toimialara-

joja. Yritysmaailmassa tällaisia voivat olla esimerkiksi tuotekehitykseen tai asia-

kastarpeeseen vastaamisen prosessit. Turun kaupungin matriisimaisten toiminta-

tapojen luominen perustui nimenomaan tämän tyyppisten prosessien tunnistami-

seen, vaikka matriisimaisiksi toiminnoiksi päätyivätkin lähinnä sisäiset johdon 

tukitoiminnot, joilla suora kuntalaisiin kohdistuva asiakasrajapinta on usein vä-

häinen (kuvio 3). Turun toimintamalliuudistuksessa matriisimaisten johdon tuki-

toimintojen asiakas on siis sisäinen, konsernin johto. 

Onnistuminen matriisimaiselle toimintamallille asetetuissa tavoitteissa sekä 

matriisitoiminnoille asetetuissa sisällöllisissä tavoitteissa edellyttää selkeyttä ja 

ymmärrystä kunkin toiminnon, yksikön ja yksilön välisissä rooleissa, tehtävissä, 

vastuissa ja velvollisuuksissa (kuvio 6). Tämän kaiken yhteydessä on tärkeää 

kyetä tukemaan yhteistä oppimista, suojella asiantuntijuutta ja tunnistaa jaetut 

velvollisuudet ilman että heikennetään yksikköjen vastuuta tai tilivelvollisuutta 

(Goold ja Campbell 2003). Listaan on syytä lisätä myös yksilön näkökulmasta 

vahva osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuden tunne, joka puolestaan lisää 

yhteisesti määriteltyihin tavoitteisiin sitoutumista. 

Turun kaupungin matriisimaisen toimintatavan käyttöönotossa prosesseihin 

liittyen ristiriitatilanteita nähdään olevan neljänlaisia (Pakarinen ja Virtanen 

2016): 

 matriisiohjausryhmien irrallisuus kaupungin varsinaisesta johtamisjär-

jestelmästä  

 matriisitoimintojen, erityisesti ohjausryhmien, välinen puutteellinen 

kommunikaatio 

 näkyvien muutosten puute työtavoissa ja niistä kertovien indikaatto-

rien puutteellisuus 

 yhteisten toimintatapojen vaade prosesseissa, joihin niiden ei koeta so-

pivan erityisesti toimialoilla 

Ytimessä on matriisitoimintojen ohjausryhmien johtaminen, jonka haasteellisuus 

vaihtelee toiminnon luonteen ja käsiteltävien asioiden suhteen. Toimialamalli, 

joka konkretisoituu eräänlaisena pakollisena yhteistyönä matriisitoimintojen oh-

jausryhmissä, koetaan ajoittain siten, että se on vienyt osin toimialoilta pois etuja, 

rahaa tai valtaa päättää omista asioista, jolloin käsiteltävät asiat ja niistä yhteisen 

näkemyksen luominen muuttuvat vaikeammiksi. Tällöin ”konsernihallintovastai-

suus” nostaa päätään toimialojen edustajien mielissä yli yhteisen ajattelun. Tähän 

vastustukseen on purrut parhaiten asioiden valmistelun ja määrittelyn jakaminen 
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ohjausryhmän jäsenten välillä, mutta organisaation katsominen kokonaisuutena 

vaatii aikaa ja muutoksia työntekijöiden mielissä. 

Tarkasteltaessa prosesseja jalkapallojoukkue-analogian kautta, voidaan pro-

sessien katsoa olevan sama asia kuin yhteinen pelisysteemi tai taktiikka, kuvaus 

siitä miten joukkueen on tarkoitus pelata. Pelisysteemi pohjautuu valittuun peli-

järjestelmään eli rakenteeseen. Pelisysteemi vastaa kysymykseen miten pelataan, 

ja miten valittua pelitapaa toteutetaan. Tärkeää on ymmärtää, että jokaisen tulee 

sitoutua valittuun taktiikkaan, jotta joukkue voi menestyä. Yksilön loistaminen ei 

riitä, ellei joukkue menesty. Taktiikkaa toimeenpanevat yhteisesti harjoitellut ku-

viot eri tilanteissa, kuten vapaapotkuissa tai kulmapotkuja annettaessa, tai miten 

hyökätään tai puolustetaan. Riippuen pallon sijainnista kentällä, tietää jokainen 

pelaaja puolustettaessa miten kunkin tulisi sijoittua kentälle, miten liikutaan suh-

teessa palloon ja kanssapelaajiin, ja mihin suuntaan peliä pyritään ohjaamaan. Jo-

kainen pelaajista myös ymmärtää, että heillä on vapaus käyttää luovuuttaan rat-

koessaan pelin edetessä eteen tulevia ongelmatilanteita, kunhan he pelaavat yh-

teisesti sovitun taktiikan (prosessit) sekä pelin sääntöjen (esimerkiksi organisaa-

tion toimintaa säätelevät lait) mukaisesti. Peilattaessa yllä olevia ristiriitatilanteita 

jalkapallojoukkueen toimintaan, voivat ne tarkoittaa sitä, että puolustus, keski-

kenttä ja hyökkäys pelaavat kukin omalla taktiikallaan, pelaajat eivät kommuni-

koi kentällä riittävästi keskenään, eikä joukkueenjohdon ja valmennuksen muka-

naan tuoma uusi pelitapa näy riittävän selkeästi pelaajille, että yhteisellä pelita-

valla koettaisiin olevan lisäarvoa. Toisin sanoen, joukkueenjohto ja valmennus 

eivät ole täysin onnistuneet vakuuttamaan joukkuetta uudesta pelitavasta ja sen 

mukanaan tuomasta paremmasta mahdollisuudesta voittaa pelejä ja mestaruuksia. 

Tämä saattaa johtaa yksittäisten pelaajien sooloiluun kentällä, joka kertoo sitou-

tumisen puutteesta.  

5.2.4 Resurssit 

Resursseja ei löydy omana ulottuvuutenaan Galbraithin (2009) tähtimallista, 

mutta käytettävissä oleva aika, tilat, raha sekä henkilöstö ja sen osaaminen ovat 

keskeisiä matriisin omaksuneessa julkishallinnon organisaatiossa. Galbraith 

(2016) viittaa tähtimallissaan resurssien käyttöön organisaation prosessien yhtey-

dessä, sillä resurssien käyttäminen liittyy selkeästi organisaation mekaniikkaan. 

Päätöksenteossa resursseja voidaan allokoida eri tehtäväkokonaisuuksiin, jotka 

puolestaan voivat olla matriisimaisesti organisoituja.  
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Resurssit ovat erityisen merkittävä ulottuvuus julkisen sektorin organisaation 

osalta, sillä esimerkiksi henkilöresursseja koskeva päätöksenteko näyttäytyy ko-

vin erilaisena yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tähän liittyy julkisen organisaa-

tion tavoitteiden moninaisuus sekä päätöksentekoon elimellisesti kuuluva poliit-

tisuus. Niinpä julkisen sektorin organisaation voidaan sanoa olevan eri tavalla si-

dottu esimerkiksi omiin olemassa oleviin henkilöresursseihinsa mitä yksityinen 

organisaatio. Tämä vaikuttaa väistämättä myös organisaation johtamiseen ja sen 

muutosherkkyyteen ja kykyyn uusiutua. Julkisen sektorin organisaation taloudel-

listen resurssien toimintamekaniikka on sekin erilainen mitä yksityisellä sekto-

rilla, eikä esimerkiksi tulojen ja menojen muodostumisen logiikka ole samanlai-

nen. Muutoksen valmistelu, päättäminen ja toimeenpano ovat haastavia kaikissa 

suurissa organisaatioissa, mutta julkishallinnon ominaispiirteet antavat sille vielä 

oman pikantin lisänsä vaikeuskertoimeen.  

Turun kaupungin matriisimaisen toimintatavan käyttöönotossa resurssit ja nii-

den kohdistaminen ja käyttö nousevat voimakkaasti esiin sekä tavoiteasetannassa 

että ristiriitatilanteissa. Valmisteluvaiheessa matriisimainen toimintatapa nähtiin 

yhtenä koko kaupungin johtamista tukevana ratkaisuna erityisesti toimialojen ja 

konsernihallinnon johdon tukitoimintojen järjestämisen näkökulmasta. Asiantun-

tijapalveluiden resurssit oli määrä arvioida ja määritetyt palvelut organisoida so-

veltuvin osin matriisimalliin tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä ymmärrettiin 

matriisitoiminnoissa työskentelevien keskuudessa yleisesti siten, että erityisesti 

henkilöresurssit olisivat tasaisesti jaettu kaupunkiorganisaation sisällä, ja asian-

tuntijapalvelua olisi saatavissa joka puolelle organisaatiota. Matriisin käyttöön-

oton myötä resursseja myös koottiin yhteen, mutta koettuun resurssipulaan ei 

saatu kaikkia tyydyttävää helpotusta (Pakarinen 2015, 113–116). Johtamisen nä-

kökulmasta henkilöresurssien käytöstä sekä toimintaan varatusta rahasta päättävä 

ja niitä priorisoiva taho on samalla se, joka käyttää myös poikkihallinnolliseen 

työhön liittyvää valtaa (Pakarinen 2014, 77). Matriisitoimintojen ja toimialajoh-

don suhteen poikkihallinnollisen matriisitoiminnon vetäjän nähtiin olevan alistei-

sessa päätösvaltasuhteessa linjaorganisaatiota johtaviin toimialajohtajiin nähden, 

kuten edellä todettiin. Matriisitoiminnon vetäjien kesken resurssien käytön mah-

dollisuus ja siten eräänlainen valta puolestaan korreloi voimakkaasti vetäjän hal-

linnoiman budjetin suuruuden sekä käyttöoikeuksien suhteen, mutta myös linja-

organisaation hierarkiasuhteessa toisiinsa. Osa matriisitoimintojen vetäjistä oli 

Turun kaupungin mallissa toinen toistensa esimiehiä tai alaisia, joka aikaansaa 

omat erityispiirteet ja dynamiikan yhteistyön ja toiminnan sujuvuuden suhteen.  
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Ristiriitatilanteita muodostavat perinteiset matriisiorganisaation ongelmat, ku-

ten kohtuuttomiksi koetut aikataulut, epätasainen työnjako, rekrytointimahdolli-

suuksien keskittäminen konsernihallintoon sekä organisaatiokulttuuriin viittaavat 

tekijät, kuten numerojohtaminen ja muutoshalukkuuden vaihtelu (Pakarinen ja 

Virtanen 2016). Lisäksi pinnan alla kuohuivat edellä mainitut valtasuhteet mat-

riisitoimintojen vetäjien kesken, suhde toimialajohtoon ja ylipäätään mahdolli-

suuteen saada asioita tapahtumaan ilman muodollista käskyvaltaa. Henkilöresurs-

sien jakaminen hallinnollisesti uudella tavalla ei myöskään poista perusongelmaa, 

joka näyttää olevan samojen henkilöiden ”palkitseminen” lisätöillä yhä uudes-

taan. Tällä on pidemmällä aikavälillä heikentävä vaikutus myös toiminnan kehit-

tämiseen, joka halvaantuu, mikäli johtamisjärjestelmän myötä ei onnistuta priori-

soimaan haluttua tekemistä  

Peilatessa edellä mainittua analogiana Goold ja Campbellin (2003) ajatukseen 

jalkapallojoukkueen toiminnasta, näyttää Turun kaupungin joukkueen pelaajien 

näkökulmasta tilanne siltä, että joukkueenjohdon kuvitellaan lupailleen lisää ja 

parempia pelaajia, mutta todellisuudessa kyse on vain ja ainoastaan olemassa ole-

vien pelaajien siirtelemisestä pelipaikalta toiselle, tai kokemattomien juniorien 

nostamisesta edustusjoukkueeseen. Edustusjoukkueen pelaajien kesken joukku-

een koetaan tarvitsevan uusia osaavia pelaajia, mutta heidän hankkimiseen ei ole 

varaa tai lupaa. Tarvittavia muutoksiakin on vaikea tehdä, sillä puolustajasta ei 

hetkessä kouluta hyökkääjää tai päinvastoin, eikä heikkoja esityksiä pitkään tar-

jonneesta pelaajastakaan pääse eroon. Niinpä osa pelaajista joutuu raatamaan 

kentällä enemmän kuin toiset, ja osa suoranaisesti kieltäytyy harjoittelemasta 

uutta pelitapaa. Tällöin myös uusien taktisten kuvioiden harjoittelu tai luovien 

ratkaisujen omaksuminen kentällä heikkenee.  

5.2.5 Henkilöstö 

Henkilöstön näkökulmasta Galbraith (2016) korostaa henkilöstöhallinnon toi-

menpiteitä, kuten rekrytointeja, henkilöstön valintaa, työnkiertoa, kouluttamista 

ja kehittämistä. Kyse on organisaation muodostavien yksilöiden kyvykkyyksistä 

toimeenpanna strategisia tavoitteita sovittujen toimintatapojen mukaisesti ole-

massa olevien resurssien puitteissa. Tällöin tullaan niihin matriisissa työskentele-

misen taitoihin, joihin mm. Bartlett ja Ghoshal (1990), Galbraith (2009) ja Hall 

(2013) viittaavat omissa tutkimuksissaan. On kuitenkin huomattavaa, että julki-

sen organisaation mahdollisuudet, tai osin halukkuus, henkilöstöhallinnollisiin 
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toimenpiteisiin ovat rajalliset, kuten resurssien yhteydessä todettiin. Rajoitteista 

huolimatta organisaation henkilöstön kehittämisestä vastaavan tahon tehtävänä, 

ja huolena, on kyetä muokkaamaan joustavuutta edellyttävään matriisiorganisaa-

tioon sopivia joustavia työntekijöitä, jotka kykenevät työskentelemään yhdessä 

toistensa kanssa, yhteisesti määritellyn tavoitteen eteen, organisaatiorajoista riip-

pumatta, ja saavat asioita aikaiseksi ilman muodollista päätöksentekovaltaa. Jat-

kossa julkisen sektorin organisaation menestymisen tai menestymättömyyden yti-

messä on yhä korostetummin sen työtä tekevä henkilöstö, sillä organisaatioiden 

tehokkuus lepää hyvin pitkälle henkilöstön osaamisessa, taidoissa, kyvyissä ja si-

toutumisessa organisaation tavoitteisiin. 

Turun kaupungin matriisimaisen toimintatavan käyttöönotossa henkilöstön 

osalta on todettava, että henkilöstöön kohdistuvia tavoitteita ei varsinaisesti ase-

tettu, ellei sellaisiksi sitten tulkita kaikkia muutokselle asetettuja tavoitteita, joi-

den toteutuminen riippuu henkilöstön sitoutumisesta niihin. Matriisimaisen toi-

mintatavan omaksumisen onnistumisen osalta kaupungin johtoryhmälle esitettiin 

huomion kiinnittämistä myös henkilöstöä koskeviin asioihin, ja toiveita asetettiin 

strategisen henkilöstöohjelman toimeenpanolle (Pakarinen 2015). Sen yhteydessä 

aloitettiin myös ns. Paremman johtamisen hanke, joka keskittyy erityisesti kau-

pungissa yhteisesti määriteltävien paremman johtamisen periaatteiden luomiseen 

ja jalkauttamiseen osaksi jokapäiväistä työtä ja toimintaa. Henkilöstöön kohdis-

tuvia ristiriitatilanteita tunnistetaan matriisimaisessa työtavassa kuitenkin useam-

pia, joista osan nähdään johtuvan ylimmän johdon puuttumisesta päivittäisjohta-

miseen, konsernihallinnon vähäiseen ymmärrykseen toimialojen toiminnan luon-

teesta sekä puutteellisesta vuorovaikutuksesta konsernihallinnon ja toimialojen 

kesken (Pakarinen ja Virtanen 2016).  

Jalkapallojoukkue-analogiana voidaan sanoa, että Turun kaupungin joukku-

eella on osaavia pelaajia, joiden kohteluun, harjoitteluun ja pelaamiseen valmen-

nus ja joukkueenjohto voisivat kiinnittää enemmän huomiota. Toisaalta, jokaista 

pelitilannetta ei tarvitse ohjeistaa, vaan pelaajille täytyy jättää valinnanvapautta 

ja päätöksentekomahdollisuuksia ratkaista pelissä eteen tulevat ongelmatilanteet 

itse. Valmennuksen tulee kuitenkin tukea pelaajia tunnistamaan tilanteisiin sopi-

via ongelmanratkaisukeinoja ja vahvistaa niitä harjoittelemalla esimerkiksi har-

hautuksia, syöttö- ja potkutekniikkaa, pallottomana liikkumista ym. pelin suju-

vuudelle olennaisia tekijöitä. Tällä hetkellä joukkueenjohto puuttuu ajoittain lii-

kaa valmennuksen valintoihin ja sitä kautta yksittäisten pelaajien pelaamiseen, 

jolloin nopea pelin eteneminen tyrehtyy. Lisäksi joukkueen maalivahdin, puolus-

tuksen, keskikentän ja hyökkäyksen on syytä keskustella keskenään enemmän, 
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jotta palloa ei menetetä tarpeettomasti, vaan jokainen pelaaja tietää missä oma 

joukkue ja vastustajat liikkuvat. Kaiken tämän lisäksi tarvitaan yksittäisten pelaa-

jien riittävän korkea tekninen ja taktinen taitotaso, jotta pelaaja kykenee pelaa-

maan matriisin edellyttämällä tavalla. Pelaajilla on myös vastuu yrittää parhaan 

kykynsä mukaan toteuttaa sovittua taktiikkaa, eli toisin sanoen sitoutua pelaa-

maan joukkueen eteen niin hyvin kuin osaa.  

5.2.6 Palkitsemiskäytännöt 

Palkitsemiskäytäntöjen merkitys on siinä, että niiden avulla voidaan sovittaa yh-

teen yksilön ja organisaation tavoitteita. Organisaation tavoitteet osuvat harvoin 

yksi yhteen yksilön tavoitteiden kanssa, vaikka yksilö tuskin viihtyy kovin pit-

kään organisaatiossa, jonka tavoitteet sotivat yksilön henkilökohtaisia arvostuksia 

vastaan. Palkitsemiskäytäntöjen avulla ajatellaan voitavan kannustaa ja moti-

voida yksilöä toimimaan organisaation tavoitteiden mukaisesti eli ne ovat osa joh-

tamisjärjestelmää. Palkitsemiskäytännöt voivat olla aineellisia, kuten palkka, 

henkilökohtaiset lisät, tulospalkkiot, edut tai optiot; tai aineettomia, kuten työn 

sisältö, koulutus- ja kehittymismahdollisuudet, mahdollisuus vaikuttaa ja osallis-

tua päätöksentekoon, tai työajan sekä työsuhteen järjestelyt. Galbraith (2016) pai-

nottaa palkitsemisjärjestelmän yhteensopivuutta tähtimallin muihin ulottuvuuk-

siin, eli palkitsemisen täytyy olla linjassa ja ymmärrettävää suhteessa organisaa-

tion rakenteeseen ja prosesseihin liittyviin alaulottuvuuksiin sekä koko organisaa-

tiolle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. 

Vaillinaiset palkitsemiskäytännöt erottavat julkishallinnon organisaation sel-

keimmin yksityisen puolen yrityksistä. Onnistuminen on kuitenkin mitä suurim-

massa määrin kiinni muutosta toimeenpanevista ihmisistä. Henkilösidonnaisuus 

on merkittävää, sillä ihmisten vaihtaminen virkojen tai vakanssien kesken on hy-

vin harvinaista. Tällöin myös yksittäisten henkilöiden rooli ja merkitys asioiden 

etenemiselle tai etenemättömyydelle korostuu. Tämä ongelma puolestaan on 

läsnä julkishallinnon organisaatiossa riippumatta siitä onko toiminta organisoitu 

matriisimaisesti tai jollain muulla tavalla. 

Turun kaupungin matriisimaisen toimintatavan käyttöönotossa palkitsemis-

käytäntöjen osalta on todettava, että tämän ulottuvuuden osalta organisaatiossa 

olisi eniten tehtävää. Palkitsemisjärjestelmä koetaan osin epäreiluna, ja korvauk-

sen ja työmäärän ei nähdä olevan tasapainossa. Erityisenä ongelmana koetaan sa-



 

68 

nojen ja tekojen epäsuhta ylimmän johdon osalta. Toimintamalliuudistuksen al-

kuvaiheessa ylimmän virkamiesjohdon osalta tehtiin merkittäviä muutoksia palk-

kaukseen, mutta vastaavia muutoksia ei tehty muualla, organisaation alemmilla 

hierarkiatasoilla. Matriisimaisen toimintatavan käyttöönoton osalta henkilöstön 

palkinnon nähdään tulevan itse toimintatavan muuttumisesta, toivotusti sujuvam-

paan suuntaan. (Pakarinen ja Virtanen 2016). 

Peilatessa palkitsemiskäytäntöjä jalkapallojoukkueen toimintaan, on sielläkin 

käytössä samansuuntaisia aineellisia ja aineettomia käytänteitä, mitä edellä lue-

teltiin. Pelaajalle voidaan maksaa aineellisia palkkioita, kuten palkkaa, maali- tai 

syöttö- tai muita menestysbonuksia. Aineettomia palkintoja voivat olla mahdolli-

suus pelata voittavassa joukkueessa, korkealla sarjatasolla tai vaikuttaa esimer-

kiksi erikoistilanteisiin tai muihin pelaamiseen liittyviin tilanteisiin ja niiden rat-

kaisumalleihin. Edellä mainittujen elementtien toteutuessa pelaaja on todennäköi-

sesti onnellisempi ja pelaa paremmin koko joukkueen eteen. Olennaista on, että 

pelaajat tietävät ja ymmärtävät millä perusteilla palkintoja ja kannustimia on 

mahdollista ansaita, ja käytännöt ovat oikeudenmukaisiksi koettuja. Mikäli edellä 

mainittujen asioiden suhteen on olemassa epäsuhtaa, ja pelaaja on riittävän hyvä, 

saattaa hän äänestää jaloillaan ja siirtyä toiseen seuraan. Tätä mahdollisuutta ei 

ole kaikilla, mutta osaajien menettämisen riski on todellinen myös julkisen sek-

torin organisaatioissa. 

5.2.7 Muutosjohtaminen 

Muutosjohtaminen on matriisimaisen rakenteen käyttöönoton keskiössä, ja erilai-

sia malleja muutosjohtamiseen on luotu useita (mm. Kotter 1996). Muutosjohta-

minen korostuu organisaatiomuutoksissa rakenteesta riippumatta. Olennaista on 

saada aikaan ajattelutavan muutos henkilöstön parissa organisaation sisällä. Kes-

keistä muutoksen johtamisessa ovat tavoiteasetanta ja muutoksen perustelu. Tästä 

syystä hallinnolliset päätökset, organisaatiorakenteisiin, prosesseihin tai resurs-

seihin kohdistuvat muutokset eivät yksin riitä. Toimintatapojen muutos edellyttää 

organisaatiossa työskentelevien ihmisten, henkilöstön, ajattelutavan muutosta, 

joka johtaa käyttäytymisen muuttumiseen, joten ihmisiä on johdettava muutos-

prosessin osana. Muutoksen onnistumisen kannalta tärkeitä ovat avainhenkilöt, 

muutokseen kohdistetut muut resurssit, kuten aika, tilat ja raha, sekä muutoksen 

seuranta ja arviointi (ks. Fernandez ja Rainey 2006).  
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Kokonaisuuden muutoksen, ja sen muutosjohtamisen onnistumisen, näkökul-

masta esiin nousee ajatus organisaation älykkyydestä ja kyvystä oppia, niin yk-

silö-, yhteisö- kuin organisaatiotasolla. Virtanen ja Stenvall (2014a, 186) koros-

tavat organisaation älykkyyden kumpuavan ihmisistä, heidän välisestä vuorovai-

kutuksesta ja mahdollisuuksista toimia ja käyttää osaamistaan organisaatiossa. 

Erityisesti johtavassa asemassa olevia kohtaan asetetaan odotuksia dialogiin pe-

rustuvalle henkilöstöjohtamisen kyvykkyydelle, paremmalle johtamiselle, jossa 

näkyvät organisaatiossa yhteisesti määritellyt paremman johtamisen periaatteet. 

Samanaikaisesti tätä yhteisesti määriteltyjen periaatteiden ymmärrystä voidaan 

odottaa kaikilta organisaation tasoilta.  

Matriisimainen toimintatapa luo rakenteensa puolesta tilanteita, joissa muu-

toksen ja siihen liittyvän johtamisen kehittymisen sisäistämistä punnitaan käytän-

nön tekoina ja toimintana. Käytännön esimerkkinä voidaan ottaa tilanne, jossa 

pitää kyetä tarkastelemaan kokonaisuuden ja rajapintojen välistä suhdetta eli esi-

merkiksi koko kaupunkikonsernin yhteistä etua suhteessa yksilön edustaman toi-

mialan etuun. Tällöin punnitaan organisaation älykkyyttä ja kykyä oppia. Kun 

yksilö oppii tarkastelemaan matriisirakenteessa työskentelyn kautta kokonai-

suutta, välittyy oppiminen aikaa myöden myös organisaatiotasolle – ikään kuin 

organisaation ominaisuudeksi, jolloin johtamisella on tässä muutosprosessissa 

erittäin suuri merkitys (Akgün ym. 2007; Virtanen ja Stenvall 2014a, 68). 

Turun kaupungin toimintamallimuutoksen lähtökohta on ollut oikea, organi-

saation oma toiminta, ja nämä perustelut ovat tulleet esiin toimintamalliuudistuk-

sen valmistelun yhteydessä. Tällöin perusteltiin miksi muutos tarvitaan, mihin 

sillä pyritään ja millä keinoin tavoite pyritään saavuttamaan. Eri asia on, miten 

hyvin muutoksen tarve ja muutostavoitteiden saavuttamiseen valitut keinot on si-

säistetty, ymmärretty ja hyväksytty organisaation sisällä. Tämä koskee erityisesti 

matriisimaista toimintatapaa, joka on nähty yhtenä keinona toimintamalliuudis-

tuksen muutostavoitteiden saavuttamiseksi, mutta jonka kohdalla muutoksen 

hyödyt ovat jääneet osin vaikeasti hahmotettaviksi ja todennettaviksi (Pakarinen 

2015). Yhteinen näkemys siitä, että matriisimainen toimintatapa olisi oikea 

”lääke” organisaation kaipaamiin muutoksiin, on vaihdellut organisaation sisällä, 

osin selkeän syy-seuraus-suhteen osoittamisen jäätyä vaillinaiseksi. Tässä mie-

lessä Kotterin (1996) kahdeksan askeleen mallista on jäänyt uupumaan erityisesti 

lyhyen aikavälin onnistumisten varmistaminen ja esiintuonti. 

Kuten edellä mainittua, matriisimaisissa rakenteissa korostuu vuorovaikutus 

ihmisten kesken. Johtaminen muuttaa muotoaan, ja ryhmissä tehtävä, yhteisesti 

ymmärretty tavoiteasetanta, keinot ja päätöksenteko korostuvat. Toisin sanoen, 
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yhdessä tekeminen sitouttaa ponnistelemaan yhteisesti määriteltyä tavoitetta 

kohti. Tällöin johtamistavan täytyy olla muita arvostavaa, vapautta ja vastuuta 

jakavaa, joka antaa osallisille selkeän vaikuttamisen tunteen. Matriisissa johta-

juus muuttuu joukkuepeliksi, jossa erityisesti hankalimmat ristiriitatilanteet rat-

kotaan yhdessä, esimerkkiä näyttäen (Pakarinen ja Virtanen 2016). Tämä asettaa 

merkittäviä rooliodotuksia mm. kaupungin poikkihallinnolliselle johtoryhmälle, 

jonka täytyy kyetä sekä näyttämään suuntaa jonne mennä, että totutusta poikkea-

vaa kykyä ja tapaa tehdä tämä yhdessä. Vastaavia odotuksia syntyy jossain mää-

rin myös matriisitoimintoja ohjaaville ohjausryhmille sekä erityisesti niiden ve-

täjille.  

Turun toimintamalliuudistuksen osana matriisimaisen toimintatavan käyttöön-

otossa avainhenkilöitä ovat olleet matriisitoimintojen vetäjät sekä ohjausryhmien 

muut jäsenet. Onnistumiseen on vaikuttanut erityisesti matriisitoimintojen vetä-

jien henkilökohtainen osaaminen, tahto muuttaa omaa ja organisaation tapaa toi-

mia, sekä näkemys ja kyky kommunikoida tätä visiota (Pakarinen 2015). Nämä 

tulokset tukevat myös aikaisempia tutkimustuloksia liittyen tulokselliseen johta-

miseen ja korkean tuloksellisuuden kannalta merkittäviin johtajuuden piirteisiin 

(mm. Lumijärvi 2015, 75–76). Osalla matriisitoimintojen vetäjistä on ollut muu-

tosprosessissa tukena varahenkilö, jonka rooli käytännön työssä, ja siten organi-

saatiotasoisessa kyvyssä oppia uusi tapa tehdä työtä, on ollut merkittävä. Vii-

meksi mainitun merkitys on korostunut positiivisesti erityisesti kehittämisen mat-

riisitoiminnon kohdalla. Lisäksi sovittujen asioiden toimeenpanossa auttavat nor-

maalit toimintaa aikatauluttavat tehtäväkokonaisuudet ja virstanpylväät eli koko-

naisuuden pilkkominen sopiviksi paloiksi. Vaikka on mahdotonta sanoa kiistat-

tomasti mikä positiivinen tai negatiivinen muutos on seurausta matriisimaisesta 

organisoitumisesta ja uudesta työtavasta, voidaan perustellusti väittää, että esi-

merkiksi kaupunkitasoisessa kehittämistoiminnassa olisi tuskin päästy samalla ta-

valla eteenpäin ilman toiminnan organisoimista toimialarajat ylittävällä tavalla, 

muutoksen määrätietoista johtamista, ja yhdessä tekemisen myötä eri osapuolten 

välille syntynyttä luottamusta. 

Peilatessa edellä mainittua analogiana Goold ja Campbellin (2003) ajatukseen 

jalkapallojoukkueen toiminnasta, näyttää Turun kaupungin joukkueen tilanne 

siltä, että muutoksen kiireellisyys ja välttämättömyys, joukkueenjohdon ja val-

mennusryhmän muutoksen ohjaus, luotu visio paremmin menestyvästä joukku-

eesta ja siitä viestiminen ovat onnistuneet. Pelaajat ovat olleet mukana harjoitte-

lemassa uutta tapaa pelata, mutta pelaajille on jäänyt hieman epäselväksi se, onko 
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uusi tapa pelata tuottanut lyhyellä aikavälillä onnistumisia. Kukaan ei ole onnis-

tunut osoittamaan syntyykö uudella pelitavalla enemmän oman joukkueen teke-

miä maaleja tai vähemmän vastustajan tekemiä maaleja, tai muita tavoiteltavia 

onnistumisia. Matriisitoimintojen vetäjillä on näkemys siitä, että työ on helpottu-

nut, uudella tavalla toimimalla prosessit ovat helpottuneet, mutta tämän muutok-

sen osoittaminen esimerkiksi yhteisesti hyväksyttyjen indikaattorien värähtämi-

senä toivottuun suuntaan ei onnistu. Hallinnollista työtä kun ei pilkota samalla 

tavalla pieniin paloihin ja mitata kuten jalkapallojoukkueen pelaamista. Tästä 

huolimatta matriisimainen toimintatapa on vakiinnutettu osaksi seuran uutta pe-

litapaa. 

5.3 Millaisissa tilanteissa matriisirakenteisiin on julkishallinnon 
organisaatioissa päädytty, ja mitä näyttöä käyttöönotolla 
saavutetuista hyödyistä on olemassa? 

Turun kaupungin toimintamalliuudistuksen yhteydessä käyttöönotetun matrii-

simaisen toimintatavan hyötyjä on vaikea todentaa kiistattomasti. Tilanne ei kui-

tenkaan ole ainutkertainen, vaan pikemminkin tukee aiempia tutkimuksia muu-

alta maailmalta (Pakarinen ja Virtanen 2017). 

Yleisesti ottaen tilanteet, joissa julkishallinnon organisaatioissa on päädytty 

ottamaan käyttöön matriisimaisia rakenteita, voidaan ryhmitellä muutamaan ko-

konaisuuteen (kuvio 7): 

 uusien organisaatioiden luominen tai laajat organisaatiomuutokset 

 henkilöstöhallinnon ja organisaation suorituskyvyn tehostaminen 

 palveluiden kehittäminen ja julkiset hankinnat 

 verkosto-organisaatiot ja organisaatioiden välinen yhteistyö 
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Kuvio 7.  Sovelluskohteet, joissa julkisen sektorin organisaatioissa on päädytty matriisirakenteisiin 
(Pakarinen ja Virtanen 2017) 

Perusajatuksena uusien mallien, kuten organisointimuotojen tai johtamismallien, 

käyttöönotosta organisaatioihin voidaan käyttää Giddensin (1984) mallia kulttuu-

risten ainesten kerrostumisesta. Tällä tarkoitetaan sitä, että jokainen organisaatio 

muodostaa ainutlaatuisen, vähitellen kehittyvän kulttuurisen rakenteen erilaisine 

johtamiseen liittyvine käsitteineen, malleineen ja konsepteineen (af Ursin ja Var-

tola 2015, 103). Tätä ajatusta tukee myös aiemmin esiin tuodut tulokset matriisi-

organisaatioiden käyttöönoton ja siitä luopumisen motivaatiotekijöistä sairaa-

loissa, jossa korostuu mm. muiden organisaatioiden jäljittely (Burns ja Wholey 

1993). Toisin sanoen, muutetaan organisaatiorakennetta tietämättä ja tuntematta 

tarkkaan mitä muutos tarkoittaa, ja luopumalla toimimattomaksi koetusta raken-

teesta siinä vaiheessa kun organisaatio on oppinut ns. kantapään kautta.  

Yleisesti ottaen julkissektorin organisaatioiden matriisirakenteiden käyttöön-

ottoon päätymisen motivaatiotekijät vaihtelevat, mutta ne ovat hyvin pitkälle sa-

moja mitä muilla organisaatioilla (mm. Hatch 2012). Ytimessä on muuttuvaan 

toimintaympäristöön reagoiminen, joko reaktiivisesti tai enemmän proaktiivi-

sesti, ja siinä elinkelpoisena ja kilpailukykyisenä pysyminen. Joskus tämä johtaa 

kokonaan uusien organisaatioiden luomiseen tai muutoin organisaatiorakenteen 
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merkittävään muuttamiseen, ja silloin vastausta voidaan hakea mm. matriisira-

kenteista (mm. Burns ja Wholey 1993; Lawrie 2004; McMahon 2004; Werth ja 

Fleming 2008).  

Huomattavaa on, että matriisimaisia rakenteita hyödynnetään sekä organisaa-

tioiden sisällä että niiden välillä (kuvio 7). Niillä tavoitellaan sisäisesti toiminnan 

paranemista, mutta ne nähdään myös keinona organisoitua suhteessa ympäröi-

vään maailmaan. Sisäisesti matriisirakenteisiin on päädytty mm. kehitettäessä 

kompleksisten organisaatioiden henkilöstöhallintoa tai yritettäessä parantaa sisäi-

sesti organisaation toiminnan tehokkuutta. Matriisimaisista rakenteista on haettu 

myös apua palveluiden kehittämiseen ja organisaatioiden väliseen yhteistyöhön 

(Bennett ja Savani 2004; Rowe ym. 2004). 

Purettaessa matriisimaisella organisaatiorakenteella haettavia hyötyjä julkis-

sektorin organisaatioissa tarkemmalle tasolle, korostuvat kompleksisen organi-

saation johtamisen parantaminen, parempi organisaation suorituskyky palvelu-

tuotannossa ja toiminnan hallinnassa (Goddard 1992; Iverson ja Pullman 2000; 

Werth ja Fleming 2008), sekä kustannussäästöt, kehittyneempi sisäinen ja ulkoi-

nen projektien koordinaatio, kontrollointi ja tilivelvollisuus sekä tehokkaampi 

projektijohtaminen (Athanasaw 2003; Kuprenas 2003; McKevitt ym. 2014; 

Reyes 1998). Tämä selittyy myös sillä, että organisaatioiden sisäiset ja väliset 

rajapinnat korostuvat julkisten organisaatioiden toiminnassa. Palveluita järjeste-

tään ja tuotetaan verkostoina, ja oma toiminta on tarpeen virittää palvelemaan tätä 

muuttunutta tapaa toimia. 

Suomen julkishallinnossa matriisiorganisaatioon on viime vuosina päädytty 

muodostettaessa työ- ja elinkeinoministeriötä (ks. Koskimies 2010), ja sittemmin 

matriisi on ollut ajankohtainen julkishallinnon puolella esimerkiksi yliopistollis-

ten sairaaloiden toimintaa uudelleen organisoitaessa (ks. Tevameri ja Kallio 2009, 

Tevameri 2012, Tevameri ja Virtanen 2013). Kuntien toiminnassa matriisiraken-

teesta löytyy esimerkkejä ristiriitaisen vastaanoton saaneesta Lahden sosiaali- ja 

terveydenhuollon organisaatiouudistuksesta eli vuosina 2001–2004 toiminnassa 

olleesta Lahden mallista (Jylhäsaari 2009, 140). Lisäksi kuntien prosessimaista 

toimintaa tarkasteltaessa on Jyväskylän organisaatiouudistuksessa hahmotettu 

konserni- ja palveluorganisaatio matriisimaisesti ydinprosesseja ja jatkuvaa ke-

hittämistä tukevaksi (Kenni ja Asikainen 2011, 67). Turun kaupungin toiminta-

malliuudistuksen johdon sisäisten tukitoimintojen järjestäminen soveltuvin osin 

matriisimaisesti asettuu luontevasti yhdeksi osaksi jatkumoa. Tuoreimpana esi-

merkkinä Suomesta on Rauman kaupungin organisaatiouudistuksen valmistelu, 
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joka tähtää vuorovaikutteiseen ja poikkihallinnolliseen työtapaan sekä karsii esi-

miestasoja. Vuoden 2017 kesällä voimaan astuvaksi suunnitellulla organisaatio-

uudistuksella tavoitellaan selkeää johtamista, byrokratian vähentämistä ja asia-

kaslähtöisyyden vahvistamista. Viimeksi mainittu tavoite suunnitellaan saavutet-

tavan hallintokuntarajat ylittävien tiimien avulla, joissa on edustajia eri toimi-

aloilta. Poikkihallinnollisuudella tavoitellaan parempaa kokonaisnäkemystä ja 

päällekkäisyyksien poistamista toiminnan tehostamiseksi. (Rauman kaupungin-

hallitus 2016). Rauman organisaatiouudistukselle asetetut tavoitteet ja osin kei-

not, kuten toimialamalliin siirtyminen ja poikkihallinnollisten tiimien luominen, 

vaikuttavat hyvin samansuuntaisilta, mitä Turun kaupungin toimintamalliuudis-

tuksessa, vaikka Raumalla ei matriisimaisista toiminnoista puhuttaisikaan. 

Matriisimaiset rakenteet voidaan nähdä yhtenä ratkaisuna muuttuvaan toimin-

taympäristöön, mutta kyseisen organisoitumistavan hyödyn kiistaton osoittami-

nen on osoittautunut vaikeaksi ja vaihtelevista syistä pääosin epäselviksi (mm. 

Brooks ja Kakabadse 2014; Goddard 1992; Priestly 2009; Rowlinson 2001; 

Skærbæk ja Melander 2004). Brooks ja Kakabadse (2014) päätyvät suosittele-

maan julkisen sektorin organisaatioille erityistä varovaisuutta matriisirakenteiden 

ja -johtamisen käyttöönotossa. Tämä on ymmärrettävää, mikäli peilaa matrii-

simaisen toiminnan käyttöönotossa huomioitavia vaatimuksia edellä läpikäytyi-

hin ulottuvuuksiin ja vaadittavan muutoksen mittakaavaan (mm. Galbraith 2009).  

Maailmalta löytyy silti esimerkkejä onnistumisista, joissa julkisen sektorin or-

ganisaatio on hyödyntänyt matriisirakenteita (ks. Iverson ja Pullman 2000; Kup-

renas 2003; Rowe ym. 2004). Houkuttelevimmalta vaikuttavat Werth ja Flemin-

gin (2008) tutkimustulokset, jossa raportoidaan San Diegossa Yhdysvalloissa 

luodun uuden matriisiorganisaation käyttöönotolla saavutetun merkittäviä hyö-

tyjä, kuten byrokratian vähentymistä, henkilöstömenojen säästöjä sekä taloudel-

listen resurssien vapautumista kohdistettavaksi suoraan palvelujen parantami-

seen. On toki muistettava, että kontekstina Yhdysvallat poikkeaa merkittävästi 

Euroopasta ja erityisesti suomalaisesta julkisesta sektorista, joten onnistumisten 

siirtäminen toimintaympäristöstä toiseen ei todennäköisesti onnistu sellaisenaan.  

Tarkasteltaessa saavutettuja hyötyjä, näyttäytyvät poikkihallinnolliset tiimit 

organisaation sisäisen toiminnan kannalta menestyksellisinä rakenteellisina rat-

kaisuina, kun organisaatio tavoittelee parempaa suorituskykyä, kehittyneempää 

sisäistä yhteistyötä ja poikkihallinnollisen toiminnan koordinaatiota (Alexander 

ym. 2005; Athanasaw 2003; Bennett ja Savani 2004; Benson ja Dresdow 1998; 

Bitter ym. 2013; Opstrup ja Villadsen 2015). Tämän tutkimuksen osatutkimukset 

vahvistavat näitä tutkimustuloksia (Pakarinen 2015; Pakarinen ja Virtanen 2016). 
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Lisäksi on huomattava, että poikkihallinnollisten tiimien käyttöönotto ei luo yhtä 

suurta uhkaa olemassa olevalle linjaorganisaatiolle kuin koko organisaation 

muuttaminen matriisiorganisaatioksi, joten organisaation sisäinen muutos sekä 

rakenteellisesti, kulttuurillisesti, että toimintatapoina saattaa olla pienempi ja hal-

littavampi, ja muutosvastarinta organisaation henkilöstön parissa vähäisempää 

(McMahon 2004; Rowlinson 2001). 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

6.1 Tutkimustulokset kokoava tarkastelu 

Tutkimustulosten esittelyn yhteydessä ei viitata erikseen yksittäisten osatutki-

musten ja tutkimuskokonaisuuden tuloksiin, vaan tulokset ja keskeinen anti esi-

tetään kokonaisuutena. Yksittäisten osatutkimusten keskeiset tulokset ja tutki-

muksellinen anti ilmenevät alkuperäisjulkaisujen lisäksi luvusta 4.  

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu matriisimaisen toimintatavan käyttöönot-

toa osana suuren suomalaisen kunnan toiminnan uudistamista, ja laajemmin 

osana julkishallinnon johtamisen kehittymistä. Tutkimuksessa on pyritty vastaa-

maan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1) Mitä matriisimaisen toimintatavan 

käyttöönotolla tavoitellaan Turun kaupungin toimintamalliuudistuksen osana? 2) 

Mitä julkishallinnon organisaation täytyy huomioida matriisimaisten rakenteiden 

käyttöönottamisessa ja johtamisessa? sekä 3) Minkälaisissa tilanteissa matriisira-

kenteisiin on päädytty julkishallinnon organisaatioissa, ja mitä näyttöä niillä saa-

vutetuista hyödyistä on olemassa? 

Ensimmäisestä tutkimuskysymyksestä voidaan todeta, että Turun kaupungin 

toimintamalliuudistukselle, ja sen osana matriisimaisille toimintatavoille, asetetut 

tavoitteet, kuten 1) parempi johtaminen, 2) tuottavuuden parantaminen sekä 3) 

työnjaon ja toimintatapojen selkeytyminen, ovat hyvin yleistettävissä myös mui-

den julkisen sektorin organisaatioiden uudistamisen tavoitteisiin (mm. Kuntaliitto 

2016a) sekä yleisesti matriisimaiselle rakenteelle asetettuihin tavoitteisiin (mm. 

Goddard 1992; Hall 2013; Hatch 2012; van Hengel ym. 2014). Johtamisen näkö-

kulmasta korostuu yhteisen näkemyksen luominen, johon matriisimainen toimin-

tatapa tarjoaa ratkaisun mm. poikkihallinnollisten ohjaus- ja johtoryhmien myötä 

(Pakarinen 2015; Pakarinen ja Virtanen 2016). Turussa matriisimaiselle toimin-

tatavalla asetetut tavoitteet tähtäävät lähinnä organisaation sisäisen toiminnan pa-

rantumiseen, ja niissä on yhtäläisyyksiä julkisjohtamisessa aiemmin pinnalla ol-

leeseen NPM-ajatteluun (mm. Pollitt ja Bouckaert 2011), ja erityisesti sen osana 

niin sanottuun managerialismiin, joka korostaa johtamisen ja organisoinnin mal-

leja, tekniikoita ja parhaita käytäntöjä (ks. Hood 1991; Hood 1995). Verkosto-
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mainen toimintatapa, jota osa virkamiesjohdosta puolestaan korosti jo toiminta-

malliuudistukseen valmistauduttaessa, kytkeytyy tieteenteoreettisesti enemmän 

NPG-ajatteluun, jossa organisaatiota tarkastellaan enemmän avoimena kuin sul-

jettuna systeeminä (mm. Virtanen ja Stenvall 2014b), ja siihen nähtävissä olevat 

viitteet keskittyvät lähinnä yksittäisten virkamiesten tapaan tehdä työtä johdon 

tukitoimintojen parissa organisaation sisällä. 

Toisen tutkimuskysymyksen osalta voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa 

esitetään kuuden eri ulottuvuuden malli, jotka täytyy osata huomioida julkisen 

sektorin organisaatiossa matriisimaisten rakenteiden käyttöönotossa ja johtami-

sessa (kuvio 5). Strategia, rakenne, prosessit, resurssit, henkilöstö ja palkitsemis-

käytännöt korostuvat, ja niiden implementoinnin keskiössä on eri ulottuvuuksiin 

liittyvän muutoksen johtaminen. Julkishallinnon organisaation rakenteen muutta-

minen varsinaiseksi matriisiorganisaatioksi vaatii valtavan muutoksen, ja joskus 

se voi olla organisaatiolta liikaa vaadittu (mm. Rowlinson 2001). Sisäinen mat-

riisirakenne auttaa luomaan muotoja ja tapoja poikkihallinnolliselle vuorovaiku-

tukselle, mutta rakenteen toimivuus riippuu edellä mainittuihin ulottuvuuksiin 

peilaten:  

 priorisoitujen tavoitteiden selkeydestä ja rajallisuudesta ("strategia") 

 keinojen ja niitä toteuttavien toimenpiteiden järjestelmällisyydestä 

sekä sen osana roolien ja tehtävien ymmärrettävyydestä (rakenne ja 

prosessin hallinta) 

 tavoitteissa ja toimeenpanossa etenemisen yksiselitteisyydestä ja hy-

väksyttävyydestä (prosessit) 

 tiedon sujuvasta liikkumisesta, toimijoiden keskinäisestä vuorovaiku-

tuksesta ja luottamuksesta yli organisaatiorajojen (prosessit) 

 resurssien käytöstä ja kohdentamisesta yhteisesti ymmärretyllä tavalla 

(resurssit) 

 esimiesten ja työntekijöiden osaamisesta, asenteesta ja suhtautumi-

sesta muuttuvaan työtapaan, johon vaikuttaa osallisuuden ja vaikutta-

misen mahdollisuuden tunne (henkilöstö ja palkitsemiskäytänteet) 

 muutosprosessin järjestelmällisestä johtamisesta, viestinnästä ja orga-

nisaation kyvystä oppia  

Kolmannen tutkimuskysymyksen osalta voidaan todeta, että tämän tutkimuksen 

tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten tuloksia. Matriisista on haettu apua ja 

ratkaisua monenlaisissa tilanteissa ja julkissektorin organisaatioissa eri puolilla 
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maailmaa (Pakarinen ja Virtanen 2017). Yleisesti ottaen matriisirakenteella saa-

vutetut hyödyt ovat usein jääneet julkisen sektorin organisaatioissa tulkinnanva-

raisiksi (Brooks ja Kakabadse 2014; Goddard 1992; Priestly 2009; Rowlinson 

2001; Skærbæk ja Melander 2004). Paras näyttö saavutetuista hyödyistä julkisen 

sektorin organisaatioissa löytyy pienimuotoisemmista matriisimaisista yhteistyö-

rakenteista, kuten poikkihallinnollisia tiimeistä (Alexander ym. 2005; Athanasaw 

2003; Bennett ja Savani 2004; Benson ja Dresdow 1998; Bitter ym. 2013; Opstrup 

ja Villadsen 2015). Julkisen sektorin organisaatioissa olisikin kannattavinta tar-

kastella niiden optimaalista hyödyntämistä organisaation rakenteelliselle muutok-

selle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Turun kaupungin omaksuman matriisimaisen toimintatavan hyödyt ja haitat 

ovat hyvin samanlaisia mitä muuallakin (Pakarinen 2015; Pakarinen ja Virtanen 

2016). Poikkihallinnollisen toiminnan nähdään luovan edellytyksiä esimerkiksi 

tavoitteena olevalle paremmalle johtamiselle, mutta matriisirakenteeseen siirty-

minen ei yksistään edistä tuottavuutta saati työnjaon ja toimintatapojen selkeyttä, 

oikeastaan päinvastoin. Turun kaupunkiorganisaation sisällä poikkihallinnollis-

ten matriisitoimintojen ohjausryhmät ovat parantaneet organisaation sisäistä, toi-

mialarajat ylittävää yhteistyötä sekä yhtenäistäneet tavoiteasetantaa, ja auttaneet 

johdon tukitoimintoja niiden omien sisällöllisten tavoitteiden saavuttamisessa 

(Pakarinen 2015). Yksiselitteisten syy-seuraus-suhteiden yksilöinti kompleksi-

sessa hybridiorganisaatiossa on kuitenkin hyvin vaikeaa. 

Selkein ero julkishallinnon organisaatioiden suhteessa yksityisten yritysten 

omaksumiin matriisirakenteisiin on nähtävissä organisaation kyvyssä korjata ket-

terästi havaittuja ongelmatilanteita, erityisesti jos ne vaativat henkilöstöhallinnol-

lisia päätöksiä. Kyky toimeenpanna muutoksia ja ennen kaikkea ratkaista ristirii-

tatilanteita ei ole julkisen sektorin organisaation vahvuus. Tällöin myös toiminta-

tavan muutos jää helposti vaillinaiseksi, ja tavoitellut muutokset osin saavutta-

matta. Julkishallinto lisää omilla erityisesti päätöksentekoon liittyvillä erityispiir-

teillään muutoksen läpiviemisen ja siihen sitoutumisen vaikeuskerrointa. Johta-

misosaamisen vaateet nousevat korostettuun asemaan, mutta ei sovi unohtaa 

myös muita merkittäviä matriisimaisessa toimintaympäristössä työskentelemisen 

taitoja esimiesten sekä asiantuntijoiden osalta. Siirtyminen rakenteellisesti mat-

riisimaiseen toimintatapaan voidaan osaltaan nähdä keinona tavoitella muutosta 

organisaation toimintakulttuurissa, joka puolestaan edellyttää muutosta kaikkien 

muutosprosessiin osallistuvien mielissä. On huomattava, että muuttamalla sisäi-

sesti organisaatiorakennetta ei poisteta historiallisia rasitteita organisaation sisältä 

tai vallitsevaa organisaatiokulttuuria.  
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Aiemmat tutkimukset nostavat matriisirakenteiden omaksumiseen liittyen 

esiin enemmän ongelmakohtia kuin menestystarinoita, eikä tämä tutkimus tee 

poikkeusta. On perusteltua kysyä, onko matriisimaisen toimintatapa mielekäs jul-

kisella sektorilla? Toisaalta, kuten Galbraith (2013, 6) toteaa, matriisia alkaa olla 

tänä päivänä mahdoton välttää, joten meidän vain täytyy oppia saamaan siitä te-

hokas toiminnan organisointitapa. 

Galbraith (2009) esittää organisaatioille eräänlaista tarkistuslistaa niistä edel-

lytyksistä tai vaatimuksista, joiden tulisi toteutua matriisin onnistuneessa käyt-

töönotossa ja toimeenpanossa. Osa vaatimuksista liittyy organisaation rakentei-

siin ja prosesseihin, kuten toimintasuunnitelmat, suunnitteluprosessit, roolien 

määrittelyt, työn vaativuuden arviointi tai tiimirakenteet, mutta käytännössä mer-

kittävin osa onnistumisen edellytyksistä on lopulta kiinni siitä miten ihmiset te-

kevät toinen toistensa kanssa työtä yhdessä. Saadaksemme matriisista tehokas toi-

minnan organisointitapa, tarvitaan organisaation sisäistä korkeaa sosiaalista pää-

omaa eli epämuodollista kommunikaatiota ja vankkaa luottamusta toinen toisia 

kohtaan niin yksilöinä kuin tiimeinä, tiimien ja yksilöiden ongelmanratkaisutai-

toja, luontaisesti yhteistyökykyisten esimiesten valintaa avainpaikoille, heidän 

kykyään vaikuttaa ilman muodollista vaikutusvaltaa, ja organisaation hyvinvoin-

nin tarkkailua (Galbraith 2009).  

Yhdenlaisena johtopäätöksenä voitaneen todeta, että matriisin menestyksekäs 

käyttö edellyttää paljon rakenteessa työskentelevältä henkilöstöltä, esimiehiltä ja 

johtajilta, mutta myös kypsää, älykästä ja oppivaa organisaatiokulttuuria. Kuten 

aiemmin todettua, älykkyydellä puolestaan tarkoitetaan organisaation tapaa hah-

mottaa toimintaympäristöään ja tulevaisuuttaan (Catino 2013), samalla olettaen, 

että älykkäät organisaatiot pärjäävät muita paremmin ja saavat aikaan hyviä tu-

loksia (esim. Pfeffer 1994; Matheson ja Matheson 2001). Näin ollen älykäs orga-

nisaatio kykenee sopeutumaan edellä mainittuihin muuttuviin toimintaympäris-

töihin hyödyntämällä esimerkiksi matriisimaisia toiminnan organisoinnin muo-

toja, ja huolehtien samalla edellä mainittujen edellytysten ja vaatimusten täytty-

misestä organisaation sisällä. 

6.2 Tutkimuksen teoreettinen merkitys 

Tämän tutkimuksen teoreettinen merkitys löytyy pääosin aiemmin tehdyn tutki-

muksen tuloksia vahvistavasta ulottuvuudesta. Suomalaisen julkisen sektorin or-
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ganisaation uudistaessa toimintamalliaan ja ottaessa sen osana matriisimaisia toi-

mintatapoja ja rakenteita käyttöönsä, tavoittelee se hyvin samankaltaisia hyötyjä, 

ja törmää se hyvin samankaltaisiin muutosprosessin haasteisiin, mitä muut orga-

nisaatiot maailmalla. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös laajemmin eri-

tyisesti suomalaisen julkisen sektorin organisaatioiden tutkimuksessa.  

Ensinnäkin tämä tutkimus tuo uutta tietoa suomalaisen suuren kunnan matrii-

simaisten ja poikkihallinnollisten rakenteiden ja toimintojen tunnistamisesta, ta-

voitteista, käyttöönotosta ja rakenteellisen muutoksen hallinnasta osana suurem-

paa toimintamalliuudistusta. Tässä yhteydessä on huomattavaa erityisesti toimin-

tamalliuudistuksen motivaatiotekijät, jonka samankaltaisuudet kytkevät organi-

saatiorakenteellisen ja toimintatavallisen muutosprosessin tieteenteoreettisesti 

julkisjohtamisen NPM-paradigmaan ja osin myös NPG-paradigmaan (mm. Hood 

1991; Hood 1995; Pollitt ja Bouckaert 2011; Virtanen ja Stenvall 2014b). NPM:n 

tavoitteista useampi näkyy Turun kaupungin toimintamalliuudistukselle ja mat-

riisimaiselle toimintatavalle asetetuissa tavoitteissa. Myös toimintatapauudistuk-

sen jälkeinen muu kaupungin johtamisjärjestelmän kehittäminen pohjaa osin sa-

moihin ajatuksiin korostamalla tuottavuuden lisäämistä, omaksumalla yksityisen 

sektorin toimintatapoja, korostamalla asiakkuuksia sekä painottamalla erityisesti 

toimialojen tilivelvollisuutta. Sen sijaan matriisitoiminnoille asetetuissa tavoit-

teissa ei ole niinkään nähtävissä NPG-ajattelua, jossa päähuomio on organisaa-

tioiden välisten suhteiden hallinnassa, ja lähtökohta palveluprosesseissa ja niiden 

tuloksissa (ks. Osborne 2010). Näitä tavoitteita on kuitenkin nähtävissä kokonai-

suuden eli koko kaupungin toimintamallin uudistamisessa. 

Toiseksi, tämä tutkimus täydentää matriisimaisten rakenteiden käyttöönotossa 

huomioitavia eri ulottuvuuksia luomalla mallin, jonka eri ominaisuudet huomioi-

den muutosprosessin johtaminen ja läpivieminen julkisen sektorin organisaa-

tiossa on todennäköisesti helpompaa. Tämä malli on velkaa Galbraithin (2009) 

niin sanotulle Tähtimallille (Star Model), mutta täydentää sitä erityisesti julkisen 

sektorin johtamiseen liittyvillä erityisominaisuuksilla, jotka liittyvät erityisesti re-

sursseihin liittyvään päätöksentekoon, ja korostaa muutosprosessin systemaattista 

ja kärsivällistä johtamista. Tässä yhteydessä on huomattava myös teoreettiset kyt-

kökset ns. organisaation älykkyyteen ja organisaation kykyyn oppia osana muu-

tosprosessia (ks. Argyris 1993; Virtanen ja Stenvall 2014a). 

Kolmanneksi tämä tutkimus lisää tietoa erityisesti julkisella sektorilla matrii-

sirakenteisiin ja poikkihallinnollisiin tiimeihin liittyen, vaikka matriisiorganisaa-

tiokirjallisuutta onkin kirjoitettu aikaisemmin melko runsaasti erityisesti yksityi-

sellä sektorilla (mm. Galbraith 2009; Goold ja Campbell 2003; Gottlieb 2007; 
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Kesler ja Kates 2011). Tämän tutkimuksen lisäarvo on erityisesti julkisen sekto-

rin, ja siellä suomalaisen suuren kunnan, matriisimaiseen toimintatapaan pääty-

misessä, käyttöönotossa ja hyödyntämisessä osana johtamisjärjestelmän uudista-

mista. 

Tämän tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia on pohdittu luvussa 2.3. On 

silti selvää, että tutkimuksen menetelmällisestä ja aineistollisesta luotettavuudesta 

huolimatta sillä on omat rajoitteensa. Yksi tämän tutkimuksen rajoitteista liittyy 

sen kolmen osatutkimuksen kohdistumisesta yhteen suomalaiseen kaupunkiorga-

nisaatioon eli Turun kaupunkiin. Tästä syystä tutkimustulosten yleistettävyys 

niiltä osin, jotka liittyvät suoraan tutkimuskohteena olleen Turun kaupunkiorga-

nisaatioon, ovat vähäisiä. Asetettuihin tutkimuskysymyksiin tutkimus onnistuu 

vastaamaan, ja tuloksien voidaan katsoa olevan yleistettävissä erityisesti toisen ja 

kolmannen tutkimuskysymyksen osalta Suomessa muihin julkihallinnon organi-

saatioihin, jotka ovat käytännössä vastaavien muutospaineiden keskellä mitä tut-

kimuskohteena oleva Turun kaupunki. 

6.3 Tutkimuksen käytännön merkitys 

Tämän tutkimuksen anti suomalaisen julkishallinnon organisaatioiden käytännön 

kehittämiselle näkyy nimenomaan suuren julkisen sektorin organisaation sisäis-

ten toimintatapojen kehittämisessä. Suomalainen julkinen sektori on ennen koke-

mattoman laajuisen muutoksen edessä maakunta- ja sote-uudistuksen myötä. 

Edessä on kuntien roolin, tehtävien ja aseman uudelleenmäärittely suhteessa pe-

rustettaviin maakuntiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyessä maakunnalliselle 

tasolle, tulevat tulevaisuuden kunnan painopisteitä olemaan koulutus, kaavoitus 

ja elinkeinopolitiikka. Kunnissa riittää pohdittavaa sen suhteen, mikä on kunnan 

tehtävä maankäytön ja elinkeinoelämän edellytysten luojana, palvelujen järjestä-

jänä ja tuottajana, hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä, kumppanina yrityksille 

sekä kolmannen sektorin toimijoille, tai koordinoijana ja edunvalvojana eri ver-

kostoissa. Kunnat muuttuvat, mutta myös uudet luotavat maakunnat ja niiden 

alaiset palvelulaitokset ja julkiset yhtiöt täytyy rakentaa toimiviksi kokonaisuuk-

siksi, jotta niiden perustehtävä eli kansalaisten palvelujen turvaaminen onnistuisi. 

Valtiovarainministeriön (2014) asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperissa tode-

taan, että tulevaisuudessa kunnan keskeisimpiä toiminnallisuuksia ovat johtami-

nen, uudistuminen, osallisuus ja digitalisaation hyödyntäminen.  
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Edellä mainituista muutoksista johtuen julkisen sektorin organisaatioiden 

tarve toimintamalliuudistuksille korkeintaan lisääntyy. Niiden osana tulemme 

suurella todennäköisyydellä näkemään erilaisia matriisimaisia organisaatioraken-

teita. Verkostomainen toimintatapa, organisaatioiden välinen ja sisäinen yhteis-

työ tulee jatkossa korostumaan organisaatioiden johtamisessa ja toiminnan järjes-

tämisessä niin maakunta- kuin kuntatasolla. On sanomatta selvää, että rajussa 

myllerryksessä olevat uudet ja vanhat organisaatiot joutuvat miettimään toiminta- 

ja organisointitapojaan niin sisäisesti oman toiminnan osalta, kuin ulkoisesti suh-

teessa muihin toimijoihin. Jatkossa kuntien on toimittava aktiivisesti niin sote-

palvelutuottajien, maakuntien, elinkeinoyhtiöiden, rahoittajien, yritysten ja yhdis-

tysten kanssa. Toimintaympäristö muuttuu ja pakottaa myös toimijat muuttu-

maan, jolloin myös erilaiset toiminta-, johtamis-, ja päätöksentekokulttuurit koh-

taavat. Julkisen sektorin rakennemuutokseen liittyy lisäksi digitalisaation muka-

naan tuoma perustavanlaatuinen muutos palveluihin ja työnteon muotoihin. Esi-

neiden välinen internet, robotiikka ja data-analytiikka tulevat vaikuttamaan siihen 

mitä töitä jatkossa tehdään ihmisvoimin, ja minkälaista osaamista tulevaisuuden 

työ vaatii. Tätä työtä tehdään jatkossakin kunnissa, mutta myös maakunnissa, nii-

den alaisissa liikelaitoksissa sekä julkisesti omistetuissa palvelutuotantoyhtiöissä 

(ns. sote-keskukset), mikäli maakunta- ja sote-uudistus etenee nykyhallituksen 

kaavailemalla tavalla. Toisin sanoen hallinnolliset rakenteet muuttuvat, organi-

saatiorakenteet muuttuvat, johdettava ja tehtävä työ muuttuu, odotukset ja osaa-

misvaateet muuttuvat. Edellä mainituista muutoksista ei selvitä yksin organisaa-

tiorakenteita matriisimaisiksi muuttamalla, mutta niistä voi olla apua erityisesti 

tulevaisuudessa korostuvan poikkihallinnollisen työn organisoinnissa. Sanomat-

takin on selvää, että muutosjohtaminen ja sen vaateet tulevat olemaan kaikkien 

huulilla seuraavat vuodet julkisen sektorin muutoksien keskellä.  

6.4 Jatkotutkimusaiheet 

Tämä tutkimus on kyennyt vastaamaan rajattuihin tutkimuskysymyksiin, mutta 

on samalla jättänyt paljon aihepiirin ympärillä ”kuplivaa” olennaista asiaa käsit-

telemättä, tai päässyt vain raapaisemaan niiden pintaa. Tämä on samalla paljasta-

nut jatkotutkimusaiheita, joista osa liittyy puhtaasti nykyiseen Turun kaupunkiin, 

osa tulevaan muuttuvaan kuntaan ja osa yleisesti julkisen sektorin edessä olevaan 

ja jo osin läpikäymään muutokseen.  
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Turun kaupungin osalta olisi syytä tarkastella Turun kaupungin toimintamal-

liuudistuksen muutosprosessia kokonaisuutena. Uudistusprosessille asetettiin eri-

näisiä tavoitteita, mutta kyseisten asiakokonaisuuksien toteutumisen seurantaa 

olisi syytä tehdä tieteelliseen tutkimukseen pohjautuen. Tämä tarjoaisi tärkeää 

tietoa niin virkamieskoneistolle kuin päätöksentekijöillekin. Suuret rakenteelliset 

ja hallinnolliset muutokset ovat merkittäviä investointeja organisaatioille, ja 

myös niiden vaikutuksia olisi syytä arvioida systemaattisesti. Tätä työtä on on-

neksi aloitettu aiempaa systemaattisemmalla otteella kytkemällä erityisesti palve-

luiden johtamisen kehittäminen tiedolla johtamiseen, ja siinä yhteydessä tuettu 

organisaation sisällä asiantuntijoiden osaamisen kasvua niin sanotun tiedolla joh-

tamisen koulutusohjelman avulla. Toimintamalliuudistuksen laajuuden vuoksi 

jatkotutkimusta ansaitsisivat myös -uudistuksen muiden pääprosessien kuin mat-

riisimaisen toimintatavan käyttöönoton onnistumisen arviointi, kuten hybridior-

ganisaatiolle ominaisen omistajaohjauksen ja konsernirakenteen kehittäminen tai 

henkilöstöpalvelukeskuksen perustamisen vaikutukset sekä maankäytön ja kiin-

teistökehityshankkeiden strateginen ohjaaminen.  

Valmisteilla oleva maakunta- ja sote-uudistus puolestaan tulee muuttamaan 

perustavanlaatuisesti jäljelle jäävää kuntaa ainakin henkilöstömäärän ja talouden 

volyymin osalta, eikä Turun kaupunki ole poikkeus. Jatkotutkimusta ei tulekaan 

rajata ainoastaan menneen uudistuksen arviointiin, vaan olisi hyvin mielenkiin-

toista tutkia myös sitä, millä perusteluilla ja valinnoilla uutta kuntaa suunnitellaan 

ja rakennetaan, mikä siinä on tiedolla johtamisen merkitys ja vaikutus, ja missä 

määrin valinnoissa tukeudutaan esimerkiksi arvopohjaiseen päätöksentekoon, 

joka puolestaan luonnehtii perinteistä poliittista päätöksentekoa. Samaa tutkimus-

asetelmaa olisi mielenkiintoista suunnata tulevien maakuntien rakentamiseen, 

niin järjestämisvastuullisen maakunnan, sen alaisen liikelaitoksen kuin julkisesti 

omistettujen tuotantoyhtiöiden osalta. Sekä tulevien kuntien että niistä irtautuvien 

organisaatioiden osalta olisi mielenkiintoista tarkastella missä määrin matrii-

simaiset organisaatiorakenteet ja toimintamallit valikoituvat uusien organisaatioi-

den rakennuspalikoiksi ja työkaluiksi niin sisäisesti toiminnan järjestämisen muo-

tona kuin ulkoisina palveluntuotantoverkostoina. Samalla olisi syytä tarkastella 

miten digitalisoituva yhteiskunta eri ulottuvuuksineen vaikuttaa edellä mainittui-

hin julkisen sektorin organisoitumismuotoihin.  
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SUMMARY 

Examination summarizing the research results 

This study has examined the implementation of a matrix-like operations model as 

part of the management and operations reformation of a large Finnish municipal-

ity, and in a broader sense, as part of the management development of public 

administration. The study aims to answer the following questions: 1) What is be-

ing pursued by implementing the matrix model as part of the reformation of the 

City of Turku operations model? 2) What should be observed by a public admin-

istration organization in implementing and managing the matrix structures? 3) In 

which situations have public administration organizations decided on the matrix 

structures and what kind of evidence is there of the achieved benefits? 

As for the first research question, it can be said that the objectives set for the 

operations model reformation of the City of Turku and, as part of it, for the ma-

trix-like operations models, such as 1) better management, 2) improved produc-

tivity, and 3) a clarified work distribution and procedures, can well be generalized 

to cover also the objectives of other public sector organization reformations (eg. 

Kuntaliitto 2016a) and generally the objectives set for a matrix structure (eg. God-

dard 1992; Hall 2013; Hatch 2012; van Hengel et al. 2014). From a management 

viewpoint, the creation of a collective view stands out, for which a matrix-like 

operations model provides a solution by offering e.g. inter-sectoral control and 

management groups (Pakarinen 2015; Pakarinen and Virtanen 2016). In Turku, 

the objectives set for the matrix-like operations model mainly focus on improving 

the organization’s internal operations, and they have similarities with the NPM 

approach, which was formerly popular in public management (eg. Pollitt and 

Bouckaert 2011), and especially so-called 'managerialism' as a part of it, which 

emphasizes the models, techniques and best practices of management and organ-

ization (see Hood 1991; Hood 1995). A network-like operations model, which 

some of the civil servant management already emphasized at the preparation stage 

for the operations model reformation, is philosophically more linked to the NPG 

approach where the organization is examined as an open system rather than a 

closed one (eg. Virtanen and Stenvall 2014b), and references to it mostly focus 
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on the civil servants’ way of working with management support actions within 

their organization. 

As for the second research question, it can be stated that this research presents 

a model of six different dimensions which should be observed when implement-

ing and managing matrix structures in a public sector organization (figure 5). 

Strategy, structure, processes, resources, personnel, and reward practices stand 

out, and at the core of their implementation is managing the change which is re-

lated to different dimensions. Changing the structure of a public administration 

organization into an actual matrix organization requires an enormous change, and 

sometimes it can be too much for the organization (eg. Rowlinson 2001). An in-

ternal matrix structure helps create forms and ways of inter-sectoral interaction, 

but the functionality of the structure depends on the following, reflecting the 

aforementioned dimensions: 

 the clarity and limitedness of the prioritized objectives ("strategy") 

 the systematic nature of methods and their implementing actions and, 

as a part of this, the comprehensibility of roles and tasks (structure and 

process management)  

 an unambiguous, acceptable way of progressing on objectives and ex-

ecution (processes) 

 the effortless mobility of information, a mutual interaction and trust 

among operators across organizational boundaries (processes) 

 the use and allocation of resources in a commonly understood manner 

(resources) 

 management's and personnel's know-how, attitudes and approaches to-

wards the changing ways of working, which is affected by the feeling 

of participation and influence opportunities (personnel and reward 

practices) 

 the systematic management of the change process, communications, 

and the organization’s ability to learn.  

As for the third research question, it can be stated that the results of this research 

validate the results of earlier research. The matrix model has been looked at as a 

helpful solution in various situations and public administration organizations all 

over the world (Pakarinen and Virtanen 2017). Generally the benefits achieved 

with the matrix structure in public sector organizations have been open to inter-

pretation (Brooks and Kakabadse 2014; Goddard 1992; Priestly 2009; Rowlinson 

2001; Skærbæk and Melander 2004). The best evidence of achieved benefits in 
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public sector organizations can be found in smaller-scale matrix-like co-operation 

structures such as inter-sectoral teams (Alexander et al. 2005; Athanasaw 2003; 

Bennett and Savani 2004; Benson and Dresdow 1998; Bitter et al. 2013; Opstrup 

and Villadsen 2015). In public sector organizations, it would be more advisable 

to examine the optimal utilization of the structures in order to reach the objectives 

set for the organization’s strategical change. 

The pros and cons of the matrix-like operations model adopted by the City of 

Turku are very similar to other cases (Pakarinen 2015; Pakarinen and Virtanen 

2016). Inter-sectoral operation is seen as creating the necessary conditions for 

better management, but implementing the matrix structure alone will not promote 

productivity, let alone the clarity of work distribution and ways of operation, ra-

ther the opposite. Within Turku’s city organization, the control teams for inter-

sectoral matrix-like functions have improved the organization’s internal cross-

branch co-operation and unified the setting of objectives, as well as aiding the 

management’s support activities in achieving their own content objectives (Pa-

karinen 2015). Identifying clear cause and effect relations in a complex hybrid 

organizations, however, is very difficult. 

The most prominent difference in public administration organizations’ rela-

tionship to the matrix structures adopted by private companies can be seen in the 

organization’s ability to flexibly address observed problem situations especially 

if they require HR decisions. The ability to implement changes and, above all, to 

resolve conflict situations is not a strength for the public sector. This often leaves 

operational changes incomplete and the intended changes partly unachieved. Pub-

lic administration’s special characteristics, especially those related to decision-

making, raise the difficulty level of implementing change and committing to it. 

Management skill requirements are emphasized, but other significant skills re-

lated to working in a matrix-like environment should not be forgotten when it 

comes to managers and experts. Moving to a structurally matrix-like operation 

model can be seen as a way of aspiring for change in the organization’s opera-

tional culture, which in turn requires a change in the minds of everyone involved 

in the change process. It should be noted that internal changes in the organization 

cannot eliminate historical burdens within the organization or the prevailing or-

ganizational culture. 

Earlier research highlights more problem areas than success stories in adopting 

matrix structures, and this study is no exception. It is justifiable to ask whether 

the matrix-like operations model is reasonable in the public sector. On the other 

hand, as Galbraith (2013, 6) notes, the matrix is becoming unavoidable these 
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days, so we will just have to learn to make it an effective way of organizing op-

erations. 

Galbraith (2009) presents organizations with a kind of a check-list for the pre-

conditions or requirements that should be met if the implementation and execu-

tion of the matrix is to succeed. Some of the requirements are related to the or-

ganization’s structures and processes, such as plans of operation, design pro-

cesses, role definitions, the evaluation of work complexity, or team structures, but 

in practice the most significant precursor of success is how the people work to-

gether. Making the matrix an effective way of organizing operations requires high 

social capital inside the organization, in other words an informal level of commu-

nication and a firm trust towards others both as individuals and teams, the prob-

lem-solving skills of teams and individuals, selecting naturally co-operative man-

agers for key positions, their ability to influence without formal authority, and 

monitoring the well-being of the organization (Galbraith 2009). 

As a sort of conclusion it can be stated that the successful implementation of 

the matrix requires a lot from the personnel, supervisors and managers working 

within the structure, but also a mature, intelligent and learning organizational cul-

ture. As previously stated, intelligence here refers to an organization’s way of 

perceiving its operational environment and future (Catino 2013), and presumes 

that intelligent organizations cope better than others and achieve good results (eg. 

Pfeffer 1994; Matheson and Matheson 2001). Therefore, an intelligent organiza-

tion is able to adapt to the aforementioned changing operational environments by 

utilizing for instance matrix-like forms of organizing operations while ensuring 

that the aforementioned preconditions and requirements are met within the organ-

ization. 

The theoretical significance of the study 

The theoretical significance of this study lies mainly in the way it supports the 

findings of earlier research. When a Finnish public sector organization reforms 

its operational model and, as a part of this, implements matrix-like operations 

models and structures, the organization is seeking similar benefits and meeting 

similar challenges during the change process as other organizations around the 

world. The research results can also be utilized more widely in specifically re-

searching Finnish public sector organizations. 
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Firstly, this research provides new information on the recognising, objectives, 

and implementation of matrix-like and inter-sectoral structures and functions in a 

large Finnish city, as well as managing structural change as part of a larger oper-

ations model reform. In this context it is important to note the motivation factors 

of the operations model reform, whose similarities link the change process of the 

organization structure and operations models philosophically to the NPM para-

digm of public management, and partly to the NPG paradigm as well (eg. Hood 

1991; Hood 1995; Pollitt and Bouckaert 2011; Virtanen and Stenvall 2014b). Sev-

eral of the NPM objectives can be seen in the objectives set for the operations 

model reformation and matrix-like operations model of the City of Turku. Also 

post-reform development work on the city’s management system is partly based 

on the same ideas in that it highlights an increase in productivity, adopts private 

sector operations models, highlights customerships, and placing special emphasis 

on the accountability of branches. On the other hand, the objectives set for the 

matrix-like functions show few signs of the NPG approach which focuses on 

managing inter-organizational relationships and is based on service processes and 

their results (see Osborne 2010). These objectives can, however, be seen in the 

reformation of the whole, i.e. the operations model of the entire city. 

Secondly, this research complements the various dimensions that should be 

observed in implementing matrix structures by creating a model whose different 

characteristics are likely to facilitate the management and execution of the change 

process in public sector organizations. This model owes a debt to Galbraith’s 

(2009) so-called Star Model but also complements it with special characteristics 

related to public sector management, which are linked especially to resource-re-

lated decision-making, and also emphasizes systematic and patient management 

of the change process. In this context, it is important to note the theoretical links 

to so-called organization intelligence and the organization’s ability to learn as part 

of the change process (see Argyris 1993; Virtanen and Stenvall 2014a). 

Thirdly, this study increases the amount of information concerning matrix 

structures and inter-sectoral teams especially in the public sector, although a lot 

of matrix organization literature has been written earlier especially in the private 

sector (e.g. Galbraith 2009; Goold and Campbell 2003; Gottlieb 2007; Kesler and 

Kates 2011). The additional value of this research lies especially in the public 

sector and a large Finnish municipality’s choice implementation and utilization 

of the matrix-like operations model as a part of its management system refor-

mation. 
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One of the limitations of this study is linked to the fact that the three partial 

studies focus on one Finnish city organization, i.e. the City of Turku. This means 

that the generalization potential for the results is low for the parts directly regard-

ing the Turku city organization. The study does manage to answer its research 

questions, and especially for the second and third research question the results 

can be generalized to other Finnish public administration organizations that are 

facing a similar pressure for change as the research subject, the City of Turku. 

The practical significance of the study 

This study has the most to offer for developing the practices of Finnish public 

administration organizations when it comes to developing the internal operation 

models of a large public sector organization. The Finnish public sector is facing 

an unprecedented change due to the healthcare, social welfare and regional gov-

ernment reform. The roles, duties and position of the municipalities must be re-

defined in relation to the new regions to be established. As social and health ser-

vices are moved to a regional level, the focal points for future municipalities will 

be education, zoning, and industrial policy. The municipalities have to carefully 

consider what their role is as creators for the conditions for land use and business 

life, service organizers and providers, promoters of well-being and health, part-

ners for businesses and third-sector operators, and coordinators and interest su-

pervisors in various networks. The municipalities are changing, but also the new 

regions and their subordinate service facilities and public companies must be built 

into functional entities so that they can succeed in their basic task, which is guar-

anteeing services for the citizens. In a discussion paper (2014) from the Ministry 

of Finance’s expert work group it was stated that in the future the most essential 

functions of a municipality will be management, renewal, participation, and the 

utilization of digitalization. 

Due to the aforementioned changes, the public sector organizations’ need for 

operations model reforms is going to increase if anything. As part of them, we 

will most probably see various matrix-like organizational structures. The net-

work-like operations model and collaboration among and within organizations 

will be emphasized in the future for organization management and the organizing 

of operations both on a regional and municipal level. It is obvious that new and 

old organizations in the throes of reforms are having to think about their opera-
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tions and organization models both internally as for their own operations and ex-

ternally in relation to other operators. In the future, the municipalities will have 

to actively collaborate with social and healthcare service providers, regions, busi-

nesses, financiers, and associations. The operational environment is changing, 

which forces the operators to change as well, which is when different cultures of 

operations, management and decision-making meet. The public sector structural 

change is also related to the fundamental change in services and ways of working 

brought about by digitalization. The Internet of things, robotics and data analytics 

will affect what work will be done in the future by manpower and what kinds of 

skills the future work will require. This work will continue to be done in the mu-

nicipalities, but also in the regions, regional service facilities and publicly owned 

service provider companies, if the healthcare, social welfare and regional govern-

ment reform proceeds as the current government has planned. In other words, 

administrative structures will change, organizational structures will change, the 

work to be managed and performed will change, and expectations and skill re-

quirements will change. The aforementioned changes cannot be handled solely 

by making the organizational structures matrix-like, but they can help especially 

in organizing inter-sectoral work that will be emphasized in the future. It is obvi-

ous that change management and its requirements will be on everyone’s lips in 

the next years in the midst of public sector changes. 

Subjects for further research 

This study has been able to answer its research questions but at the same time has 

left out a lot of essential subject matter 'bubbling' around the theme, or has merely 

scratched the surface of some topics. This has exposed further research topics, 

some of which are directly related to the current City of Turku, some to the chang-

ing municipalities of the future, and some generally to the change ahead and par-

tially already executed. 

As for the City of Turku, it would be worth examining the change process of 

the city’s operations model reform as a whole. Various objectives were set for the 

reformation process, but monitoring their execution should be done on a scientific 

basis. This would provide important information both for the civil servants and 

decision-makers. Extensive structural and administrative changes are significant 

investments for organizations, and their effects should be systematically evalu-

ated. Luckily, this work has already been commenced using a more systematic 
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approach than previously, through linking the development of service manage-

ment into management through knowledge, in which context the competence 

growth of the experts within the organization has been supported through the so-

called 'management by knowledge' training program. Due to the extent of the op-

erations model reform, worthy subjects for further research also include the eval-

uation of the implementation success of main processes other than the matrix 

model, such as the development of a corporate governance and corporate structure 

typical for a hybrid organization, and the effects of establishing a personnel ser-

vice centre, and the strategic guidance of property development projects. 

The healthcare, social welfare and regional government reform in preparation 

will fundamentally alter the remaining municipalities at least when it comes to 

the number of personnel and volume of the economy, and the City of Turku is no 

exception. Thus, further research should not be limited to evaluating the past re-

form, but instead it would be interesting to also research the justifications and 

choices on which the new municipality is being planned and constructed, the sig-

nificance and effect of managing by knowledge, and to what extent the choices 

are being supported by value-based decision-making, which in turn characterizes 

traditional political decision-making. It would be interesting to direct the same 

research frame towards the construction of the future regions, when it comes to 

the region responsible for organizing the services, the public company operating 

under it, and publicly owned production companies. For both the future munici-

palities and the organizations breaking away from them it would be interesting to 

examine to what extent matrix-like organizational structures and operations mod-

els are being selected as construction blocks and tools for the new organizations, 

both internally as a form of organizing the operations and as external service pro-

duction networks. At the same time, there is reason to examine how the various 

dimensions of our digitalizing society affect the aforementioned organization 

form of the public sector. 
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Kohti matriisimaista toimintatapaa – 
Tapaustutkimuksena Turun kaupunki
Mikko Pakarinen

Abstract

The starting point for this research is to determine the possibilities for using a matrix structure 
as part of the management of the City of Turku. What functions can be seen as crossadminis
trative matrix functions, what must be take into consideration when managing these functions 
and how can the functions be consolidated in the context of the functional organization? The 
research serves as one part in the process of preparing for reform of the city operations model.

The data used in this research are 19 interviews carried out in 2011. The persons inter
viewed were all leading municipal officials. All of the interviews were recorded and then 
transcribed. The research is a qualitative case study. Its empirical goal is to arrive at a com
prehensive understanding of the quality, characteristics and meanings of the research topic.

The key research results are that different matrix functions can be identified rather easily. 
The essential thing is to decide which functions to manage in line and which crossfunction
ally in a matrix. Almost all of the functions operated by the central city administration can be 
seen as matrix functions. These functions are found in five different divisions of the city as 
backing or support functions, such as finance and human resources, but in the central city 
administration they are core functions. This and differing perceptions of customers create a 
conflict of expectations between the two sides. The financial aspects, such as the flow of funds 
handled by the administrative functions, must be looked after in addition to the organization 
of administrative actions. This needs to be emphasized in crossadministrative processes and 
development projects.

The matrix structure and its management must be considered as resource management 
that includes human resources, time, money and real estate. The most important factors are 
the equal distribution of work and the clarity and balance of authority and responsibility. The 
vision as to which way to proceed is traditionally expected from the top management, in 
practice the city management or executive group. In the end it can be said that the flow of the 
work is emphasized and the administrative organization structure has no importance in itself. 
It is therefore important both to attend to and to improve the skills involved in management 
and human leadership. The leaders are expected to have the abilities needed for human resource 
management through dialogue, human relations skills, and showing respect.

Key words: matrix structure, organization, management

1 Johdanto

Tutkimuksen lähtökohtana on selvittää mat
riisimaisen toimintatavan mahdollisuuksia 
osana Turun kaupungin johtamista. Mitä ko
konaisuuksia tunnistetaan poikkihallinnollisi
na matriisitoimintoina, ja mitä pitää huo

mioida niiden johtamisessa ja yhteen sovitta
misessa osaksi taustalla olevaa linjaorganisaa
tiota.

Tutkimuksen taustalla on Turun kaupungin 
toimintamalliuudistus, johon valmistautumi
sen osana tutkimus toimii. Turun kaupungin 
valtuustoryhmien väliseen sopimukseen 
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2009–2012 sisällytettiin kirjaus koskien pää
töksenteko ja johtamisjärjestelmän uudel
leenarviointia seuraavalle valtuustokaudelle 
(Turun kaupungin toimintamallin uudistus 
2012 loppuraportti 2011, 3).

Toimintamalliuudistus on aikaansaanut 
tutkimuksen aikana hallinnollisia muutoksia, 
kuten siirtymisen toimialamalliin. Tämän 
vuoksi tutkimuksessa puhutaan toimialoista, 
vaikka tutkimuksen teon aikana toimialojen 
sijasta puhuttiin hallintokunnista. Sama kos
kee keskushallintoa, josta toimintamalliuudis
tuksen myötä on siirrytty käyttämään nimitys
tä konsernihallinto.

Laajemmassa kuvassa toimintatapamuu
toksen taustalla ovat merkittävät muutosvoi
mat kuntien toimintaympäristössä. Ne pakot
tavat kunnat kehittämään alati toimintaansa. 
Erilaisia erityisesti kuntiin vaikuttavia muu
tosvoimia on löydettävissä lukuisia, kuten 
väestörakenteen muutokset ja epätasapaino, 
työpaikkojen ja osaamisen keskittyminen, 
kuntavaltiosuhteen kehittyminen, kuntata
louden haasteet, palveluiden järjestämiseen ja 
tuotantoon liittyvä problematiikka, kuntayh
teistyön tarpeet ja kuntarakenteiden muutok
set, jatkuvan kehittymisen tarve, vapaaehtois
työn merkityksen kasvu, yhteiskunnallisen 
hyvinvoinnin eriarvoistuminen, omistusraken
teiden muutokset sekä keskittymät, jotka muo
dostavat metropolialueen ja maakuntakeskuk
sia. (Ks. mm. von Bruun 2005, 7–8; Halonen 
& Piipponen 2011, 43, 67–68; Helin 2010, 4; 
Kaarakainen ym. 2010, 9–11; Mäntysalo ym. 
2010, 7–8; Turkkila 2002, 5–6).

Kallio ym. (2005, 7) toteavat kuntien roo
lin tulleen uudelleen määritellyksi. Talousym
päristön muutos on uudistanut kuntien palve
lutuotannon organisoinnin. Kunta on ennen 
kaikkea palveluiden järjestäjä, ei tuottaja. Yhä 
suurempi osa palveluista hankitaan joko osto
palveluina yksityisiltä tuottajilta tai tuotetaan 
yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Kunta
talouden niukkuuden aika sekä julkisen sek
torin uudet johtamismallit ovat johtaneet sii
hen, että kunnan oma organisaatio on muut
tunut hierarkkisesta organisaatiosta taloudel
lisesti itsenäisempien yksiköiden muodosta
maksi konserniksi. Konsernia johdetaan 
omistajuuden ja sopimusten avulla, ei perin

teiseen tapaan käskyttämällä. Erityinen haas
te johtamiselle on, miten tämä palvelutuotan
toyksiköiden kokonaisuus saadaan tehokkaas
ti toteuttamaan yhteistä päämäärää. (Kallio 
ym. 2005, 7; Määttä 2010, 9–10).

Jos kunnat ovat erilaistumassa haasteiden 
keskellä, pätee sama kuntajohtajuuteen. Tar
vitaan vahvaa strategista näkemystä kunnan 
kehittämismahdollisuuksista, sekä päätöksen
tekokulttuurin uudistamista, jossa poliitikko
jen rooli on kriittinen (Majoinen 2001, 10–
12). Johtamisen on oltava luonteeltaan proak
tiivista eli muutoksiin on kyettävä reagoimaan 
mielellään ennakoiden etukenossa, vähintään 
nopeasti ja joustavasti. Yhteisön oikeutetun 
johtamisen merkitys kasvaa niin normaaliti
lanteessa kuin konfliktien ja kriisien johtami
sessa, sekä niiden ehkäisevässä riskien hallin
nassa. Kuntajohtaminen on yhä suuremmissa 
määrin yhteistyöjohtamista (Miettinen 2001, 
58).

Turun kaupunkiorganisaation sisällä on 
tunnistettu toimittavan linjaorganisaatiossa, 
jossa on horisontaalisia johtamisen tehtävä
kokonaisuuksia tukitoimintojen lisäksi. Tämä 
tekee johtamisesta ja työnteosta välillä vai
keaa. Tarvitaan keinoja vastata näihin haas
teisiin paremman johtamisen muodossa. Ky
symys kuuluu, tarkoittaako tämä myös toimin
nan uudelleenorganisointia esimerkiksi mat
riisimaiseen muotoon, vai riittääkö ajatusmaa
ilmallinen muutos ja käytännön parempi ih
misjohtaminen? Tässä tutkimuksessa organi
saation alainen avainkäsite on matriisiorgani
saatio. Matriisiorganisaatio tekee organisaa
tiosta vähintään kaksiulotteisen. Se yrittää 
yhdistää linjaorganisaation ja prosessiorgani
saation hyödyt (mm. Gottlieb 2007, 2; Virta
nen & Stenvall 2010, 150). Matriisi syntyy 
kun linjaorganisaatioon rakennetaan sisään 
poikkileikkaavat prosessit (Hatch 1997, 188). 
Yleensä siinä on pystysuoralla akselilla linja
johto ja vaakasuorasti ilmaistuna toiminnon 
(prosessin vastuulliset) esimiehet.

Perinteisesti matriisiorganisaatioista voi
daan erottaa niin sanottu heikko, tasapainoi
nen ja vahva matriisi. Näillä tarkoitetaan sitä 
miten johtamisvastuu on erotettu toimintojen 
ja linjaorganisaation kesken. Heikossa matrii
sissa pääasiallinen johtamisvastuu on linjaor
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ganisaatiolla (vertikaaliulottuvuus) ja vahvas
sa matriisissa toiminnoilla (horisontaaliulot
tuvuus). Tasapainoisesta matriisista puhutaan 
silloin, jos linjan ja prosessin vastuuhenkilöi
den kesken valta on yhtä suuri. Esimerkkinä 
matriisiorganisaatiosta käy projektiorganisaa
tio, jonka jäsen on samanaikaisesti niin pro
jektijohdon kuin linjajohtajan alaisuudessa 
(kuvio 1).

Matriisiorganisaatioita ja niiden johtami
sen vaikeutta on arvosteltu reippaasti (ks. 
Bartlett & Ghoshall 1990; Davis & Lawrence 
1978). Matriisijohtaminen on yhdistelmä, jon
ka sanotaan tuottavan monijohtajuutta (mm. 
Gottlieb 2007, 2; Hatch 1997, 189). Tällä tar
koitetaan sitä, että mallissa yhdellä toimijalla 
on kaksi tai useampia esimiehiä. Tällöin toi
minnan vaarana ovat vastuuristiriidat. Raja
pinnat ovatkin matriisiorganisaation koetinki
viä, niissä kiteytyvät vallan ja vastuun kysy
mykset (Virtanen & Stenvall 2010, 151). 
Pelkona ja tunnistettuna haasteena matriisissa 

on se, että sen jäsenten roolit eivät ole koko
naisuuden toteuttamisen kannalta selviä (Gott
lieb 2007, 129; Hatch 1997, 193). Organisaa
tiorakenteena matriisin luominen ei ole ongel
ma, mutta matriisin sisäistäminen työnteossa 
usein on.

Matriisilla pyritään usein vastaamaan toi
mintaympäristön muutoksiin, hakemaan ket
teryyttä ja nopeutta toimintaan, ja etsitään 
tuotteiden ja palveluiden suhteen kilpailuetua 
(Gottlieb 2007, xx; Hatch 1997, 190). Vähen
tämällä siiloja ja hierarkiaa voidaan keskittyä 
enemmän itse toimintaan, joka usein leviää 
linjaorganisaation useille, ellei kaikille sekto
reille. Etuina voidaan pitää useiden riippu
vuussuhteiden ottamista huomioon, tiedonkä
sittelyn tehostumista tai ainakin dialogin li
sääntymistä sekä resurssien tehokkaampaa 
jakoa (Karlöf & Helin Lövingsson 2006, 
35).

Matriisimainen ajattelu helpottaa myös 
asiakkaan ja asiakkuuden liittämistä yhtälöön. 

Kuvio 1. Matriisiorganisaation perusmalli (mukaillen Hatch 1997, 188).
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Julkishallinnon puolella on rakennettu matrii
simaisia organisaatioita vastaamaan tiettyjen 
asiakasryhmien tarpeisiin, kuten lapset, nuoret 
ja lapsiperheet (Virtanen & Stenvall 2010, 
151). Organisaation sisällä esimerkiksi talous
hallintoa, tietohallintoa ja erityisesti kehittä
misprojekteja voidaan ajatella toimintoina, 
jotka koskettavat kaikkia organisaation osioi
ta, sekä osin myös loppuasiakkaita, riippumat
ta niiden varsinaisesta perustehtävästä. Jotta 
horisontaalisen toiminnan johtaminen olisi 
mielekkäästi järjestetty, on niille syytä olla 
olemassa prosessi tai funktiovastuullinen esi
mies (Hatch 1997, 189).

Organisaatiolle annettujen merkityksien 
luomisessa viestinnällä on suuri merkitys. 
Matriisimuotoon järjestetty organisaatio edel
lyttääkin enemmän kommunikaatiota mitä 
linjaorganisaatio. Matriisien ulottuvuuksien 
leikkauskohdissa on pakko käydä dialogia 
(mm. Gottlieb 2007, 141–142; Karlöf & Helin 
Lövingsson 2006, 35).

Kommunikoinnin tärkein aihe matriisior
ganisaatiossa on useimmiten resurssien johta
minen ja käyttö. Perusongelma on sovittu 
työnjako prosessien ja linjaorganisaation vä
lillä (mm. Virtanen & Stenvall 2010, 151). 
Matriisissa lähes jokaisella työntekijällä on 
prosessiesimies, mutta myös linjaesimies. Mi
käli työprosessi myöhästyy, mutta työntekijää 
on jo suunniteltu linjajohdon toimesta käytet
tävän toiseen työhön, on edessä ristiriitatilan
ne. Kumpaa esimiestä työntekijän tulisi kuun
nella? Saavatko toimintovastuullinen ja linja
vastuullinen vastuuhenkilö sovittua tilanteen? 
Matriisiorganisaatiossakin ratkaistava ongel
ma on, että tietyt henkilöresurssit ovat helpos
ti eniten käytössä ja muodostavat toiminnalle 
pullonkaulan. (Hatch 1997, 189.)

Matriisiorganisaatio edellyttää linjajohdol
ta oman työnsä uudelleenasemointia. Käytän
nössä linjajohdosta tulee työn alla olevien 
prosessien resurssijohtajia, joiden tehtävänä 
on priorisoida ja asemoida käynnissä olevat 
horisontaaliset tehtävät suhteessa toisiinsa. 
Samalla heidän tehtävänään on kyetä varmis
tamaan, että prosessivastuullisilla esimiehillä 
on pelimerkit, joilla saada asiakkuuslähtöistä 
työtä ja tulosta aikaiseksi. Linjajohdon ei tule 
siis puuttua varsinaiseen tekemiseen, vaan 

varmistaa onnistumisen edellytykset. (Hatch 
1997, 189.)

Virtanen & Stenvallin (2010, 240) mukaan 
tulevaisuuteen suuntautuva ja valintojen teke
miseen perustuva johtaminen on organisaation 
perusta. Strateginen ja resurssien johtaminen 
jäsentävät toimintaedellytyksiä muilla johta
misen sisältöalueilla. Niinpä esimerkiksi ta
loudellinen ajattelu on tullut yhä tärkeämmäk
si julkisen johtajan työssä. Toiminnassa on 
entistä enemmän otettava huomioon se, mitä 
resursseilla saadaan aikaan. Tämän vuoksi 
myös toiminnan järjestämistä ja organisointia 
on syytä pohtia tarkkaan.

Mikäli organisaatiorakenne ja kustannus
tenjako perustuvat linjaorganisaatioajatteluun, 
niin matriisissa tehtävä horisontaalinen työ 
muuttuu vaikeaksi budjetoida, ellei olla puh
taassa prosessimallissa, jossa toiminnot ovat 
ydintoiminnoittain järjestettyjä. Kenelle kuu
luvat kustannukset? Miten ne jyvitetään kul
lekin sektorille, vai onko kullakin linjasekto
rilla omat matriisitoimintonsa? Mikä on oi
keudenmukaiseksi koettu tapa? Ja miten tämä 
otetaan huomioon talousarviovalmistelussa? 
Vallan ja työnjakoon liittyvät epäselvyydet 
ovat tulleet esiin erityisesti päätöksentekoon 
ja budjetointiin liittyvissä kysymyksissä (Vir
tanen & Stenvall 2010, 151).

Toisaalta, kuten Gottlieb (2007, 143–144) 
korostaa, menestyneimmät yritykset ja niiden 
johtajat ovat lopettaneet ylhäältä alas vietä
vien ideaalirakenteiden tarjoamisen, ja ovat 
sen sijaan keskittyneet organisaation työnte
kijöiden asenteisiin, käyttäytymistapoihin, 
osaamiseen ja kehitysprosesseihin, jotka tu
kevat tuloksen tekemistä. Useimmiten ongel
mana ei sinänsä ole organisaatiorakenne, vaan 
ihmisten kyky työskennellä yhdessä. Tarvitaan 
yhdessä tekemisen kulttuuria, joka rikastaa ja 
selkeyttää sekä kommunikaatiota että päätök
sentekoprosesseja.

2 Tutkimusmenetelmät

2.1 Yleistä

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen Tu
run kaupunkia koskeva tapaustutkimus, jossa 
on pyritty tuottamaan valitusta tapauksesta 
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yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa. Tutki
mustulosten yleistettävyys muihin organisaa
tioihin on siltä osin vähäistä, mikä liittyy 
puhtaasti Turun kaupungin sisäiseen toimin
taan, sen organisointiin ja johtamiseen.

Empiirinen, kokemusperäinen tutkimus 
perustuu tutkimuskohteen havainnointiin tai 
mittaamiseen. Kuten usein käytännön tutki
muksessa, yhdistetään tässäkin tutkimuksessa 
empiiristä ja teoreettista tutkimusta.

Tarkennettaessa tutkimusstrategiaa, voi
daan tutkimuksen todeta olevan niin sanottu 
kriittinen tutkimus. Kriittinen tutkimus tar
koittaa tutkimusstrategiana kyseenalaistavaa 
lähestymistapaa niihin prosesseihin ja raken
teisiin, joissa tutkimuskohde ilmenee. Lähtö
kohtana on pyrkimys oikeudenmukaisempien 
ja parempien rakenteiden ja järjestysten tuot
tamiseen ja vakiinnuttamiseen. (ks. Bohman 
2005). Kriittisen reflektion tasona tutkimuk
sessa voidaan pitää niin sanottua tietoista ref
lektiivisyyttä, joka on Mezirowin (1981, 12) 
mukaan tietoisuutta tietystä havainnosta, aja
tuksesta tai toiminnasta.

2.2 Haastattelustrategia

Teoreettiseen viitekehykseen tutustumisen 
lisäksi Turun tapauksen jäsentämisen osalta 
tärkeässä roolissa ovat olemassa olevat val
miit sekä itse tuotetut dokumentit. Viimeksi 
mainittuja ovat tutkimuksen yhteydessä tehdyt 
puolistrukturoidut teemahaastattelut.

Teemahaastattelu on täysin yhdenmukai
sen lomakehaastattelun ja vapaamuotoisen 
avoimen haastattelun välimuoto (Hirsjärvi 
ym. 1997, 204). Teemahaastattelu etenee en
nakkoon mietittyjen teemojen varassa, mutta 
haastattelutilanteissa on myös liikkumavaraa 
(Kurkela 2011). Teemahaastatteluissa käsitel
lään samat aiheet kaikkien haastateltavien 
kanssa.

Haastattelukysymyksiä testattiin etukäteen 
muutamalla henkilöllä sitä silmällä pitäen, 
että kysymykset ovat ymmärrettäviä, yksise
litteisiä ja niissä kysytään tutkimuksen kan
nalta oikeita asioita. Haastattelukysymyksiä 
miettiessä pohdittiin kysymysten muotoa ja 
asetteluja. Kysymykset pyrittiin pitämään ly
hyinä, sillä pitkiä kysymyksiä on vaikea muis

taa. Kaksiosaisia kysymyksiä vältettiin, var
sinkin sellaisia, joissa kysytään kahta eri asiaa 
kerralla. Kysymyksessä saattoi olla sisällä 
etujen ja haittojen pohtiminen, mutta ei muu
ta.

Kysymykset aseteltiin siten, että ne tuki
sivat haastateltavan vastaamista kokonaisilla 
lauseilla. Pari vaihtoehtokysymykseksi tulkit
tavaa kysymystä oli mukana haastattelun ryt
mittämiseksi. Pääasiassa kysymykset olivat 
avoimia, alun osittain suljettujen perustietojen 
lisäksi. Kysymyksiä tarkasteltaessa joukossa 
oli selkeästi ns. ensisijaisia ja niitä tarkentavia 
toissijaisia kysymyksiä.

Tutkimuksen haastatteluissa kiinnitettiin 
tietoisesti huomiota erityisesti toiminnan or
ganisoimiseen liittyviin asioihin ja siihen liit
tyvään johtamiseen. Poliittisen prosessin joh
taminen ja sen vaikutukset virkamiestyöhön 
jätettiin tietoisesti haastattelujen ulkopuolelle, 
vaikka vaikutuksiin osin viitataankin. Myös
kään toimintaympäristön muutoksiin ja muu
tospaineisiin ei keskitytty haastattelujen ky
symyksissä, vaikka asiaan viitataankin joh
dannon yhteydessä, ja haastateltavat viittasivat 
toimintaympäristömuutoksiin. Valintojen pe
rusteena oli rajata tutkimusaihetta, vaikka on 
selvää, etteivät toiminta, rakenne ja johtami
nen ole irrallaan ympäristössä tapahtuvista 
muutoksista.

Teemahaastattelussa pyritään yleensä tu
losten yleistämiseen johonkin perusjoukkoon 
nähden (Kurkela 2011). Haastateltavien va
lintaan kiinnitettiin em. syyn vuoksi erityistä 
huomiota. Haastatteluihin päätymistä tuki 
myös ajatus vastausprosentin saamisesta kes
kimääräistä korkeammaksi.

Haastattelun valintaa perusteli myös ajatus 
siitä, että haastateltavalla on mahdollisuus 
vastata kysymyksiin omin sanoin. Vastaus
vaihtoehdot eivät ole valmiiksi asetettuja vaan 
haastateltavalla on mahdollisuus vastata, mitä 
itse haluaa ja tällöin vastauskin on totuuden
mukaisempi. Lisäksi vapaasti vastattavissa 
kysymyksissä on mahdollisuus tuoda esille 
monipuolisemmin asioita esille kun valmiissa 
vastausvaihtoehdoissa. (Hirsjärvi & Hurme 
1991, 15).
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2.3 Aineiston keruu ja käsittely

Tutkimus heijastelee sitä ajatusmaailmaa, joka 
Turun kaupungin virkamiesjohdolla oli kesäl
lä ja syksyllä vuonna 2011. Samaan aikaan oli 
käynnissä kaupungin toimintamallin uudistus
prosessi, jossa osa virkamiehistä oli enemmän 
tai vähemmän mukana. Siihen tehty ajatustyö 
heijastui osin myös tähän tutkimukseen. Mi
käli samoja kysymyksiä olisi kysytty samoil
ta henkilöiltä vuoden päästä, olisivat vastauk
set todennäköisesti olleet osin erilaisia. Tut
kimuksen toistettavuus on siis vaikeaa samal
la tavalla mitä luonnontieteissä.

Tutkimuksessa haastateltaviksi valikoitui
vat kaikki vuonna 2011 tehtävässä olleet Tu
run kaupungin kaupunginjohtajat, osa kaupun
gin virastopäälliköistä, konsernihallinnon 
vastuualueiden johtajat sekä muutamia muita 
horisontaalista työtä johtavia valikoituja vir
kamiehiä. Perusteluna oli haastatella henki
löitä, joilla todennäköisesti olisi sanottavaa 
aiheeseen, ja joiden näkökulmat ovat ratkai
sevassa roolissa virkamiesvalmistelussa.

Tutkimuksen osana tehtiin 19 yksilöhaas
tattelua. Haastattelut tehtiin 30.6.–13.10.2011 
välisenä ajanjaksona, ja vastauksissa näkyy 
silloinen Turun kaupungin organisaatioraken
ne. Tutkimuksessa käytetty haastattelulomake 
on tutkimuksen lopussa liitteenä 1.

Haastattelukysymykset laadittiin siten, että 
alussa oli haastateltavan kannalta hieman hel
pompia asioita, joiden avulla tilannetta pyrit
tiin saada vapautuneeksi ja avoimeksi. Tämän 
jälkeen esitettiin haastattelun muut kysymyk
set. Ennen haastattelun loppumista käytiin läpi 
asioita yhteenvetomaisesti, tarkastaen samalla 
oliko asiat ymmärretty asiat oikein, ja jotta 
haastateltavalle tulisi varmempi olo. Lisäksi 
tarkennettiin kysymyksiä, mikäli tuntui siltä, 
että vastaus ei tuntunut ymmärrettävältä, tai 
se ei tuntunut riittävän kattavalta.

Jokainen haastattelutilanne äänitettiin, jot
ta haastattelujen purkaminen olisi mahdollis
ta. Lisäksi haastattelujen yhteydessä kirjoitet
tiin haastateltavien sanomisia suoraan tieto
koneelle. Täydellistä haastattelujen litterointia 
ei tehty.

Haastattelutuloksien purku, luokittelu ja 
analysointi tehtiin haastattelussa läpikäytyjen 

teemojen mukaisesti. Haastattelut purettiin 
mahdollisimman pian, jotta mahdolliset epä
selvyydet ja puuttuvat tiedot olisi helpompi 
selvittää. Analysointi aloitettiin vasta kaikkien 
haastatteluiden purun jälkeen. Analysoinnin 
yhteydessä tuloksia ryhmiteltiin uudestaan 
kokonaisuuksiin, jotka ovat tutkimuksen kan
nalta olennaisia.

Laadullisen tutkimuksen ongelmallisin 
vaihe on tulkintojen tekeminen (Kurkela 
2011). Tutkimuksen aineistoa voitiin peilata 
tutkimuksen teoreettisten taustaoletusten, tut
kimuskysymysten ja ongelmien antaman vii
tekehyksen mukaisesti. Pääosin sisällönana
lyysi on tehty aineistolähtöisesti, jolloin ana
lyysi ja luokittelu ovat tapahtuneet aineiston 
perusteella, vaikka teoreettinen tarkastelu on 
pidetty taustalla mukana eli kytkennät ovat 
havaittavissa.

3 Tulokset

Tämä osio esittelee asetettuja tavoitteita ja 
tutkimusongelmaa vasten pohtien ovatko ase
tetut kysymykset saaneet vastauksensa. Mitä 
kokonaisuuksia tunnistetaan poikkihallinnol
lisina matriisitoimintoina, ja mitä pitää huo
mioida niiden johtamisessa ja yhteen sovitta
misessa osaksi taustalla olevaa linjaorganisaa
tiota? Tulokset on jaoteltu haastatteluissa lä
pikäytyihin kokonaisuuksiin. Tuloksien tar
kastelussa on pyritty objektiiviseen tulosten 
toteamiseen. Tuloksien yhteydessä on otettu 
esiin tuloksien kannalta kuvaavia otteita haas
tatteluista. Ne on merkitty tekstin yhteyteen 
lainausmerkein ja kursivoituna. Varsinaiset 
tulosten aikaansaamat johtopäätökset esitel
lään Pohdintaosiossa.

3.1 Edustaman organisaation 
perustehtävä ja seuranta

Laajimmillaan edustaman organisaation, ku
ten toimialan tai konsernihallinnon, tehtävä 
nähdään suoraan Kuntalaista johdettuna kun
nan tekemisenä, johon moni haastateltavista 
myös viittaa. Vastauksien kirjo perustuu eroi
hin haastateltavien vastuulla olevien koko
naisuuksien  koossa,  taloudessa,  henkilöstös
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sä, tavassa järjestää toiminta ja sen luontees
sa.

Osan haastateltavista näkemyksen mukaan 
perustehtävä ja ydintoiminnot ovat yksi ja 
sama asia. Toisten kohdalla perustehtävä on 
jaettu organisaation sisällä ydintoiminnoiksi, 
joilla perustehtävää toteutetaan. Ydintoimin
toja on hahmoteltu esimerkiksi tulosalueisiin, 
joiden sisällä puolestaan on jokaisella omia 
palveluja ja niissä erilaisia palvelutuotteita 
yhteensä ”hillitön määrä”, kuten eräs haasta
teltavista tilannetta kuvasi. Tässä kohtaa or
ganisaation osan koolla on ilmiselvä merki
tys.

Kaupungin sisällä on ilmiselvästi eroavai
suuksia siinä, ketkä nähdään missäkin orga
nisaation osassa omiksi asiakkaiksi. Tämä 
eroavaisuus tulee voimakkaimmin esille kon
sernihallintoa ja toimialoja edustavien haas
tateltavien näkemyksissä. Konsernihallinnos
sa osalle ylin johto on ilmiselvästi tärkein 
asiakas, vaikka toiset näkevät johdon pikem
minkin tilaajana kuin asiakkaana. Myös luot
tamushenkilöiden rooli nousee esiin monessa 
vastauksessa. Lähempänä kuntalaisrajapintaa 
ja palvelutuotantoa olevat korostavat kunta
laisia asiakkaina. Osan näkökulmasta kaupun
gin sisäiset tahot ovat heidän asiakkaitaan. 
Monen vastauksessa on hyvin monimuotoinen 
asiakaskäsite, joka pitää sisällään kuntalaisten 
ja johdon lisäksi sisäisesti muut toimialat, ja 
ulkoisesti lähestulkoon kaikki kaupungin 
kanssa tavalla tai toisella tekemisissä olevat 
sidosryhmät. Asiakaskäsite on hyvin moninai
nen, ja kaikkea muuta kuin yksiselitteinen.

”Kaupungin asiakkaita ovat ensisijaisesti 
kaupungin asukkaat. Käänteinen määri-
telmänä myös kaikki kaupungin kanssa 
asioivat, jolloin puhutaan myös elinkeino-
elämän edustajista ja kaupungissa vierai-
levista. Henkilö-, yritys- ja yhteisöasiak-
kaita, kuten muut kunnat. Ensisijaisesti 
kuitenkin henkilöasiakkaat, jotka käyttävät 
kaupungin palveluja.”

”Kaupunginjohtaja on pääasiakas. Johto-
säännössä todetaan keskushallinnon teh-
tävän olevan kaupunginjohtajan avusta-
minen hänen määrittämällä tavalla. Kau-

pungin johtoon kuuluvat kaupunginjohtajat 
ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja. 
Koordinaatiotehtävissä hallintokunnat ja 
liikelaitokset ja meidän organisaation mat-
riisitoiminnot pitävät sisällään erilaisia 
asiakkuuksia.”

Erityisesti ns. tukipalveluiksi itsensä mieltä
neet toteavat, ettei heidän palveluaan juuri 
huomaa silloin kun se toimii. Toiminnan asia
kastyytyväisyys on kohdillaan kun kaupunki
kokonaisuuden muut ydintoiminnot voivat 
kehittyä, esimerkkinä vaikka elintärkeään tu
kitoiminnon rooliin vuosien saatossa nousseet 
ITpalvelut. Asiakasrajapinnassa tai fyysistä 
ympäristöä muokkaavat toteavat, ettei heidän 
työltään voi välttyä, vaan palvelukokemus on 
tavalla tai toisella lähes koko ajan läsnä joko 
helpommin ymmärrettävänä palvelutapahtu
mana tai fyysisenä elinympäristönä.

Työn merkityksen ja tuloksellisuuden ym
märtämiseksi jonkinlainen onnistumisen ja 
tavoitteiden saavuttamisen mittaaminen on 
perusteltua. Mittaamisessa ja toiminnan uudel
leen ohjaamisessa talous ja sen merkitys osoit
tavat voimansa käytännön johtamisvälineenä. 
Haastattelujen perusteella talouden tunnuslu
vut ohjaavat toimintaa hyvin voimakkaalla 
kädellä. Osa on erottanut mittauksien tulok
sien hyödyntämisen selkeästi strategisen ja 
operatiivisen johtamisen osalta.

3.2 Edustaman organisaation  
 organisoimistapa ja johtaminen

Kaupungin eri toiminnot on organisoitu eri 
tavoin. Osin organisoitumistapa tukee lainsää
dännöstä tulevia velvoitteita, kuten maankäyt
tö ja rakennuslaki ja sieltä tuleva kaavoitus
hierarkia. Erilaisia toimintatapoja, kuten so
pimusohjausmalli ja tilaajatuottajamalli, on 
kopioitu toimialoilta toiseen.

Organisoitumisen suhteen konsernihallin
toa voidaan ajatella yhtenä kokonaisuutena, 
kuten toimialojen virastoja, mutta todellisuu
dessa konsernihallinnon sisällä on moninaisia 
toimintoja. Samaa pätee suuriin toimialoihin, 
mutta huomattavaa on konsernihallinnon toi
minnan moninaisuus suhteessa henkilöstö
määrään.
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Toimialatasolla tilaajatuottajamalli koros
tuu. Osissa virastoista on käytössä sisäinen 
tilaajatuottajamalli, jossa keskeisessä roolis
sa on sopimusohjaus. Tällöin tilaaja ja tuot
tajaorganisaatio ovat käytännössä saman or
ganisaation (viraston) sisällä. Osa puolestaan 
ei käytä sopimusohjausta tilaajatuottajamal
lin osana, jolloin tilaaja ja tuottajaorganisaa
tiot ovat johdon ja päätöksenteon osalta toi
sistaan irrallisia. Tämä nähdään askeleena 
kohti monituottajamallia, jossa tuottajat ovat 
osakeyhtiöitä, jotka kilpailevat aidosti mark
kinoilla muiden yritysten kesken.

Jokainen haastateltava tarkastelee organi
soitumisen etuja ja haittoja omasta lähtökoh
dastaan. Suurin osa haastateltavista nostaa 
esiin enemmän haittoja kuin etuja. Etuina 
esiin nousee ns. ikäkaarimallin asiakaslähtöi
nen ajattelutapa, jonka koetaan nostavan kun
talaisen palvelutuotannon keskiöön. Toimialo
jen sisällä korostetaan substanssiosaamista. 
Yhteistyön koetaan kehittyneen ja toiminta
kulttuurin muuttuneen menneistä vuosikym
menistä, ”jolloin jokainen kirje, joka lähetet-
tiin toiseen hallintokuntaan, piti kiertää kes-
kusbyroon kautta”.

Muina etuina toiminnan järjestämisessä 
nostetaan organisaatioiden fyysinen läheisyys 
muiden kokonaisuuden kannalta olennaisten 
toimijoiden kanssa. Sen koetaan mahdollista
van helpomman kanssakäymisen, viestinnän 
ja tiedon kulkemisen sekä tarjoaa mahdolli
suuden toistuvaan vuorovaikutukseen samas
sa kiinteistössä sijaitsevien yksiköiden kes
ken.

Tukipalvelujen osalta vallitsee melko sel
keä yksimielisyys keskittämisen tuomista 
eduista resurssien johtamisessa ja osaamisen 
kehittämisessä. Tällöin painotetaan yhdenmu
kaisia työtapoja, joiden koetaan auttavan mm 
kustannustehokkuuden parantamisessa.

Toiminnan organisoitumiseen liittyvät tun
nistetut haasteet:

• Perustehtävään keskittymisen vaikeus toi
mistotehtävien viedessä ajan

• Keskitetyt tukipalvelut: sisäisten asiakkai
den ja keskitettyjen palvelujen toiminnal
linen etääntyminen toisistaan.

• Suorien alaisten liian suuri määrä

• Sisäiseen tilaajatuottajamalliin kuuluva 
sopimusohjausmalli ei sovi talousarvioval
misteluun, joka perustuu linjaorganisaa
tioon.

• Sisäisen tilaajatuottajamallin ja sen sopi
musohjausmallin vaikea ymmärrettävyys 
eri tahoille

• Ulkoisen tilaajatuottajamallin kehittämi
nen edellyttää sekä tilaaja että tuottajaosa
puolelta asiantuntevaa henkilöstöä kilpai
luttamisessa, joka tuottaa kustannuksia 
siirtymäkaudelle.

”Ongelmana on tilaaja-tuottajamallissa tie-
don asymmetria. Tulosalueiden eli tuottajien 
intressissä ei ehkä ole kertoa kaikkea infor-
maatiota, vaan heidän intressissään voi pa-
himmassa tapauksessa olla osaoptimointi. 
Käytännön talouden seurantajärjestelmä ei 
tue sopimusohjausta eikä tapahdu sen ydin-
prosessien kautta, sitä ei ole automatisoitu. 
Talouden ja seurantajärjestelmä elää vanhas-
sa maailmassa ja sopimusohjaus tehdään vä-
hän käsipelillä. Tässä kiteytyy kaikki matriisi-
johtamisen perusongelmat.”

Organisoinnin ja johtamisen kehittämisajatuk
set vaihtelevat. Esitetyt ajatukset keskittyvät 
enemmän toiminnan ja johtamisen kehittämi
seen ja niiden tapoihin, kuin niinkään organi
sointitapoihin. Suurena kuvana esiin nousi 
kaupungin sisäisten organisaatioiden keski
näisen yhteisymmärryksen lisääminen ja ym
märtäminen, että olemme kaikki samaa kau
punkiorganisaatiota. Tärkeintä on löytää ym
märrettävä päämäärä ja tavoiteasetanta, jota 
usea haastateltava painotti. Optimismia huo
kuu ajatus sektorirajat ylittävien yhteistyöryh
mien ja ohjelmajohtamisen mahdollisuudesta 
luoda kokonaiskäsitystä ja toimia johtamisen 
välineenä. Verkostomaisen työtavan etuna 
nähdään mahdollisuus sitoutua ja löytää 
uudenlaisia  yhteistyön etuja siitä, että kaupun
gissa mennään samaan strategisten tavoittei
den suuntaan. Tämän uskotaan vähentävän 
osaoptimointia ja lisäävän yhteisymmärrys
tä.
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3.3. Matriisimaiset yhteistyö- 
 rakenteet ja johtaminen

Moni haastateltava mieltää omissa ajatuksis
saan matriisitoimintoja ja tarpeita olemassa 
olevien organisaatiorakenteiden mukaisesti. 
Matriisitoimintoina yleisesti pidetään viestin
tää ja markkinointia, henkilöstöhallintoa ja 
työhyvinvointia (HR), ITpalveluja, taloushal
lintoa ja juridisia palveluja. Talouden osalta 
korostetaan mm. resurssien käytön optimoin
tia, jotta niukkenevia varoja ei käytettäisi vää
rin. Mainintoja matriisimaisina toimintoina 
saavat myös asianhallinta tai dokumentinhal
linta sekä strategia ja kehittämistyö. Lisäksi 
tukitoiminnot, kuten hankinta ja logistiikka
palvelut ja talouspalvelukeskuksen toiminnot 
nousevat tässä kohtaa esiin, vaikka ne ovatkin 
siirretty omiin yksiköihinsä.

Konsernihallinnon eri toimintojen suhteen 
toimialoilla, sekä osin konsernihallinnon si
sällä vastuualueiden kesken, on odotuksia, 
jotka eivät tunnu täyttyvän. Konsernihallinnon 
palvelut eivät näyttäydy toimialoihin päin tai 
konsernihallinnon sisällä omaa työtä palvele
vana resurssina, vaan esimerkiksi konserni
hallinnon henkilöstöpalvelut nähdään useam
massa puheenvuorossa enemmän lakien ja 
sääntöjen tulkintana, jonka ohella kaivataan 
enemmän henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstö
johtamisen vahvistamista.

Suurilla toimialoilla esiin nousee ydinpro
sessien suhde tulosalueisiin. Pitäisi kyetä so
vittamaan yhteen ja selkeyttämään vallan ja 
vastuun suhde ydinprosessien ja tulosalueiden 
kesken sekä samalla perinteisten hallinnon 
tukipalvelujen ja tulosalueiden kesken. Tämä 
muodostaa eräänlaisen kolmiulotteisen mat
riisin, rubikinkuution, kuten eräs haastatelta
va sitä kuvasi. Tällöin valta on siirtynyt pro
sessiomistajille, mutta rakenteisiin on yhä 
jäänyt linjaorganisaation edustajia, joilta on 

viety valta ja prosessit, kuten eräs haastatel
tavista muistuttaa.

Myös muita matriisitarpeita tai avauksia 
esitetään, kuten maankäytön kokonaisohjaus 
prosessikokonaisuutena. Lähtöpiste on neit
seellisessä metsässä, päättyen viihtyisään 
omakotitaloalueeseen, kuten eräs haastatelta
va kuvaa. Kokonaisuus edellyttää toimialara
jat ylittäviä prosessivastuita, jolloin prosessi
vastaava vastaa kokonaisuuden etenemisestä 
toimialojen välillä, ei pelkästään sisällä. Li
säksi rinnalla kulkee moni muiden vastuulla 
oleva suuri prosessikokonaisuus, kuten palve
luverkkosuunnittelu.

Toisena ajatuksena esitetään hyvinvointia 
edistävä ja terveyseroja ennaltaehkäisevän 
työn siiloutuminen käytännön työn tasolla. 
Johtoryhmätasolla voidaan päästä hyvin yk
simielisyyteen, mutta siirryttäessä käytännön 
työn tasolle, on poikkihallinnollisia toiminta
tapoja vaikea löytää. Tämä havainnollistaa 
osaltaan edellä mainittua vaikeutta hallita pro
sessikokonaisuutta yli toimialarajojen. Kaiken 
tämän perusteella perätään vahvempaa poik
kihallinnollisten elementtien tunnistavaa pro
jektimaista osaamista.

Matriisitoimintoina nähtäville toiminnoil
le omistajan löytäminen ei ole selkeää. (tau
lukko 1). Osa vastaajista näkee asian siten, 
että jos toimintojen omistajuus olisi selkeää, 
ei tarvittaisi poikkihallinnollisia matriisitoi
mintoja. Omistajuuden puute nähdään ongel
man silloin, kun asioille pitää saada tehdyksi 
jotain. Asioiden kehittäminen vaatii aina 
omistajan, painotti eräs haastateltavista.

”Jos olisi selkeät omistajat, niin ei olisi mat-
riisitoimintoja. HR-johtamisen osalta ydinjoh-
taminen täytyy tulla linjasta, mutta konserni-
näkemyksen löytämiseen ja laadun paranta-
miseen tarvitaan matriisinäkökulmaa. Jos 
tehdään osaoptimoitua hyvää sektoroitunutta 

Taulukko 1. Onko matriisitoiminnoilla selkeät omistajat?

Selkeä omistaja 
nähtävissä

Omistajuus epäselvää /
ei ole

Ei osaa sanoa / epävarma

Vastaajien määrä 10 5 3
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linjajohtamista, niin silloin matriisia ei tarvi-
ta. Jos tarvitaan koko kaupunkikonsernin nä-
kemystä ja hyvää johtamista, silloin tarvitaan 
matriisinhallintaa, puhutaan sitten tiloista, 
viestinnästä tai henkilöstöstä. Kun pitää kye-
tä valjastamaan riittävästi resursseja palve-
lutuotantoon, niin matriisi on myös resurssien 
ohjauksen kannalta keskeinen toiminto, ja täl-
laisen paremman konserniohjauksen perään 
on huudettu.”

Omistajuuteen liittyy toimivalta. Kysyttäessä 
matriisitoimintojen omistajien toimivaltaa to
teuttaa päätöksiä yli linjajohdon, on yleisesti 
jaettu näkemys, että matriisi tai poikkihallin
nollisten projektitoimintojen omistajilla ei voi 
olla toimivaltuuksia yli linjajohdon. Poikki
hallinnollisessa toiminnassa on kyse vallan ja 
vastuun jakamisesta eri osapuolien kesken, 
tällainen toiminta perustuu ennen kaikkea 
luottamukseen, kuten eräs haastateltava asian 
toteaa.

Suurin haaste nähdään resurssien käytös
sä. Koetaan, että usein on annettu tehtävä ja 
jopa mandaatti, mutta ei ole hallintaa resurs
seista. Kuka päättää ja priorisoi resurssien 
käyttöä on se, joka käyttää todellisuudessa 
myös valtaa, korostetaan. Resursseilla puoles
taan tarkoitetaan rahan lisäksi henkilöstöä ja 
sitä kautta myös asiaan käytettävää aikaa ja 
osaamista.

Konsernihallinnon toiminnan järjestämi
nen nousee monessa puheenvuorossa esiin, 
erityisesti huomiota kiinnitettiin tuolloisten 
apulaiskaupunginjohtajien rooliin ja toimival

taan. Toimialoilla sopimusohjaukseen liittyen 
perusongelmana pidetään sitä, että vaikka ti
laajapuolella on valtaa, niin siellä ei ole käy
tännössä käyttää panoksia perustilauksien yli 
ja ohi. Näin tilaajapuolen virkamiehen mah
dollisuus vaikuttaa ja ohjata toimintaa koetaan 
heikoksi niin kauan kun rahat jaetaan talous
arvion mukaan kerran vuodessa. Ainoa tapa 
on avata sopimus aina tarvittaessa, eikä sitä 
ole työtapana juuri käytetty. Edelleen moni 
korostaa, etteivät käytössä olevat tietojärjes
telmät tue sisäiseen sopimusohjaukseen pe
rustuvaa tilaajatuottajamallitoimintaa.

Poikkihallinnollisissa matriisimaisissa toi
minnoissa nähdään olevan paljon etuja ja hait
toja johtamiselle (taulukko 2). Määrällisesti 
haittoja löytyy enemmän mitä etuja, mutta osa 
mainitsee haittojen yhteydessä asioita, joita 
toiset pitävät etuina. Osa haastateltavista poh
tii asiaa siten, että maailma muuttuu ja meidän 
on pysyttävä muutoksen mukana.

”Konsernimaisen toiminnan ohjauksen ja hal-
linnan kannalta siinä on selkeitä etuja, jolloin 
toiminta tulee yhteismitallisemmaksi ja koor-
dinoidummaksi. Jos jokainen toimintasektori 
pitäisi sisällään edellä mainitut toiminnot, 
kuten talouden ja henkilöstön, niin se johtaisi 
epäyhtenäiseen toimintaan ja osaoptimointiin 
suhteessa kokonaisuuteen.”

Haastateltavat tunnistavat muutostarpeita yh
teistyön järjestämisen ja johtamisen suhteen. 
Muutostarpeet voidaan jakaa kuuteen luok
kaan:

Taulukko 2. Mitä etuja ja haittoja matriisimaisissa toiminnoissa on johtamiselle?

Edut Haitat

•	 Parhaan mahdollisen osaamisen ja  
asiantuntemuksen hyödyntäminen  
johtamisessa.

•	 Toimintojen omistajuus, kokonaisuuden  
ohjaus ja kehittäminen kohti sovittuja  
tavoitteita ilman päällekkäisyyksiä.

•	 Joustavuuden lisääntyminen erona perinteisiin 
johtoryhmätapoihin.

•	 Kaupunkiorganisaation monialaisuus ja sen  
mukanaan tuoma epäselvyys.

•	 Solmukohtien yhteensovittaminen.  
Edellyttää roolien ja toimivaltuuksien selkeää  
tunnistamista.

•	 Yhteistyörakenteiden, kommunikaation ja  
viestinnän vaikeus ja runsaus.

•	 Esimiessuhteiden lisääntyminen

•	 Henkilöstö ja lähellä oleva paikallispolitiikka



71

Mikko Pakarinen, Kohti matriisimaista toimintatapaa …, Kunnallistieteellinen aikakauskirja 1/14

1. Toimeenpanemisen johtamiskulttuurin 
puutteet

2. Strategisen johtamisen uudelleenmääritte
ly – eriytetympi operatiivinen ja strategi
nen johtaminen

3. Henkilöstöjohtaminen – päivittäinen kans
sakäyminen sekä viestinnän vaikeus ja 
puutteellisuus

4. Asiantuntijat ja vastuulliset johtajat eivät 
uusiudu toimintatavoiltaan yhtä nopeasti 
mitä organisaatiorakenteet ja työkalut – 
vaikeuttaa muutoksien läpiviemistä ja jal
kauttamista.

5. Miten kaupungissa pystytään varmistu
maan siitä, että toimialoilla on tasapuoli
sesti ja oikeudenmukaisesti osaamista käy
tössä.

6. Henkilöstöstä tulevaisuudessa käytävä kil
pailu, siihen varautuminen ja henkilöstö
johtamisen kehittäminen mm. urapolkuja 
luomalla.

”Matriisiprosessien tehtävä on kuitenkin aina 
auttaa kokonaisuuden johtamista, ja siksi 
myös sektorien tulee omassa toiminnassaan 
ymmärtää kaupunkikokonaisuuden toiminta ja 
oma roolinsa siinä. Sektorijohdon on ymmär-
rettävä se, että he ovat yhtä lailla vastuussa 
matriisiprosessien toteutumisista omilla vas-
tuualueillaan.”

3.4 Kaupunkikokonaisuuden  
 johtaminen ja horisontaalisuus

Tässä kokonaisuudessa tarkastellaan toimin
toja, jotka ovat koko kaupunkia koskevia, mitä 
etuja ja haittoja niiden nykyjärjestämisessä 
on, miten organisointia ja johtamista tulisi 
niiden suhteen kehittää, mitä muutos vaatii ja 
millä aikataululla se olisi toteutettavissa.

Koko kaupunkia koskevia poikkihallinnol
lisia toimintokokonaisuuksia tunnistetaan 
melko helposti (kuvio 2). Virastoissa ja vas
tuualueilla matriisitoiminnoiksi nähdään eri
tyisesti viestintä ja markkinointi, henkilöstö
hallinto ja työhyvinvointi (HR), ITpalvelut, 
taloushallinto ja juridiset palvelut. Eroavai
suus koko kaupungin tasoon näkyy lähinnä 
talouspalvelujen osalta, mutta ei ole muutoin 
merkittävä.

Pohdintaa tosin aiheuttaa se, mitä matrii
sitoiminnolla tarkoitetaan. Osa haastateltavis
ta on valmis erottelemaan toiminnot kolmeen 
luokkaan eli ydinpalveluihin, tukipalveluihin 
ja matriisitoimintoihin. Matriisitoiminnoiksi 
katsotaan tällöin kuuluvan konsernihallinnon 
keskitetyt toiminnot, jotka ovat käytännössä 
kaikki matriisitoimintoja. Niiden tarkoitukse
na on tukea ja palvella johtamisen ja päätök
senteon prosesseja, jotka ovat pääosin myös 
kaupungin sisäisiä.

Vallan ja vastuun suhde. Vallankäytön ta
vat. Avoimuus toimintatapana. Sektorien vä
lisen yhteistyön kehittäminen. Nämä perus
asiat toistuvat kun puhutaan toimintojen jär
jestämisestä koko kaupungin tasolla. Koko
naisuuden hallinnan puutteet ja sen osana ta
louden ja toiminnan yhteensovittaminen häi
ritsee useita haastateltavia.

Esteinä muutoksen teolle nähdään osaop
timointi prosessivastuiden katkeillessa, muu
tosvastarinta, kustannustehottomuus esimer
kiksi sisäisten laskutuksien tai sisäisten pal
veluiden osalta, sovitulla tavalla toimimisesta 
lipsuminen sekä erot asiakkuuskäsityksessä. 
Toisaalta Kuntalaki sallii aika paljon ja antaa 
mahdollisuuksia, kuten eräs haastateltava 
muistuttaa mahdollisuudesta järjestää kunnan 
toiminta halutulla tavalla.

Yksiselitteistä, yleisesti hyväksyttyä ke
hittämisajatusta toiminnan organisoinnin ja/
tai johtamisen osalta ei ole havaittavissa. Mi
tään yksittäistä, yleistettävää näkemystä tai 
viisautta matriisimaisen toiminnan järjestämi
sestäkään ei tule haastatteluissa ilmi.

Sen sijaan haastateltujen organisointiin ja 
johtamiseen liittyen ajatukset kietoutuvat yh
deksi solmuksi, jossa matriisimainen tapa 
tehdä työtä on vain yksi ulottuvuus, joka ei 
edes erityisesti korostu vastauksissa (tauluk
ko 3). Pohdintaa käydään kaupungin organi
sointiin, johtamiseen ja toimintatapoihin eli 
haastattelujen teon aikana työn alla olleeseen 
johtamisjärjestelmään liittyen.

”Kyse on enemmän toimintamallin uudista-
misesta, johon liittyy toimintatavan määrittä-
minen. Sen osaksi puolestaan liittyy koko 
kaupunkia läpileikkaavia periaatteita tai lin-
jauksia, joista muodostetaan tapa toimia. Or-
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ganisointi ja päätöksenteko itse asiassa teh-
dään tavallaan toimintatavan ympärille. Luot-
tamushenkilöiden päätöksenteko ja virkamies-
koneisto rajaavat hieman sitä, miten asian voi 
järjestää. Jos monitasoista luottamushenkilöi-
hin perustuvaa päätöksentekojärjestelmää 
tarkastellaan ulkopuolelta management-näkö-
kulmasta, niin se näyttää aika erikoiselta toi-
mivallan suhteen.

Ylimmän virkajohdon osalta olemme strategi-
sessa mallissa, jossa on strateginen johto ja 
hallintokuntarakenteet, jota on kuitenkin aika 
perinteiseen tapaan sektoroitu. Tosin olemme 
aika edelläkävijöitä toiminnan muotojen 

muokkaamisessa, eriyttämällä järjestämisvas-
tuita eli tilaaja-tuotantomallia. Tämä on osin 
organisaatiolle itselle epäselvää. Meillä on 
jossain tehty elinkaaritarkasteltua, erityisesti 
sotessa.

Sopimusohjaus, elinkaari, tilaaja-tuottajamal-
li ovat talousarvion lisäksi olemassa. Näistä 
tulee vähän hybridimalleja, vähän toimialas-
ta riippuen on erilaisia ohjausmalleja ja ra-
kenteita olemassa. Olennaisia kysymyksiä 
ovatkin: Mitä johdetaan matriiseissa ja mitä 
ylhäältä alas? Mihin pitää kiinnittää huomio-
ta kaupunkikonsernissa, kun sisällä on erilai-
sessa juridisessa asemassa olevia toimijoita? 

Kuvio 2. Tunnistetut kaupunkitasoiset poikkihallinnolliset toimintokokonaisuudet.
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Millaisen kaupungin johdon ja johdon tuen se 
vaatii toimiakseen?”

Useimmat haastateltavat painottavat muutok
sien teon vaateina ennen kaikkea henkilöstö
johtamiseen (leadership) liittyviä asioita. Lä
hes kaikkien haastateltavien mielestä muutos 
vaatii parempaa johtamista. Haastatellut joh
tajat haluavat johtajilta itsensä peliin laitta
mista, virheiden myöntämistä ja inhimillistä 
toinen toisten huomioon ottamista, rakentavaa 
kriittisyyttä, negatiivisen kriittisyyden ja syn
tipukin etsimisen sijasta. Henkilöstön johta
misen ja johtajalle asetettujen vaateiden lisäk
si korostetaan kriittistä tarkastelua kaupungin 
oman toiminnan osalta. Mitkä tehtävät on 
pakko lakisääteisesti tehdä, ja mitkä ovat va
linnaisia tehtäviä nykyisistä.

Kaiken kaikkiaan osa näkee kaupungissa 
mentävän jo hyvään suuntaan. Muutoksen 
johtamisen keinoja, tapoja ja hahmotustapoja 
on useita. Kyse on siitä, että valinnat ja perus
telut ovat tiedossa myös muilla kuin muutok
sen kärjessä kulkevilla, jotta sitoutuminen 
tapahtuu kaikilla tasoilla.

Aikataulullisesti muutoksen aikaansaami

sen osalta haastatteluissa on tunnistettavissa 
kaksi tasoa. Suurin osa on sitä mieltä, että 
pientä muutosta, käytännön parantamista teh
dään ja pitää tehdä koko ajan ilman sen kum
mempaa muutoksesta melskaamista. Tällöin 
haetaan tapoja tehdä asioita paremmin ilman, 
että se vaikuttaa radikaalisti toimenkuviin saa
ti organisaatiorakenteisiin. Säilytetään oma 
joustavuus, henkinen ja materiaalinen valmius 
muutoksiin, kuten eräs haastateltava asiaa ku
vasi. Toinen asia ovat suuret kokonaisuudet, 
kuten johtamisjärjestelmän uusiminen. Niiden 
osalta puhutaan aikajänteenä vuosista, ja osit
tain myös henkilömuutoksista. Vaikutuksien 
näkemiseen odotetaan menevän vuosia.

”Kyllä minä näen viestinnällä ja muodikkaas-
ti sanotaan kommunikoinnilla olevan suuri 
merkitys. Asioita pitää valmistella ja viedä 
eteenpäin alusta alkaen ja pitkällä tähtäimel-
lä niistä avoimesti viestien. Tavoitteet on ase-
tettava yhdessä. Jos vaikka ajatellaan seuraa-
van valtuustokauden strategisia tavoitteita, 
niin keskustelua pitäisi ruokkia aktiivisesti jo 
nyt. Pitäisi kyetä hahmottamaan tavoitteet, 
joita pitäisi kyetä viestimään ja kertomaan 

Taulukko 3. Miten organisointia ja johtamista tulisi kehittää koko kaupunkia koskevien toi
mintojen osalta?

Organisoinnin kehittäminen Johtamisen kehittäminen

•	 Matriisin sijasta puhutaan mieluummin  
verkostomaisesta tavasta tehdä ja järjestää  
työ. 

•	 Siilomaisuuden purkaminen toimialojen  
kesken sekä sisällä.

•	 Konsernihallinnon toiminnan organisoinnin  
selkeyttäminen talousarvion valmistelussa –  
apulaiskaupunginjohtajien ja talousjohtajan  
suhde

•	 Aiemmin tehtyjen muutosten etujen ja  
haittojen arvioinnin puute – tehdystä  
oppiminen

•	 Toimintojen organisoiminen enemmän  
prosessimaisesti, rajapinnat tunnistaen ja  
asiakaslähtöisesti.

•	 Valinta asioista ja kokonaisuuksista, joita  
johdetaan matriiseissa ja mitä linjassa.

•	 Yhteisen ymmärryksen luominen ja suunnan  
näyttäminen. Tavoitteiden asettaminen ja  
niiden konkretisoiminen. Keinona poikki 
hallinnollinen kaupungin johtoryhmä.

•	 Tavoiteasetanta ja yhteys talousarvioon.  
Strategisten ohjelmien pohjalta johdettu,  
priorisoitu kehittämiskohteiden salkun 
hallinta.

•	 Vuorovaikutteisen kommunikaation  
parantaminen, erityisesti toimialojen ja  
konsernihallinnon kesken.

•	 Johdon osaamisesta ja kuormituksesta  
huolehtiminen. Johdon ”kierrätys”.

•	 Henkilöstöresurssit ja suhde palveluiden  
järjestämistapaan.
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niistä erilaisin viestinnällisin keinoin, raken-
taa tarinaa ja kertoa mikä se juttu on.

Siihen liittyy myös toiminnan avoimuuden pa-
rantaminen, vaikka se on ympäripyöreä sana. 
Siinä meillä on yhä työtä. Jotenkin läpinäky-
vyyttä ja avoimuutta pitäisi pystyä konkreet-
tisella tasolla tuomaan lisää. Se vaatii kyllä 
johtajilta luonnetta ja rohkeutta pistää itseään 
vähän enemmän peliin. Heittää vähän kuin 
palloja ilmaan, ja olla rohkeampi sen suhteen 
että saattaa välillä tulla lunta tupaan ja il-
maan heitetyt koepallot eivät menneet nap-
piin. Kyllä se vaatii johtajilta aika paljon 
rohkeutta ja itsensä peliin laittamista.”

3.5 Muut esiin tuodut kokonaisuudet

Ylivoimaisesti merkittävimpänä kokonaisuu
tena esiin nousee poliittinen päätöksenteko
järjestelmä ja poliittiset päätöksentekotahot. 
Useampi haastateltava ottaa esiin Turun kak
sipäisen johtamisjärjestelmän ja poliittisen 
johtamisen kytkeytymisen virkajohtamiseen, 
ja siten koko johtamisjärjestelmään. Mitä 
ylemmäs organisaatiossa ja sen linjauksissa ja 
tekemisissä mennään, sitä enemmän politiik
ka on kuitenkin haastateltavien mielestä läs
nä.

”Keskeinen problematiikka, joka liittyy kun-
tajohtamiseen eli kaksipäiseen johtamisjärjes-
telmään. Meillä on poliittinen ja viranomais-
johtamisen järjestelmät. Niiden rinnakkaisuus, 
jännitteet ja ristiriidat ovat aivan olennaisia 
prosessien tulosten saavuttamisen kannalta. 
Itse asiassa paljon oleellisempaa kuin se, 
olemmeko linjassa vai matriisissa. Mitä ope-
ratiivisemmassa työssä ollaan, sitä vähemmän 
poliittinen problematiikka on läsnä. Mitä stra-
tegisemmassa työssä ollaan, sitä enemmän 
politiikka on läsnä.”

Toisena kokonaisuutena korostetaan johtamis
ta sekä henkilöjohtamisen (leadership), että 
asioiden (management) näkökulmista. Johta
misen osalta korostetaan enemmän johtamis
käytäntöjä, ei niinkään johtamistaitoja. Johta
misen osalta korostetaan myös sitä, että pel
kästään organisoimalla toimintoja uudelleen 

tai ottamalla käyttöön ”matriisipalikka” ei 
muuteta mitään.

Kolmantena merkittävänä kokonaisuutena 
korostetaan onnistuneeseen matriisimaiseen 
työhön liittyvää avoimen ja aktiivisen kom
munikaation tarvetta sekä laajemmin asioiden 
katsomista. Neljäntenä kokonaisuutena esiin 
nousee työnjako ja sen selkeys. Eräs haasta
teltava käyttää käytännön esimerkkinä perus
opetuksen päättäneen nuoren jatkoa, jos nuo
ri ei pääse yhteisvalinnassa mihinkään oppi
laitokseen. Onko vastuu silloin perusopetuk
sella, lukiokoulutuksella vai ammatillisella 
koulutuksella?

4 Pohdinta

4.1 Teoreettiset johtopäätökset

Teoreettisen viitekehyksen osalta usea aiem
missa tutkimuksissa esiin tuotu havainto tulee 
vahvistetuksi tässä tutkimuksessa. Toimin
taympäristön muutokset koskettavat myös 
Turun kaupunkia, ja erityisesti Kallio ym. 
(2005, 7) toteamus kuntien roolin uudelleen 
määrittelystä todentuu tutkimuksessa. Turun 
kaupunki nähdään, ja sitä pyritään johtamaan, 
kuten monialakonsernia. Tässä kohtaa esiin 
nousee voimakkaasti sopimusohjausjärjestel
mä, sekä sisäinen ja ulkoinen tilaajatuottaja
järjestelmä, jotka vaikuttavat voimakkaasti 
erityisesti toimialojen (hallintokuntien) tapaan 
toimia. Kaupunkien johtamiseen on muodos
tunut toimintatapojen muutoksen seurauksena 
konsernirakenne ja useita ohjausjärjestelmiä, 
kuten Määttä (2010, 9–10) väitöskirjassaan 
toteaa. Miettisen (2001, 58) toteama kunta
johtamisen olemisesta yhä suuremmissa mää
rin yhteistyöjohtamista, näkyy myös tämän 
tutkimuksen tuloksissa.

Useampi matriisiorganisaatioihin liitetyis
tä ominaisuuksista nousee esiin tässä tutki
muksessa. Matriisiorganisaation rakenne tun
nistetaan, ja sen nähdään syntyvän kun linja
organisaatioon rakennetaan sisään poikkileik
kaavat prosessit (Hatch 1997, 188). Matriisi
organisaation koetaan yrittävän yhdistää lin
jaorganisaation ja prosessiorganisaation 
hyödyt (mm. Gottlieb 2007, 2; Virtanen & 
Stenvall 2010, 150). Toimintaympäristön 
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muutokseen pyritään reagoimaan muuttamal
la sisäisesti tapaa toimia. Tutkimuksen osalta 
huomattavaa tosin on, että matriisimaisen toi
minnan sijasta halutaan pikemminkin puhua 
verkostomaisesta tavasta järjestää ja tehdä 
työtä. Kenties matriisi on hieman vieraaksi 
koettu organisaatiorakenne, ja käytännössä 
ihmisten koetaan lähinnä tekevän yhdessä töi
tä, luoden keskenään erilaisia verkostoja.

Rajapintojen sanotaan olevan matriisior
ganisaation koetinkiviä, ja niissä kiteytyvän 
vallan ja vastuun kysymykset (Virtanen & 
Stenvall 2010, 151). Tämä vallan ja vastuun
jaon problematiikka nousee voimakkaasti 
esiin tutkimuksen tuloksissa niin kaupungin 
toimialojen sisällä kuin koko kaupungin ta
solla poikkihallinnollisia toimintoja tarkastel
taessa. Näin siitä huolimatta, että koko kau
punkia koskevia poikkihallinnollisia toimin
toja ei vielä varsinaisesti ollut järjestetty 
matriisimaisesti. Tutkimus todentaa sen, että 
toiminnan organisointia ja johtamista pohdit
taessa vallan ja vastuun suhde on pinnalla 
virkamiesjohdon mielissä, ja sen selkeys näh
dään olevan johtamisen kannalta avainase
massa.

Pelkona ja tunnistettuna haasteena matrii
sissa on se, että sen jäsenten roolit eivät ole 
kokonaisuuden toteuttamisen kannalta selviä 
(Gottlieb 2007, 129; Hatch 1997, 193). Perus
ongelma on sovittu työnjako prosessien ja 
linjaorganisaation välillä (mm. Virtanen & 
Stenvall 2010, 151). Nämä pelot ja kipukoh
dat ovat vahvasti esillä myös tämän tutkimuk
sen tuloksissa, näkyen mm. solmukohtien 
yhteensovittamista korostettaessa, jonka puo
lestaan nähdään edellyttävän eri roolien ja 
toimivaltuuksien selkeää tunnistamista. Sa
maan yhteyteen liittyy myös kaupunkiorgani
saation muodostaman monialakonsernin mo
ninainen rakenne, ja sen mukanaan tuoma 
koettu epäselvyys.

Virtanen & Stenvallin (2010, 151) havain
to siitä, että julkishallinnon puolella on raken
nettu matriisimaisia organisaatioita vastaa
maan tiettyjen asiakasryhmien tarpeisiin, 
kuten lapset, nuoret ja lapsiperheet, toteutuu 
Turun kaupungissa täsmällisesti, vaikka yhden 
toimialan sisäisen niin sanotun ikäkaarimallin 
mukaisista ydinprosesseista ei matriisitoimin

toina puhuttaisikaan. Muutoin matriisimaisik
si toiminnoiksi nähdään lähinnä konsernihal
lintojohtoiset kaikkia koskettavat kokonaisuu
det, jotka näyttäytyvät toimialoille lähinnä 
tukitoimintoina, mutta konsernihallinnolle sen 
ydintoimintoina.

Matriisiorganisaatioihin ja niiden toimin
tojen leikkauspisteisiin rakenteellisesti ja eli
mellisesti liitettävä kasvava dialogin tarve 
(mm. Gottlieb 2007, 141–142; Karlöf & Helin 
Lövingsson 2006, 35) näkyy myös tämän tut
kimuksen tuloksissa. Huomattavaa tosin on, 
että viestinnän määrän kasvamista ei tosin 
nähdä pelkästään hyvänä asiana, sillä ihmisten 
välisen kommunikaation haasteellisuus ja vai
keus tunnistetaan erinomaisesti.

Virtanen & Stenvallin (2010, 151) mukaan 
vallan ja työnjakoon liittyvät epäselvyydet 
ovat tulleet esiin erityisesti päätöksentekoon 
ja budjetointiin liittyvissä kysymyksissä. Val
lan ja työnjakoon liittyviin ongelmiin viita
taan tässäkin tutkimuksessa useampaan ker
taan, samoin päätöksentekoon ja budjetointiin 
liittyviin erilaisiin murheisiin, mutta niiden 
yhteyttä matriisimaiseen organisointitapaan ei 
tässä tutkimuksessa löydy suoraa yhteyttä. 
Selittävänä tekijänä voi osaltaan olla se, että 
Turun kaupungissa ei juuri koettu toimittavan 
matriisimaisessa muodossa tutkimuksen teon 
aikaan, tai ainakaan toiminnan matriisimaisis
ta tunnuspiirteistä huolimatta matriisi ei ollut 
terminä vakiintunut käyttöön. Budjetoinnin 
ongelmat liittyivät lähinnä toimialan sisällä 
tulosalueiden välisten määrärahasiirtojen vai
keuteen ja päätöksenteon epäselvyydet enem
män virkamiesten ja poliittisen koneiston 
väliseen yhteistyöhön.

Sen sijaan Gottliebin (2007, 143–144) ko
rostama näkökulma siitä, että menestyneim
mät yritykset ja niiden johtajat ovat lopetta
neet ylhäältä alas vietävien ideaalirakenteiden 
tarjoamisen, ja ovat sen sijaan keskittyneet 
organisaation työntekijöiden asenteisiin, käyt
täytymistapoihin, osaamiseen ja kehityspro
sesseihin, jotka tukevat tuloksen tekemistä, on 
havaittavissa osittain myös Turun kaupungin 
virkamiesjohdon parissa.

Asiaa voi tarkastella myös toisella tavalla 
havainnollistettuna eli organisaation ja sen 
muodostavien ihmisten ajattelun ja toiminnan 
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näkyvän ja piilossa olevan osan erossa. Esi
merkkinä on käytetty klassista jäävuorta, jos
ta veden pinnalle näkyy vain murtoosa. Täs
sä  tutkimuksessa  lähes  kaikki  asiat  käsittele
vät niin sanotusti jäävuoren näkyvää osaa, 
mutta on tärkeää tiedostaa ja huomioida pin
nan alla olevat osat osana johtamista. Ihmisten 
toimintaan liittyvät koko ajan erilaiset tunteet, 
asenteet, normit, mielipiteet, jopa tarut ja ar
vot, riippumatta siitä miten toiminta on jär
jestetty. Ilman niiden huomioimista osana 
johtamista ei muutoksien tekeminen onnistu 
(kuvio 3).

Tutkimuksessa esiin nousee johtajuus ja 
sitä kohtaan asetetut odotukset, joiden risti
paineessa johtajat työskentelevät. Virtanen & 
Stenvall (2010, 85) nostavat julkisen johtajan 

osaamisvaatimuksiksi seitsemän osaamisvaa
timuksen listan:

1. käsitteellinen ajattelukyky
2. vuorovaikutustaidot
3. tavoitteellinen toimintatapa
4. kyky mahdollistaa optimaalisen työsken

telyolosuhteet
5. kokonaisuuksien hallinta
6. johtamistyön periaatteellisen puolen oival

taminen – moraaliperusta ja arvopohja
7. kyky uudistua ja uudistaa

Poikkihallinnolliseen työhön olennaisesti kuu
luva verkostoituminen edellyttää julkisilta 
johtajilta uudenlaista pätevyyttä. Tällöin voi
daan puhua edellä mainitun listan osaamis

Kuvio 3. Organisaation näkyvä ja piilossa oleva osa (mukaillen French & Bell 1990, 18).
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vaateista 1, 2, 3, 5, 6 ja 7. Johtajilla ei ole 
perinteisen mallin tai uuden julkisen johtami
sen mallien mukaisesti alaisuudessaan ja käy
tössään selkeää hallintokoneistoa. He toimivat 
silti linkkeinä poliittisen koneiston ja verkos
tojen välillä. Tällöin tarvitaan erinomaista 
kykyä vuorovaikutukseen, yhteistyöhön ja 
verkostojen rakentamiseen. Tämä korostaa 
sosiaalisia taitoja, kuten luottamuksen ja dia
logisuuden luomista.

Linjajohdon täytyy olla sataprosenttisesti 
matriisimaisten toimintojen takana, joten se 
edellyttää aktiivista vuoropuhelua matriisitoi
mintojen ja linjan kesken. Käytännössä se 
tarkoittaa tavoitteiden yhteistä laadintaa ja 
niihin sitoutumista kaupunginjohtajan, apu
laiskaupunginjohtajan, toimialajohdon ja mat
riisijohdon kesken. Kaupungin johtoryhmä
toimintaa.

4.3 Empiiriset johtopäätökset

Johtamisen kehittämisen osalta tutkimuksessa 
korostuu strateginen linjojen ja operatiivinen 
asioiden johtaminen (management), ei niin
kään operatiivinen henkilöstöjohtaminen 
(leadership). Strategisen johtamisen osalta 
tärkeintä on löytää ymmärrettävä päämäärä ja 
tavoiteasetanta, sekä johtamisen sisällöt eri 
toiminnan tasoilla. Johdolta odotetaan yhtei
sen ymmärryksen luomista, suunnan näyttä
mistä. Työkaluna tähän voivat toimia poikki
hallinnolliset johtoryhmät. Toimintaa voidaan 
ohjata strategisilla tavoitteilla ja sopimuksilla, 
mutta käytännössä johtaminen kulkee talou
den tunnuslukujen kautta, joka ohjaa myös 
operatiivista toimintaa.

Matriisimaisiin toimintoihin ja niiden or
ganisointiin liittyen voidaan matriisijohtami
sen todeta olevan resurssijohtamista. Niinpä 
matriisia ja sen johtamista tulee tarkastella 
resurssien johtamisena, jossa on henkilöstöä, 
aikaa, rahaa ja tilaa. Tällöin olennaisinta on 
työnjakokysymys. Palvelujen nykytuotanto
tavassa resurssit on sidottu toimialoihin ja 
niissä tulosalueisiin, mikä tutkimuksen perus
teella vaikeuttaa johtamista. Resurssien orga
nisoinnin osalta täytyy varmistaa, että jatkos
sa toimialajohtajilla on kehittämiskapasiteet
tia itsellään.

Talous luo toimintaedellytykset. Tutki
muksessa nousee esiin olennainen kysymys; 
mikä on matriisimaisessa tai poikkihallinnol
lisessa toiminnassa toimintasektorin ja talous
hallinnon välinen suhde? Kumpi asettaa ta
voitteet tai rajat kummallekin? Toimialajoh
taja vastaa toimialan toiminnasta, mutta jos 
konsernihallinnosta tulee matriisitoimintoja, 
kuten talous ja henkilöstö, niin miten toimi
alajohdon pitäisi kyetä käytännön tasolla so
vittamaan vaateet yhteen? Pelkästään organi
soimalla toimintoja uudelleen tai ottamalla 
käyttöön ”matriisipalikka” ei muuteta mitään. 
Pitää analysoida, miten linjajohtamista suh
teessa aikaisempaan on tarpeen tehdä ja kye
tä kommunikoimaan siitä.

Käytännössä valta kulkee rahan mukana. 
Tämän vuoksi on kysyttävä, pitäisikö matrii
sitoimintoja johtavalla olla käytössään myös 
kyseistä toimintaa ohjaava budjetti? Tällöin 
hänen olisi mahdollisuus johtaa kokonaisuut
ta myös talouden kautta. Tämä edellyttäisi 
aivan uudenlaista ajattelutapaa myös talous
arvion laatimisessa, poliittisesta päätöksente
kojärjestelmästä puhumattakaan. Jos prosessit 
ovat poikkihallinnollisia, eivät lautakunnat 
voi tarkastella vain omaa budjettiaan, vaan 
niiden täytyisi ottaa huomioon myös muut 
toimialat ja niiden osuus poikkihallinnollises
sa työssä (kuvio 4).

Taloudellisen resurssitarkastelun lisäksi 
resursseja voidaan tarkastella henkilöstön 
osaamispääomana. Matriisimaisen toiminnan 
tunnistettuja etuja on, että se mahdollistaa 
parhaan osaamisen ja asiantuntemuksen käyt
tämisen johtamisessa. Kaikkien ei ole tarpeen 
hankkia erityisasiantuntijuutta kaikista alois
ta. Poikkihallinnollinen toimintatapa mahdol
listaisi myös asiantuntijapalveluiden myymi
sen muihin kuntiin sekä seudullisen yhteis
työn. Teoriassa matriisimaisen toiminnan 
etuna voidaan pitää poikkihallinnollisten toi
mintojen omistajuutta, mikä puolestaan mah
dollistaa kokonaisuuden ohjaamisen ja kehit
tämisen kohti sovittuja tavoitteita ilman pääl
lekkäisyyksiä.

Matriisimaisen toiminnan tunnistettuja 
haittoja ovat kaupunkiorganisaation monialai
suus ja epäselvyys. Matriisijohtamisessa toi
minnan erityispiirteet jäävät helposti ottamat
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ta huomioon. Työskentely vaatii kykyä nähdä 
itsensä useassa eri roolissa. Tällöin korostuu 
yhteisymmärryksen luominen. Kommunikoin
ti vie paljon aikaa ja vaatii tapaamisia, jotka 
ovat pois konkreettisesta tekemisestä. Pahim
millaan matriisitoiminta on irrallaan perintei
sestä ja säilytetystä linjaorganisaatioraken
teesta, jolloin tieto ja ymmärrys kaupunkikon
sernin asioista on satunnaista. Matriisiproses
sien jalkauttamisessa johtoryhmätyöllä näh
dään olevan suuri merkitys.

Toimivallan ja omistajuuden osalta on 
huomioitava, että omistajuuden löytäminen ei 
ole ongelmatonta niin sanotuissa palvelupro
sessien nivelvaiheissa. Suuret poikkihallinnol
liset kokonaisuudet edellyttävät toimialarajat 
ylittäviä prosessivastuita, kuten maankäytön 
kokonaisohjaus ja terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen. Matriisi tai poikkihallinnollisten 
projektitoimintojen omistajilla ei kuitenkaan 
nähdä voivan olla toimivaltuuksia yli linjajoh
don. Sama näkyy hallintokuntien sisällä esim. 
ikäkaariajattelun osalta.

Roolitarkasteluun liittyy myös havainto 
siitä, että konsernihallinnossa on tarpeen ym
märtää omien matriisitoimintojen olevan tu

Kuvio 4. Raha on valtaa – kuka hallitsee ja päättää poikkihallinnollisesta työstä?

kipalveluja tulosalueille siinä missä johdolle
kin. Ilman toimialojen suoraan kuntalaisiin 
kohdistuvaa toimintaa ei tarvita konsernihal
linnon toimintaakaan. Tämän vuoksi erityi
sesti poikkihallinnollisia matriisitoimintoja 
johtavien (konsernihallinnon) virkamiesten 
asenteen on oltava kunnossa. Heidän täytyy 
nähdä itsensä palvelutuotantoa tukevaksi toi
minnoksi, vaikka ovatkin samalla kaupungin 
ylimmän johdon tukitoiminto.

Roolitarkastelu saattaa aiheuttaa haasteita 
myös poliittisille päättäjille. Nykyinen pää
töksentekojärjestelmä ei tue poikkihallinnol
lista, toimialat ylittävää matriisiajattelua. 
Ottooikeudet ja poliittiset näkemykset ja ha
lut antavat aina mahdollisuuden puuttua jopa 
yksittäisiin operatiivisiin ratkaisuihin. Tämä 
hidastaa merkittävästi päätöksien toimeenpa
noa. Jos siis poikkihallinnollisen prosessin 
halutaan kulkevan esteettä läpi konsernin, täy
tyy poikkihallinnollisen toiminnan näkemys 
viedä toimialojen toiminnasta ja taloudesta 
päättäville lautakunnille, jotta lopulta lauta
kunta ei katso vain omaa budjettiaan, vaan 
yrittää tarkastella poikkihallinnollista koko
naisuutta ja omaa osaansa siinä. Erityisesti jos 
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kyseessä on jokin muu matriisitoiminto kuin 
perinteiseksi ymmärrettävä talous tai henki
löstö. Kyse on jatkossa yhä enemmän tuotta
vuuden kehittämisestä ja niukkuuden johta
misesta, yhteisesti ymmärretystä priorisoin
nista.

Kaupunkikokonaisuudessa ei ole juuri sel
laisia matriisiprosesseja tai poikkihallinnolli
sia kärkihankkeita, joista voitaisiin puhua 
kuntalais tai asiakaspintaan vaikuttavina 
ydinprosesseina, ellei maankäytön suunnitte
lua ja hyvinvoinnin kokonaisuutta lasketa 
sellaisiksi. Toimialatasolla asia on toinen. Sik
si matriisitoimintoja pitäisi kyetä tarkastele
maan eri tasoilla.

Erityisesti toimialoilla toimintaa hahmo
tetaan tilaajatuottajamallin sekä sopimusoh
jausmallin kautta. Tällöin toimialojen sisälle 
muodostuu eräänlainen kolmiulotteinen mat
riisi, kuten yksi haastateltavista kuvaa. Yksi 
sivu on asiakaspinnan mukaisesti muotoiltuja 
ja suuntautuvia ydinprosesseja, jotka ovat 
esim. ikäkaarimallin mukaisia ja siten toimi
alarajat ylittäviä. Toinen sivu on tulosalueita, 
eli niitä hallinnollisesti jaettuja palvelukoko
naisuuksia, joissa tuotetaan kuntalaisille pal
veluja toimialan sisällä. Kolmas sivu ovat 
toimialueen näkökulmasta hallinnolliset tuki
palvelut, joita itse asiassa on suurin osa kon
sernihallinnon (matriisi)palveluista, joissa on 
syytä tehdä edellä mainitulla tavalla yhteis
työtä. Tämä yhtälö on äärimmäisen vaikea 
ratkaistava, saati käytännön johdettava.

Konsernihallinnon osalta tilanne on siten 
yksinkertaisempi, että sen palvelut ovat pää
asiassa edellä mainittuja hallinnollisia tuki
palveluita. Yhtenä perusongelmana on se, että 
asiakasnäkemys vaihtelee suuresti ennen kaik
kea konsernihallinnon ja toimialojen kesken. 
Asiakasnäkemyksellä on puolestaan suuri 
merkitys toiminnan ohjaukseen ja siinä tehtä
viin valintoihin (priorisointiin).

Toimialueilla ydinpalvelut jäsentyvät pää
asiassa kuntalaisten mukaisesti, konsernihal
linnossa eivät. Niinpä yhden ydinprosessit ovat 
toisen tukiprosesseja, joten niiden merkitys 
olemassa ololle on luonnollisesti erilainen hal
lintoon ja ohjaamiseen keskittyvässä konser
nihallinnossa kuin palvelujen järjestämiseen 
ja tuotantoon keskittyvillä toimialoilla.

Konsernihallinnon ydinprosesseja, vaikka 
niitä ei ehkä sellaisiksi kutsuttaisikaan, ovat 
johdon tukipalvelut, ja toimialojen tulos
alueita vastaavia tahoja ovat ryhmät ja vas
tuualueet, kuten hallinto, talous ja strategia, 
joka pitää sisällään mm. strategiset henkilös
töpalvelut sekä kaupunkikehitys, joka pitää 
sisällään mm. viestinnän. Niitä sisältöjä, jotka 
toimialoilla ja virastoissa nähdään palvelutuo
tannon tukitoimintoina. Tämä aiheuttaa toimi
alojen ja konsernihallinnon välille jännitteen, 
kun odotukset toinen toista kohtaan eivät koh
taa.

On vaikea keksiä muuta ratkaisua kuin 
matriisiorganisaatioon liittyvä peruselement
ti eli tiiviimpi dialogi, toinen toisten kuunte
leminen, vuorovaikutus, yhteisten tavoitteiden 
ja keinojen hahmottaminen sekä avoimempi 
asenne. Näistä syistä johtuen tarvitaan poik
kihallinnollisia johtoryhmiä, jotka yhdistävät 
eri toimialoja linjajohtajien ja matriisijohtaji
en osalta.

Yhtenä keinona tarpeisiin vastaamiseksi 
toimii eri osaajien osaamisen käyttäminen su
juvasti (matriisissa) hyväksi. Tällöin siirrytään 
osin työhyvinvoinnin maailman puolelle, sil
lä yhtenä onnistumisen elementtinä voisi olla 
asiantuntijoiden liikkuminen kaupunkiorgani
saation sisällä johdetusti. Asiantuntijoiden ja 
johtajien kierto ja vaihto puolestaan edellyttää 
sekä avointa mieltä, että ratkaisuhalukkuutta 
henkilöstöhallinnossa. Suunniteltua urakier
toa, urapolkuja, jotka voisivat toimia myös 
rekrytointivalttina kaupungille.

Tärkeimpänä henkilöominaisuutena mat
riisissa nähdään kyky ja valmius ylläpitää 
toimivia ihmissuhteita. Ihmisten johtamisen 
haasteena nähdään viestinnän vaikeus ja puut
teellisuus osana perustyötapoja. Päivittäinen 
kanssakäyminen, miten alaisten kanssa toimi
taan ja tehdään yhteistyötä. Sisäistä tiedon
kulkua pitää painottaa. Kiireessä korostuvat 
kiitoksen ja arvostuksen osoittaminen sekä 
palautteen antamisen ja ottamisen taito, syyl
lisiä etsimättä. Näillä toimintatavoilla on suo
ra yhteys työhyvinvointiin ja sitä kautta työn 
tuloksellisuuteen. Organisaatiokulttuuri täytyy 
luoda henkilöstöjohtamisella sellaiseksi, että 
yrittäminen ja epäonnistuminen tuntuvat tur
valliselta, se lisää luovuutta ja tuottavuutta.
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Tämän tutkimuksen taustalla on Turun 
kaupungin toimintamalliuudistus, johon val
mistautumisen osana tutkimus toimii, kuten 
aiemmin todettua. Jatkotutkimusta on syytä 
tehdä siitä, miten Turun kaupungin toiminta
malliuudistuksen osana käyttöön otettava mat
riisimainen toimintatapa toimeenpannaan. 
Miten suunniteltu muutosprosessi lähtee liik
keelle eri matriisitoimintojen osalta, ja miten 
muutos näkyy ajan kuluessa työtavoissa eri 
osapuolien kannalta itse työn tekemisessä?
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LiiTe 1 Haastattelulomake

Haastattelun päivämäärä:

Haastateltavan nimi:

Koulutus:

Organisaatio:

Tehtävä/Nimike:

Työkokemus nykyisessä tehtävässä vuosina:

Organisaation työvoiman määrä:

Organisaation bruttomenot (TA):

Edustaman organisaation perustehtävä ja seuranta:
01. Miksi tämä virasto/liikelaitos/vastuualue on olemassa (eli mikä on sen perustehtävä)?
02. Mitä palveluja ja/tai tuotteita organisaatio tuottaa (eli mitkä ovat ydintoimintoja)?
03. Ketkä ovat teidän asiakkaitanne?
04. Miten työnne näkyy asiakkaalle?
05. Miten sitä mitataan?
06. Miten mittauksien tuloksia hyödynnetään työssä?

Edustaman organisaation organisoimistapa ja johtaminen:
07. Miten toimintanne on järjestetty/organisoitu?
08. Mitä etuja ja haittoja organisointitavassa on havaittu johtamiselle?
09. Miten organisointia ja johtamista tulisi kehittää?

Matriisimaiset yhteistyörakenteet ja johtaminen:
10. Mitä poikkihallinnollisia matriisitoimintoja tai tarpeita organisaatiossanne on havaittu?
11. Onko näillä matriisitoiminnoilla selkeät omistajat?
12. Onko näillä matriisitoimintojen omistajilla toimivaltuudet toteuttaa päätöksiä

yli linjajohdon? Jos kyllä, miksi?
13. Mitä etuja ja haittoja matriisimaisissa toiminnoissa on johtamiselle?
14. Onko esiin noussut muutostarpeita yhteistyön järjestämisen ja johtamisen suhteen

jollain muulla tavalla? (minkälaisia?)

Kaupunkikokonaisuuden johtaminen ja horisontaalisuus:
15. Mitkä toiminnot ovat mielestäsi koko kaupunkia koskevia, sektorirajat ylittäviä?
16. Mitä etuja ja haittoja niiden nykyjärjestämisessä on?
17. Miten organisointia ja johtamista tulisi niiden suhteen kehittää?
18. Mitä muutos mielestänne vaatii?
19. Millä aikataululla muutos olisi mahdollista toteuttaa?
20. Mitä olennaista jäi kysymättä, tai haluaisit vielä kertoa?
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Matriisimaisen toimintatavan 
käyttöönotto kuntaorganisaatiossa
 – tapaustutkimuksena Turun kaupunki 

Mikko Pakarinen

ABSTRACT

Implementing the matrix structure  
in municipality organizations – A case 
study of the City of Turku

The research questions of this study were: “Does 
the matrix structure support the organizational 
objectives of better management, increased pro-
ductivity, better working methods, and a clearer 
distribution of work?” and “Does it promote the 
objectives of cross-dimensional functions such 
as human resources, legal services, research and 
development, financial affairs, communications 
and marketing?” The data used consisted of two 
surveys conducted in June 2013 and in June 
2014 and of the documentation of five matrix 
steering groups written between January 2013 
and June 2014. The matrix structure alone does 
not improve management or productivity, but 
it does support the creation of common objec-
tives. While increased productivity can be ques-
tioned, clarifying the distribution of work and 
improving the working methods require a men-
tal change among employees. The structure in-
creases cross-dimensional cooperation and sup-
ports reaching the objectives of organizational 
functions. The research reflects the pressures 
experienced by municipalities in Finland. The 
matrix structure can be seen as an attempt to 
survive in a transforming and complex environ-
ment. The benefits and obstacles found are the 
same as in companies abroad. Further research 
is needed on public hybrid organizations and 
their internal matrix structure.  

Keywords: matrix structure, organization, man-
agement, municipalities

JOHDANTO

Ulkoiset ja sisäiset muutosvoimat pakottavat 
kuntia kehittämään omaa toimintaansa, jotta ne 
pystyvät vastaamaan muutospaineisiin. Or ga-
nisaatiomuutoksilla on haettu apua toimintaan 
alati monimutkaistuvassa ympäristössä jo pit-
kään. Tämän tutkimuksen kannalta olennainen 
toiminnan organisointimuoto on matriisiraken-
ne ja sen käyttöönotto kaupunkiorganisaatiossa.

Matriisirakenne on omaksuttu takaisin eri-
tyisesti suuriin, kansainvälisiin organisaatioihin 
(mm. Galbraith 2009, Goold & Campbell 2003; 
Gottlieb 2007; Kesler & Kates 2011). Suomen 
julkishallinnossa matriisiorganisaatiota on ajet-
tu viime vuosina sisään muodostettaessa työ- ja 
elinkeinoministeriötä (ks. Koskimies 2010), ja 
sittemmin matriisi on ollut ajankohtainen julkis-
hallinnon puolella esimerkiksi sairaaloiden toi-
mintaa uudelleen organisoitaessa (ks. Tevameri 
& Kallio 2009; Tevameri 2012; Tevameri & Vir-
ta nen 2013). Kuntien toiminnassa matriisi ra-
kenteesta löytyy esimerkkejä ristiriitaisen vas-
taanoton saaneesta Lahden sosiaali- ja tervey-
den  huollon organisaatiouudistuksesta eli vuo-
sina 2001–2004 toiminnassa olleesta Lahden 
mallista (Jylhäsaari 2009, 140). Lisäksi kuntien 
pro sessimaista toimintaa tarkasteltaessa on 
Jyväskylän organisaatiouudistuksessa hahmo-
tettu konserni- ja palveluorganisaatio matriisi-
maisesti ydinprosesseja ja jatkuvaa kehittämistä 
tukevaksi (Kenni & Asikainen 2011, 67). 

Matriisilla pyritään usein vastaamaan toimin-
taympäristön muutoksiin, hakemaan ketteryyt-
tä ja nopeutta toimintaan, ja etsitään tuotteiden 
ja palveluiden suhteen kilpailuetua (Gottlieb 
2007, xx; Hatch 1997, 190). Etuna voidaan pitää 
rakenteen mukanaan tuomaa joustavuutta, pää-
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töksenteon siirtymistä organisaatiossa alaspäin 
ja poikittaisen tiedonkulun paranemista (Te va-
meri & Kallio 2009, 29; Allcorn 1990, 579).  Hall 
(2013, 3-4) tunnistaa haettavista hyödyistä neljä 
kokonaisuutta:

1. Siiloista eroon pääseminen, jolla tavoitel-
laan lisääntynyttä yhteistyötä ja viestintää, 
jotta resurssit ja osaaminen ovat parem-
min hyödynnettävissä.

2. Horisontaalisen työn tehokkuus, erityisesti 
kansainvälisten asiakkaiden parempi pal-
veleminen sekä tuotantoketjujen hallinta, 
jotka ulottuvat oman organisaation ulko-
puolelle.

3. Joustavuuden kasvaminen, jotta kyetään 
ottamaan huomioon sekä kansainvälinen 
että paikallinen ulottuvuus, sekä liiketoi-
minta että toiminnan rakenne, ja muutok-
siin kyetään vastaamaan nopeasti.

4. Henkilöstön laaja-alaisemman osaamisen 
kehittäminen. Matriisin nähdään auttavan 
kehittämään yksilöitä tarkastelemaan 
asioi ta useammasta näkökulmasta, jolloin 
myös heidän taitonsa toimia monimut kai-
semmassa ja verkostoituneessa toimin-
taympäristössä kasvaa.

Matriisirakenteen yleisesti tunnistettuna pelko-
na ja haasteena nähdään, että sen jäsenten roolit 
eivät ole kokonaisuuden toteuttamisen kannal-
ta selviä (Gottlieb 2007, 129; Hatch 1997, 193). 
Muina haittoina puolestaan nähdään vastuun 
puute, resurssien käytön epäselvyydet, epäselvät 
tavoitteet, päätöksenteon viiveet, byrokratian 
kasvu sekä epävarmuuden ja konfliktien mää-
rän kasvu (Hall 2013, 4; Ford & Randolph 1992, 
278).

Tutkimuksen empiirisessä osassa tarkastel-
laan matriisimaisen toimintatavan käyttöön-
ottoa Turun kaupunkiorganisaatiossa, ja muu-
tokselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. 
Taustalla on vuoden 2013 alusta voimaan astu-
nut Turun kaupungin toimintamalliuudistus, 
jonka osana matriisimaisiksi toiminnoiksi tun-
nistetaan talouspalvelut,  lakipalvelut, henki-
lös töpalvelut,  viestintä ja markkinointi  sekä 
kehittäminen (kuvio 1). Niiden organisoinnilla 

”soveltuvin osin matriisimaisella tavalla” pyri-
tään varmistamaan johdon tukiresurssit sekä 
pyritään  lisäämään tuottavuutta ja palveluiden 

laatua. (Turun kaupunginvaltuusto 2012, 11). 
Tu run kaupungissa matriisimaisella rakenteella 
haetaan hyvin samanlaisia hyötyjä, mitä tutki-
muskirjallisuus osoittaa niillä yleisesti tavoitel-
tavan. 

Toimintamalliuudistus on osa organisaatio-
uudistusten jatkumoa, joita on toimeenpantu 
lähes yhtäjaksoisesti jo toistakymmentä vuot-
ta. Hallinnollisesti toimintamalliuudistus on 
merkittävä, sillä kolmen apulaiskaupunginjoh-
tajan johtama sektorijako on poistunut, ja sen 
mukana kaksi apulaiskaupunginjohtajaa sekä 
virastopäälliköt. Tilalle on luotu konsernihal-
linto ja viisi toimialaa, ja niille toimialajohtajat. 
Edellisen kerran keskushallinnon toiminnat 
järjestettiin uudelleen 2010 sääntöuudistuksen 
yhteydessä. Sitä edeltävä hallintoa merkittävästi 
muuttanut muutosprosessi vahvistettiin vuon-
na 2004, jolloin kaupunginvaltuusto päätti mm. 
sopimusohjausmallin käyttöönotosta, tilaa-
ja-tuottajamallista sekä valtuuston ja valtuusto-
ryhmien toimintamahdollisuuksien parantami-
sesta. Samalla otettiin käyttöön ns. strateginen 
ohjausmalli sektoreita johtaneiden apulaiskau-
punginjohtajien, virastojen ja lautakuntien 
osalta. Ohjausmallin kehittämistä tuettiin or-
ganisaatiomuutoksilla, joista merkittävimpiä 
olivat sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen, 
osaamissektorin perustaminen ja lautakunta-
rakenteen muuttaminen sekä ympäristötoimen 
liikelaitosten perustaminen. (Turun kaupungin-
valtuusto 2012). 

Tutkimuskysymykset kuuluvat: 
•	 Edistääkö matriisimainen toimintatapa 

yleisiä muutostavoitteita, jotka liittyvät 
kaupunkiorganisaation sisällä määriteltyyn 
parempaan johtamiseen, tuottavuuden pa-
rantumiseen sekä työnjaon ja toimintata-
pojen selkeytymiseen? 

•	 Edistääkö matriisimainen toimintatapa 
johdon tukitoimintojen eli henkilöstön, la-
kipalveluiden, kehittämisen, talouden sekä 
viestinnän ja markkinoinnin tavoitteiden 
saavuttamista? 

Tutkimuksessa sovelletaan organisaatioteoreet-
tista analyysiä kaupunkiorganisaatioon käytän-
nön esimerkein sekä empiirisen aineiston avulla. 
Tutkimuskysymyksiin vastataan Turun kaupun-
gin toimintamalliuudistuksen tapaustutkimuk-
sen valossa. 
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Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa käy-
dään läpi aineisto ja menetelmät. Toisessa lu-
vussa tarkastellaan matriisirakenteen erityispiir-
teitä organisaatioteoreettisesta näkökulmasta ja 
kytketään se kuntien haasteisiin, joihin matriisi-
rakenteella pyritään vastaamaan. Kolmannessa 
luvussa keskitytään aineiston analyysiin, ja tuo-
daan esiin keskeiset tulokset. Tutkimus päättyy 
johtopäätöksiin ja pohdintaan.

TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimuksen empiirinen osio kytkee kaupun-
kiorganisaation matriisitoimintojen omaksumi-
sen teoreettisessa osiossa käytävään organisaa-
tioteoreettiseen ajatteluun. Tarkastelua tehdään 
kaupunkikokonaisuuden sekä konsernitason 
viiden matriisitoiminnon (henkilöstö, lakipalve-
lut, kehittäminen, talous sekä viestintä ja mark-
kinointi) osalta.

Empiirisenä aineistona toimivat:
•	 Sidosryhmäkyselyt matriisien etenemisestä 

kesäkuussa 2013 ja 2014.

•	 Matriisitoimintojen viiden ohjausryhmän 
työskentely ja niissä syntynyt dokumentaa-
tio ajanjaksolla 01/2013 – 06/2014.

•	 Muut dokumentit Turun kaupungin toi-
mintamalliuudistuksen ja matriisityösken-
telyn osalta.

Tutkimusstrategiana tapaustutkimus

Tutkimusstrategiaa voidaan pitää tapaustut ki-
muksena (Hirsjärvi ym. 1997, 130). Tut ki muk-
sen kohteena oleva matriisimaisen toimintata-
van käyttöönotto on osa Turun kaupungin 
toi  mintamalliuudistusta, ja rajautuu selvästi 
kau punkiorganisaation sisälle. Tavoitteena on 
pyrkiä ymmärtämään tutkimuskohdetta siten, 
että tuloksilla voitaisiin osoittaa olevan laajem-
paa merkitystä myös Turun kaupunkiorgani-
saation ulkopuolella, suomalaisessa kuntaken-
tässä. Tutkimusta voi tarkastella myös evaluaa-
tio- eli arviointitutkimuksen viitekehyksestä 
käsin. Evaluaatiotutkimuksen perusmuotona 
on ohjelma-arviointi, jonka perusmenetelmät 

Kuvio 1. Turun kaupungin hallinnollinen organisaatiokaavio sisäisillä matriisitoiminnoilla täydennettynä.
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ovat ennen-jälkeen -mittaus sekä koeasetelma 
eri muuttujineen (Rossi ym. 2004, 16). Tässä 
tapauksessa kyseessä on ns. formatiivinen eva-
luaatio, jota tehdään organisaatiolle itselleen, 
tarkoituksena parantaa arvioinnin avulla toi-
mintaa, ja jonka toteuttaja on lisäksi sisäinen 
arvioija (Scriven 1991, 340). 

Tutkimuksen aikana toistui suunnittelun, 
toiminnan, havainnoinnin ja reflektoinnin osiot. 
Yhdessä ne muodostivat hermeneuttisen kehän, 
jossa ymmärrys kokonaisuudesta kehittyi vähi-
tellen (kuvio 2) (Heikkinen ym. 2007, 78–80). 

Matriisimaiseen toimintatapaan valmistau-
tuminen alkoi vuonna 2011 kartoitettaessa 
mah  dollisuuksia hyödyntää matriisitoimin-
toja osana Turun kaupungin johtamista (ks. 
Pa karinen 2014). Havainnot vaikuttivat osin 
Tu run kaupungin toimintamalliuudistuksen 

loppu raporttiin 2012. Jokaisesta matriisimaises-
ta toiminnosta tehtiin laajalla valmistelulla ku-
vaukset syksyllä 2012. Talvella 2013 aloitettiin 
matriisitoimintojen toimeenpano sekä niiden 
seuranta ja arviointiprosessi, jonka osana tou-
ko-kesäkuussa 2013 toteutettiin ensimmäinen 
kvantitatiivinen sidosryhmäkysely. 

Syksyllä 2013 laadittiin jokaisen matriisitoi-
minnon ohjausryhmän työpajoissa kirjalliset 
mallinnukset prosesseista, työtavoista, vastuista 
sekä aikataulutettiin tulevia askeleita matriisi-
kohtaisesti. Keväällä 2014 matriisitoimintojen 
ohjausryhmät jatkoivat työskentelyään etene-
missuunnitelman mukaisesti. Etenemistä esiin 
tuova kvantitatiivinen sidosryhmäkysely uusit-
tiin touko-kesäkuussa 2014, ja tulokset esiteltiin 
kaupungin johtoryhmälle sekä matriisien oh-
jausryhmille alkusyksystä 2014.

Kuvio 2. Tutkimuksen toteutusprosessin hermeneuttinen kehä.
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Kvantitatiiviset menetelmät

Kvantitatiivinen aineisto koostuu kahdesta 
strukturoidusta sidosryhmäkyselystä. En sim-
mäinen internetkysely osoitettiin 189 henkilölle, 
joilla oli vastausaikaa 20.5.–2.6.2013. Kyselyyn 
vastasi 68 henkilöä (vastausprosentti 36). Kysely 
toistettiin pienin sisällöllisin muutoksin 23.5.–
13.6.2014, jolloin kysely lähetettiin 271 henki-
lölle. Jälkimmäiseen kyselyyn vastasi 93 henki-
löä (vastausprosentti 41).

Toistettu kysely antoi mahdollisuuden ver-
tailla matriisitoiminnalle asetettujen tavoittei-
den toteutumista kokonaisuuden, sekä kunkin 
matriisitoiminnon osalta. Kyselyjen tuloksia 
vertaamalla voitiin tarkastella onko vastaajien 
kokema muutos aikavälillä kesäkuu 2013 – kesä-
kuu 2014 tilastollisesti merkitsevä, ja tukivatko 
ne tutkimuksessa esiin nousseita havaintoja. 
Validiteetti varmistettiin kysymällä niiden asioi-
den etenemistä, joita matriisitoiminnoille oli 
asetettu tavoitteeksi. Tuloksia tarkasteltaessa on 
huomattava, että vuosi on verrattain lyhyt aika 
organisaation muutosprosessissa. Vastaajien 
rooli vaihteli suhteessa matriisimaiseen toimin-
taan kaupungin johtoryhmän jäsenyyden, toi-
mialajohtoryhmän jäsenyyden, matriisitoimin-
non ohjausryhmän jäsenyyden tai matriisitoi-
minnossa muutoin työskentelemisen kesken.

Tilastollisena analyysimenetelmänä toimi 
kah den riippumattoman otoksen yksisuuntai-
nen t-testi. T-testin tuloksena saadaan p-arvo, 
joka on todennäköisyys sille, että vastausten 
kes kiarvojen ero selittyy pelkästään otantavir-
heellä. Vakiintuneen tavan mukaan alle 0,05 
(5 %) suuruista p-arvoa pidetään riittävänä näyt-
tönä keskiarvojen välisestä merkitsevästä erosta. 
(Taanila 2013).

Kyselyihin kahdella otoskerralla vastanneet 
eivät olleet täsmälleen samoja henkilöitä, jo-
ten kyse on kahdesta riippumattomasta otok-
sesta. T-testi tehtiin yksisuuntaisena, koska 
etsittiin muutosta väittämissä etenemisestä. 
Analyysimenetelmän tilastollinen luotettavuus 
on hyvä matriisimaisen toimintatavan etene-
mistä mittaavilla kysymyksillä, joiden vastaaja-
määrät ovat useita kymmeniä. Pienten otosten 
(n<30) kohdalla t-testin käyttöedellytykset eivät 
täyty. (Taanila 2013) Tästä syystä viiden mat-
riisitoimintokohtaisten vastausten tilastollista 
merkitsevyyttä ei laskettu, vaan niiden analy-

soinnissa korostui tutkimuksen hermeneuttinen 
kehä. Avoimien kysymysten vastaukset luokitel-
tiin ryhmiin, joiden perusteella saatiin nostettua 
esiin yleisimmät vastauskokonaisuudet.

ARTIKKELIN TEORIAKYTKENTÄ 

Perinteinen mielikuva suomalaisesta kuntaorga-
nisaatiosta on hierarkkinen, moniportainen ja 
funktionaalinen. Organisaatiorakenne on seu-
rausta kuntien tehtävien kasvamisesta viime vuo-
sisadan alkupuolelta saakka. Aina 1980-luvulle 
saakka kunnat nähtiin virkakoneistoina, jossa 
säännöt ja niiden vahvistamat käskyvaltasuhteet 
määrittivät sekä toiminnan ohjaamismuodot se-
kä organisaatiorakenteet. (Möttönen 2009, 20). 
Sittemmin erityisesti talousympäristön muutos 
on uudistanut kuntien roolin ja palvelutuotan-
non organisoinnin. Kunnasta on tullut ennen 
kaikkea palveluiden järjestäjä, ei niinkään tuot-
taja. Yhä suurempi osa palveluista hankitaan jo-
ko ostopalveluina yksityisiltä tuottajilta tai tuote-
taan yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Tiukka 
kuntatalous sekä julkisen sektorin uudet johta-
mismallit ovat johtaneet siihen, että kunnan oma 
organisaatio on muuttunut hierarkkisesta orga-
nisaatiosta taloudellisesti itsenäisempien yksi-
köiden muodostamaksi konserniksi. Konsernia 
johdetaan omistajuuden ja sopimusten avulla, 
ei perinteiseen tapaan käskyttämällä. Erityinen 
haaste johtamiselle on, miten tämä palvelutuo-
tantoyksiköiden kokonaisuus saadaan tehok-
kaasti toteuttamaan yhteistä päämäärää. (Kallio 
ym. 2005, 7). Toimintaympäristön muutoksesta 
ja siihen reagoimisesta hyvä esimerkki on vuo-
den 2015 alusta voimaan astuva uusi kuntalaki, 
joka edellyttää kunnan toimintaa ja palveluita 
ohjattavan kokonaisuutena riippumatta siitä, 
miten ne järjestetään tai tuotetaan. Tällöin kun-
nan toiminnan käsite sisältäisi juridisen kunta-
konsernin lisäksi ostopalvelut ja toiminnan, joka 
perustuu kuntien yhteistyöhön tai kunnan omis-
tukseen. (Valtiovarainministeriö 2014a). 

Julkinen sektori on haastettu kahdella tapaa 
muutokseen. Muuttuva ympäröivä maailma ja 
sen toimijat ovat ulkoinen haaste muutokseen. 
Sisäinen haaste koskee asiantuntijuuden ja rooli-
keskeisyyden muutosta, jossa tietoa ja tietämys-
tä ei voida enää tiivistää joihinkin rooleihin ja 
annettuun asemaan. (Laitinen 2009, 7). Yhtenä 
ratkaisuna julkishallinnon uudistamiseksi on 
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esille nostettu prosessilähtöinen ajattelutapa ja 
prosessijohtamiseen siirtyminen (Kenni & Asi-
kainen 2011, 7). Prosessijohtamisessa prosessit 
valtuutetaan tietylle henkilölle tai taholle, jolloin 
organisaatiorakennevaihtoehtoja on käytännös-
sä kolme: tulosyksikkö-, matriisi- ja prosessior-
ganisaatio (ks. Virtanen & Wennberg 2005). Tu-
losyksikköorganisaatiossa prosessien merkitys 
on varsinaisia tulosyksiköitä vähäisem pi, mut-
ta valta- ja vastuusuhteet ovat selkeät. Kyse on 
funktionaalisesta organisaatiosta.

Prosessiorganisaatiossa työ ja sen organisoi-
minen järjestetään ydin- ja tukiprosesseiksi. 
Ydin   prosessit keskittyvät asiakkaiden tarpeiden 
tyydyttämiseen ja tukiprosessit tukevat ydin-
prosessien työtä. Esimerkkinä julkiselta sekto-
rilta käy elinkaarimallin mukaisesti järjestetyt 
hyvinvointipalvelut. Puhtaita prosessiorganisaa-
tioita Suomen julkiselta sektorilta on vaikea löy-
tää. Toimintaa on kehitetty kohti prosessimaista 
toi mintatapaa, mutta usein voi puhua asiakas-
lähtöisyyttä tavoittelevasta linjaorganisaatios-
ta, jota kehitetään prosessien avulla. (Virtanen 
& Wenn berg 2005, 138–140). Prosessimaiseen 
toimin ta tapaan siirtyminen voi myös olla ta-
vallista vaikeampaa julkishallinnon suurissa ja 
professionaalisuutta korostavissa organisaatiois-
sa, joissa työntekijöillä on vankka käsitys oman 
työn sisällöistä ja rajoista (ks. mm. Tevameri & 
Kallio 2009, 20–21).

Funktionaalisen tulosyksikköorganisaation 
ja prosessiorganisaation väliin sijoittuu matrii si - 
organisaatio. Siinä on pyritty yhdistämään mo -
lempien organisaatiorakenteiden parhaat puo-
let. Organisointi tapahtuu ensisijaisesti pro  ses-
seittain, joiden tarpeita funktiot tukevat. (Ken ni 
& Asikainen 2011, 20–23.)

Erilaisia matriisirakenteita voidaan tunnistaa 
useammanlaisia. Yhtenä keskeisenä elementtinä 
pidetään vallan ja vastuun suhdetta. Galbraith 
(1971) on määritellyt sen perusteella kolme mat-
riisirakenteiden päätyyppiä: 1) toiminnallinen 
(funktionaalinen), 2) tasapainotettu ja 3) pro-
jektimainen matriisirakenne. Ero prosessijoh-
tamisen mukaiseen organisaatiorakennejakoon 
on vähäinen.

Toiminnallisessa matriisissa matriisitoimin-
nosta muodollisesti vastuullisella henkilöllä on 
vain rajallisesti valtaa suhteessa kyseisen toimin-
non henkilöstöön ja resursseihin, ja linjajohto 
tekee käytännössä päätökset. Tasapainoisessa 

matriisissa matriisivastuullinen huolehtii siitä 
mitä pitää saavuttaa, ja linjajohto puolestaan 
siitä miten toiminta kyetään resursoimaan. 
Projektimatriisissa matriisivetäjällä on valta 
ja vastuu tekemisestä sekä sen resursoinnista. 
(Larson & Gobeli 1987, 3.) 

Edellä mainittujen kolmen matriisiraken-
teen välillä on merkittäviä eroja tehokkuudessa. 
Larson & Gobeli (1987) osoittavat, että projek-
timatriisirakenne on tehokkaampi mitä tasapai-
noinen matriisi, ja selvästi tehokkaampi kuin 
toiminnallinen matriisi. Syy siihen, miksi eri-
tyyppisiä matriisirakenteita on yhä havaittavissa, 
saattaa olla ns. evolutiivinen. Organisaatioiden 
matriisirakenteet kypsyvät ajan kuluessa toi-
minnallisesta kohti projektimaista, mutta se vie 
aikaa, ja kohtaa usein merkittävää muutosvasta-
rintaa. (Larson & Gobeli 1987, 14). Turun kau-
pungissa ei matriisi- tai poikkihallinnollisten 
projektitoimintojen omistajilla nähty alkukar-
toitusvaiheessa vuonna 2011 voivan olla toimi-
valtuuksia yli linjajohdon (Pakarinen 2014, 78). 

Erilaiset ympäristöt ja tilanteet vaativat eri-
laisia organisatorisia ratkaisuja, ja organisaa-
tion on sovitettava toimintansa ympäristön 
vaa timuksiin. Systeemiteoreettisen ajattelun 
mu kaan kaikkialle sovellettavaa parasta organi-
saatiomallia ei ole, vaan se voi vaihdella suuren 
organisaation sisällä. Maanonen (2007, 61) viit-
taa Lawrence & Lorschin (1967) tutkimukseen 
todeten, että mitä kompleksisempia ympäristö 
ja organisaatio ovat, sitä monimutkaisempaa 
on luoda organisaation sisälle toimintaa integ-
roivia mekanismeja. Suurten kaupunkien voi-
daan todeta olevan kompleksisia, tarkastellaan 
kompleksisuutta sitten organisaation osasystee-
mien määrinä vertikaalisesti, horisontaalisesti 
tai alueellisesti, kuten Daft (1992, 15) esittää.

Bartlett & Ghoshal (1990, 138) toteavat joh-
tajien hukanneen yritystensä hallinnan. Syynä 
ei niinkään ole alati monimutkaistuva toimin-
taympäristö, jonka muutosvauhdin voi nähdä 
vielä kiihtyneen digitalisoitumisen ja globalisaa-
tion myötä entisestään, vaan organisaatioiden 
kyvyttömyys toteuttaa niiden itse luomia hie-
nostuneita strategioita. Strategioiden ja organi-
saatiorakenteiden muuttuessa yhä monimuotoi-
semmiksi, on unohdettu niiden perimmäinen 
tarkoitus eli ihmisten ja työprosessien johtami-
nen. Tärkeintä on kyetä hyödyntämään henki-
löstön yksilöiden osaamista ja motivoida koko 
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organisaatiota vastaamaan muuttuvan toimin-
taympäristön haasteisiin. (Bartlett & Ghoshal 
1990, 139–140.) Hall (2013, 4) tukee aiempia 
havaintoja matriisirakenteen heikkouksista vii-
den yleisen haittatekijän listalla:

1. Vastuun puute
2. Epäselvät tavoitteet ja roolit
3. Päätöksenteon viiveet (liian moni on mu-

kana prosessissa)
4. Byrokratian kasvu (kokouksien määrän suu-

ri kasvu)
5. Epävarmuuden ja konfliktien määrän kasvu.

Galbraithin (1984, 21) mukaan suurten organi-
saatioiden rakenteita koskeva tutkimus osoittaa 
oikeaksi Herbert Simonin hypoteesin siitä, että 
käytännössä ihmisten kognitiiviset voimavarat 
ovat rajoittava tekijä, joka määrää myös orga-
nisaatiorakenteita (Simon 1957, 196–206). On 
kiinnitettävä huomiota työntekijöiden kykyyn 
omaksua matriisimaiset rakenteet ja työsken-
nellä niissä. Uudenlaisessa toimintaympäristös-
sä tuloksekkaasti työskentely edellyttää yksilöltä 
Hallin (2013, 8–13) mukaan matriisimaista ajat-
telutapaa, johon sisältyy: 

•	 Aktiivinen itsensä johtaminen 
•	 Monipuolinen, siilorajat ylittävä, tarkaste-

lunäkökulma asioihin
•	 Epäselvyyden / epävarmuuden sietokyky 
•	 Sopeutuvaisuus eli avoimuus uusille ajatuk-

sille ja tavoille työskennellä
•	 Mielipidevaikuttaminen eli asioiden saami-

nen tehdyksi verkostoissa ilman rooleihin 
tai hierarkkisiin asemiin ripustautumista 
ja vetoamista.

Galbraith (2009, 190–192) näkee, että menesty-
vän matriisiorganisaation rakentaminen edellyt-
tää sellaisia johtajia ja ihmisiä, joilla on kyvyt, 
valmiudet ja mielenlaatu yhteistyöhön. Näillä 
johtajilla ja ihmisillä on persoonallisuus, joka 
sopii matriisikulttuuriin, ja kyvyt, jotka edis-
tävät matriisin prosessien toimivuutta. Lisäksi 
tarvitaan kykyä rakentaa luottamukseen perus-
tuvia suhteita ja verkostoja sekä kykyä vaikuttaa 
ilman muodollista esimiesasemaa ja konfliktien 
ratkaisutaitoja (Galbraith 2009, 180–189). Kyse 
on hyvin kokonaisvaltaisesta muutoksesta, josta 
merkittävä osa tapahtuu työntekijän mielessä. 
Bartlett & Ghoshalin (1990) artikkelin otsikon 
mukaisesti matriisi ei ole rakenne (structure), 

vaan ajatusmalli tai mielikuva (frame of mind).
Galbraith (2009, 12–13) toteaa onnistunee-

seen matriisirakenteeseen siirtymisen edellyttä-
vän koko organisaation uudelleen suunnittelua, 
niin sanotun Tähtimallin (Star Model) käyt-
töönottoa, jossa huomioidaan viisi ulottuvuutta:

1. Strategia, joka antaa suunnan
2. Rakenne, joka määrittelee päätöksenteon 

eli vallan paikat
3. Prosessit, joilla tarkoitetaan tietovirtoja
4. Palkitsemiskäytännöt, jotka vaikuttavat 

henkilöstön motivaatioon ja organisaation 
tavoitteisiin sitoutumiseen

5. Henkilöstö, jolla viitataan henkilöstöjoh-
tamiseen sekä henkilöstön asenteisiin ja 
taitoihin.

TULOKSET

Matriisimaiselle toimintatavalle on asetettu 
Turun kaupungin toimintamalliuudistuksessa 
tavoitteita kolmelle kokonaisuudelle eli 1) pa-
remman johtamisen, 2) tuottavuuden paranta-
mi sen sekä 3) työnjaon ja toimintatapojen sel-
keytymisen osalta. Etenemistä on tarkasteltu 
toimintamalliuudistuksen tavoitteista johde-
tuilla väittämillä. Matriisimaisiksi toiminnoik-
si tunnistetuille viidelle toiminnolle on lisäksi 
omat tavoitteet ja toimenpiteensä.

Matriisimaisen toimintatavan eteneminen

Parempi johtaminen on purettu viideksi väittä-
mäksi, joiden etenemistä vastaajat ovat arvioi-
neet sekä 2013 että 2014 (kuvio 3). Paremman 
johtamisen eteneminen matriisimaisessa työ-
tavassa voidaan kyseenalaistaa, sillä vastauk-
sien keskiarvot sekä mediaaniluvut (vuonna 
2014 neljässä väittämässä 3, yhdessä 4) jäävät 
mielipideasteikon heikommalle puoliskolle. 
Mediaaniluku nousee keskimmäiseen lukuun 4 
ainoastaan väittämän ”matriisimainen työn or-
ganisointi kannustaa kaupungin kokonaisedun 
huomioimiseen”. Tilastollisesti merkitsevä muu-
tos on nähtävissä ainoastaan vuosijohtamis-
prosessin eli matriisitoimintojen vuosikellojen 
synkronoinnissa (p-arvo 0,03, riskitaso 5 %). 
Muis sa neljässä väittämässä ei ole tapahtunut 
etenemistä tilastollisesti merkitsevänä muutok-
sena, vaan on ainoastaan suuntaa antava, p-ar-
von vaihdellessa 0,36–0,48 välillä (taulukko 1).
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Taulukko1. Parempi johtaminen matriisimaisessa työtavassa. 

 

Asioista päätetään oikealla tasolla ja oikeanlaisesta val-
mistelusta 

 

Virkajohdon ja luottamusjohdon välinen yhteistyö ja 
päätöksentekijöiden huomioidaan riittävän ajoissa 

Keskiarvo 2013 3,03   
 

Keskiarvo 2013 3 
 Keskiarvo 2014 3,08   

 
Keskiarvo 2014 2,92 

 Keskihajonta 2013 1,45   
 

Keskihajonta 2013 1,26 
 Keskihajonta 2014 1,49   

 
Keskihajonta 2014 1,37 

 P-arvo 0,42   
 

P-arvo 0,36 
 

  
  

    t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 
 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

  
  

      Variable 1 Variable 2 
 

  Variable 1 Variable 2 
Mean 3,03 3,08 

 
Mean 3 2,92 

Variance 2,12 2,24 
 

Variance 1,61 1,89 
Observations 66 93 

 
Observations 62 90 

Hypothesized Mean Difference 0   
 

Hypothesized Mean Difference 0 
 df 142   

 
df 138 

 t Stat -0,19   
 

t Stat 0,36 
 P(T<=t) one-tail 0,42   

 
P(T<=t) one-tail 0,36 

 t Critical one-tail 1,66   
 

t Critical one-tail 1,66 
 P(T<=t) two-tail 0,85   

 
P(T<=t) two-tail 0,72 

 t Critical two-tail 1,98   
 

t Critical two-tail 1,98   

  
  

                  
Kaupungin kokonaisuuden johtaminen korostuu virka-
miesten työssä (ei ole toimialakohtaista osaoptimointia) 

 

Matriisimainen työn organisointi kannustaa kaupungin 
kokonaisedun huomioimiseen 

Keskiarvo 2013 3,27   
 

Keskiarvo 2013 3,52 
 Keskiarvo 2014 3,24   

 
Keskiarvo 2014 3,53 

 Keskihajonta 2013 1,39   
 

Keskihajonta 2013 1,51 
 Keskihajonta 2014 1,47   

 
Keskihajonta 2014 1,67 

 P-arvo 0,45   
 

P-arvo 0,48 
 

  
  

    t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 
 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

  
  

      Variable 1 Variable 2 
 

  Variable 1 Variable 2 

Mean 3,27 3,24 
 

Mean 3,52 3,53 
Variance 1,96 2,19 

 
Variance 2,32 2,82 

Observations 66 90 
 

Observations 66 93 
Hypothesized Mean Difference 0   

 
Hypothesized Mean Difference 0 

 df 144   
 

df 148 
 t Stat 0,12   

 
t Stat -0,05 

 P(T<=t) one-tail 0,45   
 

P(T<=t) one-tail 0,48 
 t Critical one-tail 1,66   

 
t Critical one-tail 1,66 

 P(T<=t) two-tail 0,90   
 

P(T<=t) two-tail 0,96 
 t Critical two-tail 1,98   

 
t Critical two-tail 1,98   

      
                  

Matriisitoimintojen vuosikellot on synkronoitu keskenään 
(vuosijohtamisprosessi) 

 
t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

Keskiarvo 2013 2,46 
     Keskiarvo 2014 2,86 
  

  Variable 1 Variable 2 

Keskihajonta 2013 1,22 
  

Mean 2,46 2,86 
Keskihajonta 2014 1,37 

  
Variance 1,50 1,90 

P-arvo 0,03 
  

Observations 65 91 

    
Hypothesized Mean Difference 0 

 
    

df 147 
 

    
t Stat -1,89 

 
    

P(T<=t) one-tail 0,03 
 

    
t Critical one-tail 1,66 

 
    

P(T<=t) two-tail 0,06 
 

    
t Critical two-tail 1,98   

 

Taulukko 1.  Parempi johtaminen matriisimaisessa työtavassa.



ARTIKKELIT | PAKARInEn 111

Matriisimainen työn organisointi kannustaa 
suuntaa antavissa määrin kaupungin kokonai-
sedun huomioimiseen ja vähentää osaoptimoin-
tia. Matriisitoimintojen vuosikellojen yhtenäis-
tämisen eli ns. vuosijohtamisprosessin koetaan 
olevan eniten kesken, vaikka työn koetaan eden-
neen. Muita väittämiä osan vastaajista voi olla 
vaikea arvioida.

Purettaessa vastaajia ryhmiin matriisitoi-
mintojen roolien suhteen, voidaan kaupungin 
johtoryhmän jäsenten sekä matriisitoimintojen 
ohjausryhmiin kuuluvien todeta suhtautuvan 
matriisimaiseen työn organisointiin positiivi-
semmin mitä sisältöjen parissa enemmän työs-
kentelevät. Tiiviimmin työssä mukana olevat 
näkevät asioiden edenneen paremmin kuin 
kauempana muutosprosessista työskentelevät. 
Tilastollisesti erojen osoittaminen ei onnistu 
matriisiroolikohtaisen tarkastelun pienten otos-
kokojen vuoksi.

Avoimilla kysymyksillä kerätyissä käytän-
nön esimerkeissä esiin nousevat tiedon kulun 
parantuminen erityisesti konsernihallinnosta 
toimialoille, entistä tiiviimpi yhteistyö ja sitä 
kautta kokonaisnäkemyksen muodostaminen 
sekä yhdenmukaistuvat työtavat. Puutteina näh-
dään matriisitoiminnan irrallisuus varsinaisesta 

johtamisesta ja siihen liittyvä kokonaisuuden 
hallinnan puute. Lisäksi kritiikkiä esitetään 
konsernihallinnon dominoivaa roolia ja toimi-
valtasuhteita kohtaan. Klassiset matriisiorgani-
saatioita ja niiden johtamista koskevat kritiikin-
aiheet nousevat myös esiin, kuten tiedonkulun 
puutteet sekä niin sanottu kahden esimiehen 
loukku (taulukko 4).

Toista kokonaisuutta eli tuottavuuden pa-
rantumista matriisimaisessa toimintatavassa 
on tarkasteltu viiden väittämän näkökulmasta, 
jotka on myös johdettu toimintamalliuudistuk-
sen loppuraportista (taulukko 2). Tilastollisesti 
merkitsevä muutos on tapahtunut hajallaan 
olevien resurssien yhteen kokoamisessa (p-arvo 
0,02, riskitaso 5 %). Muiden neljän väittämän 
osalta muutos ei ole tilastollisesti merkitsevä 
(p-arvo vaihtelee 0,17–0,41 välillä), vaan ai-
noastaan suuntaa antava. Huomattavaa on, että 
vastauksien keskiarvot sekä mediaaniluvut (kai-
kissa väittämissä joko 2 tai 3 vuonna 2014) jää-
vät kautta linjan mielipideasteikon heikommalle 
puolelle (kuvio 4).

Käytännössä tuottavuuden parantuminen on 
realisoitunut hajallaan olevien resurssien yhteen 
kokoamisena. Resurssien kokoamisessa on edet-
ty erityisesti matriisiohjausryhmien jäsenten 

Kuvio 3.  Parempi johtaminen matriisimaisessa työtavassa, kaikkien vastaajien keskiarvo.

Taulukko 1.  Parempi johtaminen matriisimaisessa työtavassa.
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Taulukko 2. Tuottavuuden parantuminen matriisimaisessa työtavassa. 
 
  

Tuottavuuden parantaminen on lähtökohtana kaikessa 
hallinnon järjestämisessä ja organisaation määrittämisessä   Johtosuhteita on selkeytetty 
Keskiarvo 2013 3,20 

 
  Keskiarvo 2013 2,62 

 Keskiarvo 2014 3,29 
 

  Keskiarvo 2014 2,71 
 Keskihajonta 2013 1,59 

 
  Keskihajonta 2013 1,37 

 Keskihajonta 2014 1,56 
 

  Keskihajonta 2014 1,40 
 P-arvo 0,36 

 
  P-arvo 0,35 

 
   

  
   t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances   t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

   
  

     Variable 1 Variable 2     Variable 1 Variable 2 

Mean 3,20 3,29   Mean 2,62 2,71 
Variance 2,56 2,47   Variance 1,90 1,97 
Observations 66 93   Observations 66 93 
Hypothesized Mean Difference 0 

 
  Hypothesized Mean Difference 0 

 df 139 
 

  df 142 
 t Stat -0,37 

 
  t Stat -0,40 

 P(T<=t) one-tail 0,36 
 

  P(T<=t) one-tail 0,35 
 t Critical one-tail 1,66 

 
  t Critical one-tail 1,66 

 P(T<=t) two-tail 0,72 
 

  P(T<=t) two-tail 0,69 
 t Critical two-tail 1,98     t Critical two-tail 1,98   

   
  

                 
Organisaatiotasoja on vähennetty   Hallintoja on yhdistetty 
Keskiarvo 2013 2,68 

 
  Keskiarvo 2013 3,26 

 Keskiarvo 2014 2,73 
 

  Keskiarvo 2014 3,02 
 Keskihajonta 2013 1,50 

 
  Keskihajonta 2013 1,56 

 Keskihajonta 2014 1,60 
 

  Keskihajonta 2014 1,55 
 P-arvo 0,41 

 
  P-arvo 0,17 

 
   

  
   t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances   t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

   
  

     Variable 1 Variable 2     Variable 1 Variable 2 
Mean 2,68 2,73   Mean 3,26 3,02 
Variance 2,28 2,59   Variance 2,48 2,42 
Observations 65 93   Observations 65 92 
Hypothesized Mean Difference 0 

 
  Hypothesized Mean Difference 0 

 df 143 
 

  df 137 
 t Stat -0,22 

 
  t Stat 0,95 

 P(T<=t) one-tail 0,41 
 

  P(T<=t) one-tail 0,17 
 t Critical one-tail 1,66 

 
  t Critical one-tail 1,66 

 P(T<=t) two-tail 0,83 
 

  P(T<=t) two-tail 0,35 
 t Critical two-tail 1,98     t Critical two-tail 1,98   

   
  

                 
Hajallaan olevia resursseja on koottu yhteen 

    Keskiarvo 2013 2,92 
  

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

Keskiarvo 2014 3,43 
   Keskihajonta 2013 1,49 
  

  Variable 1 Variable 2 
Keskihajonta 2014 1,62 

  
Mean 2,92 3,43 

P-arvo 0,02 
  

Variance 2,26 2,67 

    
Observations 64 92 

    
Hypothesized Mean Difference 0 

 
    

df 142 
 

    
t Stat -2,02 

 
    

P(T<=t) one-tail 0,02 
 

    
t Critical one-tail 1,66 

 
    

P(T<=t) two-tail 0,05 
 

    
t Critical two-tail 1,98   

 

Taulukko 2. Tuottavuuden parantuminen matriisimaisessa työtavassa.
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ja toimialajohtoryhmien jäsenten mielestä. Mui-
den vastaajaryhmien (kaupungin johtoryhmän 
jäsenet ja matriisitoimintojen jäsenet) näkemyk-
sen mukaan etenemistä ei ole juuri tapahtunut. 

Johtosuhteiden epäselvyys nousee esiin myös 
tässä kohtaa. Ero erityisesti kaupungin johto-
ryhmän jäsenten ja muiden vastaajaryhmien 
välillä on silmiinpistävä. Johtosuhteiden näh-
dään selkeytyneen ylimmässä johdossa, mutta 
ei juuri muualla. Johtosuhteiden selkeys saattaa 
tarkoittaa ja näkyä ylimmälle johdolle ja perus-
työntekijälle eri tavoin. Käytännön esimerkkejä 
tuottavuuden parantumisesta ei juuri nähdä, 
mutta tuottavuuden heikkenemisestä kyllä (tau-
lukko 4).

Kolmas kokonaisuus eli matriisipalveluja 
koskevat odotukset ja linjaukset keskittyvät 
työnjaon ja toimintatapojen selkeytymiseen. 
Matriisipalveluja koskevien odotuksien ete-
neminen on samalla, melko vaatimattomalla, 
tasolla mitä paremman johtamisen sekä tuot-
tavuuden parantuminen. Kaikkien neljän väit-
tämän p-arvo vaihtelee väittämäkohtaisesti 0,10 
ja 0,47 välillä, joten muutos vastauksissa selittyy 
satunnaisvaihtelulla (taulukko 3). Väittämien 
keskiarvot ja mediaaniluvut (vuonna 2014 kai-
kissa väittämissä 3) ovat pysyneet samalla tasol-
la vuoden takaiseen otokseen (kuvio 5). 

Vastaajien suhteen on eroja matriisiroolikoh-
taisesti. Kaupungin johtoryhmän jäsenet näke-
vät työtehtävien selkeytyneen omalla kohdalla 
viimeisen vuoden aikana, mutta heidän kohdal-
laan myös lähtötilanne oli muita vastaajaryh-
miä parempi. Sen sijaan käytännön perustyötä 
tekevien parissa selkeytymistä ei ole tapahtunut, 
ja vastausten keskiarvo on yhä huolestuttavan 
alhaisella tasolla. Matriisiohjausryhmien jäse-
net näkevät työnjaon ja toimintatapojen selkey-
tymisen toimialojen kesken positiivisemmin 
kuin muut vastaajaryhmät. Tämä selittynee sillä, 
että toimintatapojen yhtenäistäminen on ollut 
erityisesti matriisitoimintojen ohjausryh mien 
käsiteltävänä. Tilastollisen merkitsevyyden 
osoit taminen matriisiroolikohtaisesti ei onnistu 
t-testillä otoskokojen pienuuden vuoksi.

Positiivisena asiana voidaan nostaa esiin 
suunnitelmallisuuden lisääntyminen, joka on 
johtanut kunkin matriisitoiminnon ajankoh-
taisten asioiden käsittelyyn. Eniten tehtävää on 
vastuutahojen selkeyttämisessä, matriisitoimin-
tojen välillä käytävässä työnjaossa, vuorovai-
kutuksessa ja toimintatapojen selkeyttämisessä. 
Osassa matriisiohjausryhmistä olisi yhä syytä 
pohtia toimintatapaa eli tapaa tehdä työtä ny-
kyistä enemmän. Käytännön esimerkkejä toi-
mintatapojen selkeytymisestä nähdään huomat-

Kuvio 4.  Tuottavuuden parantuminen matriisimaisessa työtavassa, kaikkien vastaajien keskiarvo.
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Taulukko 3. Toteutuvatko matriisipalveluja koskevat odotukset / linjaukset? 
 
  

Työnjako ja toimintatavat selkeytyvät konsernihallinnon 
ja toimialojen kesken (esim. asiat tehdään vain kerran)   

Työnjako ja toimintatavat selkeytyvät toimialojen 
kesken (esim. yhtenäiset käytännöt) 

Keskiarvo 2013 2,82 
 

  Keskiarvo 2013 2,94 
 Keskiarvo 2014 3,02 

 
  Keskiarvo 2014 3,22 

 Keskihajonta 2013 1,32 
 

  Keskihajonta 2013 1,28 
 Keskihajonta 2014 1,42 

 
  Keskihajonta 2014 1,44 

 P-arvo 0,18 
 

  P-arvo 0,10 
 

   
  

   t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances   t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

   
  

     Variable 1 Variable 2     Variable 1 Variable 2 

Mean 2,82 3,02   Mean 2,94 3,22 
Variance 1,78 2,04   Variance 1,66 2,11 
Observations 66 92   Observations 66 92 
Hypothesized Mean Difference 0 

 
  Hypothesized Mean Difference 0 

 df 146 
 

  df 149 
 t Stat -0,92 

 
  t Stat -1,27 

 P(T<=t) one-tail 0,18 
 

  P(T<=t) one-tail 0,10 
 t Critical one-tail 1,66 

 
  t Critical one-tail 1,66 

 P(T<=t) two-tail 0,36 
 

  P(T<=t) two-tail 0,21 
 t Critical two-tail 1,98     t Critical two-tail 1,98   

   
  

                 
Työnjako ja toimintatavat selkeytyvät  
matriisitoimintojen kesken   Työtehtävät selkeytyvät omalla kohdalla 
Keskiarvo 2013 2,69 

 
  Keskiarvo 2013 2,83 

 Keskiarvo 2014 2,77 
 

  Keskiarvo 2014 2,85 
 Keskihajonta 2013 1,34 

 
  Keskihajonta 2013 1,47 

 Keskihajonta 2014 1,45 
 

  Keskihajonta 2014 1,61 
 P-arvo 0,36 

 
  P-arvo 0,47 

 
   

  
   t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances   t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 

   
  

     Variable 1 Variable 2     Variable 1 Variable 2 

Mean 2,69 2,77   Mean 2,83 2,85 
Variance 1,81 2,11   Variance 2,20 2,61 
Observations 65 93   Observations 66 93 
Hypothesized Mean Difference 0 

 
  Hypothesized Mean Difference 0 

 df 144 
 

  df 147 
 t Stat -0,36 

 
  t Stat -0,07 

 P(T<=t) one-tail 0,36 
 

  P(T<=t) one-tail 0,47 
 t Critical one-tail 1,66 

 
  t Critical one-tail 1,66 

 P(T<=t) two-tail 0,72 
 

  P(T<=t) two-tail 0,95 
 t Critical two-tail 1,98     t Critical two-tail 1,98   

 

Taulukko 3. Toteutuvatko matriisipalveluja koskevat odotukset / linjaukset?

tavasti vähemmän, kuin toimintatapojen epäsel-
vyydestä (taulukko 4).

Matriisitoiminnoissa eteneminen 

Matriisitoiminnoissa etenemisellä tarkoitetaan 
henkilöstön, lakipalveluiden, kehittämisen, ta-
louden sekä viestinnän ja markkinoinnin etene-

mistä. Asiaa on tarkasteltu toiminnalle asetettu-
jen kokonaistavoitteiden etenemisenä, viimei-
sen vuoden aikana määriteltyjen toimenpiteiden 
etenemisenä sekä vastaajien esiin nostamina 
käy tännön esimerkkeinä muuttuneista käytän-
nöistä. Lisäksi vastaajat arvioivat sisällöllistä 
yhteistyötä yli toimialarajojen suhteessa aikaan 
ennen matriisimaisen toimintatavan lanseeraa-
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mista. Näiltä osin tilastolliset tulokset ovat ai-
noastaan suuntaa antavia pienten otoskokojen 
vuoksi, joten tuloksien kannalta olennaisimpia 
ovat matriisiohjausryhmien työskentelyssä esiin 
nousseet havainnot.

Toimialarajat ylittävä sisällöllinen yhteis-
työ on parantunut vastaajien mukaan sekä 
laa dullisesti että määrällisesti viestinnän ja 
markkinoinnin, talouden ja kehittämisen mat-
riisitoiminnoissa vuoden 2012 jälkeen (kuvio 
6). Näiden toimintojen osalta matriisimaiseen 
toimintatapaan siirtyminen on lisännyt poikki-
hallinnollista yhteistyötä, käytännössä vuoropu-
helua. Sen sijaan jo aiemmin esimerkiksi henki-
löstöasioissa tiivistä toimialarajat (hallintokun-
tarajat) ylittävää yhteistyötä tehneet eivät koe 
matriisimaisen työtavan, erityisesti sen osana 
matriisiohjausryhmien työskentelyn, tuoneen 
juuri lisäarvoa. Lakipalveluiden vastaajat ovat 
muutoksen suhteen kaikkein kriittisimpiä, ja 
vastaajien hyvin pieni lukumäärä (3) vaikuttaa 
voimakkaasti.

Henkilöstöpalveluiden toiminnalle asetet-
tujen tavoitteiden sekä viimeisen vuoden toi-
menpiteiden suhteen on edetty kohtuullisesti. 
Tavoitteiden etenemistä ovat vastaajien mukaan 

edistäneet yhdessä tehdyt selkeät linjaukset sekä 
verkoston hyödyntäminen ongelmatilanteissa, 
jolloin yhteydenottokynnys kollegaan on ma-
daltunut. Tekemisen sisällöstä vallitsee laaja ja 
vahvin yksimielisyys. Tämä auttaa henkilöstö-
asioiden valmistelua, ja mahdollistaa kehittää 
tapaa toimia. Kritiikkiä kohdistetaan tiedon 
hitaaseen leviämiseen erityisesti konsernitasolle 
ja toimialoille sekä kaupungissa tehtyjen yhti-
öittämisten seurauksena vähentyneeseen hallin-
nonalat ylittävään yhteistyöhön. Parannettavaa 
koetaan olevan muiden matriisien välisessä yh-
teistyössä sekä kriittisyyden kanavoimisessa yh-
teiseen tekemiseen erityisesti konsernihallinnon 
ja toimialojen kesken.

Lakipalveluiden etenemisen osalta on syytä 
painottaa ohjausryhmätyössä esiin nousseita 
näkökulmia. Tavoitetasolla kritiikkiä kohdiste-
taan erityisesti konsernihallinnon ja toimialojen 
välisiin rajapintoihin, joka toimenpidetasolla 
näkyy roolien ja työnjaon epäselvyyksinä. Tämä 
selittyy osin sillä, että toimialoilta siirrettiin 
vuonna 2013 konsernihallintoon juristeja, jotka 
muodostavat keskitetysti palvelevan lakipalve-
luiden matriisin. Tällöin osa toimialoista me-
netti ”oman” juristinsa. Vastaavia hallinnollisia 

Kuvio 5. Toteutuvatko matriisipalveluja koskevat odotukset / linjaukset, kaikkien vastaajien keskiarvo.
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Taulukko 4. Positiiviset ja negatiiviset käytännön esimerkit paremmasta johtamisesta, tuottavuuden pa-
rantumisesta sekä toimintatapojen selkeydestä matriisimaisessa toimintatavassa, kesä 2014. 
 
Positiiviset esimerkit  
 

 
Negatiiviset esimerkit 

 
Paremmasta johtamisesta 
• Tiedon kulun parantuminen (erityisesti kon-

sernihallinnosta toimialoille) 
• Tiiviimpi yhteistyö, kokonaisnäkemys ja yh-

denmukaiset työtavat (erityisesti konsernihal-
linnon ja toimialojen kesken) 

• Foorumit valmistelulle 
 

 
Paremman johtamisen puutteesta 
• Irrallisuus johtamisesta ja kokonaisuuden hallin-

nan puute 
• Konsernihallinnon dominoiva rooli ja toimivalta-

suhteet 
• Tiedonkulun puutteet 
• ”Kahden esimiehen loukku” 
• Matriisien keskinäisen kommunikoinnin puute, sii-

lomaisuus 
 

 
Tuottavuuden parantumisesta 
• Ei nähtävissä 
• Toimintatapojen yhtenäistäminen ja päällek-

käisyyksien poistaminen 
• Kokonaiskuvan katsominen ja tuottavuuden / 

vaikuttavuuden painottaminen 
• Keskitetyt palveluhankinnat 

 

 
Tuottavuuden heikkenemisestä 
• Tehottomat kokoukset, työtavat eivät ole muuttu-

neet 
• Lisääntynyt byrokratia ja kokonaiskuvan puute 
• Vastuuepäselvyydet 
• Resurssipula, joka vähentää tuottavuutta ja laatua 

 
Toimintatapojen selkeytymisestä 
• Ei nähtävissä 
• Toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen (esim. 

talous, henkilöstö, tyky) 
• Matriisiohjausryhmän asioista viestiminen mat-

riisitoimintoon kuuluville 
• Henkilöstöasioille selkeä osoite ja jalkauttami-

nen 
 

 
Toimintatapojen epäselvyydestä 
• Vastuutahot epäselviä 
• Tehtävä(kuva)t ja työnjako epäselviä / epätasa-

painossa 
• Toimeksiantoja tulee monelta taholta ja liian kire-

ällä aikataululla 
• Käytännöt eivät ole muuttuneet (matriisiohjaus-

ryhmät vain lisäporras) 
• Toiminnan ja talouden uudistamisohjelman epä-

selvä suhde matriiseihin (sopimusohjaus, TA, 
vuosikellot) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Taulukko 4.  Positiiviset ja negatiiviset käytännön esimerkit paremmasta johtamisesta, tuottavuuden 
pa rantumisesta sekä toimintatapojen selkeydestä matriisimaisessa toimintatavassa, kesä 
2014.

henkilöstösiirtoja ei tehty muissa matriisitoi-
minnoissa, mutta viestinnän ja markkinoinnin 
osalta vastaavaa on suunniteltu. Muuttuneista 
käytännöistä positiivisena pidetään tiedon väli-
tyksen kehittymistä, kokonaisuuden katsomista 
sekä rajallisin resurssein tehtyä kehittämis-
myönteistä esimiestoimintaa. Lisäksi aiemmin 
lakipalveluiden suhteen paitsiossa olleita enti-
siä hallintokuntia koetaan voitavan palvella nyt 
paremmin mm. oikeudenkäynteihin liittyen, ja 
fyysisen läheisyyden mahdollistavan ajatusten-
vaihdon entistä paremmin. Kritiikkiä kohdiste-
taan em. työnjaon lisäksi resurssipulaa kohtaan, 
joka on johtanut ennaltaehkäisevän ja toimintaa 
kehittävän työtavan sijasta ”tulipalojen sammut-
tamiseen”, kuten eräs vastaaja toteaa.

Kehittämisen matriisitoiminnolle asetettujen 
tavoitteiden eteneminen on ollut huomat ta vaa 
erityisesti kehittämishenkilöstön prosessiin osal-

listamisen sekä kaupunkitasoisen ke hit tämis mal-
lin käyttöönoton osalta. Myös konk reet  tisten toi-
menpiteiden koetaan edenneen viimeisen vuo den 
aikana erityisesti kau pun ki tasoisen kehittämis-
prosessin osalta. Ta voit tei den toteutumista edis-
tävänä käytäntönä esiin nostetaan keskustelut toi-
mialojen kehittä jä henkilöiden kesken, yhdessä te-
keminen ja yh tei set toimin ta  tavat, jotka on luotu 
kaikkia osal listaen. Kri tiikkiä kohdistetaan toimi-
alojen resurssipulaan, toimenpiteiden odotettua 
verkkaisempaa etenemistä kohtaan sekä kaupun-
gin strategiatyön irrallisuuteen matriisitoiminnos-
ta. Kytköstä muihin matriisitoimintoihin toivo-
taan myös tiivistettävän. On huomattava, että 
kehittämisen matriisitoiminto ei ole muodoltaan 
ja sisällöltään yhtä vakiintunutta mitä esimerkiksi 
henkilös töhallinto tai talouden vuosittaiset pro-
sessit, kuten talousarvion ja tilinpäätöksen val-
mistelu.
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Talouden matriisin tavoitteiden etenemi-
nen on ollut viidestä matriisitoiminnosta kaik-
kein hitainta. Muutaman tavoitteen, kuten 
organisaatiotasoisen vastuunjaon selkeyttä-
misen ja tuottavuuden parantamisen, osalta 
etenemistä on tapahtunut vuoden takaiseen. 
Toimenpidetasolla vuosijohtamisen prosessin 
koetaan tukevan entistä paremmin kaupun-
gin johtoa ja toimialajohtoa, mutta tekemistä 
on vielä resurssien ohjauksen saumattomassa 
kytkemisessä toiminnan ja talouden johtami-
seen. Muuttuneista käytännöistä kiitosta kerää 
uusittu kuukausiraportointi. Talouden suun-
nitteluprosessia on saatu aikaistettua vuoro-
vaikutuksen lisäännyttyä toimialojen ja kon-
sernihallinnon kesken. Ymmärrys ja tietoisuus 
toisten työstä ovat parantuneet, ja talousarvion 
laatua on saatu parannettua. Tämän ansiosta 
korjaavan työn määrän on koettu vähentyneen 
konsernihallinnon talousarviovalmistelussa. 
Kritiikkiä kohdistetaan talouden matriisioh-
jausryhmän toimintatapaa kohtaan, joka koe-
taan tiedotusfoorumiksi valmistelufoorumin 
sijasta. Toimeksiannoissa koetaan myös olevan 
selkeyttämisen varaa, ja seurannassa parannet-
tavaa.

Viestinnän ja markkinoinnin matriisin toi-
minnalle asetetut tavoitteet etenivät matriisitoi-
minnoista suhteellisesti eniten vuosien 2013 ja 
2014 välillä. Huomattavinta etenemistä tapahtui 
viestinnän samansuuntaistumisessa sekä vies-
tinnän kytkennässä kaupungin strategisiin lin-
jauksiin. Jälkimmäinen muutos on ymmärrettä-
vä, sillä vuonna 2013 ei kaupungin valmisteilla 
olevan strategian linjauksia vielä ollut tiedossa. 
Toimenpidetasolla eteenpäin päästiin huomatta-
vasti kaupunkitason viestintäprosessien määrit-
tämisessä, mutta viestinnän budjetointikäytän-
töjen yhtenäistäminen on vielä pahasti kesken. 
Muuttuneista käytännöistä kiitosta annettiin 
yh teistyölle ja päällekkäisyyksien vähentymisel-
le markkinoinnin, tapahtumien ja mainonnan 
osalta sekä viestinnän edustuksen saamiselle 
kaik kiin toimialajohtoryhmiin. Tavoitteiden 
toteuttamista nähtiin haitanneen kaupunkistra-
tegiasta päättämisen venyminen, joka on vii-
västyttänyt viestinnällisten kärkien muodosta-
mista. Kritiikkiä kohdistettiin myös resurssien 
vähentämiseen toimialoilta sekä palkkauksen 
epätasa-arvoisuutta kohtaan, jonka ei nähty pe-
rustuvan tehtävien vaativuuteen, vaan sijaintiin 
organisaatiossa.

Kuvio 6. Sisällöllinen yhteistyö yli toimialarajojen – muutos aikaan ennen matriisimaista toimintatapaa.
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Edistääkö matriisimainen toimintatapa yleisiä 
muutostavoitteita, jotka liittyvät kaupunkiorga
nisaation sisällä määriteltyyn parempaan johta
miseen, tuottavuuden parantumiseen sekä työn
jaon ja toimintatapojen selkeytymiseen? 

Tulosten perusteella toiminnan matriisimaiseen 
rakenteeseen siirtyminen ei yksistään edistä 
pa rempaa johtamista tai tuottavuutta, mutta 
poik kihallinnollinen toiminta voi toimia työka-
luna niin sanotulle paremmalle johtamiselle. 
Tuottavuuden parantumisen voi kyseenalaistaa 
osin jo indikaattorien puutteen vuoksi. Työnjaon 
ja toimintatapojen selkeytymisen osalta voidaan 
tehdä sama johtopäätös. Ne vaativat matriisin 
kompleksisen luonteen vuoksi erityisen paljon 
työtä. 

Paremman johtamisen osalta matriisiraken-
teet tukevat yhteisen tavoite- ja tahtotilan luo-
mista, ja yhdenmukaistavat toimintatapoja or-
ganisaation sisällä. Käytännössä se tarkoittaa 
kokonaisuuden katsomista esimerkiksi vuosi-
johtamisprosessien osalta ja johtamista ilman 
osaoptimointia kaupungin toimialojen kes-
ken. Edellä mainitun saavuttaminen edellyttää 
Galbraithin (2009, 231) mukaan organisaation 
sisällä toimivia epämuodollisia kommunikaa-
tiotapoja ja luottamusta. Luottamuksen raken-
tamisessa on yhä työtä erityisesti konsernihal-
linnon ja toimialojen kesken.

Tiedonkulun parantuminen erityisesti kon-
sernihallinnon ja toimialojen kesken näyttäytyy 
selkeimpänä edistysaskeleena paremman johta-
misen näkökulmasta. Konsernihallinnosta toi-
mialoille lähtevien viestien, toiveiden ja tehtä-
väantojen koordinointia on silti syytä parantaa, 
jotta asioihin vastaamiselle ja toimeenpanolle 
on paremmat mahdollisuudet. Muutoin vahvis-
tuu tunne kokonaisuuden hallinnan puutteesta 
ja toiminnan irrallisuudesta päätöksentekopro-
sesseista. Tulos tukee Galbraithin (2009, 15–16) 
havaintoa, jonka mukaan prosessit liittyvät mat-
riisissa ennen kaikkea tietoon ja sen virtaami-
seen sekä vertikaalisesti, että horisontaalisesti.

Vallan ja vastuun monimutkaisuus tai epäsel-
vyys näkyy selvästi tämän tutkimuksen tuloksis-
sa, ja sitä kohtaan esitetään kritiikkiä. Rakenne 
saattaa olla paperilla selvä, mutta se ei ole sitä ih-
misten mielissä, aiheuttaen muutosvastarintaa. 

Rakenteellisesti avainasemassa ovat konserni-
tason johtamisen foorumit, joita ovat kaupun-
gin johtoryhmän ja suppeamman konserni- ja 
omistajaohjauksen johtoryhmän lisäksi mat-
riisitoimintojen ohjausryhmät. Jälkimmäisten 
jäsenten ymmärrys omasta roolista koko kon-
sernitasolla tiettyä teemaa ohjaavana ryhmänä 
on olennainen, ja osalle jäsenistä ajatuksellisesti 
hieman vieras. Syynä lienee oman perusteh-
tävän rooli, joka on asiantuntijan, ei johtavan 
esimiehen rooli. Yksi matriisimaisen toimin-
tatavan omaksumisen ydinasioita on vallan ja 
vastuunjaon selkeyttäminen ja sen jälkeen val-
lankäytön tapojen opetteleminen. Erityisesti jos 
vallan ja vastuun välinen suhde vaatii normaalia 
enemmän pohdintaa ja työtä.

Tuottavuuden parantumisen osoittaminen 
osoittautui vaikeaksi. Valtiovarainministeriön 
(2014b) selvityksen mukaan suurimpina haas-
teina kunnissa nähdään tuottavuusmittareiden 
määrittelyn vaikeus sekä ajan puute. Asia toden-
tuu tämän tutkimuksen tuloksissa, sillä käytän-
nössä matriisimaiselle toiminnalle toimintamal-
liuudistuksessa asetetut tuottavuustavoitteet 
ovat organisaation järjestämiseen liittyviä. Nii-
den toteutuminen voi vähentää panos-tuotos 

-suhteessa työhön osoitettavaa panosta, mutta 
epäselväksi jää tuotoksen määrä ja laatu, saati 
julkisella sektorilla olennainen vaikuttavuuden 
lisääntyminen. Matriisitoimintokohtaiseen hyö-
ty-indikaattoreiden pohdintaan ei ole löytynyt 
aikaa ja/tai osaamista. Pohdinta ja valinta pitäisi 
tehdä organisaation sisällä, jotta indikaattorei-
hin sitouduttaisiin.

Nyt tuottavuuden ei koeta parantuneen, lu-
kuun ottamatta resurssien yhteen kokoamista, 
joka on seurausta lähinnä sektorirakenteesta 
toimialamalliin siirtymisestä, yksittäisten toi-
mintatapojen yhtenäistämistä ja toiminnas sa 
yleisesti tuottavuuden painottamista. Käy tän-
nös sä matriisimaisen toimintatavan on koettu 
lisänneen kokoustamista, byrokratiaa ja vastuu-
epäselvyyksiä. Tulokset tukevat Hallin (2013, 4) 
havaintoja.

Työnjaon ja toimintatapojen ei nähdä juuri 
selkeytyneen matriisirakenteen myötä. Vas tuu - 
 tahojen, tehtäväkuvien ja työnjaon koe taan ole-
van epäselviä tai epätasapainossa. Toi mek si-
antoja tulee liian kiireellisellä aikataululla, eivät-
kä työkäytännöt ole todellisuudessa suuremmin 
muuttuneet. Toisaalta liian kireä valmisteluaika-
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taulu on johtamiskulttuuriin liittyvä ongelma, 
ei organisaatiorakenteellinen. Kyse on pitkälti 
yksilön suhteesta työtehtäviin ja tavasta teh-
dä työtä. Konkretisoituakseen tuloksekkaana 
työntekona, edellyttää se parempaa johtamista, 
jonka osana on matriisimaisen toimintatavan 
hyödyn osoittaminen ja kokemus yksilötasolla. 
Bartlett & Ghoshalin (1990) havainto siitä, et-
tä matriisi ei ole rakenne, vaan ennemminkin 
ajatusmalli, on nähtävissä tämän tutkimuksen 
tuloksissa.
 
Edistääkö matriisimainen toimintatapa johtami
sen tukitoimintojen eli henkilöstön, lakipalvelui
den, kehittämisen, talouden sekä viestinnän ja 
markkinoinnin tavoitteiden saavuttamista? 

Johtamisen tukitoimintojen tavoitteiden voi-
daan sanoa edenneen matriisimaisen työtavan 
myötä. Muutosprosessi ottaa aikansa, mikä 
on osaltaan ongelma, sillä muutokseen posi-
tiivisesti suhtautuvien usko hiipuu pikku hil-
jaa, ellei toimintatavoissa näy selvää muutosta. 
Skeptisesti muutokseen suhtautuvat saavat puo-
lestaan vettä myllyynsä, ellei etenemistä onnis-
tuta osoittamaan.

Tavoitteiden saavuttamista edellyttävä poik-
kihallinnollinen sisällöllinen yhteistyö on li-
sääntynyt sekä määrällisesti että laadullisesti 
erityisesti viestinnän ja markkinoinnin, talou-
den ja kehittämisen toimintojen yhteydessä. 
Henkilöstöpalvelujen kohdalla poikkihallinnol-
linen työtapa on ollut voimissaan jo vuosia, joten 
erityistä huomiota olisi kiinnitettävä yhteistyön 
laatuun. On syytä korostaa matriisitoimintojen 
keskinäistä yhteistyötä, jonka tarve tunnistetaan, 
mutta jolle ajan ja tapojen löytäminen tuntuu 
olevan vaikeaa. Avainasemassa ovat matriisitoi-
mintoja vetävät henkilöt ja heidän kokemansa 
hyöty tai sen puute. Vaikuttava tekijä on myös 
matriisitoimintojen vetäjien keskinäinen suhde 
niin yksilötasolla kuin organisaatiohierarkiassa.

Vaikka asiat ovat edenneet ja yhteistyö lisään-
tynyt, ei matriisimaista toimintatapaa ole hyväk-
sytty laajasti. Yhteisesti ja yleisimpänä jaettuna 
syynä tavoitteiden saavuttamisen vaikeuteen 
pidetään resurssipulaa. Työn ja sen tekijöiden 
välisen tasapainon ei koeta olevan kunnossa. 
Tämä näkyy ja kuuluu erityisesti lakipalveluiden 
yhteydessä. Matriisirakenteen myötä resurssien 
jaon oli määrä olla tasaisempi, mutta helpotusta 

resurssien käytettävyyteen ei ole saatu. Samat 
ihmiset kuormittuvat yhä.

Pohdinta

Matriisimaisella työtavalla tavoiteltu muutos 
pitäisi tapahtua työntekijöiden mielissä. Jos 
organisaatiolla ei ole käytössä palkitsemiskäy-
täntöjä, joilla motivoida yksilöä sovittamaan 
toimintaansa organisaation tavoitteiden mu-
kaisiksi, on muutoksiin sitoutuminen vaikeaa 
(Galbraith 2009, 16–17). Esiin nousevat palkit-
semiskäytäntöjen osittainen puutteellisuus tai 
palkkausjärjestelmässä olevat vinoumat, jotka 
puolestaan vaikuttavat sitoutumiseen. Etenkin 
mikäli muutosta ja siihen osallistumista on 
markkinoitu palkkaukseen puuttumisella, mut-
ta joka on jäänyt käsittelemättä ja toteuttamat-
ta. Palkitsemisjärjestelmien rajallisuus erottaa 
yritysympäristössä kehitetyn Galbraithin (2009) 

”tähtimallin” sovellettavuuden selkeimmin suo-
malaisesta kuntakentästä. Strateginen suunta, 
päätöksentekoa ja vallankäytön paikkoja mää-
rittävät rakenteet sekä tiedon virtaukseen kes-
kittyvät prosessit ovat esimerkiksi Turun kau-
pungin tapauksessa tarkkaan pohdittuja ja osin 
jatkuvan työn alla, mutta henkilöstön sitoutta-
misen keinot ovat vähäisiä. Sama havainto pätee 
todennäköisesti useampiin kuntiin.

Matriisimaisessa rakenteessa työskentely vaa-
tii osin erilaisia taitoja, mitä perinteisessä funk-
tionaalisessa organisaatiossa. Galbraithin (2009, 
17) mukaan joustavat rakenteet vaativat jous-
tavia ihmisiä, ja poikkihallinnollinen tiimityö 
edellyttää erityisesti yhteistyötaitoja. Hall (2013, 
12–13) nostaa esiin matriisimaisen ajattelutavan, 
joka pitää sisällään aktiivisen itsensä johtamisen, 
monipuolisen, siilorajat ylittävän, tarkastelunä-
kökulman asioihin, melko korkean epävarmuu-
den sietokyvyn, sopeutuvaisuuden ja mielipi-
devaikuttamisen eli asioiden saamisen tehdyksi 
verkostoissa ilman rooleihin tai hierarkkisiin 
asemiin ripustautumista ja vetoamista. Näitä 
asioita tulisi painottaa rekrytoinneissa sekä vah-
vistaa mm. koulutuksen ja työnkierron myötä. 
Näin myös täydennettäisiin Galbraithin (2009) 

”tähtimallin” viides ulottuvuus eli henkilöstö, ja 
sen rekrytointiin, koulutukseen ja työnkiertoon 
liittyvät kehittämistarpeet. Matriisirakenteissa 
näkyvien haittatekijöiden (ks. Hall 2013, 4) 
poistaminen vaatii työtä, johon ei aina tunnu 
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löytyvän aikaa. Tämä on ymmärrettävää, sillä 
työtapojen kehittäminen on jotain muuta kuin 
se työ, jota useimmat matriisitoiminnoissa työtä 
tekevät on palkattu tekemään. Siksi työtapojen 
muuttamista tulisi ohjata ja tukea aktiivisesti.

Koska lisäresurssien saaminen on tiukan 
kuntataloustilanteen vuoksi epätodennäköis-
tä, on edessä vakava pohdinta siitä, kohdistu-
vatko matriisitoimintojen (työntekijä)resurssit 
oikein, eli tehdäänkö työssä mahdollisimman 
vaikuttavia asioita. Jatkokysymys kuuluu, mitä 
kenties pitäisi jättää tekemättä. Tätä pohdin-
taa on jo tehty kaupungin talouden tasapai-
nottamiseen tähtäävien Uudistamisohjelmien 
myötä. Käytännössä pohdintaa tulisi tehdä ny-
kyistä enemmän myös matriisiohjausryh missä. 
Tällöin kipeiden valintojen tekeminen olisi 
enemmän omissa käsissä, ja niiden hyväksymi-
nen kenties helpompaa.

Turun kaupungin toimintamalliuudistus ja 
sen osana matriisimaisten rakenteiden käyt-
töönotto heijastelee julkisella sektorilla laajem-
min pinnalla ollutta niin sanottua new public 
management -ajattelua, johon on yhdistetty 
usein tehokkuuden ja tuottavuuden kasvun 
odotus (ks. mm. Ferlie 2006, 283). Tutkimuksen 
käytännön merkitys ei ole ”vain” matriisimaisen 
toimintatavan käyttöönottamisessa suomalai-
sessa kaupunkiorganisaatiossa, vaan kuvaus jul-
kishallinnon organisaation yrityksestä selviytyä 
muuttuvassa maailmassa. Avainasemassa ovat 
avoimuus ja joustava asenne (pakollisia) muu-
toksia kohtaan, avoin ja säännöllinen ideoiden 
ja ajatusten vaihto sekä usko ja innostus yhtei-
sestä tekemisestä, ja osaoptimoinnin välttämi-
nen. Tämä on laajemmin suomalaista julkishal-
lintoa ja siellä työskenteleviä koskeva asia.

Kaikkia tutkimuksessa tehtyjä havaintoja ei 
voida yleistää koko perusjoukkoon, jos sellaise-
na pidetään esimerkiksi Suomen muita kuntia. 
Kuntien toiminta- ja organisoitumistavat vaihte-
levat. Tutkimuksen tulosten voidaan silti olettaa 
tarjoavan yleisempää merkitystä suomalaiseen 
kuntakenttään. Perusjoukkoon yleistämisen si-

jaan voidaan tutkimuksessa katsoa sovelletun 
niin sanottua analyyttisen yleistämisen (ana-
lytical generalization) ajatusta, jossa yleistämi-
nen tapahtuu tapaustutkimuksen havainnoista 
teoriaan (Yin 2003, 31–33). Empiirisen tutki-
muksen avulla voidaan siis koetella ja täsmen-
tää teoreettista viitekehystä. Esimerkiksi pitkälti 
monikansallisten yritysten matriisirakenteiden 
käyttöönoton kokemusten perusteella tehdyt 
havainnot (Galbraith 2009) ovat merkittävis-
sä määrin nähtävissä myös suomalaisessa jul-
kishallinnon organisaatiossa, kun se omaksuu 
käyttöönsä matriisimaisia rakenteita, ja erot 
löytynevät lähinnä henkilöstöpolitiikassa ja pal-
kitsemiskäytännöissä.

Jatkotutkimusta on syytä tehdä matriisin 
suh teesta organisaation sisäiseen ja ulkoiseen 
maailmaan. Ulkoisen toimintaympäristön osal-
ta on syytä tarkastella miten sisäinen matriisior-
ganisaatio toimii hybridiorganisaation osana. 
Organisaatioteoreettisena viitekehyksenä voi-
daan käyttää Modern Systems Theory -ajattelua 
julkishallinnon organisaation suhteesta ympä-
röivään maailmaan. Julkisen sektorin hybridi-
organisaatiot sekä niiden sisäiset ja ulkoiset 
rajapinnat muihin organisaatioihin edellyttävät 
ja vaativat uudenlaista ymmärrystä julkisen 
sektorin johtamisesta ja vuorovaikutuksesta 
(Virtanen & Stenvall 2014). Käytännössä tämä 
tarkoittaa tarkastelua siitä, miten matriisimaiset 
johdon tukipalvelut toimivat konserniohjauk-
sen työkaluina kuntaorganisaation reagoidessa 
ympäröivän maailman muutoksiin esimerkiksi 
liikelaitosten, yhtiöittämisten ja yliopistoyhteis-
työn muodossa. Organisaation sisäisen toimin-
nan osalta jatkotutkimusta on syytä tehdä siitä, 
onko konsernihallinnon ja toimialojen työnte-
kijöiden näkemys matriisista yhdenmukainen 
vai erilainen kaupunkiorganisaation sisällä. 
Onko matriisirakenteen arvo itse asiassa erilai-
sia organisaation sisäisiä mentaalisia organisaa-
tiotyyppejä esiin tuovana ja yhdistävänä tekijä-
nä, joka auttaa meitä ymmärtämään paremmin 
toisiamme organisaation sisällä? 
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Solving organisational conflicts
in public matrix organisation
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Abstract
Purpose – The purpose of this paper is to examine the matrix organisation in one municipality.
It focusses on whether decisions can be based on shared understanding, as well as identifying conflicts
and proposed solutions between central administration and the line divisions.
Design/methodology/approach – The case study is founded on empirical data from city of Turku,
Finland. The data are based on two surveys and participant observation data (employees’ meetings
and workshops during 2013-2015).
Findings – Conflicts were categorised based on structure, processes, resources, people, and rewards.
Conflicts emerged on an individual level, such as role conflict, role ambiguity, and role overload.
Administrative procedures, personnel resources, scheduling, and personality issues emerged on an
organisational level. Conflicts were greater in the line organisation than in central administration, but
they did not differ much. Proposed solutions were few, but jointly determined. The value of the matrix
was in the creation of a coherent vision. Cross-dimensional steering groups offered fora for identifying
problems and solving conflicts, but the ability to realise change was limited, mainly because of a lack of
decision-making power.
Research limitations/implications – Methodological limitations relate to the generalisation of
the findings.
Practical implications – The study findings call for developing network-based communication
models, as well as public management styles adjusted to matrix-type organisations.
Originality/value – The conflicts raised are similar in public-sector organisations and private
companies. However, the proposed solutions may vary because of the limited possibilities for a
municipal organisation to rectify the problems that emerged.
Keywords Conflicts, Public sector, Municipality, Matrix organization, Proposed solutions
Paper type Case study

Introduction
Public organisations are suggested to be fundamentally different from private
organisations as a consequence of the function they serve in society (Baldwin and
Farley, 1991; Fottler, 1981; Rainey, 1989; Whorton and Worthley, 1981). The objectives
of public organisations are numerous, multidimensional and difficult to reconcile,
encompassing, for example requirements such as equality and efficiency. Public
organisations are heavily influenced by their external environment – mainly because it
is their mission to respond to public needs and because they use public resources, but
also because they operate within political, legal, economic, cultural, technical,
technological, and psychological circumstances ( Jonczyk and Wereda, 2014). This
environment creates a need to manage public organisations as complex systems.

Matrix organisation is often seen as a response to the increasingly complex
operating environment that organisations have to adjust to (Anderson, 1999; Davis and
Lawrence, 1977; Galbraith and Kates, 2007; Metcalfe, 2014; Sy and D’Annunzio, 2005).
The intended purpose of matrix is to combine the efficiency of functional design with
the flexibility and responsiveness of a multi-divisional organisation (e.g. Hatch, 2012).
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Based on the related literature, a matrix-based organisation structure has been
generally considered to be difficult to both manage and lead (e.g. Burns and Wholey,
1993; Davis and Lawrence, 1977; Galbraith, 2013; Goold and Campbell, 2003; Kates and
Erickson, 2008; Rees and Porter, 2004; Sy and D’Annunzio, 2005). A number of typical
weaknesses of the matrix structure have been identified, such as unclear roles and
responsibilities, unclear leadership and misaligned goals, lack of matrix coordination,
and silo thinking (Gottlieb, 2007; Sy and D’Annunzio, 2005). Hall (2013) summarised the
disadvantages of a matrix-based organisation structure by arguing that it incorporates
a lack of accountability, unclear goals and roles, delays in decision making, increases in
bureaucracy, and increases in uncertainty and conflict (see also Ford and Randolph,
1992). However, as Galbraith (2013) states, today matrix is impossible to avoid, and we
have to learn how to make them work effectively. The problem of conflicts in matrix
and the need for resolutions is clear also in public organisations.

We base our reasoning in this text on arguments put forward by Davis and
Lawrence (1977), Galbraith (2013), Hall (2013), Hatch (2012), and Kates and Erickson
(2008) about the nature and role of matrix organisation as a form of organising
activities, and why a matrix is seen as a viable solution in complex environments.
We look into the common conflicts seen in the management of matrix organisations
and solutions found (e.g. Barker et al., 1988; Ford and Randolph, 1992; Kates and
Kesler, 2011).

This is a paper based on empirical research, and filling a gap in the existing recent
research, especially when it comes to conflicts in the internal matrix structure of a local
government organisation, which we locate within the literature on matrix organisations
and cooperation. We also suggest areas for further research.

The aim of the paper is to focus on identifying conflicts and proposed solutions
between central administration and line divisions of the city organisation. We examine
the phenomenon of conflicts raised in implementing matrixes in one municipal
organisation to reach a contribution as to how the matrix structure has been deployed
as a solution for organisational cooperation. We build upon the idea that the conflicts
that prevail in an organisation differ depending on the perspective from which they are
viewed: the conflicts conceived by managers and specialists in a line organisation are
somewhat different from the conflicts seen by managers and specialists from the
perspective of central administration. The same problem can be seen in global
companies who have complex strategies with a fairly complicated organisation and
competing objectives, which can lead to tension and sub-optimised decisions and
outcomes (Kates and Kesler, 2011).

The research questions in this paper are as follows:

RQ1. What conflicts exist in a cross-dimensional matrix structure between central
administration and the line divisions of the city organisation?

RQ2. What are the found proposed solutions for the conflicts, and how are solutions
summed up?

Our paper is organised as follows. The first section reviews the related literature with
regard to a matrix-based organisation form, and our idea is to trace trajectories
concerning coordination within the framework of conflicts identified in matrix-based
organising. The second section discusses the research methodology adopted. The third
section presents our empirical findings, while the fourth section contains a discussion
and synthesis.
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The matrix structure in public sector: what do we know about it from the
perspective of conflicts?
Research has revealed typical characteristics of public organisations such as the presence
of a system of rational rules and procedures, structured hierarchies, formalised decision-
making processes, stability and predictability (Bozeman, 1979; Perry and Rainey, 1988),
and that they are subject to political controls (Parker and Bradley, 2000). The objectives,
structures, and processes of public-sector organisations have often been defined by central
bureaucratic agencies or constrained by legislation (Blumenthal, 1983; Cole, 1988). As a
result, public-sector organisations have had blurred objectives and the autonomy of public-
sector managers to organisational goals has been constrained (Day and Klein, 1987).

To overcome these deficiencies the managerial framework has been based on the
idea that the efficiency and effectiveness of public-sector organisations could be
improved through the application of private-sector management techniques (Parker
and Bradley, 2000). As a consequence, public-sector organisations of many kinds have
adopted, implemented or used matrix (e.g. Brooks and Kakabadse, 2014; Burns and
Wholey, 1993; Kuprenas, 2003; Priestly, 2009).

In complex public organisations, matrix organisation is seen to offer improved
management and better performance of services and control systems (Goddard, 1992), and
as a response to the incompatibility between municipalities’ reporting and organisational
structures (van Hengel et al., 2014). Cost savings, improved internal and external project
coordination, control and accountability and more effective project management are also
emphasised when it comes to implementing matrix in public-sector (Kuprenas, 2003; Reyes,
1998). Hall (2013) writes about the advantages of matrix organisation and argues that it
increases cooperation across traditional silos, delivers horizontal tasks more effectively,
responds more flexibly to changes in operating environments, and develops broader
personnel-related approaches to leadership. It has also been argued that a matrix enables
organisations to pursue multiple goals with equal focus in practice (e.g. Sy and Côté, 2004).
However, matrix has not been an easy answer for complex public-sector organisations.

There are several reasons behind the organisational conflicts created by a matrix.
The matrix structure creates multiple reporting relationships, which can be seen as a
role conflict, conflicting and confusing expectations, role ambiguity, excessive
demands, or a role overload (Ford and Randolph, 1992). The most common of the
problems are so-called authority conflicts – those between functional and cross-
dimensional managers over project priorities, administrative procedures, and technical
perfection vs performance trade-offs, personnel resources, cost estimates, scheduling,
and personalities (Ford and Randolph, 1992). Kates and Kesler (2011) argue that
conflicts come from two sources: first, managers are afraid to engage in issues that
cannot be resolved because there is no strategic clarity; second, it is natural to try to
steer clear of disagreements that might damage personal and working relationships.
These conflicts can be seen as universal, it does not matter if the manager works in
public-sector organisation, or for private company. The basic reasons for conflicts seem
to be the decision-making rights and governance practices left undone or incomplete.

The reality seems to be that complex strategies are built on competing objectives,
and thus tension cannot be avoided between different parts of the organisation (Kates
and Kesler, 2011). This can be seen in multi-national companies (Kates and Kesler, 2011;
Kesler and Schuster, 2009), but also in public-sector organisations. The central
administration and the divisions of city organisation create together a multifunctional
organisation, and the view and idea of priorities inside the organisation may vary
between the subsystems, and between members representing them.
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Managers and specialists of public organisations operate in challenging
environment, which has a direct influence on decision-making ability, organisational
structure, organisational goal ambiguity, and employee role ambiguity (Pandey and
Wright, 2006). To overcome the typical problems and conflicts of a matrix structure,
Rogers and Blenko (2006) emphasise defining roles in a way that clarifies simple and
clear decision making to avoid dysfunctional conflict, role ambiguity, and ineffective
decision making between global vs local, centre vs business unit, function vs function,
or inside vs outside partners. The analogy to public organisation, and its line divisions
vs central administration is clear especially when it comes to conflicts regarding centre
vs business unit. Goold and Campbell (2003) have suggested practices focussed around
the concept of a structured network, which in fact means a well-designed matrix. The
idea is to create an organisation where individual units, such as units of cross-
dimensional matrix functions in city organisation, retain considerable autonomy, but
collaborate extensively through voluntary networking between units. It requires clarity
about each unit’s roles and responsibilities, as well as managerial initiative and
accountability. It is also necessary to support mutual learning, defend specialist culture
units from domination by mainstream units, and recognise shared responsibilities
without diluting unit accountability (Goold and Campbell, 2003).

Managers of matrix functions and specialists working in matrix constitute the key
agency when it comes to managing the matrix and conflicts as part of it. On an individual
level, the skills required are notable (e.g. Hall, 2013). Sy and D’Annunzio (2005) found that
top-level managers need tools specifically designed to deal with issues related to goal
alignment, while mid-level managers in organisations should emphasise training and tools
designed to deal with issues related to unclear roles and responsibilities. These are the
very same issues that can cause conflicts. When it comes tomanaging conflicts in a matrix
structure, Barker et al. (1988) note that, for the project managers who were using a
combination of cooperative and confirming approaches to conflict, conflicts were judged
to have a constructive impact and management was judged to be effective. The way of
working remains critical. Thus, Rees and Porter (2004) emphasise that particular attention
needs to be paid to the selection, motivation, and training of multi-disciplinary team
leaders. However, organisations need to produce solutions using the knowledge and skills
of all the members within the organisation (Argyris, 1993), including specialists working
in matrix. This requires cooperation between individuals and groups, free and reliable
communication, and a culture of trust, as Argyris (1993) writes.

To summarise, there are several reasons for conflicts in matrix organisations, but
the existing literature concentrates on conflicts found in multi-national companies.
Recent examples of public-sector organisations and especially local authorities such as
city organisations adopting internal matrix structures are considerably rarer. The
conflicts identified are not easily solved, because the constant tension and conflict
inherent in the matrix structure requires new skills and abilities in order to lead,
manage, and perform effectively (Sy and Côté, 2004). The “matrix mindset”, as Hall
(2013) refers to the skills, contains active self-management, breadth of perspective,
tolerance of ambiguity, flexibility to new ideas and ways of working, and the ability to
get things done without depending on authority. Sy and Côté (2004) underline that,
through coaching and training, organisations may develop emotionally intelligent
employees who will have an increased capability to align their goals, understand their
roles, and responsibilities, make decisions efficiently and effectively, and successfully
increase cooperation in matrix organisations. To succeed in such leadership, an
understanding of organisational culture is of critical importance (Metcalfe, 2014). It is
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extremely important that the matrix manager and the rest of the matrix team develop
psychological trust and a social identity even if there are no major conflicts to solve.
Haslam et al. (2012, p. 82) discovered that, without a shared feeling about “us” – a
shared social identity between the members of the group – it is not possible to act as a
leader or a follower or to learn to solve conflicts (see also Janićijević and Aleksić, 2007).

Methodology and data
The aim of the paper is to focus on identifying conflicts and proposed solutions
between management and specialists of central administration and management and
specialists of the line divisions of the city organisation. The empirical case that our
paper builds upon is the city of Turku, which is a municipality on the west coast of
Finland (Scandinavia) with 185,000 inhabitants. The city of Turku is a local
government organisation, and it has approximately 11,000 employees.

From a methodological perspective, the research approach is a case study, based on
empirical data from one organisation. The case study can be seen as a part of the
implementation process of the internal matrix structure in municipal organisation. The
study was made by the initiative of the executive board of the city, and the official
objective was to evaluate the implementation process of matrix. Researcher gave
recommendations to executive board when reporting results of surveys and
workshops, and hence affected slightly organisational development process
regarding next steps to take into consideration. The implementation of the matrix is
part of a renewal of the management system of the city of Turku, which started at the
beginning of 2013. The implementation of an internal matrix structure was one of the
main features in the organisational change, which was put in place in 2013.

The basic organisational structure is a line organisation with five divisions led by
directors of divisions and a central administration led by the mayor of the city.
Together, these civil servants and directors of the central administration form the
executive group of the city. The matrix structure of the organisation is two-dimensional
(Figure A1). There are five cross-dimensional matrix functions: human resources, legal
services, research and development, financial affairs, and communication and
marketing. The steering groups for each matrix function are formed by managers and
specialists of the divisions and central administration, and are essential in managing
the matrix in the organisation (Figure 1).

Survey data and additional observation data
The empirical data for this case study were originally based on two internet surveys
collated in June 2013 (n¼ 68, response rate 36 per cent) and again in June 2014 (n¼ 93,
response rate 41 per cent). Surveys were practical way to collect information, ideas and
experiences anonymously from the relevant people participating in implementation
process of the new matrix-type of working. They were the persons whose way of
working was about to change. Respondents were members of the executive group of
the city, process owners of matrix functions, other members of the steering groups of
matrix functions, members of management groups of divisions, and other specialists
working for the city in five cross-dimensional matrix functions.

Surveys included open-ended questions concerning potential conflicts and possible
solutions. In these sections, the respondents gave practical examples of issues that had
helped or made it harder/more difficult to achieve the goals set for the matrix-based
teams when it comes to horizontal goals of complex cross-sectional issues, such as
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better management and decision-making or improved productivity and regeneration
ability. The main focus in these two surveys was to bring forward the progress made in
the implementation of the matrix as part of the renewal system of the organisation. The
management groups from each division of the line organisation of the city commented
on the results of the surveys in autumn 2014 and provided feedback, especially on the
recognised conflicts and possible opportunities to solve them. The executive group of
the city gave also feedback in autumn 2014 and winter 2015 regarding survey results
and participant observation data.

Limited response rate was typical for internet surveys, but the consequences were
minimal, because the data from the surveys were complemented by the participant
observation data obtained from 90 meetings and workshops of five matrix function
steering groups during January 2013 to February 2015. The aim of the additional
observation data was seen as most functional way to deepen the understanding of the
conflicts, and to find solutions in a cross-dimensional matrix structure between central
administration and other line divisions.

In addition to meetings, each of the five matrix steering groups held two
workshops (autumn 2013 and winter 2015), altogether ten workshops. Participants of
these workshops were the members of the five steering groups, together 56 persons,
from line divisions and central administration and the process owners of matrix
functions. The job titles of the members of steering groups varied from human
resource managers (human resources) to city secretaries (legal services) and
development managers (research and development) to financial controllers and

Matrix 
specialist of 

division

Process 
owner of 

matrix 
function

Reports and 
presents

Acts as a 
chairperson

Participates
Participates

Responsible of  
implementation of 
the agreed actions
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and direct 
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function on 
city level
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Figure 1.
Matrix organisation

as the roles and
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actors in the city
of Turku
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managers (financial affairs) and chief of communication services and marketing
managers (communication and marketing).

In workshops, the steering groups evaluated their own work, objectives, and
progress, and recognised conflicts and proposed solutions to conflicts. In latter five
workshops in winter 2015, the members, altogether 56 persons, were asked by
researcher to evaluate the issues identified earlier as sources of conflicts related to
matrix-type of working and solutions for them by using semi-structured question form.
No interviews of single persons were made. Questions represented were such as “What
issues have helped to achieve the objectives set”, “What issues have complicated to
achieve objectives set”, and “How have the conflicts been solved regarding the issues
that have complicated to achieve objectives set”. Based on the research literature, like
the star model presented by Galbraith (2009), the members of the workshops were
asked to reflect on conflicts and proposed solutions from five different viewpoints
typically related to implementation of matrix: structure (i.e. division of labour, roles,
and responsibilities, etc.), processes (i.e. planning and implementation of activities, task
and information flow, etc.), resources (i.e. organisation’s tangible and intangible
resources), people (i.e. skills, learning, problem-solving capacity, etc.), and rewards (i.e.
compensation mechanism, incentives, etc.), so that all relevant perspectives of conflict
types would emerge. Categorisation is based on the ideas of Galbraith (2009) as
elements that should be aligned together when implementing matrix.

The collected data from open-ended questions of survey questionnaires and
observation data were categorised, identified, and analysed in the above-mentioned five
categories content-wise by the nature of the conflicts and proposed decisions, and in two
groups: members representing central administration and members representing other
divisions of the line organisation, to demonstrate the possible difference between central
administration and other divisions (e.g. based on Downe-Wamboldt, 1992; Weber, 1990).

Role of different data sets was seen as a whole, even though there were longitudinal
data in use. It is notable that many of the conflicts were recognised earlier than proposed
solutions. Citations used are especially from the latter winter 2015 workshops, and they
deepen the message of conflicts collated from earlier surveys. The data of proposed
solutions were mainly from the latter workshops, because it took time for the members of
the organisation to propose solutions on recognised conflicts. The understanding of the
whole picture of conflicts and solutions was formed gradually together, especially with the
members of the matrix steering groups when the observations were presented and
discussed. Thus, the research process can be seen as a hermeneutical circle.

Data from the ten workshops were collected by making notes and by filling a table
of questions designed for workshops. The role of the researcher was to ask questions
and support discussion in matrix steering group workshops by using semi-structural
question form. In other monthly meetings of the steering groups, the researcher was an
observer, and notes were collected from the discussion. The example citations used in
this paper were selected by the researcher to demonstrate typical descriptions of the
conflict or proposed solutions presented. This analysation, and the translation of
citations from Finnish to English presented in this paper, was made by a single
researcher, the same who attended meetings and workshops of matrix steering groups.
There were no major differences of interpretations presented in this paper.

Results
The results are presented in five different themes by the types of conflicts identified
(structure, processes, resources, people, and rewards). Categories are based on the ideas of

238

QROM
11,4

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 U

N
IV

E
R

SI
T

Y
 O

F 
T

A
M

PE
R

E
 A

t 0
1:

25
 1

8 
N

ov
em

be
r 

20
16

 (
PT

)



Galbraith (2009) as elements that should be aligned together when implementing matrix.
The identified conflicts are categorised further by the conflict dimensions, the causes and
consequences of conflicts, and then the found/proposed solutions (Tables I-V).
The identified conflicts are observed as seen by managers and specialists together in
central administration and line divisions, or conflicts seen in central administration or line
divisions. The found/proposed solutions and the required coordination are described after
the representation of the conflicts. The categorisation of the conflicts is based on both
observation and survey data.

Structural conflicts and proposed solutions to overcome such conflicts
There were three major dimensions of structural conflicts seen in both central
administration and line divisions (Table I):

(1) imbalance of power and responsibilities;

(2) ambiguity of job descriptions; and

(3) high amount of meetings.

Conflict
type

Conflict
dimension Causes of conflicts

Consequences
of conflicts Proposed solutions

Structure Imbalance of
power and
responsibilities

Matrix manager as a
process owner vs
division director as a
decision maker
Domineering role
of central
administration
Lack of decision-
making power of
matrix steering
groups

Conflicts of authority

Unclear where the
decisions are made
The role and the work of
the steering group is
questioned

Defining and
reminding the role,
purpose, and way of
working together in the
steering groups
Clearer distribution of
work and
specialisation,
especially between
central administration
and line divisions
Collective motions of
the steering groups for
decision making

Ambiguity of job
descriptions

Uneven distribution
of work

The lost sense of control
over one’s own work

Difficulties in
prioritisation
between job tasks

High amount of
meetings

Structure requires
many forums,
increased
communication, and
takes time

Structure is challenging
to accept for someone
who is used to a more
straightforward way of
working
Different roles in
different meetings
creates ambiguity
Differences in level of
understanding between
participating people
The level of
participation in
meetings varies

Table I.
Structural conflicts

and proposed
solutions to

overcome the
conflicts
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Conflict
type

Conflict
dimension Causes of conflicts

Consequences of
conflicts Proposed solutions

Processes Disconnection
from the
management
system of the
city

The steering groups of
matrix functions are
not clearly part of
management system
of the city

Commissions from
several quarters with
unreasonable
timetables
Last-minute changes,
especially in budgetary
procedure, have an
impact on other
functions, such as
human resources
Inability to push tasks
forward and hurry on
decision making

The development
project of annual
management system of
the city and tighter
connection of the
matrix functions as
part of it
Timetable of meetings
as a process of
planning, decision
making, and
implementation

Lack of
communication
between matrix
functions

Working in silos Problems of
information flow and
working

Increased and
systematic horizontal
and holistic
cooperation,
communication, and
information flow in
quantity and quality
between and inside the
divisions and matrix
functions
Other thematic teams
and meetings working
on issues agreed on by
steering groups

Lack of visible
change in
working
processes

Lack of clear
indicators of progress
and performance

The benefits of change
process is questioned

Criteria of “better
management” and
indicators of
productivity as a part
of strategic human
resource programme
Evaluation and follow
up study of matrix
functions

The concept of
joint processes

Required joint
processes for the
whole organisation do
not recognise the
nature of work in line
divisions

Reluctance to operate
and work the agreed
way

The steering groups
and other thematic
teams as forums to
create and spread joint
visions for the whole
city when it comes to
processes, methods,
and timetables
Presentations and job
rotation as a way to
improve the
understanding of the
individual but also as
the identity of common
organisation

Table II.
Process conflicts and
proposed solutions
to overcome
the conflicts
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First, in central administration, the problem of unbalance of power and responsibilities
arose from unsatisfying role of the division director as actual decision maker vis-á-vis
the matrix team leader as a process owner in matrix-based practices. The lack of
decision-making power on the part of the steering groups annoyed people both in

Conflict
type

Conflict
dimension Causes of conflicts

Consequences
of conflicts Proposed solutions

Resources Human
resource
management

Timetables, the amount
and uneven distribution
of work

Dissatisfaction because
they cannot work as
well as they could
Dilutes the quality of
work and productivity
The lost sense of
control over one’s
own work

Manager support to
employees
Collective motions of
steering groups
Task prioritisation at
the individual level

Recruiting has been
moved from the
divisions to central
administration

Inability to recruit
creates a feeling of
mistrust in line
divisions and increases
bureaucracy

Use of university
students/trainees as a
compensatory
workforce

Organisation
culture

Management by
numbers and tasks

Lack of resources is
seen as an outcome of
the lack of respect and
mistrust of central
administration

Leading by example –
challenge organisation
culture; exemplary
behaviour of everyone
in everyday work
Accepting the fact that
change takes time

Motivation to unlearn
and relearn varies

Weakened commitment
to new modus operandi
of organisation
Complicates the change
process

Table III.
Resource conflicts

and proposed
solutions to

overcome the
conflicts

Conflict
type Conflict dimension Causes of conflicts

Consequences
of conflicts Proposed solutions

People Feeling of lack of
understanding and
respect

Micromanaging of the
executive level on the
operational level
Central administration
does not understand the
nature of work in line
divisions

Frustration Implementation of a
strategic human
resource programme
Improvement of quality
of leadership (skills and
abilities) by project
directed to executive
group of the city and
some other selected
groups
Strategic HR organises
different training for
employees and
managers, but no direct
actions pointed at skills
and abilities to work in
the matrix

Dynamics and
working methods

Too much one-way
informing from central
administration, and not
enough interaction,
reasoning, and reflection

Methods of
working do not
change outside
the steering
groups

Table IV.
People as a source of

conflicts and
proposed solutions

to overcome the
conflicts
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central administration and line divisions. People were critical regarding the executive
level externalising the responsibility to the steering groups of the matrix functions but
keeping the power to decide:

The steering groups of the matrix functions have no decision-making power, and they are
more or less just forums for debate (Specialist of the line division, member of the steering
group: Observation data, 6 February 2015).

As the citation reveals, after two years of implementing matrix, it seemed unclear
where the decisions were made. From the line organisation’s perspective, the imbalance of
power and responsibilities was seen as a more diversified conflict. Especially the role
of the central administration was seen to be too dominant, which created conflicts
of authority.

Second, the ambiguity of job descriptions created difficulties in prioritising between
job tasks, and finally led to a lost sense of control over individuals’ own work. The
problem was perceived the same way by central administration and line divisions.

Third, the high number of meetings is a structural issue in the matrix, which
requires increased communication. This was hard to accept for some, who were used to
a more straightforward way of working. It also led to situations where people
participating in meetings had different roles and levels of understanding of the issue
discussed, which again created ambiguity. This led to variable quality of participation
in meeting and inefficiency, as highlighted in the next citation:

The simple distribution of work which used to serve just fine is now messed up and things are
done extremely difficult. The smooth cooperation we had earlier is now complicated because
of the matrix structure (Specialist of the line division: Survey data, June 2014).

There were no clear proposed solutions for the imbalance of power and
responsibilities. Both groups (managers and specialists of central administration
and line divisions) saw the need to define and clarify roles, purposes, and ways of
working together in steering groups. This was believed to help to balance and
redistribute work between central administration and line divisions. Both groups
recognised the possibility to agree on policies regarding certain issues in steering
groups and to make collective motions for decision making when it comes to
administrative issues:

I believe this steering group has had the possibility to make collective motions of critical
issues for decision-making. That has been the right method to change the organisation as the

Conflict
type

Conflict
dimension Causes of conflicts

Consequences
of conflicts Proposed solutions

Rewards Lack of
incentives

Compensation and workload is
felt to be unbalanced
Reward system is felt to be unjust

Weakened
psychological
contract of
employees
People seeking
other jobs

Implementation of a
strategic human
resource programme
Account of salaries and
collective motions of
salary correction
Finding the
meaningfulness due
the simplified work of
individual

Words and
actions do
not match

In the beginning of renewal of
management system of the city,
the executive level of central
administration raised their own
salaries without the possibility of
doing the same elsewhere and in
lower levels of the organisation

Table V.
Rewards as a source
of conflicts and
proposed solutions
to overcome the
conflicts
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system requires. We have formed together a joint vision, but perhaps the possibility to
participate in such processes has not been in the same level in other steering groups of
matrix? (Manager of the steering group representing central administration: Observation
data, 6 February 2015).

Hence, the citation above sums it up well: after two years of team work, the manager
from central administration believed that the steering group had possibilities to shift
more interconnected ways of thinking, but the manager’s faith was not shared
especially in line divisions. Generally, there were no clear examples of successful
structural solutions brought forward.

Process conflicts and proposed solutions to overcome the conflicts
There were four process-based dimensions of conflicts seen in both central
administration and line divisions (Table II):

(1) disconnection of matrix steering groups from the formal management system of
the city;

(2) lack of communication between the matrix functions;

(3) lack of visible change in terms of work processes; and

(4) the concept of joint processes.

First, in central administration, the disconnection was also a problem for some matrix
team leaders, who felt an inability to push tasks forward and make decisions. As a
consequence, there were commissions with unreasonable timetables and last-minute
changes, as seen from a line division’s perspective:

Constant last minute changes create uncertainty which is seen as fluctuating instructions and
timetables. This makes it hard to plan your own work and has an impact on other functions
as well (Specialist of the line division, member of the steering group: Observation data,
24 February 2015).

Second, the matrix structure requires active communication to work properly, but work
was generally felt to be conducted in separate silos. It created problems regarding
information flow. Matrix structure requires active communication between parties, and
problems in communication can cause extensive conflicts.

The third cause of conflict was the lack of visible change in terms of work processes.
This was partly due to the lack of clear indicators of progress and performance in the
matrix teams. The matrix was “sold” to people with the idea that it would change the
way of working and help to redistribute human resources more equally, but the much-
awaited change was limited.

Fourth, the requirement for joint processes for the whole organisation was
seen as an idealism, which did not properly recognise the nature of work in the line
divisions. As a consequence, there was reluctance to work the way agreed on in
matrix steering groups. This reluctance was particularly seen in between the
members of line divisions.

Tighter connections of steering groups as part of the annual management cycle of
the city was seen as one solution to the disconnection of the management system of the
city. There were ongoing development activities geared towards accomplishing a
change in timetable in order for matrix team meetings to better comply with the city’s
annual planning cycle. Matrix steering groups were seen as places to create a shared
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vision of the whole organisation, but the change in people’s behaviour remains critical.
The next quote refers to certain behaviour the organisation tends to preserve:

I believe we have the mechanisms to solve the problems when it comes to processes, methods,
and timetables. Partly the problem seems to be in our inability to act and work the way we
have earlier agreed. This is one thing we need to have feedback from central administration,
line divisions, and other matrix functions (Manager of the steering group representing central
administration: Observation data, 24 February 2015).

Systematic horizontal and holistic coordination, communication, and information flow
were seen as a partial solution to problems of insufficient information flow. The work of
matrix steering groups had created the need for increased communication and common
understanding. To support the change, presentations concerning the work conducted
in line divisions and job rotations were seen as ways to improve the understanding of
individual workers, as well as the identity of a joint organisation. The interaction
between matrix steering groups was emphasised especially between financial affairs
and human resources. Members of different steering groups participated in other
groups’ meetings and shared information, which was seen as being valuable for the
work of others. There were also expectations for implementing a new strategic human
resource programme for the city, which was supposed to contain the criteria of “better
management” for the city, and thus also progress and performance indicators for
matrix functions.

Resource conflicts and proposed solutions to overcome such conflicts
There were two resource-based dimensions of conflicts seen in both line organisations
and central administration (Table III):

(1) human resources, and

(2) organisational culture.

First, when it comes to human resource management, timetables and the amount and
uneven distribution of work were seen as causes of conflicts. As a consequence, people
felt that they could not perform their work as well as they would have liked because of
a lack of time. Consequently, this was said to have resulted in decreased quality in
terms of work output and productivity. It again led to a sense of loss of control over
individuals’ own work. The next quote sums up the thoughts of many after two years
of matrix work:

Timetables and the amount and uneven distribution create conflicts. As a consequence, I can’t
do my work as well as I would like because of a lack of time and unclear responsibilities. It
leads to a sense of loss of control over my own work (Specialist of the line division, member of
the steering group: Observation data, 29 January 2015).

From the line organisation’s perspective, the human resource management of central
administration was problematic. Human resources were notionally centralised in
central administration, but workload remained in the divisions of line organisations.
This was particularly true in legal services, and the same thoughts were presented in
communication and marketing. Recruitment had been moved from line organisations
to central administration, which had caused various difficulties for line organisations
in terms of running successful strategic HRM policies and practices. This had been
interpreted as mistrust by the executive level of the city, and was felt to increase
bureaucracy.
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The second dimension of conflict was based on organisational culture. Line
organisations’ ability to cope with this situation was seen as very limited. There was a
perceived lack of leadership and a negative bureaucratic organisation culture based on
management by numbers. Lack of resources was seen as a result of lack of respect and
mistrust on the part of directors of the executive level of central administration.
Recruiting as a tool of management was taken from line organisations, and motivation
to unlearn the old way to work and to learn new ways varied between people. As a
consequence, the ability to implement required new ways of working was complicated.

Proposed solutions for resource-related problems were few. An attempt was made to
solve the workload problem by using university students and trainees as a
compensatory workforce, and by task prioritisation on an individual level. Solutions for
conflicts related to organisational culture were seen as difficult, but the culture was
challenged by individual exemplary behaviour of everyone engaged in everyday work
in the matrix teams. It was noted that change process takes a lot of time, with some
people working in the matrix being in particular need of managerial support:

The only way to change organisation culture is individual exemplary behaviour (Specialist of
the line division, member of the steering group: Observation data, 6 February 2015).

After two years of joint cooperation the importance of developing a culture where
personal mastery is practiced in daily life was noted.

People as a source of conflicts and proposed solutions to overcome the conflicts
There were two people-based dimensions of conflicts. The first one was seen in both
line organisations and central administration, and second mainly in line organisations
(Table IV):

(1) feeling of a lack of understanding and respect; and

(2) dynamics and working methods.

First, members of matrix teams felt frustration as their professional skills were
neglected, and executive directors interfered in operational tasks, especially in the
communication and marketing matrix. Managers could reflect and represent the
steering group in their work, but micromanaging at the executive level made it harder
for the manager to realise the change indicated in steering group:

Executive level interferes on minor things, which makes it hard to get things done and push
them forward (Manager of the steering group representing central administration:
Observation data, 29 January 2015).

There was a shared view that, partly as a result of micromanaging, there had not been
visible changes in the way people worked, and methods of working had not changed
outside the steering groups. The success of the matrix as a vehicle for better
management was questioned after two years of implementation work.

In line organisations, people felt that central administration did not understand and
respect the nature of work in line divisions. At the same time, the work of central
administration was seen as something different from the work conducted by line
organisations, which had a direct impact on service production and frontline staff.

A second source of a conflict was unhappiness about the dynamics and working
methods. Steering groups were perceived as forums for central administration, and
especially for the manager of the matrix function, to inform line divisions, and that they
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were characterised by insufficient interaction, reasoning, and reflection, especially in
the finance matrix group. The dissatisfaction felt among people in line divisions
against central administration was summed up in the next quote:

Sometimes it feels that central administration doesn’t understand the nature of work in line
divisions. We are asked to concentrate on issues which are not relevant because of that lack of
understanding (Specialist of the line division, member of the steering group: Observation data,
29 January 2015).

Solutions suggested to overcome these conflicts were very few. Implementation of a
strategic human resource programme was seen as a possible tool. As part of it, there
were plans for a citywide project that would concentrate on the quality of leadership,
especially the skills and abilities required. It was supposed to contain the principals of
better management, how it is implemented to work for management and steering
groups of the city, improving leadership abilities of individuals, and how to manage the
change throughout the organisation. The executive level of the city saw the need to
improve the leadership and matrix skills of individuals:

Do we have appropriate level of understanding and skills to work in matrix? The pressure
falls upon individual persons, and we need to find ways to support them (Member of the
executive group representing central administration: Observation data, 10 March 2015).

It was emphasised that, in order to create a new development culture for those who are
motivated to change, the steering groups of matrix functions and other project teams
require increased cooperation and communication. Strategic human resources arranged
different training for employees, specialists, and managers, but no direct actions were
aimed at the skills and abilities required to work in the matrix, even though the need
was recognised.

Rewards as source of conflicts and proposed solutions to overcome the conflicts
There were two dimensions of conflicts seen in both line organisations and central
administration when it comes to rewards (Table V):

(1) lack of incentives; and

(2) words and actions not matching up.

First, the idea of a weakened psychological contract was put forward, because there
were no clear incentives or possibilities to influence them. Available compensation and
workload was considered unbalanced, and the reward system was felt to be unjust.
This was felt most strongly among the members of the communication and marketing
matrix team (members of this team generally worked on the lowest salary level
compared to the professionals in other matrix teams) and led to a situation where
people were seeking other jobs.

A second conflict arose from the imbalance of words and actions of the central
administration’s executive management. As a background issue, there was
the renewal of the city’s management system, whereby the executive level
of central administration raised directors’ salaries without doing the same elsewhere.
The next quote is a good example when it comes to lack of rewards as a source
of a conflict:

The unjust reward system. Salary level is not based on competence but one’s position in the
organisation structure (Specialist of the line division: Survey data, June 2014).
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There were no clear solutions found regarding the reward systems. As a proposed
solution to the unbalanced payroll system, the steering group for communication and
marketing had made an account of their salaries and a collective motion for salary
correction. However, the possibilities of rectifying the situation were found to be very
limited. There were single examples where salary corrections were made, which again
supported the feeling of unequal and erratic decision making. There was a low number
of other rewards such as systematic opportunities to grow as a specialist and receive
training, bonuses, or performance-related pay. The need for incentives was noted, but
the matrix had not offered new solutions for this ancient source of conflict:

We should have incentives in the toolboxes of matrix managers. Still, the main idea is in the
change of working methods and thus meaningfulness in the form of simplified work (Member
of the executive group representing central administration: Observation data, 10 March 2015).

In the end, the message from the executive level was that individuals should find
meaningfulness in the form of simplified work.

Discussion
The conflicts identified are divided in five different themes, and contain several different
dimensions. The causes and consequences of conflicts raised can also be seen as being
related to the management of the public-sector organisation as administrative procedures,
personnel resources, scheduling, and personality issues, and at the individual level as role
conflict, role ambiguity, and role overload. The ideas and means to solve the conflicts that
emerged are generally limited but mostly jointly seen by managers and specialists in
central administration and line divisions. The solutions found are not solely in the hands
of matrix managers, and thus the ability to realise change is limited. This is also one of the
characteristics of public management (e.g. Pandey and Wright, 2006).

Janićijević and Aleksić (2007) emphasise in their study that, while the matrix
structure was accepted on a strategic level, it was far less accepted on the structural or
psychological levels. The same issues are evident in our case study. The matrix
structure is one of the main changes in the renewal of the city’s management system
but the commitment to it varies. The benefits and existence of cross-dimensional work
are questioned, even though there has been improvement in the cooperation and
communication between divisions and the central administration (Pakarinen, 2015).
The basic problem lies in the minds of people, but it is reflected in the administrative
hierarchy, scheduling, and resource allocation. It creates mistrust between divisions of
line organisations and central administration. The organisational culture partly resists
the change, particularly if the benefits for the individual, being a manager or a
specialist working in matrix-like structure, are not clearly visible. This supports the
earlier results because the employees’ behaviour can be seen as the most critical
challenge that matrix organisations face (e.g. Bartlett and Ghoshal, 1990; Goold and
Campbell, 2003; Sy and D’Annunzio, 2005).

The conflicts become visible in cross-dimensional steering groups. At the same time,
they offer a new forum for discussion and problem solving, and a place for members of
the groups to deal with the ambiguity of the matrix. The matrix structure forces the
managers and specialists to explore the organisation as a coherent whole and
themselves as a united steering group that manages the cross-dimensional function of
the organisation. The coherent vision has not been achieved completely. There is
mistrust between central administration and line divisions. Central administration has
the potential to dictate structural issues, working processes, resource allocation,
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rewards, and decisions, considering people in general. This is seen in most of the
identified conflicts.

A question remains whether the steering groups of matrix functions use enough time
and effort to achieve shared vision to identify the steps towards common objectives and
conflict solutions. It must be noted that some of the steering groups, such as human
resources, had worked together for some years before the implementation of the matrix
structure, but some functions, such as research and development, started their journeys
together in the beginning of this case study. This has an impact on the ability to
recognise conflicts and solve them. In some cases, the long shared history is more of a
disadvantage (see Pakarinen, 2015). Used time and effort is largely up to manager of the
cross-dimensional function. A lack of training and practical tools to solve typical
problems and conflicts of the matrix among the managers of cross-dimensional functions
is a defect (see Rees and Porter, 2004; Sy and D’Annunzio, 2005), and can be seen as one
reason why conflicts are left unsolved. Other members of the group are also responsible
for spreading understanding of joint vision and working methods that have been created
together. Unfortunately, the amount of everyday work reduces the possibility of thinking
of steering groups as a new vehicle for management. The full potential of the cross-
dimensional matrix teams is thus not exploited.

The steering groups should, but do not yet, perform in the way that Goold and
Campbell (2003) describe functioning structured networks. Unfortunately, the
eagerness to think about how to lead people in the matrix, instead of what things to
manage, varies. This leads to two issues: the ability and willingness to learn and
change the individual’s own behaviour as part of the solution of conflicts; and whether
the manager of the matrix function is seen as part of the team (steering group) or part of
something else, like the executive group of the city.

Therefore, the differences between central administration and five line divisions, as
well as conflicts raised, can be seen as a problem of identity leadership. Haslam et al.
(2012) describe identity leadership as having three Rs: reflect, represent, and realise.
Reflect means that the manager of the matrix steering group has to observe and listen
to the group in order to understand its culture. This is something the steering groups,
or at least some of them, put into action in their work. Represent means that the
manager of a matrix function must act in the way the other members of the steering
group expect. This seems to vary between the managers of the steering groups, but can
be seen as a mainly achieved objective. Realising means that the objectives set for the
group are being executed, and that the leader can be seen to be doing that work. That
is, the manager should have the opportunity, ability, and power to solve the conflicts
seen in the steering group. In this study, the results show that the first two Rs are more
or less achieved, but that the third one is not delivered in many cases, which can be seen
as representing a limited ability to solve conflicts, especially those regarding resources,
people, or rewards. This is also one of the skills required in the matrix (Hall, 2013), but
also a difficult characteristics of the public-sector change management.

Conclusions
The conflicts seen in the line organisation were greater than those in central
administration, but they do not differ much. The typical conflicts raised in this research
are similar to those in Ford and Randolph’s (1992) list in their literature review, and
support the earlier findings of others (Goold and Campbell, 2003; Kesler and Schuster,
2009; Rogers and Blenko, 2006). In particular, the conflicts on an individual level, such
as role conflict, role ambiguity, and role overload, seem to be the same. On an
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organisational level, the administrative procedures, personnel resources, scheduling,
and personalities emerge. In this study, the conflicts were categorised based on
structure, processes, resources, people, and rewards (Tables I-V).

The proposed solutions found for the conflicts were very limited, but jointly
considered and determined in each cross-dimensional steering group. As a whole, the
matrix-based organisation seemed to help to broaden the view inside the organisation
by facilitating interaction between people in divisions of the line organisations and
central administration, and therefore helping to find solutions for conflicts. The value of
the matrix is thus the combination of different mental perspectives inside the
organisation and the creation of a coherent vision (see also Bartlett and Ghoshal, 1990).
In particular, the cross-dimensional steering groups offer necessary forums for
identifying problems and solving conflicts, but the ability to realise change is limited,
mainly because of their lack of decision-making power.

The results of this study confirm the existing knowledge of public-sector management.
The perceived benefits of the matrix structures implemented in public-sector
organisations is less clear (e.g. Brooks and Kakabadse, 2014; Goddard, 1992; Priestly,
2009). Now we know, that also the ability to solve organisational conflicts in internal
matrix-type public organisation is limited. The empirical results in our case study call for
developing network-based communication models and forums, as well as management
styles adjusted to matrix-type public organisations. The cross-dimensional steering
groups can act as forums to govern or at least coordinate cross-dimensional work. The
question of decision-making authority of the team, and the style the manager exercises
authority in, remains critical. It would be interesting to go further in the analysis with
regard to whether the regularities of the conflicts raised and solved in the matrix are much
the same in a public-sector organisation as in private companies. Also, the structural
mechanisms, such as steering groups of cross-dimensional functions, resemble each other
closely. However, the proposed solutions may vary because of the limited possibilities of
the municipal organisation to rectify problems seen. The practical implications of the
research may therefore be greater for other public-sector organisations, and especially
local authorities, than for private-sector companies. Future research agendas from this
case study are thus multiple. They are, for instance, as follows:

• the built-in flexibility and the operational agility of matrix teams;
• the evolvement of various cooperation models of matrix organising and the

management of information flows in between line and matrix organisations;
• the better cultivation of supporting the social identity of matrix groups as well as

the self-actualisation and joyful potential of individuals involved in the matrix;
• the role of vertical and horizontal accountability in matrix organisations; and

• the integration of quality assessment procedures and learning during all
activities at matrix functions.

We believe that organisational conflicts and proposed decisions in one municipal
organisation cannot easily be generalised from one organisational context to another.
The sizes and structures of the organisation, the leadership styles, and the maturity of
organisational cultures are different, and eventually evolve in the course of time.
Moreover, the fact that organisations are made of individuals constitutes another
“generalisation” problem. Our understanding is that the context (organisation type), the
mechanism (how matrix-type thinking has been deployed), and the outcome (what has
been achieved with matrix organising) vary, which makes generalisation a difficult task.
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Abstract
Purpose – The purpose of this paper is to review the empirical research on matrix organizations and cross-
functional teams (CFTs) in the public sector, focussing on typical application areas and settings and on
motivation for deployment and evidence of utility.
Design/methodology/approach – This is a systematic literature review compiled from several electronic
databases. Data cover the period from 1990 to 2015 and are confined to academic articles written in English.
Findings – Applications of the matrix approach in public sector organizations are found in human resource
management and performance management, service development and public procurement, and creation of
new organizations or organization reform and network organizations. While the proven utility of matrix
organization is often unclear, especially CFTs are linked to better organizational performance, improved
coordination, internal collaboration and development of cross-boundary tasks.
Research limitations/implications – Methodological limitations relate to excluded data due to non-
accessible articles.
Practical implications – The findings have practical implications for public sector organizations in
adapting to a changing environment.
Originality/value – This is the first systematic literature review of matrix management in public
sector organizations.
Keywords Public sector, Management, Cross-functional teams, Matrix organization
Paper type Literature review

Introduction
The objectives of public organizations are numerous, ambiguous, multidimensional and
often difficult to reconcile, resulting from requirements and prerequisites such as equality
and efficiency (e.g. Chun and Rainey, 2005; Pandey and Rainey, 2006). Today, this operating
framework calls for new understanding to manage public organizations as complex systems
(e.g. Stenvall and Virtanen, 2015; Virtanen and Vakkuri, 2015). In response to these
pressures, concepts commonly used in the private sector are filtering into the public sector
(e.g. Boyne, 2002; Pollitt and Bouckaert, 2004).

The research literature of public sector organizations and public policies emphasize the
fact that public sector institutions need to deal complex and multifaceted problems, and
therefore have enormous need to personalize and reorganize their services and ways of work
(e.g. Boland and Fowler, 2000; Colander and Kupers, 2014). There is a plethora of research
discussion concerning the “wicked problems” of society and how they affect public sector
organizations and institutions as well as the whole society. This comes together with the
pressure to enhance the effectiveness and public sector organizations, which consequently
leads to tighter budgets and greater scrutiny from governments, media and community
groups (e.g. Burke et al., 2013; Dunleavy and Carrera, 2013).

As a management practice, the matrix organization structure gained in popularity
during the 1970s and 1980s among many private companies and in multiple industries
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(e.g. Davis and Lawrence, 1977; Galbraith, 2009). The approach was commonly seen as a
means of adjusting to an increasingly complex operating environment (e.g. Davis and
Lawrence, 1977; Galbraith and Kates, 2007). As part of their response to these demands to
improve coordination and integration, span organizational boundaries and cut product
development cycle time, organizations also began to set up cross-functional teams (CFTs)
(e.g. Denison et al., 1996; McComb et al., 2008; Piercy et al., 2013), which can be seen as a part
of matrix management.

However, deployment of the matrix organization and CFTs in public sector organizations
has not been extensively studied. Most studies concentrate on private companies, and
research interest in the public sector seems lesser (Piercy et al., 2013). The present
systematic review bridges this gap in the literature, following Ford and Randolph’s (1992)
review of cross-functional organizational forms. The paper addresses the following
empirical questions:

(1) In what context the matrix structure or CFTs are found and implemented in public
sector organizations?

(2) What is the motivation for deployment and what is the proven value of
implementing matrix structure or CFTs in public sector organizations?

(3) How are matrix structures or CFTs able to respond to the problem of coordination,
and to handle “wicked problems” of public organizations?

(4) How do CFTs incorporate with the idea of New Public Governance (NPG) in
particular?

The paper is organized as follows. Definition of key concepts is followed by a detailed
account of the methods used. The third section presents results from our empirical study,
while the fourth section contains a discussion and synthesis.

Key concepts
Matrix organization, which integrates a functional structure into a horizontal project
organization, has been widely reflected in the existing research literature (e.g. Davis and
Lawrence, 1977; Galbraith, 2009). Its purpose is to combine the efficiency of functional
design with the flexibility and responsiveness of a multi-divisional organization
(e.g. Hatch, 2012). According to Burns and Wholey (1993), implementation of a matrix
structure constitutes a shift from vertical-functional authority towards a hybrid
organization. They described matrix structures as “team-oriented arrangements that
promote coordinated, multidisciplinary activity across functional areas, broad participation
in decisions, and the sharing of knowledge”.

There are a variety of forms of matrix management and matrix structures. Matrix team
working can incorporate a number of dimensions, including (Hall, 2013):

• Cross-functional matrix teams: team members come from different organizational
functions and are led by a particular “activity leader” who they may not have a
formal reporting line to.

• Functional matrix teams: individuals from the same function need to cooperate across
an internal matrix such as HR specialists, all of whom are within the HR function, but
normally working in different business units, product groups or regions.

• Global matrix teams: individuals from different functions, countries, time zones and
cultures come together to solve a common problem.

• Extended matrix teams: individuals from different organizations need come together
to solve common problems.
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CFTs are also known as multidisciplinary teams, inter-functional teams or integrated
product teams (Alexander et al., 2005; Athanasaw, 2003; Parker, 1994). CFTs can take
many forms, but they are usually structured as groups of people from different functional
areas, designed as an overlay to the existing functional organization (Galbraith, 1994).
Both matrix organization and a project organization are cross-functional structures that
may include CFTs, but while project structures form around specific finite tasks,
matrix structures tend to form around ongoing tasks (Ford and Randolph, 1992).
CFTs can exist within a matrix structure as cross-functional matrix teams, with part-time
commitment and temporary assignment of members to teams, or within a more
autonomous team structure in which team assignments are full-time and long term
(Denison et al., 1996). Matrix organization does not require CFTs as such, but matrix and
CFTs are overlapping as concepts.

Similarities between matrix organizations and CFTs are clear as CFTs can help
to build understanding, problem-solving capabilities, coordination and communication,
ultimately improving quality and productivity (Proehl, 1996). Additional benefits
of CFTs include increasing skills of the workforce, the development of a common language
and shared mental models, an enhanced understanding of how the organization
functions as a whole and how individual employees fit within the organization; this
in turn increases an employee’s feeling of worth and ability to work inter-dependently
(Piercy et al., 2013).

Integrated project teams are sometimes used in conjunction with CFTs. While closely
related to matrix structures, these place greater emphasis on the team aspect of
participation by functional representatives (Briggs and Kleiner, 2002).

Methods
The systematic literature review was conducted using Fink’s (2013) seven-step model:
selecting research questions, selecting article databases and sources, choosing search terms,
applying practical screening criteria, applying methodological screening criteria, doing the
review and synthesizing the results. The review was compiled from the following electronic
databases: EBSCOhost (Academic Search Premier), Emerald, JSTOR, Sage Journals Online
(Premier) and Wiley Online Library. The search covered the period from January 1990 to
December 2015 and was confined to academic articles published in the English language.
Search terms were applied to abstracts and titles, and only journal articles were considered.
The Boolean search term combinations used were (“matrix organization” OR “matrix
structure” OR “CFTs”) AND “Public sector” AND (“management” OR “leadership”), as well
as (“Matrix organizational structure” OR “CFTs”) AND “Public Administration
Management” to improve overall quality.

The search produced 1,225 articles; this was reduced to 246 articles after removing
duplicates using RefWorks. Selected articles were pinpointed by search terms such as
“matrix”, “CFTs” and “public sector”, and abstracts were read and articles were assessed on
the basis of inclusion and exclusion criteria (see Figure 1). This resulted in the selection of
61 articles to be read in their entirety, of which 20 were accepted for analysis. References in
the selected articles were also reviewed manually to identify other relevant publications.
The manual search yielded 18 further articles, of which seven were accepted. Thus, the data
comprised of 27 (20+ 7) articles.

The main inclusion criteria were empirical evidence relating to implementation of matrix
organization structure or CFTs and relevance to public sector organizations. Articles on
matrix organization or CFTs were included to examine definitions and to emphasize the
importance of matrix structures or CFTs in the organization and management of public
sector organizations. Articles were excluded from further analysis if there was no clear
description of the public sector organization, or if matrix organization or CFTs were merely
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mentioned or recommended as a possible solution to identified problems. This left 27 articles
for inclusion in the review. The theoretical literature on matrix organizations and CFTs and
on public sector organizations was used to support analysis and classification of the selected
articles. To begin, the selected articles were categorized by area of application – that is, the
purposes for which public organizations used matrix structures or CFTs. Second, articles
were categorized by type of public organization. Third, articles were searched by asking

Records identified through the database 
search (n=1,225)

Database search: Included Excluded

Records after duplicates were removed 
(n=246)
Abstracts read and search terms searched 
manually

Articles assessed for eligibility (n=61)
Whole text read

Articles accepted (n=20)

Records excluded with reasons (n=979):
Duplicates

Records excluded with reasons (n=186):
No scientific journal articles (e.g. book only)
No search terms (matrix, cross-functional 
teams) found in aricle
No organization-related concept of matrix
No whole article available

Records excluded with reasons (n=41):
No matrix as organization structure or CFTs as 
part of public organization management
No public sector organization
Theoretical reconstruction based on published 
research (no empirical results)

Manual search: Included Excluded

Whole articles read and references checked 
(n=61)

Articles found (n=18)
Whole text read

Articles accepted (n=7)

Records excluded with reasons (n=11):
No matrix as organization structure or CFTs as 
part of public organization management
No public sector organization
Theoretical reconstruction based on published 
research (no empirical results) Figure 1.

Literature search
process
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about the motivation for deployment. Fourth, the perceived utility of deployment was
examined. All this information was combined in Table I. The last column lists the key
references from the articles. Finally, the findings were linked to the problem of coordination
and how to handle “wicked problems”. The process is summarized in Figure 1.

Results
General description of the included articles
The 27 selected articles spanned three decades; six were published in the 1990s, 16 between
2000 and 2009 and five between 2010 and 2015. Articles were divided in four categories by
the application area of matrix or CFTs (Table I). Findings can also be seen in relationship
towards internal and external world of organization, and the organizational context they are
applied in (Figure 2).

Matrix structures and CFTs in creation of new organizations or organization reform
Seven articles were categorized as creation of new organization or organization reform
(Table I). The context of these articles varied. The motivation for change is familiar to
challenges of public sector organizations. The operating environment changes, it creates a
need to redefine organizational boundaries, to rethink service delivery, the ways
organizations function and the degree of efficiency of the organization. Therefore resource
and process control, and effectiveness are underlined when creating a completely new
organization or reforming it (e.g. Iverson and Pullman, 2000; Skærbæk and Melander, 2004;
Werth and Fleming, 2008). As well as resource control and effectiveness, the diversity of
cultural groupings and tasks and their variations have also been noted as motivating
factors (McMahon, 2004; Lawrie et al., 2004) to implement matrix structures. Burns and
Wholey (1993) suggested that the transition to a hybrid organization improves
responsiveness to task diversity, and also discussed sociometric location and
dissemination of information as motivations in organizations that adopt a matrix structure.

As an outcome, Werth and Fleming (2008) described reduced overall bureaucracy, staff
savings and funds freed for reinvestment in direct services. They went on to list numerous
examples of service integration and increased innovation and creativity, and how support
services became more service oriented. However, the benefits found in the study of Werth
and Fleming (2008) do not seem to transfer when it comes to creation of a new organization
structure. There were only few observed benefits of matrix structures, and a number of
familiar problems were identified (e.g. Brooks and Kakabadse, 2014; McMahon, 2004).

In the context of wicked problems of public sector, previous studies have focussed their
attention on the main factors and determinants that underlie the impetus for change in the
public sector. These are increasingly unstable operating environment, the need to redefine
organizational boundaries, shortage of public resources which is leading to rethinking of
service delivery, the ways organizations function, and the degree of efficiency of the whole
system, and growing pressure from citizens regarding the quality of services provided
(e.g. Osborne and Brown, 2005). Generally, creating a new matrix organization or reforming
an organization structure is no answer for wicked problems public sector organizations face.
In fact, implementing matrix structures seem to create problems of its own in many cases.
Reforming organization to more matrix-like creates a need to change internal functions and
coordinate organization management.

Matrix structures and CFTs in human resource management (HRM) and performance
management
In total, 11 matrix articles were categorized as HRM and performance management (Table I).
The context of the studies varied considerably. Performance management is emphasized
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from different perspectives of resource use, and HRM is designed to maximize employee
performance. Financial performance, cost savings, improved internal and external project
coordination, control and accountability and more effective project management are cited as
motivation for deployment or desired outcomes (Kuprenas, 2003; Opstrup and Villadsen,
2015; Reyes, 1998; Rowlinson, 2001).

As an outcome, CFTs are linked to better performance and performance management in
public sector organizations (Athanasaw, 2003; Bitter et al., 2013; Opstrup and Villadsen,
2015). CFTs seem to offer one answer to wicked problem of coordination of cross-boundary
tasks in public sector organizations, as Athanasaw (2003) highlighted competence
management, effective team management and teamwork management, noting that CFT
provides managers and employees, respectively, with guidelines for team formation and
teamwork (see also Briggs and Kleiner, 2002; Davison and Hyland, 2002).

The role of HRM policies and practices is increasingly important in improving service
quality, efficiency and organizational effectiveness in the public sector (Burke et al., 2013).
The connection of performance management and HRM to service development is clear, as
managers seek to maintain or improve the quality of service delivery (Arnaboldi et al., 2015).
Performance measurement has become pivotal not only in reform, but also in daily public
management and policymaking (Van Dooren et al., 2015). However, the effectiveness rests
heavily on the knowledge, skill and drive of organization’s employees, as the key resource in
many public services is their human capital. By organizing work in the form of matrix per se
cannot offer a solution to all above mentioned wicked problems, but CFTs can help public
sector organizations to improve internal coordination and effective use of human capital,
which is the core of HRM and performance management.

Matrix structures and CFTs in public service development and public procurement
Eight articles were categorized as service development and public procurement (Table I).
Context of the studies varies, but motivation factors are familiar to the challenges of
public sector service development and management. For example, in the study of
Alexander et al. (2005), the motivation to use CFTs was more to improve the quality of the
health service by reorganizing the way of working, but in the study of Rowe et al. (2004),

Network organizations or inter-
organizational collaboration

• Local authorities

• Internal and external boundaries
  of organization
• Multiple organizational contexts

• Multiple organizational contexts

• Multiple organizational contexts

• Internal organization management

Service development and public
procurement

HRM and prformance management

Creation of new organizations or
organization reform

---=Organization boundary

Figure 2.
The context of matrix
and CFTs application
areas in public sector
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the motivation to implement internal matrix is closer to change the whole culture of the
organization when it comes to entrepreneurial approach of service development within
public healthcare organization.

The usefulness of CFTs seems clear in public service development. In general, CFTs
improve internal collaboration and communication, supporting the achievement of declared
objectives, and eliminating internal competition (Alexander et al., 2005; Bennett and Savani,
2004; Navaratnam and Harris, 1994). These findings support the results of Proehl (1996) as
CFTs can help to build understanding, problem-solving capabilities, coordination and
communication, ultimately improving quality and productivity. Rowe et al. (2004) also noted
that an internal matrix structure helped to develop new inter-disciplinary work practices
viewed by other organizations as examples of best practice. To succeed in it requires
collaboration, coordination and crossing mental and physical barriers.

Public services today are produced by a multitude of institutions, and they exist in the
spaces between the citizens and the system (Figure 2). One way to respond to the wicked
problems of changing environment in service development, but which also requires
cross-boundary coordination, is public procurement. McKevitt et al. (2014) explored
the factors that influence buyer decision making in public procurement to better understand
the processes and conditions that support different supply arrangements and maximize
SME participation. Motivation for deployment of the CFTs are seen in improvement and
understanding processes and conditions that support different supply arrangements in
public procurement, reducing costs and providing better services to customers in
different levels of public administration (McKevitt et al., 2014). As an outcome, CFTs are also
seen as possible way to create best possible purchasing unit in public sector organization
(Murray, 2002).

Economic constraints and advanced technology have an effect how the public services
are led, managed, organized and how the organizational cultures are renewed within the
domain of public services (Argyris, 2010). The idea of public services must be rethought,
and perhaps public services should be thought as arenas for interaction, cooperation and
co-creation, orchestrated by networks of organizations, as Virtanen and Stenvall (2014)
suggest. Value of internal matrix in service development rests in structure’s ability to help
the service organization to open up and operate in and between organizations. CFTs seem to
be one solution for that in service development.

Matrix structures and CFTs in network organization or inter-organizational collaboration
Cooperative, inter-organizational networks have become a common solution for delivery of
public services. Goldsmith and Eggers (2005) emphasize that public sector organizations
cannot solve complex horizontal problems with vertical solutions, and the role of
government is being transformed from direct service provider to generator of public value,
and we need to figure out how to better manage a public sector that does less itself and more
through third parties. The idea is that inter-organizational collaboration and perhaps
network organizations could offer solutions for those wicked problems.

Only one article was categorized as network organization or inter-organizational
collaboration. Palmer (1996) described a case study of a sample of English local authorities
seeking to develop inward tourism, based on a network organization involving
public-private partnership. It is a clear example of a public organization that responds to
the changing role from direct service provider to generator of public value, and how it
requires inter-organizational collaboration. The study of Palmer (1996) used emerging
frameworks of network organizations to show how public sector organizations can form
horizontal relationships to exchange core competences with private sector organizations.
However, it is possible that a local government organization’s decision to collaborate with a
tourism development company is a consequence of the development of increasingly
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matrix-type structures within the organization (Palmer, 1996). Therefore the role of a matrix
structure, which forces to act and work in a different way, can be seen as a way to move the
organization mentally towards more inter-organizational collaboration.

Discussion
Since 1990s, theoretical discussions on new public management (NPM) have focussed on
issues like administrative decentralization and delegation of authority, managerial
autonomy and flexibility, including performance measurement. This has stressed the role of
output-based (or effectiveness) accountability forms prioritizing effective and efficient
service delivery above input and process-based models that focus on means and procedures
(e.g. Pollitt and Bouckaert, 2004). However, the shift from NPM towards the NPG can be
conceived as a shift from a closed system to an open system, by deploying the conceptual
tool-box offered by the modern systems theory (e.g. Virtanen and Stenvall, 2014).

Conceiving public sector organization as an open system helps to understand the role of
matrix organizing and the CFTs. Major part of the articles analysed in this paper focus on
intra-organizational processes, and they can be categorized to represent the ideas of
closed system thinking even though that they reach beyond inter-organizational boundaries
within a single organization. However, public services today are provided as a process
collaboratively produced by several groups of professionals, organizations and service
users. Articles that include inter-organizational relations and co-production as well as
co-production in the delivery of public services can be seen to represent the open system
logic (e.g. Bovaird, 2007). There are also some examples of those (e.g. McKevitt et al., 2014;
Palmer, 1996). The answer to questions how to coordinate public organizations as a system,
and handle wicked problems, is more likely to be found in the latter category.

Surprisingly, accountability function arises only in few cases of this study (Goddard,
1992; Kuprenas, 2003). Accountability can cause many organizational and managerial
challenges in the matrix structure, and it is worth assessing how accountability could be
organized in terms of matrix key roles and the effectiveness of public sector organization
design or service development (Tevameri and Virtanen, 2013). Accountability should be
made visible internally and externally in matrix structures in order to avoid conflicts, and to
achieve objectives set, when combining vertical and horizontal organization, and it requires
trust and social capital between actors. The notion of accountability is of particular
importance when we think public organizations from the domain of NPG, which stresses the
accountability function of publicly financed service ecosystems and the leadership of
networks (e.g. Virtanen et al., 2017).

However, the appropriateness of the matrix structure in public sector organizations
remains debated, with few definitive successes in terms of objectives or desired outcomes.
The contextual background of public sector has affected the way public sector
organizations have adopted, implemented or otherwise used matrix structures or CFTs.
The motivation for deploying a matrix structure is very much same for both public sector
organizations and private companies (e.g. Hatch, 2012). As the reviewed articles indicate,
efficiency and improved performance are the most common desired outcomes. The use of
matrix structures in organizational networks is surprisingly limited.

Following Brooks and Kakabadse (2014), it seems safe to conclude that public
organizations in particular should exercise caution in introducing matrix management, as
the scale of change required (see Galbraith, 2009) may be too much if external and internal
environments remain the same. CFTs seem to produce better results, improving internal
collaboration and communication and so helping to reach objectives set (Alexander et al.,
2005; Bennett and Savani, 2004). CFTs are also linked to better performance in public sector
organizations (Athanasaw, 2003; Benson and Dresdow, 1998; Bitter et al., 2013; Opstrup and
Villadsen, 2015). Internal functions such as HRM and performance management can benefit
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from CFTs, and there are examples of service development where cross-boundary tasks can
be solved by using CFTs (McKevitt et al., 2014; Palmer, 1996). Thus, CFTs represent less of a
threat to basic functional organization, and the scale of change in structure and ways of
working is also smaller. Additionally, there is a body of evidence in our research, which
suggests that achieving structural and cultural change may be harder in public than private
sector, as bureaucracy label inherent to many public sectors mitigate against any moves
towards flatter, looser structures to enhance predictability, fairness, continuity, innovation
and organizational change (McMahon, 2004; Rowlinson, 2001).

Although our data are not fully exhaustive, the data offer a useful cross-section of
empirical research on public sector use of matrix management or CFTs for various
purposes. Study consciously excludes some parallel arrangements, such as joint planning
groups or joint entities such as advisory boards, in order to narrow research and keeping
focus on matrix management and overlapping matrix structures such as CFTs.
One limitation of this study is that it is confined to English language publications.
The study also excluded books, which may include findings that impact on the big picture.
However, Figure 1 shows consistency as a part of the reliability of the study. We are aware
of the possible “measurement error” of the study, as it may be that used electronic databases
and search terms have left some relevant articles outside of the literature search.
The reliability of the selected articles is also verified by criteria of academic journals the
articles are published in. The analysed articles form a valid selection of research concerning
matrix management in public sector. By looking the selected articles through the lenses of
realistic evaluation (see Pawson and Tilley, 1997), it must be noted, that the context and
mechanisms of implementation of matrix structures as a system in each selected article is
unique. In many cases, time and place, people involved, economic, social, political, and
cultural factors of organization, and the mechanisms used in implementation process of
matrix structures, create a unique context which cannot be replicated as it was under each
study. Hence, the outcomes of each empirical case depend on the context and mechanisms,
and the transferability of the results can be questioned, but the impact of implementing
matrix structures in public sector organizations can and is evaluated as a system.

Conclusion
Based on our empirical data, the applications of matrix structure and CFTs deployed in the
public sector can be categorized as follows: creation of a new organization or organization
reform; HRM and performance management; service development and public procurement
and network organization or inter-organizational collaboration.

It seems evident, that public sector organizations have adopted, implemented or used
matrix or CFTs. These include federal governmental organizations, state organizations,
local authorities, municipalities and hospitals mainly in the USA, the UK and Australia, as
well as in countries such as Denmark, the Netherlands and Ireland. The connecting thread
between these disparate organizations is in areas of application and motivation for
deployment. They are all facing challenges characterized by complexity, ambiguities
and uncertainty. It is interesting that the motivation for matrix deployment in the public and
private sectors appears to be rather similar (see Hatch, 2012), such as improved
management and better performance of services and control systems (Goddard, 1992;
Iverson and Pullman, 2000; Werth and Fleming, 2008). Cost savings, improved internal and
external project coordination, control and accountability, and more effective project
management have also been mentioned as key drivers of deployment (Athanasaw, 2003;
Kuprenas, 2003; McKevitt et al., 2014; Reyes, 1998).

For various reasons, the acknowledged benefits of the matrix approach in the public
sector remains to be debated (e.g. Brooks and Kakabadse, 2014; Goddard, 1992; Priestly,
2009; Rowlinson, 2001; Skærbæk and Melander, 2004). Among the success stories

222

IJPSM
30,3

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 U

N
IV

E
R

SI
T

Y
 O

F 
T

A
M

PE
R

E
 A

t 0
4:

06
 1

9 
A

pr
il 

20
17

 (
PT

)



(Iverson and Pullman, 2000; Kuprenas, 2003; Rowe et al., 2004), Werth and Fleming (2008)
reported benefits such as reduced overall bureaucracy, staff savings and funds freed for
reinvestment in direct services. However, the benefits of CFTs seem clearer in HRM,
performance management and service development, including improved internal
collaboration, communication, better performance and achievement of objectives
(Alexander et al., 2005; Athanasaw, 2003; Bennett and Savani, 2004; Benson and
Dresdow, 1998; Bitter et al., 2013; Opstrup and Villadsen, 2015), but the utility of CFTs is not
so visible in complete organizational reforms.

According to our findings, public sector organizations face a wide range of social,
political and economic problems that are ambiguous and “wicked”. The matrix structures
are one attempt to handle these, but so far not very successful one. However, especially
CFTs can be help in the problem of coordination and collaboration in internal processes
such as HRM or service development, and sometimes between organization boundaries.

Changing operating environment of the public sector in the domain of NPG has a direct
effect on the ways public organizations organize their internal processes such as HRM, and
manage their performance, or develop their services. Today, service development requires
increasingly inter-organizational collaboration and coordination, as adaptive functional
integration, fluent inter-organizational information flow, common modus operandi between
organizations and sophisticated knowledge management. Functional integration in and
between public organizations may even be harder than to create structural integration by
implementing matrix structures. Hence, it seems that matrix structures have a limited power
to solve wide-ranging wicked problems of public sector organizations.

As far as practical implications from this study are concerned, CFTs can be conceived as
an organizational solution to address the idea of public organization in the framework of
open systems, the possibility to manage so called wicked problems, the emergence of new
public sector leadership paradigms after the NPM and NPG, as well as the multiple disorder
of accountabilities. This systematic review sets out number of possibilities for future
research. These include the more detailed empirical cultivation of the role of CFTs in the
field of public services in-between the “single organizations” and the more nuanced
understanding of multiple accountabilities brought about with the deployment of the CFTs.
This research task should include the idea of analysing public service delivery mechanisms
at a local level from the point of view of the CFTs – bearing in mind that cooperation
mechanisms are at the heart of the “unified government” agenda and the widening strategic
landscape caused by local-level service ecosystems.
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