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Esipuhe

Organisaatiotutkimuksessa johtajuus on ollut jo pitkään murrosvaiheessa. 
Johtajuus nähdään nyt laajempana kokonaisuutena kuin pelkästään johtajien 
toimintana. Kaiken kaikkiaan yrityksen muutosta, strategiaa ja johtajuutta 
koskeva tutkimus hakee uusia lähestymistapoja organisaatioiden vuorovaiku-
tuksellisista käytännöistä. Kyseiset käytännöt viittaavat yrityksen muutoksen 
ja strategian syntymiseen koko henkilöstön vuoropuhelun kautta. Yhteisöl-
lisissä käytännöissä rakentuu myös yrityksen johtajuus. Strategia voidaan 
nähdä sosiaalisesti syntyvinä ja yhdenmukaisina toimintoina kohti yhteisesti 
asetettuja päämääriä. Kehityskulku osoittaa, että tutkimuksessa on havaitta-
vissa pyrkimyksiä irrottautua tutkimustavoista, joissa strategiaa, strategiapro-
sessia ja johtajuutta on tarkasteltu ainoastaan johtajille kuuluvina tehtävinä. 

Keskeisenä tutkimuksen haasteena on kuitenkin sellaisten tutkimusten 
tekeminen, joilla mahdollistetaan tieteellisiin tutkimustuloksiin perustu vien 
johtajuuskäytäntöjen kehittäminen yrityksissä. Ongelmana on, että tutki-
muksiin pohjautuva tieto ei näytä siirtyvän organisaatioiden käytännöiksi. 
Pitkään organisaatiokonsulttina työskennelleenä olen törmännyt usein ky-
seiseen problematiikkaan. Syksyllä 2013 julkaistussa väitöskirjassani (ks. 
Kilpimaa 2013) yksi tavoitteeni oli, että tutkimuksestani on hyötyä myös 
käytännössä HR:n, strategioiden, ja johtajuuden haasteiden parissa toimiville 
henkilöille. 

Saamani palautteen mukaan väitöskirjan kohdeyrityksen vuorovaikutuk-
selliset käytännöt ”hautautuvat” kuitenkin osittain filosofisen ja teoreettisen 
ajattelun alle. Minua on tämän vuoksi pyydetty kirjoittamaan yleistajuinen 
kirja, jossa kerrotaan ”alusta alkaen yrityksen uuden strategian, strategiapro-
sessin ja johtajuuden rakentuminen” vuorovaikutuksellisina käytäntöinä. 
Tämä teos kuvaa käytännönläheisesti tarinan muodossa erään teollisuusyri-
tyksen muuttumisen kansainvälisen kilpailun paineissa komponenttien 
tuotantoyrityksestä asiakkaille räätälöitävien tuotteiden valmistajaksi hyö-
dyntämällä henkilöstönsä osaamista ja kokemusta. Aiheella on ajankohtaista 
merkitystä juuri nyt, kun yritykset käyvät läpi globaalin talouden aiheutta-
maa muutosta.





Lukijalle

Strategia- ja johtajuuskirjallisuus ovat yleensä pitäneet johtajien ylivertaista 
asemaa itsestäänselvyyksinä. Organisaation muutosprosessit on nähty valta-
osin ylhäältä ohjattuina rationaalisina ja tavoitteellisina toimintoina, joiden 
sisältöön alaisten on ajateltu sopeutuvan. Yrityksen muutoksessa ja strategi-
sessa uudistumisessa lähtökohtana ovat kirjallisuudessa yleisesti esitettyjen 
näkemysten mukaan olleet yritysjohdon käsitykset ja tavoitteet. Muutos on 
jäsennetty ylhäältä alas kulkevana lineaarisena prosessina, jonka perustana 
ovat olleet ainoastaan johdon todellisuus- ja tietokäsitykset johdon määritel-
lessä organisaation nykytilan ja tulevaisuuden tavoitteet. Varsin usein alaisten 
on kuitenkin vaikea sitoutua toisten heille asettamiin tavoitteisiin. 

Toinen ongelma yritysten uudistumishankkeissa on, että henkilöstön 
osaamista ei hyödynnetä maksimaalisesti. Muutoshankkeita on jäsennetty 
lähinnä ratkaisukeskeisesti, muutokset on toteutettu keräämällä tietoa yk-
sittäisestä ongelmasta ja sen perusteella esitetty toimintatapoja ongelman 
ratkaisemiseksi. Toimintamalli korostaa ongelman tunnistamista ja sen 
korjaamista. Lähestymistapa kohdentuu ongelmaan ja rajaa keskustelun sen 
ympärille. Ottamalla yrityksen koko henkilöstö mukaan kehitystyöhön on-
gelmien sijasta voidaan kehittämisen perustaksi ottaa myönteinen näkökul-
ma ja keskustella koko yrityksen kehittämisestä. Moniääninen vuoropuhelu 
hyödyntää koko työyhteisön osaamispotentiaalia ja auttaa yritystä tunnista-
maan omat kehitysmahdollisuutensa. Keskeiseksi kehittymisen osatekijäksi 
muodostuu yrityksen yhteisöllinen organisoituminen. 

Yhteisöllinen organisoituminen edellyttää uudenlaista johtajuutta. Joh-
tajakeskeisyydellä on kuitenkin edelleen vahva sijansa organisaatioelämässä. 
Valtavirtaisessa johtajuusajattelussa vallitsee edelleen näkemys johtajuuden 
kuulumisesta ainoastaan nimetyille johtajille ja esimiehille. Johtaminen ja 
esimiestoiminta on perinteisesti nähty ikään kuin omana saarekkeena työ-
yhteisön toimintaa. Johtajat ovat toiminnan subjekteja ja alaiset ovat toimin-
nan kohteita, objekteja. Kyseinen käsitys johtajuudesta voi luoda esimiesten 
ja alaisten välille tahattoman vastakkaisasettelun, joka kaventaa molempien 
osapuolten osallistumista yhteiseen kehitystyöhön ja korostaa painottumista 



vain yksilöille määrättyihin tehtäviin. Näkemyksen johtajien keskeistä ase-
masta on viime vuosina haastanut johtajuuskirjallisuus, jonka kohteena ovat 
alaisten itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen, alaistaidot ja liiketoiminta-
osaaminen. Näiden suuntautumisvaihtoehtojen toteutumista käytännössä 
rajoittaa kuitenkin johtajien asemavalta, jonka muuttamiseksi tarvitaan joh-
tajien itsensä myöntämä valtuutus. Valtuuttaminen perustuu johtajien omiin 
luonteenpiirteisiin ja näkemyksiin, jolloin ei ole aidosti kysymys johtajuudes-
ta yhteisesti syntyvänä prosessina

Johtajayksilöiden piirteiden sijasta on tarkoituksenmukaista keskittyä 
johtajuuden käytäntöihin ja strategian suunnitelmallisuuden sijasta strate-
giaprosesseihin. Tällöin painottuu johtajuuden ja strategian prosessuaalinen 
luonne, johon kytkeytyy organisaation henkilöstön osallistuminen. Strate-
giaprosessi voidaan nähdä sosiaalisena käytäntönä. Strategiakäytännöt ovat 
toimintatapoja, rutiineja, episodeja ja muita sosiaalisia käytäntöjä, jotka 
vaikuttavat organisaation arjessa strategian sisältöön ja sen toteutumiseen. 
Samoin johtajuus voidaan nähdä tasavertaisten yksilöiden vuoropuheluna 
jolloin johtajuuden sisältö ja käytännöt syntyvät yhteisen organisoitumisen 
kautta pitäen sisällään yhteisesti sovitut muutokset. Tällöin strategiatyötä 
ja johtajuutta eivät rajoita enää hierarkkiset asemat. Strategian tekijöiksi ja 
johtajuuden sisällön määrittäjiksi ei voida enää määritellä ainoastaan johtajia, 
vaan strategian ja johtajuuden muotoutumisen taustalla ovat yrityksen kehit-
tyvät paikalliset sosiaaliset käytännöt. 

Tämän tarinan case-yritys – Clash Oy – uudisti strategiansa ja strate-
giaprosessinsa sallimalla henkilöstön osallistumisen yrityksen kehittämistä 
koskevaan keskusteluun. Henkilöstön säännöllisesti toistuvat vuoropuhelut 
synnyttävät yritykseen uuden toimintamallin, jonka kautta yritys siirtyy jat-
kuvan muutoksen tilaan. Vuorovaikutuksellisten käytäntöjen avulla yritys 
kykenee hyödyntämään laajasti henkilöstönsä osaamispotentiaalia. Vuoropu-
heluissa rakentuvat samanaikaisesti sekä prosessi-innovaatiot eli uusi toimin-
tamalli että sisällölliset uudet ratkaisut yrityksen haasteisiin eli varsinaiset 
innovaatiot. Henkilöstö sitoutuu vuoropuheluissa tehtyihin päätöksiin olles-
saan päätöksenteossa mukana. Johtajuutta eivät enää määrittele johtajat itse 
yksilöinä, vaan työyhteisö kokonaisuutena johtajuuden sisällön rakentuessa 
vuorovaikutuksellisissa käytännöissä.



Tiivistelmä

Tämä teos käsittelee suomalaiseen teollisuuskonserniin kuuluvan yrityksen, 
Clash Oy:n (nimi muutettu) johtajuutta strategisessa muutoksessa. Clash 
Oy:n muutostarve johtui yrityksen johdon mielestä markkinoiden kehityk-
sestä ja globaalista kilpailutilanteesta. Tämä tilanne on tuttu tällä hetkellä 
monille suomalaisille yrityksille teollisuuden käydessä läpi globaalin talou-
den aiheuttamaa rakennemuutosta. Asiakkaiden vaatimukset kohdistuivat 
yritysjohdon analyysin mukaan entistä yksilöllisimpiin tuotteisiin ja ratkai-
suihin, joiden avulla Clash Oy:n voi menestyä tulevaisuudessa. Emoyhtiön ja 
Clash Oy:n johto määrittelivät yrityksen strategisen position uudella tavalla, 
jonka mukaan yrityksen rooli muuttui erikoistuotetehtaaksi. Se merkitsi siir-
tymistä sarjatuotannosta lyhyiden sarjojen ja entistä vaativampien tuotteiden 
valmistajaksi. 

Kehitysprosessin aikana Clash Oy:lle kehittyi oma yrityskohtainen toi-
mintamalli, joka tuotti jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja. Minun tehtävä 
konsulttina/tutkijana oli auttaa yritystä suunnittelemaan uusi strategia ja 
edistää sen toteutusta yhteistyössä henkilöstön kanssa. Clash Oy:n kehitys-
prosessin keskeiseksi ilmiöksi muotoutui johtajuus sosiaalisina käytäntöinä 
strategisen uudistumisen viitekehyksessä. Kyseisissä käytännöissä kehkeyty-
vän toimintamallin mukaan yrityksen muutoksen suunnitteluun ja toteutuk-
seen osallistuu yrityksen koko henkilöstö johtajuuden rakentuessa jatkuvasti 
vuorovaikutuksellisissa käytännöissä. Kirjassa esiteltävä toimintamalli sopii 
jokaiselle yhteisölle organisaation muutoksen, strategian ja johtajuuden ke-
hittyessä yrityksen omista paikallisista lähtökohdista yksilöiden välisessä 
vuorovaikutuksessa.

Clash Oy organisoitui uudella tavalla episodien avulla. Henkilöstö ko-
koontui säännöllisesti palavereihin eli foorumeihin käymään vuoropuhe-
lua yritykselle ajankohtaisista teemoista. Clash Oy:n foorumit toteutuivat 
kolmella tasolla; yritys-, tuotanto- ja tiimitasot, ja palaverit jäivät yrityksen 
käytännöiksi kehitystyön päätyttyä minun osalta. Näissä formaaleissa episo-
deissa yritys ja henkilöstö ovat yhdessä henkilöstön sopiessa lähiajan tehtävät, 
minkä jälkeen henkilöstö hajaantuu suorittamaan tehtäviä ei-formaaleissa 



episodeissa, jolloin yritys ja henkilöstö ovat erossa. Formaaleissa episodeissa 
sovitut toimenpiteet konkretisoituvat ei-formaaleissa episodeissa puheiksi ja 
tehtäviksi. Tässä yhteydessä kehittyvä uusi tieto ja ymmärrys kehystävät seu-
raavan formaalin episodin yhteistä dialogia. 

Episodeissa yritys avautui kaikille osallistujille, ja yritys kykeni hyödyn-
tämään henkilöstönsä osaamispotentiaalin. Toistuvat episodit tuottivat 
jatkuvasti innovaatioita sekä yrityksen organisoitumisen että päätösten sisäl-
lön osalta. Clash Oy siirtyi vakauden tilasta jatkuvaan muutoksen tilaan, ja 
strategia syntyi ja ilmeni pikemminkin käytäntöinä yrityksen omaksuman 
toimintalogiikan mukaisesti kuin ennalta määriteltyinä tavoitteina. Yrityk-
sen muutos ja johtajuus rakentuvat toisiinsa kytkeytyneinä moniäänisissä 
käytännöissä. Johtajuus siirtyi esimiehistä organisaatiotason ominaisuudeksi 
alaisten ollessa aktiivisesti mukana johtajuuden rakentamisessa. Johtajuuden 
sijasta kysymys on pikemminkin johtajuudellisuudesta, joka koskettaa joh-
tajien lisäksi kaikkia yksilöitä. Johtajat säilyttävät asemansa mutta johtajien 
tehtävät muuttuvat merkittävästi.

Avainsanat: vuorovaikutus, episodit, käytännöt, innovaatiot, muutos ja 
johtajuus
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1 Muutoksen lähtökohdat 
Clash Oy:ssä

1.1 Clash Oy:n historia ja rakenne
Clash Oy:n historia ja tuoteidea saivat alkunsa jo 1920-luvun lopulla. Täl-
löin yrityksen perustajan isä alkoi valmistaa puusta viilutettuja huonekaluja, 
huonekalut suunnitteli suomalainen arkkitehti. Perustajan jälkeen hänen 
lapsensa jatkoivat yrityksessä ja jatkoivat tuotannon teknistä kehittämistä. 
Keskeinen ongelma oli valmistustekniikan uudistaminen nykyaikaiseen sar-
javalmistukseen sopivaksi, se onnistui yrityksessä kehitetyn oman teknisen 
ratkaisun avulla.

Yritys jaettiin kahteen osaan 1950-luvulla, jolloin Clash Oy perustettiin, 
mistä katsotaan alkavaksi yrityksen varsinainen toiminta. Clash Oy oli aluksi 
vähittäismyyntiä ja myöhemmin myös tuotantotoimintaa harjoittava yritys, 
päätuotteina olivat ja ovat edelleen huonekalut. Auditoriot otettiin mukaan 
tuotevalikoimaan 1990-luvun lopussa. Nykyisin Clash Oy on osa laajaa kon-
sernia, Clash Oy:n ohella konserniin kuuluu kaksi muuta tehdasta. Konser-
nin tuotteiden myynti ja markkinointi hoidetaan emoyhtiön kautta ja kaikki 
tilaukset kulkevat yhteisen yksikön, ohjauskeskuksen kautta. Kuvio 1 esittää 
yrityksen funktionaalisen rakenteen.

Clash Oy:n henkilöstömäärä oli vuonna 2007 yhteensä 57 työntekijää. 
Heistä 10 oli toimihenkilöitä. Merkittävä osa Clash Oy:tä koskevaa toimin-
taa – myynti, markkinointi ja osittain tuotekehitys – oli vähitellen siirretty 
emoyhtiön hoidettavaksi. Sen johdosta toimihenkilöiden lukumäärä oli vä-
häinen. Valmistavana yksikkönä valtaosa henkilöstöstä oli tuotantotyönteki-
jöitä eli 49 henkilöä. He olivat sijoittuneet tuotannossa 7 tiimiin – puristus, 
koneistus, hionta, pintakäsittely, verhoomo, kokoonpano ja pakkaus-lähetys. 
Erikoistyöt-tiimi työskenteli ainoastaan silloin, kun tilausten luonne sitä 
edellytti.



16  ◆  Aarne Kilpimaa

Clash Oy:n henkilöstön keski-ikä oli noin 44 vuotta. Toimihenkilöiden kes-
ki-ikä oli 44 ja työntekijöiden 43,5 vuotta. Naisten osuus henkilöstöstä oli 
41 % ja miesten osuus 59 %. Toimihenkilöistä naisia oli 40 % ja miehiä 60 %. 
Työntekijöistä naisia oli 41 % ja miehiä 59 %. Naiset olivat sijoittuneet pääosin 
pintakäsittely- ja verhoomotiimiin, joissa heitä oli enemmistö, muut tiimit 
olivat miesvaltaisia. Toimihenkilöiden keskimääräinen palvelusaika oli 14 ja 
työntekijöiden 15 vuotta, neljäsosa kaikista palvelusajoista oli 16–20 vuotta. 

1.2 Clash Oy:n sisäiset suhteet

1.2.1 Tiimien itseohjautuvuus
Itseohjautuvuus tiimien muodossa oli keskeinen piirre Clash Oy:n toimin-
ta- ja tuotantokonseptia. Tuotanto toimii imuohjauksella – lean-tuotanto – 
ilman varastointia. Siitä vastasi yhteensä seitsemän tiimiä, heidän tukenaan 
toimivat kaksi valmentajaa, jotka olivat ennen vuonna 1997 toteutettua tuo-

Kuvio 1. Clash Oy:n funktionaalinen rakenne

Tuotanto
Tuotanto- ja logistiikkajohtaja

Suunnittelu
Valmentaja

Kehitys
Valmentaja

Ostot
Ostoassistentti

Tehdaspalvelu
Laitosmies

Verhoomo

Kokoonpano

Pakkaus

Lähetys

Puristus

Koneistus

Hionta

Pintakäsittely

Erikoistyöt

Keittiö
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tantoprosessin muutosta toimineet työnjohtajina. Varsinaisen tuotannon li-
säksi tiimit hoitivat alihankinnan. 

Henkilöstön puheissa tuli usein esille tiimien sisäisen yhteistyön tehok-
kuus, tiimien sisällä yhteistyö sujui pääsääntöisesti moitteettomasti. Jokainen 
tiimin jäsen tunsi tarkkaan omat ja tiimin tehtävät ja työt. Samalla kun tii-
mien sisäinen yhteistyö lujittui, kasvoivat raja-aidat tiimien välillä. Kehitys-
hankkeen alussa se ilmeni yhteistyön vaikeuksina tiimien välillä. Asioista ei 
aina ilmoitettu seuraavalle tiimille ja kanssakäyminen oli vähäistä. Mainitut 
toimintatavat ilmensivät syvällisempää ongelmaa, kaikki olivat Clash Oy:n 
työntekijöitä, mutta heidän sitoutumisensa ensisijainen kohde oli oma tiimi. 
Tästä syystä yksittäisen työntekijän siirtyminen toiseen tiimiin tuotannon 
töiden tasaamiseksi ei toteutunut yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. 
Se heikensi tuotannon toimitusvarmuutta, mistä seurasi myös työntekijöiden 
monitaitoisuuden kehittymisen rajoittuminen oman tiimin työtehtäviin. 
Tiimien väliset raja-aidat muodostivat esteen monitaitoisuuden kehittymi-
selle, henkilöstö vahvisti, että monitaitoisuus oli ollut aikaisempina vuosina 
korkeammalla tasolla. 

Vahvaa sitoutumisesta omaan tiimiin ilmensi myös kiinnostuksen ja tie-
tämyksen puute Clash Oy:n kokonaistoimintaa kohtaan. Työntekijät eivät 
tunnistaneet tekemissäni haastatteluissa toiminnallista yhteyttä oman tii-
miin ja Clash Oy:n strategisten tavoitteiden välillä. Suurin osa henkilöstöstä 
ei tuntenut – Clash Oy:n saamasta ISO sertifikaatista huolimatta – yrityksen 
strategiaa ja prosesseja. Sama koski laajempia prosesseja kuten konsernin ja 
ohjauskeskuksen rooleja sekä niiden kytkeytymistä tiimien toimintaan. Kä-
siteltäessä Clash Oy:n kokonaisprosessin kuvausta työntekijät kertoivat, että 
se ei avaudu heille. Henkilöstö katsoi kuvauksen olevan sellaisessa muodossa, 
että se ei voinut sitä sisäistää. Osaprosesseista taas ei ollut olemassa kuvauksia.

1.2.2 Tuotannon ongelmat
Keskijohdon ja työntekijöiden suhteissa tuli esille useita tuotannon suunnit-
teluun liittyviä ongelmia. Toimihenkilöiden edustajat olivat sitä mieltä, että 
alaisten tulisi suhtautua positiivisesti siihen, mitä keskijohdon edustajat sa-
novat. Heidän mukaansa: ”valmentajat tietävät parhaiten tilaukset ja heillä 
on kattavin näkemys tuotannon suunnittelusta. Olisi hyvä, jos muut suhtautui-
sivat myönteisesti siihen, mitä valmentajat esittävät. Heillä on oikeus määrätä, 
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että nyt tehdään näitä komponentteja”. Toimihenkilöt katsoivat, että työnte-
kijöiden tuli parantaa omaa asennettaan välisesimiehiä kohtaan.

Käydyssä vuoropuhelussa alaiset myönsivät jyrkät asenteensa, he katsoi-
vat olevansa pakon ja sanelun kohteena. Heidän mielestään tuotanto on liian 
poukkoilevaa, tuotantoon tulisi saada jonkinasteinen johdonmukaisuus. 
Toiminta pitäisi saada järjestykseen, alaiset katsoivat, että heille esitetään 
koko ajan vaatimuksia, jotka muuttuvat nopeaan tahtiin. He tunsivat omien 
sanojensa mukaan, ettei heillä ei ole arvoa yrityksen toiminnassa. Työsuoje-
luvaltuutettu kertoi

”tuotannonohjauksen edistävän yleistä käsitystä, että ainoa asia, mikä 
yrityksessä merkitsee, on komponenttien valmistus ja kokoaminen mää-
räajassa. Työntekijöitä syyllistetään, mikäli toimitukset myöhästyvät”. 

Tuotantotiimien jäsenet katsoivat, että suhtautuminen valmentajiin ja toi-
mihenkilöihin syntyy molemminpuolisten kanssakäymisen ja kummankin 
osapuolen toimenpiteiden tuloksena.

Kommenteissa heijastuivat yksittäisten työntekijöiden suppeat näkö-
kulmat tuotannon ja Clash Oy:n kokonaisuuteen. Työntekijän näkemys 
muodostui lähtökohtaisesti omasta työpisteestä käsin. Tässä tapauksessa 
valmentajan näkökulma oli laajempi kuin työntekijän ja samoin sen perus-
teella omaksutut näkemykset. Keskijohto ei voinut ymmärtää työntekijöiden 
asenteita. Kyseisistä lähtökohdista osapuolet eivät saaneet aikaan rakentavaa 
keskustelua, sen sijaan ristiriitatilanteet toistuivat jatkuvasti. 

Yksi haaste oli asiakaspinnasta tulevat kiireelliset toimitukset. Sen osal-
ta todettiin, että sille ei voi mitään, sen mukaan on vain toimittava. Usein 
puuttuu yksittäinen komponentti, joka liittyy valmistuksen alla olevaan 
tuotteeseen. Sitä ei päästä tekemään suunniteltuna ajankohtana, esimerkiksi 
alihankkijoiden toimitukset eivät saavu sovittuina aikoina. Tuotannon suun-
nittelun ollessa toisen valmentajan vastuulla, muu henkilöstö ei tiedä, mistä 
nopeat muutokset tuotannossa johtuvat. Tiimien näkökulmasta tuotannon 
ohjaus näytti huonosti suunnitellulta ja aiheutti alaisille turhautumista jat-
kuvina töiden muutoksina. He joutuivat muuttamaan tuotantomuottejaan 
tai siirtymään hetkeksi muihin töihin, jotta keskeneräiset tilaukset voitiin 
saattaa loppuun.

Jokainen työyhteisön jäsen saattoi nähdä kokonaisuuden omasta asemas-
taan lähtien. Alemmilla byrokratian tasoilla työskentelevillä henkilöillä tie-
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topohja oli suppeampi. Yritykseltä puuttuivat vuorovaikutusprosessit, joissa 
näkemyksiä voidaan rikastuttaa ja antaa niille mahdollisuus lähestyä toisiaan. 
Asioista ei ollut keskusteltu riittävästi yhdessä joten yhteisen näkemyksen 
syntymiselle ei ollut mahdollisuutta. 

Toimitusjohtaja oli aikaisemmin puhunut Clash Oy:n tarpeesta siirtyä 
tiimikeskeisyydestä tehdaskeskeisyyteen. Työntekijöillä on oltava laajempi 
näkemys yrityksen toiminnasta. Esille tullut haaste oli konkreettinen esi-
merkki siitä, kuinka tärkeää kaikille oli omaksua kokonaisnäkemys yrityk-
sestä ja yhteinen koordinaatio kehitettävistä asioista. Kuvio 2 havainnollistaa 
tilannetta, jossa eri henkilöstöryhmät näkevät saman ilmiön eri näkökulmis-
ta ja muodostavat näkemyksensä omista lähtökohdistaan. 

Työntekijät kertoivat arvostavansa yritysjohdon suhtautumistapaa heille 
tärkeisiin asioihin. Esimerkiksi vuosilomien ajankohdat henkilöstö saattoi 
päättää keskuudessaan itse, edellytyksenä oli tuotannon jatkuminen kes-
keytymättä. Arvostus voidaan nähdä joko ajatustapana tai seurauksena toi-
mintatavasta, jossa tämä piirre ilmenee. Arvostus heijastaa myös konsernin 
ja Clash Oy:n arvoja työnantajan ominaisuudessa. Yritysjohdon toimiessa 
demokraattisesti se sai osakseen henkilöstön arvostuksen. Arvostus ilmeni 
työvoiman vähäisenä vaihtuvuutena ja henkilöstön valmiutena tehdä ylitöitä 
ruuhkahuippuina.

Varsinainen kehitystyö ja vuoropuhelu Clash Oy:ssä keskittyivät luonnol-
lisesti niihin haasteisiin, joihin henkilöstö katsoi tarvittavan parannusta. Toi-
minnan parantamiseen tähtäävä toiminta voi saada korostetun negatiivisen 

Clash Oy ja sen 
toimintaprosessit 
sekä 
kehityshaasteet

Kuvio 2. Henkilöstön tulkintojen muodostuminen eri näkökulmista

Eri näkökulmista johdetut tulkinnat

Tiimien jäsenet

Yritysjohto
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Tiimit
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painotuksen. Selvityksen kohteeksi otettiin myös positiiviset asiat, kehitys-
hankkeen toteuttamisen kannalta oli tärkeää tietää, mitkä asiat henkilös-
tö kokee Clash Oy:n vahvuuksiksi. Yksi dialogiharjoitus käytettiin siihen, 
kuinka henkilöstö kokee Clash Oy:n työnantajana, mitkä asiat yrityksessä 
on hyvin hoidettu ja mitkä syyt ovat tilanteen taustalla. Henkilöstö tunnis-
ti useita vahvuuksia. Työntekijät pitivät yritystä varmana työnantajana, siitä 
olivat osoituksina pitkät työsuhteet ja palkanmaksu ajallaan. Vuoropuhelussa 
henkilöstö kertoi Clash Oy:n työnantajana ajattelevan työntekijöitä, lomau-
tuksia oli harvoin, yksilöillä oli toimintavapaus työtehtävien priorisoinnissa 
ja liukuva työaika. Työntekijät arvostivat joustavuutta työajoissa ja lomien 
ajoittamisessa sekä toimivaa työterveyshuoltoa. Clash Oy:llä oli pitkät pe-
rinteet, hyvät tuotteet ja arvostettu asema teollisuudenalallaan. Työntekijöi-
den vapaa-ajan toimintoja tuettiin, mistä olivat osoituksina liikuntasetelit, 
työterveydenhuolto ja hieronta. Henkilöstö katsoi etunsa toimitusjohtajan 
ansioksi.

Tilanne oli erilainen valmentajien ja tuotantohenkilöstön välillä. Suhteis-
sa ilmeni valmentajien että työntekijöiden mukaan kitkaa. Haastatteluissa oli 
tullut jo esille keskijohdon – tuotanto- ja logistiikkajohtaja ja valmentajat – 
epäselvä rooli. Yritysjohdon mukaan keskijohdon työtehtävät oli määritelty 
tarkoituksellisesti väljästi, tehtävien tarkempi sisällön katsottiin muotou-
tuvan käytännön kautta. Työntekijöiden näkemyksen mukaan työnjako ja 
vastuut olivat epäselviä mm. tuotannon ohjauksen ja alihankinnan osalta. 
Tuotannon häiriytyessä ratkaisuja ja vastuuta oli tapana siirtää osapuolelta 
toiselle. 

Alaiset toivat esille, että valmentajat muuttivat tuotantojärjestystä toi-
sinaan nopeassa tahdissa. Tiimit joutuivat muuttamaan koneiden asetuksia 
usein tämän johdosta. Muutokset turhauttivat heitä ja heidän näkökulmas-
taan tuotannon ohjaus näyttäytyi aika ajoin mielivaltaiselta. Työntekijöillä 
ei ollut tietoa tuotannon kokonaistilanteesta. Valmentajat olivat vastuussa 
tuotannosta ja heillä oli tämä tieto hallussaan. Valmentajat puolestaan sa-
noivat olevansa ristipaineiden alaisina ohjauskeskuksen ja asiakkaiden sekä 
toisinaan omien myyntipäälliköiden esittäessä omia vaatimuksiaan toimitus-
ajoista. Valmentajien ja alaisten näkökulmat törmäsivät toisiinsa aika ajoin. 
Vuosien mittaan molemmille osapuolille oli kertynyt sen seurauksena ”pitkä 
syntilista”, vanhat kaunat nousivat herkästi esille kriisitilanteissa. 
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Ongelman lähtökohta saattoi olla organisaatiorakenteessa ja työjaossa, 
Clash Oy:n perusrakenteet ja -prosessit eivät toimineet tehokkaasti. Yritys 
joutui käyttämään aikaa epäselvyyksien ja niistä johtuvien ristiriitojen selvit-
tämiseen. Valmentajat ja alaiset totesivat usein haettavan mieluummin syylli-
siä kuin pyrittävän ratkaisemaan käsillä olevaa ongelmaa. Kyseiset tilanteet ja 
niiden taustalla olevat ongelmat toistuivat viikoittain, ne vaikuttivat negatii-
visesti yrityksen suorituskykyyn ja toimitusvarmuuteen. 

Tiimien keskinäiset suhteet vaihtelivat riippuen tuotantotilanteesta. 
Työntekijät kertoivat ristiriitoja aiheuttavan tilanteet, joissa komponentteja 
ei saada ajoissa seuraavalle tiimille. Usein siitä seurasi kumulatiivisia vaiku-
tuksia siten, että komponentit ruuhkautuivat yhteen tai useampaan tiimiin. 
Tiimien mukaan seuraavien tuotteiden valmistus ”tuli päälle” ja toimitukset 
viivästyivät. Tuotantoa täytyi muuttaa uudelleen ”lennossa” ja toimitusvar-
muus laski. Pysyvä jännite näytti olevan muiden tiimien ja tuotantoprosessin 
loppuosan tiimien välillä. Alkuosan tiimit katsoivat, että tuotantoprosessin 
loppuosa ei täyttänyt omia velvoitteitaan. Tiimien sisällä ei ilmennyt vakavia 
yhteistyöongelmia. 

1.2.3 Yritysjohdon konsensus-ajattelu
Yritysjohdon ja YT-ryhmän välillä keskusteluja käytiin säännöllisesti. Ko-
kouksia on pidetty myös silloin, kun toinen osapuolista on katsonut sen tar-
peelliseksi. Tätä menettelyä oli sovellettu noin kymmenen vuoden ajan Clash 
Oy:n siirryttyä lean-tuotantoon ja samassa yhteydessä henkilökohtaisesta 
urakkapalkkauksesta tiimipalkkaukseen. YT-ryhmä oli käyttänyt runsaas-
ti aikaa neuvotellessaan tiimipalkkaukseen siirtymisestä. Kysymyksessä oli 
merkittävä muutos ja se kosketti syvällisesti yritystä ja henkilöstöä. Kaikki 
katsoivat, että siihen käytettiin kohtuuttomasti resursseja – satoja tunteja ja 
kymmeniä kokouksia runsaan vuoden aikana. Tuotannon muuttaminen tii-
miorganisaatioksi koki myös vaikeuksia. Siirtymää yritettiin toteuttaa ensin 
koeluonteisesti, kuten YT-ryhmässä oli sovittu, mutta siinä epäonnistuttiin 
henkilöstön kieltäytyessä siitä. Kesti useita vuosia ennen kuin uudistukset 
saatiin toteutettua ja viimeisinä keinoina olivat olleet yritysjohdon keskuste-
lut suoraan työntekijöiden kanssa.

Toimitusjohtaja ja henkilöstö katsoivat tiimipalkkauksen sinänsä oikeak-
si ratkaisuksi yrityksen tulevaisuuden varmistamiseksi, mutta toteutustapa 



22  ◆  Aarne Kilpimaa

sai kritiikkiä. Haastateltavien mukaan syynä oli, että henkilöstön kanssa ei 
ollut laajemmin keskusteltu päätöksistä. YT-ryhmä ei ollut siinä suhteessa 
tarpeeksi laaja kokoonpano riittävän yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. 
Toimitusjohtajan mukaan siitä lähtien oli kiinnitetty huomiota henkilöstön 
näkökulmiin vaikeita asioita ratkottaessa. Tapahtumat olivat piirtyneet yri-
tyksen kollektiiviseen muistiin, tältä osin menneisyyden tapahtumat näkyi-
vät Clash Oy:n nykypäivässä ja organisaatiokulttuurissa. Nämä merkittävät 
tapahtumat yrityksen historiassa saattoivat muodostaa pohjan yritysjohdon 
omaksumalle konsensus-ajattelulle. 

Konsensusajattelua kuvastui Clash Oy:n toimintatapana siten, että vai-
keista asioista ja ongelmista pyrittiin saavuttamaan yksimielisyys ennen 
päätöksentekoa. YT-toiminta oli monipuolista ja YT-ryhmällä oli keskeinen 
rooli tehtäessä yritystä koskevia päätöksiä. Äänestysmenettelyä ei ollut tarvit-
tu käyttää. Ongelma saattoi piillä siinä, että asiat tulivat nimenomaan edus-
tuksellisten toimijoiden kautta laajempaan käsittelyyn. Kyseinen menettely 
ja organisaatiorakenne saattoivat estää joidenkin asioiden tai joidenkin hen-
kilöiden asioiden esille tulon. Henkilöstöllä taas ei ollut suoraa ja välitöntä 
väylää osallistua päätöksentekoon.

Konsensus salli työntekijöiden puheet, yksilöt kertoivat suoraan, miten 
asiat olivat yrityksessä. Konsensuksen kääntöpuoli oli taipumus välttää sel-
laisten asioiden ottamista esille, jos oli ennakoitavissa, että yksimielisyyteen 
ei päästä. Puuttumattomuus epäkohtiin ja puhumattomuus epäkohdista ja il-
menivät usealla tavalla. Jaetut uskomukset aiheuttivat yhteisen vaikenemisen 
ja sen myötä soveltamiskuilun. Dialogiharjoituksissa käytiin useita keskuste-
luja siitä, miksi samat ongelmat ja ristiriidat toistuivat vuodesta toiseen. Ku-
vioon 3 on koottu niitä puheita, joita esitettiin henkilöstön haastatteluissa.
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Clash Oy:ssä oli runsaasti defensiivisiä piirteitä, yrityksen ongelmat olivat jo-
kaisen tiedossa. Kaikkien tiedossa oleviin epäkohtiin ei haluttu puuttua, kos-
ka se olisi johtanut ristiriitoihin. Ongelmallisten asioiden välttäminen johti 
puhumattomuuteen ja ongelmien pahenemiseen. Defensiivisyyttä eli itsen 
puolustamista ilmensi myös omien virheiden peittely ja muiden syyttely, mikä 
näkyi erityisesti toistuvina ongelmina tuotannossa. Ongelmien syyt löytyivät 
yrityksen sisältä joko muista tiimeistä, työntekijöistä ja toimintatavoista tai 
kokonaan yrityksen ulkopuolelta kuten alihankkijoiden toiminnasta. Defen-
siivisyyttä korostivat keskijohdon ja alaisten väliset ristiriidat ja ongelmien 
ottaminen esille olisi merkinnyt ristiriitojen kärjistymistä. Tämä oman itsen 
suojeluun liittyvä haaste liittyi myös itse kehitysprosessin toteuttamiseen. 
Toinen merkittävä seikka oli, että useista yrityksistä huolimatta ongelmia ei 
ollut onnistuttu ratkaisemaan, kun konsensusta ei ollut saavutettu. Näytti il-
meiseltä, että osa henkilöstöstä oli turhautunut tilanteeseen ja oli omaksunut 
”mikään ei muutu -asenteen”. 

Tilanteeseen liittyi haaste, miten rikkoa vallitsevat uskomukset ja niistä 
seuranneet sisäiset käytännöt, jotka näyttivät johtavan toistuviin ongelmiin. 
Siihen liittyi kysymys, miten henkilöstö sisäistää Clash Oy:n uuden strate-
gian ja kuinka se voidaan toteuttaa. Tulevat kehitystoimenpiteet tarkoittivat 
henkilöstön siirtymistä ns. omalta mukavuusalueelta epämukavuusalueelle, 

Kuvio 3. Clash Oy:n toistuvat ongelmat
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mikä taas merkitsi poisoppimista vanhoista toimintamalleista ja uusien toi-
mintatapojen omaksumista, kuvio 4.

1.3 Henkilöstön hajanaisuus
Yrityksestä erottui neljä henkilöstöryhmää: sitoutuneet, hiljainen enem-
mistö, yksilösuorittajat ja vastustajat. Sitoutuneita työntekijöitä työskenteli 
jokaisessa tiimissä. Heitä oli noin kolmasosa tuotannon henkilöstöstä. Eräs 
tiimi näytti kokonaisuudessaan muodostuvan näistä yksilöistä. Tästä tii-
mistä työntekijät tulivat – yleisestä käytännöstä poiketen – toisten tiimien 
avuksi, kun tuotantoon muodostui ruuhkahuippuja. Heidän osallistumisen-
sa yhteisiin keskusteluihin oli aktiivista ja he tekivät aloitteita toimintojen 
kehittämiseksi. 

Henkilömäärältä suurin joukko muodostui hiljaisesta enemmistöstä. He 
eivät ensin vaikuttaneet oleva kiinnostuneita Clash Oy:n asioista. Kehitys-
projektin edetessä heidän osallistumisensa kasvoi. Dialogiharjoituksissa usea 
kehitysidea tuli juuri tältä ryhmältä. 

Oman kategoriansa muodostivat yksilösuorittajat. Heidän työpanostaan 
arvostettiin, yksilösuorittajien henkilökohtaiset arvot liittyivät yksin teke-
miseen. He olivat aikanaan sitoutuneet henkilökohtaiseen urakkapalkkauk-
seen, jonka mukaan ansion määrä riippui omasta työsuorituksesta. Tämä 

Tutut
käytännöt

Kuvio 4. Mukavuusalue
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toimintamalli ilmeni edelleen heidän puheissaan kaipuuna vanhoihin ”hy-
viin aikoihin”. Clash Oy:n kulttuurissa oli edelleen kerrostuma edellisestä 
toimintakulttuurista. Toisaalta heidän keskuudessaan ei ilmennyt myöskään 
vastustusta moniäänisiä työskentelytapoja kohtaan. Kehittämisprojektissa 
ammattitaidon laajentumistarpeet eivät kuitenkaan myöskään poistaneet yk-
silösuorittajien työpanoksen tarvetta.

Vastustajat olivat selkeästi havaittavissa oleva ryhmä. Heitä oli ainoastaan 
muutama henkilö. Siitä huolimatta heidän vaikutuksensa Clash Oy:n toi-
mintaan oli huomattava. Kehitysryhmän jäsenet saattoivat välittömästi ni-
metä nämä henkilöt. Jokaisen tiedossa oli, kuinka monta heitä oli ja keitä he 
olivat. Heidän työpanoksessaan, sikäli kun se liittyi perustehtävien hoitoon, 
ei ollut moitteen sijaa. Ongelmat olivat heidän asenteissaan. 

Muut työntekijät kärsivät vastustajien toiminnasta, joka aiheutti häiriöitä 
tuotantoprosessissa. Asetelma saattoi muiden ryhmien edustajat kaksoissi-
donnaisuuden kehään. Työntekijät halusivat olla lojaaleja työnantajaa koh-
taan, mutta yrittivät olla tai joutuivat olemaan lojaaleja sekä vastustajia että 
yritysjohtoa kohtaan. Vastustajat olivat sijoittuneet kahteen peräkkäiseen tii-
miin tuotantoprosessin loppuosassa. Tarvittaessa – huomatessaan asemansa 
uhatuksi – heidän vaikutuksensa ulottui koko yritykseen, kuten haastattelus-
sa kerrotusta tarinasta ilmenee: 

”Meillä toteutettiin esimies- ja henkilöarviointi pari vuotta sitten. 
Työntekijät antoivat nimettöminä kirjallisen palautteen esimiehistä ja 
johtajista. Jokaisessa tiimissä kunkin tiimin jäsen antoi samalla tavalla 
palautteen muista tiimin jäsenistä. Vastustajat käynnistivät kampan-
jan, jossa kaikkia kehotettiin antamaan toisistaan positiivinen palaute. 
Tämän vuoksi palautteilla ei ollut meille mitään arvoa, koko arviointi 
meni ihan läskiksi”. 

Työntekijät kertoivat joutuvansa paikkaamaan vastustajien laiminlyöntejä. 
Clash Oy:n tuottavuus ja toimitusvarmuus heikkenivät johtuen henkilöstön 
heikosta sitoutumisesta. Kehitysprosessin kannalta oleellinen kysymys oli, 
miten saada hajanainen henkilöstö ”puhaltamaan yhteen hiileen”.

Kehitysryhmässä eri ryhmiin sijoittuvat henkilöt löydettiin nimien tark-
kuudella, taulukko 1.
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toimintamalli ilmeni edelleen heidän puheissaan kaipuuna vanhoihin ”hy-
viin aikoihin”. Clash Oy:n kulttuurissa oli edelleen kerrostuma edellisestä 
toimintakulttuurista. Toisaalta heidän keskuudessaan ei ilmennyt myöskään 
vastustusta moniäänisiä työskentelytapoja kohtaan. Kehittämisprojektissa 
ammattitaidon laajentumistarpeet eivät kuitenkaan myöskään poistaneet yk-
silösuorittajien työpanoksen tarvetta.

Vastustajat olivat selkeästi havaittavissa oleva ryhmä. Heitä oli ainoastaan 
muutama henkilö. Siitä huolimatta heidän vaikutuksensa Clash Oy:n toi-
mintaan oli huomattava. Kehitysryhmän jäsenet saattoivat välittömästi ni-
metä nämä henkilöt. Jokaisen tiedossa oli, kuinka monta heitä oli ja keitä he 
olivat. Heidän työpanoksessaan, sikäli kun se liittyi perustehtävien hoitoon, 
ei ollut moitteen sijaa. Ongelmat olivat heidän asenteissaan. 

Muut työntekijät kärsivät vastustajien toiminnasta, joka aiheutti häiriöitä 
tuotantoprosessissa. Asetelma saattoi muiden ryhmien edustajat kaksoissi-
donnaisuuden kehään. Työntekijät halusivat olla lojaaleja työnantajaa koh-
taan, mutta yrittivät olla tai joutuivat olemaan lojaaleja sekä vastustajia että 
yritysjohtoa kohtaan. Vastustajat olivat sijoittuneet kahteen peräkkäiseen tii-
miin tuotantoprosessin loppuosassa. Tarvittaessa – huomatessaan asemansa 
uhatuksi – heidän vaikutuksensa ulottui koko yritykseen, kuten haastattelus-
sa kerrotusta tarinasta ilmenee: 

”Meillä toteutettiin esimies- ja henkilöarviointi pari vuotta sitten. 
Työntekijät antoivat nimettöminä kirjallisen palautteen esimiehistä ja 
johtajista. Jokaisessa tiimissä kunkin tiimin jäsen antoi samalla tavalla 
palautteen muista tiimin jäsenistä. Vastustajat käynnistivät kampan-
jan, jossa kaikkia kehotettiin antamaan toisistaan positiivinen palaute. 
Tämän vuoksi palautteilla ei ollut meille mitään arvoa, koko arviointi 
meni ihan läskiksi”. 

Työntekijät kertoivat joutuvansa paikkaamaan vastustajien laiminlyöntejä. 
Clash Oy:n tuottavuus ja toimitusvarmuus heikkenivät johtuen henkilöstön 
heikosta sitoutumisesta. Kehitysprosessin kannalta oleellinen kysymys oli, 
miten saada hajanainen henkilöstö ”puhaltamaan yhteen hiileen”.

Kehitysryhmässä eri ryhmiin sijoittuvat henkilöt löydettiin nimien tark-
kuudella, taulukko 1.
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TauluKKo 1. Henkilöstön jakautuminen ryhmiin

henkilöstöryhmät toimintatavat
vaikutukset 

käyttäytymiseen/ 
organisaatiokulttuuriin

vaikutukset 
tehokkuuteen

sitoutuneet
35 %

mielipidejohtajia muutoksen vetureita omis-
sa yksiköissä

tärkeä työpanos

yksilösuorittajat
15 %

vahva 
itseohjautuvuus

neutraali asenne tärkeä yksilöllinen 
työpanos

vastustajat
7 %

osa mielipide-
johtajia osa alaisia

defensiivisyys 
muutosvastarinta

yksikehäisen oppimisen 
vahvistuminen, konfliktit 
tuottavuuden esteenä

hiljainen 
enemmistö
43 %

kulkeminen muiden 
mukana

tasapainoilu defensiivisyy-
den ja yhteisiin asioihin 
sitoutumisen välillä

kaksoissidonnaisuuden 
haaste: lojaalisuus 
työnantajaa ja/tai 
vastustajia kohtaan

1.4 Clash Oy:n hallitsevat tunnuspiirteet
Clash Oy:n hallitsevat tunnuspiirteet ilmenivät toimintatapoina, joiden seu-
raukset olivat lähes kaikkien toimintojen osalta sekä positiivisia että nega-
tiivisia. Tunnuspiirteet jaettiin viiteen ryhmään. Kehitysryhmä halusi, että 
yrityksen tunnuspiirteistä tehdään mahdollisimman kattavat, joten mukaan 
otettiin runsaasti ajatus- ja toimintatapoja ja niiden seurauksia. Kehityspro-
sessin kannalta olisi riittänyt pienempi määrä luokiteltuja ajatustapoja. Esi-
merkiksi yritysjohdon demokraattinen johtamistapa ja konsensus sekä niistä 
johtuvat seuraukset olivat lähellä toisiaan. Molemmat ominaisuudet saattoi 
kuitenkin havaita yrityksen toimintatavoista. Hankaluutena oli, että aineis-
tosta havaitut toimintatavat heijastivat useita hallitsevia muuttujia. Tilanne 
oli samanlainen toimintatapojen ja seurausten välillä. Seurauksista esimer-
kiksi toistuvat ongelmat saattoivat johtua suojelun ohella tiimien autonomi-
sesta asemasta, riittämättömästä tietämyksestä yrityksestä, ja monista muista 
toimintatavoista. 

Tehty ryhmittely ei ole siinä mielessä tarkka, että yksi osa-alue sulkee muut 
ilmiöt ulkopuolelleen, vaan ne liittyvät toisiinsa. Ajatus- ja toimintatapoja ja 
niiden seurauksia ei pyritty erittelemään tarkasti toisistaan. Esimerkiksi ar-
vostuksen voidaan katsoa olevan seuraus demokraattisesta johtamistavasta 
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tai päinvastoin. Tarkka analysointi olisi vienyt kohtuuttomasti aikaa, sitä oli-
si voinut jatkaa loputtomasti, eikä lopputuloksen oikeellisuudesta olisi ollut 
varmuutta. Kehitysprosessin kannalta keskeiset löydökset olivat yritysjohdon 
demokraattinen johtamistapa ja pyrkimys konsensukseen ennen päätöksen-
tekoa sekä henkilöstön itseohjautuvuus, taulukko 2. Clash Oy:n paikalliset 
piirteet.

TauluKKo 2. Clash Oy:n paikalliset piirteet
ajatustavat toimintatavat seuraukset

henkilöstön 
itseohjautuvuus

yritysjohdon 
demokraattinen 
johtamistapa

konsensus

mukavuusalue

henkilöstön 
hajanaisuus

itseohjautuvat tiimit

tiimien autonominen asema

vähäinen tietämys yrityksen 
toiminnan kokonaisuudesta

monipuolinen YT-toiminta

tärkeistä asioista yksimielisyys 
ennen päätöksentekoa

ongelmallisten asioiden 
välttäminen

omien virheiden peittely ja 
muiden syyttely

neljä henkilöstöryhmää

tottumus ja kyky oman tiimin kehitystyöhön

yksilöiden laaja toimintavapaus ja vastuu

ensisijainen sitoutuminen omaan tiimiin
keskijohdon ja alaisten jännittyneet suhteet

henkilöstön arvostus työnantajaa kohtaan, 
vähäinen vaihtuvuus, valmius ylitöihin

yritysjohdon ja henkilöstön keskinäinen 
arvostus

puhumattomuus epäkohdista, puuttumatto-
muus epäkohtiin

heikko tuottavuus ja toimitusvarmuus

toistuvat ongelmat

Ryhmittely perustui syy–seuraus-suhteisiin. Kausaalisen ajattelun ongelma 
on kuitenkin, että se antaa kovin kapean kuvan yrityksestä. Organisaatiot si-
sältävät kuitenkin laajan sosiaalisen verkoston ja verkoston kanssakäymisen. 
Clash Oy:n kehittymisen kannalta oli tärkeää saada ryhmät keskustelemaan 
keskenään ja sopimaan sekä yhteisistä menettelytavoista että konkreettisista 
ratkaisuista yrityksen muutoksen toteuttamiseksi. Yrityksen vahvuudet an-
toivat siihen mahdollisuuden.
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2 Yrityksen sisäisen 
yhteistyön rakentuminen

2.1 Vanhojen toimintamallien kyseenalaistaminen
Clash Oy:n vahvuuksina nousivat esille henkilöstön itseohjautuvuus, yri-
tysjohdon demokraattinen johtamistapa ja konsensus. Nämä ominaisuudet 
osittaisista sivuvaikutuksista huolimatta olivat kantaneet yrityksen sen koh-
taamien vaikeuksien yli. Tuotannon organisointi tiimeiksi, lean-tuotannon 
käynnistäminen ja tiimikohtaisen palkkaukseen siirtyminen olivat esi-
merkkejä onnistuneista toimenpiteistä, joilla Clash Oy oli menneisyydessä 
voittanut kohtaamansa haasteet. Nämä vaativat ratkaisut yritys oli kyennyt 
toteuttamaan – yritysjohdon ja työntekijöiden välisissä suorissa neuvotte-
luissa – demokraattisen johtamistavan avulla ja pyrkimällä konsensukseen. 
Yrityksen nyt ollessa jälleen strategisen uudistumisen vaiheessa vahvuudet 
tarjosivat väylän hyödyntää yrityksen historiassa toimineita ratkaisumalleja. 

Kehitysryhmän jokainen jäsen näki yrityksen tilanteen ja myönsi ongel-
mat: Tiimien väliset raja-aidat, puutteelliset prosessikuvaukset, niukkaan 
tietoon perustuvat yksilöiden näkemykset, keskijohdon ja tiimien väliset 
ristiriidat, defensiivisyys, toistuvat ongelmat ja henkilöstön hajanaisuus. 
Clash Oy:n tuottavuus ja toimitusvarmuus eivät olleet riittävän korkealla 
tasolla. Kehitysryhmä katsoi, että ongelmaorientoitunut lähestymistapa ei 
kuitenkaan ratkaise yrityksen strategisia ongelmia, vaan ryhmä halusi konk-
reettisia toimia tuotannon kehittämiseksi. Yrityksen demokraattinen joh-
tamistapa ja konsensus antoivat mahdollisuuden parantaa yrityksen sisäistä 
yhteistyötä ja itseohjautuvuus viittasi henkilöstön kykyyn osallistua yrityk-
sen kehittämiseen. 

Clash Oy:n historiaa ja nykyisyyttä käsittelevistä dokumenteista ei löy-
tynyt viitteitä henkilöstön yhteistyöstä tai sosiaalisista käytännöistä. Clash 
Oy:n historiikki, vuosikertomukset, henkilöstökertomukset ja yrityksen 
nettisivujen materiaali kuvasivat yrityksen liikevaihdon ja henkilöstömäärän 
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kasvua ja yrityksen kykyä suunnitella ja valmistaa huipputuotteita. Clash 
Oy:n virallinen historiikki kertoi yrityksen pitkästä menneisyydestä, laaduk-
kaista tuotteista ja merkittävästä asemasta omalla teollisuudenalallaan: 

”Koko 1980-luvun loppu oli sekä konsernissa että Clash Oy:ssä juhlavaa 
aikaa. Yritys oli mukana useilla messuilla. Habitare-messuilla osas-
tomme sai paljon positiivista julkisuutta. Osallistuimme myös Milanon 
messuille. Tuotteemme herättivät paljon yleistä kiinnostusta. Voidaan 
sanoa, että ne olivat muotiasioita. Markkinat Euroopan maissa suosi-
vat tämänkaltaista tuotteita”.

Laadukkaiden tuotteiden avulla Clash Oy oli menestynyt kotimaassa ja 
kansainvälisesti. Yleensä yritysten viralliset historiat eivät ole niin auvoisia, 
kuin niiden esitteet antavat ymmärtää. Tästä heräsi kysymys, mitä oli ollut 
näiden onnistumisten taustalla henkilöstöhaastatteluiden tulosten ollessa 
ristiriidassa yrityksen virallisen totuuden kanssa. Organisaatioiden histo-
riat kirjoitetaan yleensä johtavassa asemassa olevin henkilöiden taholta ja ne 
saattavat heijastaa kapea-alaisesti yhteisön erilaisia näkemyksiä. Yksilöt ja 
henkilöstöryhmät kokevat organisaation tapahtumat kuitenkin omien ko-
kemustensa kautta. Käsitykset menneisyydestä voivat vaihdella aivan samoin 
kuin käsitykset organisaation toiminnan kokonaisuudesta. Kaikki eivät ky-
kene samaistumaan siihen perinteeseen, jota yrityksen johto vaalii, jolloin osa 
henkilöstöstä saattaa vieraantua työyhteisöstä. Koko henkilöstön sitoutumi-
nen yhteiseen tulevaisuuteen vaatii kuitenkin, että jokainen tuntee olevansa 
osa organisaation historiaa ja nykyisyyttä ja on siten valmis panostamaan sen 
tulevaisuuteen. 

Työntekijät ovat yleensä kahlittuina yritysten perinteisiin, jotka eh-
käisevät erityisesti johtamisen seurauksena alaisten omakohtaisia valintoja. 
Perinteiden murtaminen edellyttää yrityksessä ”kovettuneen perinteen möy-
hentämistä” ja esimiesten ja alaisten vapauttamista perinteiden taakasta. Se ei 
sinänsä tarkoita tuhoamista tai hävittämistä. Tavoitteena on kyseenalaistaa 
yrityksen ”nykypäivä” ja yrityksen vallitseva tapa ymmärtää omaa historiaan-
sa. Kriittinen suhtautuminen yrityksen menneisyyteen ja nykyisyyteen on 
siis eräänlaista ”pois-rakentamista”, joka avaamiensa uusien mahdollisuuksien 
takia on ennen kaikkea positiivinen prosessi. Yrityksen historian ja tulevai-
suuden ollessa läsnä nykyisyydessä on tärkeää hakea organisaation mennei-
syydestä onnistuneita ja yhteisöllisiä toimintatapoja. Mahdolliset unohdetut 
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käytännöt voivat tarjota yritykselle sille luontaisia ”uus-vanhoja” malleja on-
nistuneen tulevaisuuden luomiseksi. 

On yleistä, että organisaatiohistoriat ovat yksipuolisia kertomuksia yri-
tyksen aiemmasta menestyksestä. Toisenlainen tieto ei pääse niissä esille, 
sama koskee yritysten käytäntöjä. Verrattuna organisaation strategian sisäl-
tämään tietoon tai johtajien puheisiin paikallinen esimerkiksi tiimeissä tuo-
tettu tieto saattaa yleisen käsityksen mukaan olla laadullisesti alempiarvoista 
tietoa. Organisaatio hierarkioineen on jo sinänsä otollinen ympäristö puhe-
käytännöille, jotka ovat suosiollisia johtajille mutta epäsuosiollisia alaisille. 
Tässä yhteydessä puhekäytännöt tarkoittavat yritysten käytännöissä ilmene-
viä ja historiassa syntyneitä sääntöjä. Puhekäytännöt määrittävät sen mitä, 
miten ja millä oikeutuksella joku voi sanoa jotakin yrityksen asioista. Yrityk-
sissä johtajien mielipiteet sekä niiden esitystavat ovat tyypillisiä puhekäytän-
töjä. Ne rajoittavat alaisten puheita ja pakottavat alaiset alistumaan johtajien 
ja esimiesten puheiden mukaiseen toimintaan. Puhekäytännöt muokkaavat 
kohteensa eli yrityksen ja sitä koskevan ”virallisen totuuden”. Alaisten tietoa 
esimerkiksi yrityksen strategian suunnittelussa ei yleensä pidetä pätevänä. 
Näin tieto ja valta liittyvät puhekäytäntöihin, eikä alaisten omaksuma tieto 
pääse yritysten päätöksenteon tueksi. 

Yrityksen menneisyyteen on syytä suhtautua kriittisesti pyrittäessä ym-
märtämään sen nykyisyyttä. Organisaation nykyiset käytännöt perustuvat 
sen omaan historiaan, nykyisyys on saavutettu ainoastaan yhtenä mahdol-
lisuutena monista. Mikäli yrityksen kaikki äänet olisi sallittu, koko henki-
löstön edustama moniäänisyys olisi voinut tuottaa erilaisen nykyisyyden. 
Yhdenvertainen osallistuminen mahdollistaa erilaisten näkemysten kuule-
misen ja ymmärtämisen, jolloin kyseenalaistuvat nykyiset käytännöt. Tällöin 
henkilöstö voi nähdä uusia mahdollisuuksia organisaation yhteisen tulevai-
suuden rakentamiseksi. Alaisten ja johdon omaksuma tieto voivat sosiaali-
sessa vuorovaikutuksessa saattaa liikkeelle tätä vastaavan prosessin. Erilaiset 
ja yhdenvertaiset yksilöt saattavat rakentaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 
perustan organisaation muutokselle. Sen mahdollistamiseksi oli tärkeää tun-
nistaa Clash Oy:n historiasta viitteitä moniäänisistä käytännöistä sekä saa-
maan tietoa tällöin vallinneista olosuhteista. 

Haastatteluissa työntekijät kertoivat menneisyydestä tarinoita, joiden 
mukaan yritysjohto ja alaiset olivat satunnaisesti kokoontuneet yhteen ja 
keskustelleet yritykselle ja henkilöstölle vaikeista muutoksista. Tästä heräsi 
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ajatus herättää Clash Oy:n henkilöstö vallitsevaan tilanteeseen ja vaikuttaa 
yksilöiden motivaatioon osallistua kehitystyöhön. Kehitysryhmän yleiseksi 
mielipiteeksi oli muodostumassa käsitys, jonka mukaan yrityksen muutoksen 
toteuttamiseksi oli tarkoituksenmukaista saattaa Clash Oy:n henkilöstö kes-
kustelemaan keskenään konkreettisista kehityskohteista.

Koko henkilöstön havahduttamiseksi Clash Oy:n vakavaan tilanteeseen 
kehitysryhmässä päätettiin kertoa toimitusjohtajan ja pääluottamusmie-
hen toimesta yrityksen tilanne ja haasteet koko henkilöstölle. Clash Oy:tä 
oli kohdannut ”häiriötila”, ja tarkoituksena oli saada aikaan henkilöstön 
keskuudessa rakentava vuoropuhelu siitä, kuinka tästä mennään eteenpäin. 
Henkilöstön säännölliset vuoropuhelut saattoivat toimia häiriön luomisen, 
purkamisen ja uuden rakentamisen paikkoina. Häiriötilassa kartoitetaan 
organisaatiota ohjaavat lähtöoletukset, jotka ovat muuttuneet niin itsestään 
selviksi, että niitä ei enää kyseenalaisteta. Clash Oy:n tunnuspiirteet ja nykyi-
set käytännöt edustivat juuri kyseisiä oletuksia. Häiriötila voi olla kriittinen, 
se kiinnittää yksilöiden huomion niihin toimintatapoihin, jotka pitävät yllä 
esille tulleita yrityksen ominaisuuksia. Ulkopuolinen konsultti/tutkija ei tuo 
omia käsityksiään muutoksen veturiksi, vaan pikemminkin välineitä, joiden 
avulla henkilöstö itse kykenee uudistamaan käytäntöjään. Syntynyt asetelma 
voi johtaa uusien prosessien rakentumiseen ja vanhojen käytäntöjen purkau-
tumiseen. Clash Oy:ssä tavoitteena oli, että työntekijät itse energisoituvat 
miettimään ja keskustelevat, mitä tehdä, jotta yritys toimii paremmin. 

Vanhojen toimintamallien kyseenalaistamisen ja ”miettimisajan” jälkeen 
osallistujat käyvät vuoropuhelua ja mahdollisesti luovat näkemyksiä muu-
toksen toteuttamiseksi. Häiriötila luo organisaatioon ensin sekaannuksen ja 
antaa sen jälkeen paikallisten, tilannekohtaisten ja kulttuuristen käytäntö-
jen uudistua vuoropuhelun avulla. Osallistujien ei tarvitse paljastaa tai ky-
seenalaistaa omia syvällisiä ajattelutapojaan, mikä ei kuitenkaan estä niiden 
muuttumista kehitysprosessin aikana. Jo uhka niiden esilletulosta tai käsit-
telystä yhteisesti voi tuhota kehitysprosessin. Henkilöstön sisäinen vuoro-
puhelu valjastaa yrityksen resurssit toimimaan muutoksen hyväksi. Tällöin 
häiriötila ei ole uhka, vaan tilaisuus kääntää strategiset ongelmat yrityksen 
menestykseksi. Näiden syiden perusteella kehitysryhmä päätti etsiä yhteisöl-
lisyyteen viittaavia tapahtumia Clash Oy:n historiasta, jotta sisäiselle yhteis-
työlle löydetään yritykselle luontaiset toimintatavat. Tätä varten Clash Oy:n 
toimitusjohtaja ja pääluottamusmies laativat kertomuksen yrityksen histo-
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riasta ja kehityskulusta nykypäivään, jonka nimeksi annettiin Clash Oy:n 
tarina. 

2.2 Clash Oy:n tarina
Toimitusjohtaja Esko Mattila:

Tässä peilataan sitä, miten yritys on tullut tähän päivään tilanteeseen. 
Sen avulla voimme pohdiskella, minkälaisia ratkaisuja on tehty aiem-
min. Miksi niitä on tehty ja mitä ratkaisut ovat edellyttäneet. Menes-
tyäksemme myös tulevaisuudessa meidän on ymmärrettävä menneisyy-
temme. Olemme olleet aiemminkin tilanteessa, jossa tuotantoamme ja 
toimintaamme on muutettu markkinoiden kysynnän ja toimintaympä-
ristössä tapahtuneiden muutosten johdosta. 

Clash Oy:n perustajapariskunta myi yrityksen konsernille vuonna 
1985. Heidän ansiokkaan toiminnan kautta Clash Oy:n mallisto ja 
markkinointitapa olivat hyvin arvostettuja, erityisesti suunnittelijoi-
den keskuudessa. Tämä oli valtakunnallisestikin iso asia. Konsernin 
myynti oli aiemmin valittanut, että aina hävittiin kilpailussa muille 
alan yrityksille. Tämä johtui siitä, että konsernilla ei ollut myynnissä 
puutuoleja. Konsernissa syntyi suuria riemunkiljaisuja siitä, että kon-
serni osti Clash Oy:n. Myös kilpailijat reagoivat siihen, se oli muille iso 
haaste. Eräs tärkein kilpailija oli yksin hallinnut tätä osuutta kotimaan 
markkinoista. 

Tällöin puutuoli oli hyvin suosittu. Voidaan sanoa, että muoti suosi 
puutuolia. Saimme ison kokoluokan tilauksia. Eräs suuri kotimainen 
yritys tilasi pelkästään pääkonttoriinsa 2000 puutuolia. Tämä oli kon-
sernille tosi iso ja tärkeä asia. Tämä asetti yritykselle suuren haasteen. 
Oli omaksuttava uudenlainen markkinointikulttuuri ja vietävä sen sa-
noma myyjille, jotta Clash Oy:n myönteinen yritysimago voitiin säilyt-
tää. Aiemmin muutaman henkilön voimin toteutettu myynti oli suun-
tautunut lähes yksinomaan projektiluonteiseen toimintaan kotimaassa 
ja jonkin verran vientikauppaan. Nyt uudessa tilanteessa – myyjien 
lukumäärän monikymmenkertaistuessa – kalusteiden käyttökohteiden 
laajuus monipuolistui ja toimituserien koko kasvoi merkittävästi.

Suurin osa nykyisestä henkilöstöstä – noin 60 % – tuli Clash Oy:lle 
töihin näihin aikoihin (1986–87). Teimme jo silloin läheistä yhteistyötä 
paikallisen ammattikoulun kanssa. Yksittäinen työntekijä tuli ensin 
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harjoittelijaksi. Jos harjoittelussa yrityksen edustaja havaitsi harjoitte-
lijan omaavan kykyjä menestyä kyseisessä työssä, niin hänet pyydettiin 
sitten yritykseen vakituiseen työsuhteeseen. Valmistumisensa jälkeen ky-
seisen henkilön oli helppo aloittaa työt siinä tiimissä, johon hänet oli va-
littu. Näin on käynyt usean työntekijän kohdalla. Ensin on tutustuttu 
puolin ja toisin. Sen jälkeen työsuhteista on muodostunut pitkäkestoisia. 

Vuosina 1987–89 oli paljon suuria tilauksia. Samoihin aikoihin 
meillä oli myös todella pahoja toimitusongelmia. Silloin oli useita laa-
joja kotimaisia projekteja. Samaan aikaan vallitsi rakennusalan lakko. 
Se aiheutti ongelmia, minkä seurauksena toimitukset siirtyivät. Sitten, 
kun toimitukset purkautuivat, niin ne purkautuivat samaan aikaan. 
Silloin olimme todella suurissa vaikeuksissa toimitusaikojen kanssa. 
Selvisimme niistä kuitenkin.

Meidän mallisto oli silloin kapea. Tuotannon kannalta katsottuna 
me teimme erittäin pitkiä sarjoja. Olimme erittäin tehokkaita yksittäi-
sissä työvaiheissa. Tämän seurauksena henkilöstöömme on valikoitunut 
nimenomaan yksilösuorittajia. He ovat raudanlujia suorittajia. Siihen 
aikaan tehtiin urakalla ja vauhti oli kova. Silloin 80-luvun lopulla se 
oli se lääke, jolla pärjättiin. Meidän tehokkuutemme oli aika hyvällä 
tasolla. Siinä mielessä mallisto ei ollut liian laaja. 

Sitten tulimme 90-luvulle. Maassa oli lama, ehkä Suomen talous-
historian suurin lama. 1990–1991. Romahdukset olivat suuria. Myös 
emoyhtiössä mentiin todella syvälle. Clash Oy:n kohdalla lama näkyi 
luonnollisesti siten, että tilaukset pienenivät. Oikeastaan se keino, mil-
lä me tähän laman aiheuttamaan haasteeseen vastasimme, oli että me 
varioimme meidän tuotteita. Me teimme erilaisia sovelluksia meidän 
tuotteille. Otimme mm. tuotteiden petsaukset osaksi toimintaamme. 

Tilanne sai aikaan selkeän ristiriidan. Meidän tuotantotapamme 
oli sellainen, että tuotimme pitkiä sarjoja. Tällä tavoin kykenimme 
valmistamaan tuotteita tehokkaasti. Verrattuna muihin toimialam-
me yrityksiin selvisimme lamasta kohtuullisen hyvin. Toisaalta silloin 
emme voineet tehdä juurikaan kehittämistoimenpiteitä. Keskityimme 
silloin kunkin päivän teemaan ja leikkasimme kustannuksia. 

Samanaikaisesti tulimme siihen tulokseen, että muodin tyyli ja 
rakentamisen tyyli olivat muuttuneet. Markkinoille tuli 1990-luvulla 
metallijalkaisia tuoleja laajemmin. Puutuolien käyttö konttorimiljöös-
sä väheni ja loppui lähes kokonaan. Me olimme tehneet tuotekehitystä 
voimakkaasti. Kävimme paljon sisäistä keskustelua ja puhuimme ns. 
K-malliston varjosta. Esitimme useille suunnittelijoille, että tarvitsem-
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me uuden K-malliston. Teimme useita yrityksiä saadaksemme uuden 
tuolimallin markkinoille, mutta kaikki yritykset epäonnistuivat totaa-
lisesti. Emme saaneet mitään aikaiseksi. Ehkä onnistuimme parhaiten 
P-tuolin lanseerauksessa. Se tehtiin itse asiassa vastoin sitä, mitä meil-
tä emoyhtiössä odotettiin. Näin saimme kuitenkin vihjeen siitä, mitä 
markkinat vaativat. Aloimme lisätä valmistusta istuinkuppien kohdal-
la. 

Tämä oli siis sellainen aikakausi, joka alkoi noin 1985 ja päättyi 
90-luvun puoliväliin.

Luottamusmies Esa Toisjoki: 
Työntekijän näkökulmasta työnteko 80- ja 90-luvun taitteessa oli paljol-
ti fyysistä suorittamista. Sieltä tuli aina se ykkösen ja kolmosen jalkaka-
sa ja niitä sitten kasattiin ja verhoiltiin. Sieltä tuli aina uusi jalkakasa, 
eikä tarvinnut paljon miettiä päivämääriä, eikä paljon muutakaan. 
Tuotantomäärät olivat valtavat. Minulla on sellainen muistikuva, että 
kolmosia meni noin 13 000 yksikköä vuodessa. Ykkösiä teimme noin 20 
000 yksikköä ja kakkosia noin 15 000 yksikköä vuodessa. Niitä tehtiin 
todella paljon. Eli yhteensä noin 45 000 yksikköä vuodessa. Viime vuon-
na (2006) teimme noin 60 000 yksikköä vuodessa. Tämä antaa kuvan 
tilanteesta. 

Se muutos, mikä nyt on ollut – niin sanotaas niinku – ihmisten 
työtehtävät ovat muuttuneet. Se ei ole enää sitä pelkästään fyysistä suo-
rittamista. Se on nyt – sanotaan – aikataulujen vahtimista, sanotaan 
tiimityön opettelua, sanotaan tiimien välistä yhteistyötä ja vuoropuhe-
lua, mistä ne kappaleet tulevat, että saadaan toiminta pyöriin. Laman 
aika muutti toimintatyyliä. Että sanotaan, että 90-luvun lopussa niillä 
vanhoilla resepteillä ei olisi enää pärjännyt. 

Toimitusjohtaja Esko Mattila:
Suomen alkaessa nousemaan lamasta niin myös emoyhtiö alkoi 1994–
1995 päästä pinnalle. Me selvisimme lamasta hyvin, mutta poljimme 
vuosikymmenen puolivälissä paikallamme. Tulos meni ’pakkasen puo-
lelle’. Se johtui siitä, että me räätälöimme tuotteemme selvitäksemme 
laman yli. Meidän koneistomme ja tuotantotapamme taas eivät vas-
tanneet räätälöidyn tuotannon vaatimuksia. Toisaalta markkinat 
eivät maksaneet sitä hintaa, joka meidän olisi pitänyt saada. Vuonna 
1996 Clash Oy:n hallituksen kokouksessa kävimme läpi budjettiproses-
sia. Näytti siltä, että meillä ei ollut paljoakaan eväitä jatkon suhteen. 
Konsernin toimitusjohtaja totesi tilanteen olevan nyt senkaltaisen, että 
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näin se ei voi jatkua. Clash Oy on liian pieni yksikkö, se ei vastaa sitä, 
mitä tarvitaan ja tulos on miinusmerkkinen. Tätä ei voida hyväksyä. 
Jatkaminen ei kaikista tehdyistä toimenpiteistä huolimatta näyttänyt 
mahdolliselta. 

Totesimme yrityksessä, että asia on selvä. Koko homma loppuu, ellei 
toiminnassa tapahdu muutosta. Aloimme miettiä vuonna 1996 meidän 
strategiaa. Meidän strategia oli ennen sitä kirjoitettu hyvin yksiselit-
teisesti: Clash Oy on konsernissa muotopuristeiden ja komponenttien 
toimittaja. Markkinat eivät halunneet enää laajassa mittakaavassa 
puuperäisiä tuotteita. Me olimme olleet siihen saakka tuotantoperäinen 
yritys. Olimme tehneet niitä tuotteita, mitä meidän ”mylly” pystyi tuot-
tamaan. 

Tässä tilanteessa lähdimme siitä, että meidän tulee muuttaa totaa-
lisesti yrityksen strategia. Meidän täytyy tyydyttää asiakastarpeet jotta 
olemassaolomme on turvattu. Lähtökohta oli siis se, että meidän täytyy 
tuottaa tuotteita, joita asiakkaat ja markkinat haluavat. Vuonna 1997 
tammikuussa pohdimme konsernin toimitusjohtajan kanssa, että nyt 
on äkkiä tehtävä jotakin. Meillä ei ole enää paljon aikaa. Tuotesuun-
nittelussa olimme epäonnistuneet useita kertoja 1990-luvulla. 

Teimme erittäin tarkan briefin siitä, mitä me tarvitsemme. Meillä 
oli siitä selkeä näkemys. Olimme myös 90-luvulla panostaneet vientiin 
ja olimme luoneet ulkomailla kontaktiverkoston. Tiesimme, mitä vien-
tiasiakkaat tarvitsevat. Sen jälkeen käännyimme erään suunnittelijan 
puoleen. 

Suunnittelija tuli luoksemme 6 viikon kuluttua. Hänellä oli eh-
dotus uusista tuoleista. Totesimme sen hyväksi ja vastaavan sitä, mitä 
tarvitsimme. Teimme’ protot’. Siihen aikaan olimme jo hiukan harjoi-
telleet istuinten puristamista. Tässä mallissa oli myös uusia haasteita. 
Tuotetta kehitettiin niin, että se lanseerattiin syyskuussa 1997 Habi-
tare-messuilla. Eli siitä, kun brieffi oli annettu, kului 9 kuukautta ja 
tuote oli valmis sekä myyntikunnossa. Siitä lähti taloudellinen nousu 
liikkeelle. 

Konsernin myyntikoneisto alkoi enemmän kiinnostua meidän 
uusista tuotteista. Kun puutuolien myynti ei ollut käynyt ja muualla 
myynti kävi, niin sovimme, että Clash Oy ottaa sen omiin käsiinsä ja 
rupeaa myymään sitä suoraan, kun se ei emoyhtiötä kiinnostanut. Tar-
kemmin sanottuna emoyhtiöllä oli niin paljon toimistokohteista, että 
se ei ehtinyt tekemään näitä kohteita. Se oli syy, jolloin jouduin esit-
tämään kysymyksen että, jos halutaan olla mukana sosiaalisektorilla 
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mukana, niin ainoa tapa tehdä se on, että Clash Oy ottaa sen omiin ho-
teisiinsa. Tämän seurauksena lähdimme turvaamaan puutuote-mallis-
ton ja K-malliston myyntiä. Saimme siihen oman myyntikoneiston rin-
nalle. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että aloimme toimia enemmän 
asiakaslähtöisesti eli uuden strategiamme mukaisesti. Tämä oli silloin 
1990-luvun lopulla välttämätöntä.

P-mallisto myi hyvin. Saimme tilanteen omalta osaltamme kään-
nettyä. Samanaikaisesti, kuten aiemmin totesin, meidän tämä tuotta-
misen tapa oli kerta kaikkiaan konkurssissa. Ristiriita sen välillä, mitä 
tuli asiakaspintatarpeista ja miten me toimimme, oli totaalinen. Sii-
tä syystä lähdimme tiimi tuotantoon. Enää äärettömän tehokas pitkä 
sarjatuotanto ei kantanut vaan meidän piti vastata markkinoille asia-
kaspalvelulla ja joustavuudella. Meidän piti muuttaa tuotantotapa ja 
lyhentää sarjoja. Siinä onnistuimme mielestäni erittäin hyvin. 

Strategian muutos merkitsi tuotannossa sen voimakasta kehittä-
mistä ja siirtymistä sarjavalmistuksesta ns. lean-tuotantoon. Samalla 
siirryimme urakkatyöstä tiimityöhön. Tuottamisessa otettiin käyttöön 
imuohjaus ja tilauskohtainen toiminta.

Kävimme pitkiä keskusteluja luottamusmiesten kanssa palkkaus-
järjestelmän muuttamisesta urakkapalkasta tiimipalkkaukseen. Kes-
kustelimme asiasta varmasti satoja tunteja siitä, mikä on se tapa, jolla 
se muutetaan. Asiaa jauhettiin vuosi ja pidimme asiasta kymmeniä ko-
kouksia. Yritimme löytää ratkaisua. Ymmärrän, että jokaiselle palkka 
on tärkeä. Asia ratkesi vasta sitten, kun keskustelimme suoraan hen-
kilöstön kanssa. Päädyimme sitten henkilökohtaisten osaamisalueiden 
kautta tiimikohtaiseen palkkaratkaisuun. Se oli henkilöstölle varmasti 
raskas prosessi niin kuin myös yritykselle. Se palkkajärjestelmä, johon 
päädyimme taas tuki sitä markkinavaadetta, mitä meillä oli haastee-
na. Me saimme asetettua tuotantokoneiston tukemaan sitä, mitä meiltä 
edellytettiin markkinoilla. 

Luottamusmies Esa Toisjoki:
Tuohon lisäisin vielä sen verran, että eräs tekijä, mikä vaikutti tiimiyt-
tämiseen ja palkkajärjestelmän muutokseen oli se, että 6 kuukauden 
aikana tehtiin 1,8 Mmk:n tappio. Jotenkin sitä tulosta saatiin loppu-
vuodesta vähän parannettua. Henkilöstön keskuudessa alkoi olla jo pa-
niikkia. Vaikka jalat olivat silloin syvässä suossa, niin aina me sieltä 
kuitenkin noustiin jollakin konstilla. 
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Toimitusjohtaja Esko Mattila:
Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että tämä uusi strategia myös tuo-
tantopuolella antoi paljon vapauksia. Sieltä on tullut paljon hyviä 
tuotteita. Haluan nostaa kaikesta huolimatta tuon A:n esille. Se oli 
vaikea projekti, mutta siinä se peruslähtökohta, minkä takia se on meil-
le äärimmäisen tärkeä. Se oli meille tuote, jonka avulla me pääsimme 
kansainvälisesti näkyviin. Me panostimme siihen paljon ja yrityskuvan 
nostamiseen. Tämän seurauksena saimme aika hyvän vientiverkoston 
syntymään. Minä väitän, että se on hyvin paljon sen tuotteen ansio-
ta. Ei niin, miten se myi vaan miten se tehtiin. Ulkopuoliset diilerit ja 
suunnittelijat näkivät meidän rohkeutemme. Me olimme aika rohkei-
ta. Me otimme aikamoisia riskejä silloin, kuitenkin sellaisia hallittuja 
riskejä. Me olimme kasvu-uralla, mitä konsernin johtaja oli edellyttä-
nyt. Meidän kasvumme ylsi 20–30 % monena vuotena peräkkäin. Tosin 
meidän tavoitteemme oli aina hiukan korkeammalla kuin se mihin 
pääsimme. Kasvumme alkoi -97 ja jatkui hyvin samantyyppisenä sinne 
vuoteen 2004 saakka. 

Vuonna 1997 meillä oli tosiaan yrityksessä isoja muutoksia. Niin 
kuin minä olen monta kertaa todennut; se on suuri muutos, kun yksi-
löurheilusta siirrytään joukkueurheiluun. Niin kuin sanottu meidän 
kulttuuri ja historia oli se, että olimme tottuneet pitkän sarjan henki-
lökohtaisen maksimoinnin tekemiseen. Se tuotanto oli silloin 90-luvun 
alussa äärettömän tehokasta.

Sitten siirryttiin tällaiseen joukkue- eli tiimitoimintaan. Se siirty-
minen ei ollut helppoa. Ensin puhuimme solutuotannosta. Sovimme 
YT-ryhmässä, että aloitamme solutuotannon koeluontoisesti puristuk-
sessa ja koneistuksessa. Oli sovittu, että aloitamme maanantaina. Kun 
maanantai-aamu tuli niin porukka sanoi, että ei aloiteta. Siinä oli 
silloin varmasti vääränlaista ajattelua. Ymmärrän sen hyvin, että se 
ei ole helppoa. Me emme siitä huolimatta luopuneet ajatuksesta. Var-
masti silloin olimme tehneet paljon virheitä, kun emme päässeet siihen 
solutuotantoon. Siinä oli varmasti palkkaukseen liittyviä auki olevia 
asioita. Sitten totesimme YT-ryhmässä, että solutuotannolle pannaan 
” henkselit” päälle, mutta ajatusta ei unohdeta. Minulla on sellainen 
muistikuva, että otimme aikalisän. Siinä tuli ne lean-touhut jossakin 
määrin mukaan.

Se perusvirhe siirtymisessä tiimitoimintaan oli, että porukkaa ei ol-
lut valmennettu ollenkaan. Me olimme YT-ryhmässä miettineet aivan 
oikein, että meidän täytyy muuttaa toimintatapaa. Mutta me emme 
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olleet laajemmin keskustelleet siitä henkilöstön kanssa. Emme olleet 
kouluttautuneet siihen. Ei tuollaisen muutoksen tekeminen käy niin, 
että siitä keskustellaan vain pienessä porukassa. Ei se toimi niin. Kyllä 
siitä oli minulle se opetus, että paljon laajemmin pitää keskustella. Yri-
tyksessä täytyy löytää laaja yhteisymmärrys porukassa, jotta muutoksia 
pystytään tekemään.

Luottamusmies Esa Toisjoki:
Me olimme Eskon kanssa esittelemässä Clash Oy:n toimintaa. Siellä oli 
200–300 henkilöä eri yrityksistä kuuntelemassa. Kyllä siellä osa ihmisis-
tä pani meidät ihan ” hullujen kirjoille”, että ei tuollaiset systeemit voi 
pelaa ollenkaan, että se on ihan mahdottomuus. Kyllä ne sitten alkoivat 
uskoa pikku hiljaa, kun selvitimme, kuinka ne asiat oikein on. Sano-
taan, että siellä oli aika monessa firmassa niin kuin vanhakantaisia 
käsityksiä kuitenkin niinku asioista.

Toimitusjohtaja Esko Mattila:
Virallinen oppi tiimitoiminnasta on se, että on tiimit tarvitsevat 
team-leaderit. Sitä mekin ensin yritimme ensin. Ajoimme aikaisemmin 
sitä käsitystä, että otamme käyttöön team-leaderit. Porukka ei kuiten-
kaan hyväksynyt sitä. Siten päädyimme YT-ryhmässä, että menemme 
tähän ns. jaetun vastuun malliin. Vastuut jaettiin tiimeissä useille 
työntekijöille. Tämä oli se kohta, josta asiantuntijat sanoivat, että se ei 
voi toimia noin. Me olemme kuitenkin omasta mielestämme onnistu-
neet tällä omalla tiellämme. Olemme päässeet itseohjautuvuuden kans-
sa paljon eteenpäin tiimeissä. Paljon on toki vielä myös tehtävää tällä 
saralla. 

Samaan vaiheeseen liittyvät näiden ulkopuolisten sertifikaattien 
hankinta. ISO-laatujärjestelmän ja ympäristöjärjestelmän sertifikaa-
tit saavutimme. Toimintaa siis kehitettiin niiden avulla. Mallistom-
me kasvoi laajasti. Oikeastaan TYKE 2 ja Investors in People -projekti 
vuonna 2002–2003 ovat olleet toiminnan kehittämisen kannalta mer-
kittäviä. Kuten sanottu olimme onnistuneet tiimitoiminnassa kohtuul-
lisen hyvin. Henkilöstö ei kuitenkaan vielä ollut riittävästi mukana 
strategiasta johtuvien toimintasuunnitelmien toteuttamisessa. 

Vuonna 2002 alkupuolella Kauppalehteä lukiessani huomasin, 
että Investors in People:sta oli lyhyt artikkeli. Ajattelin, että olisikohan 
tuosta meillä käyttöä strategian jalkauttamiseen. Sitten tartuin puhe-
limen kampeen ja aloin siitä Kilpimaalle soittamaan. Siitä lähti sitten 
IIP-projekti liikkeelle. Siinäkin me olimme pilottiyrityksiä Suomessa. 
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Saimme projektissa vietyä meille tärkeitä asioita eteenpäin taas seuraa-
valle portaalle. Siinä yhteydessä, kun ulkopuolinen arvioija Englannis-
ta arvioi toimintamme saatoimme todeta, että emme me ihan huonoja 
voi olla. 

Yrityksen kehittäminen on ollut käytännössä jatkuvaa. Saatoimme 
vetää useita kehityshankkeita samanaikaisesti. Nyt olemme tarkoituk-
sella vetäneet viime vuoden vähän henkeä. Toisaalta haluan antaa ai-
kaa konsernin muutosten paikalleen asettumiselle. Uskon, että konser-
nissa tehtyjen strategisten muutosten seurauksena tilanne on tältä osin 
nyt jäädytetty muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Nyt tehdään töitä näis-
tä lähtökohdista. Clash Oy:n rooli on olla erikoistuotetehdas ja audi-
torioiden vetovastuutehdas. Siihen haasteeseen meidän on vastattava. 
Voi sanoa, että tämä toinen periodi on muutama vuosi sitten johtanut 
siihen, että on tällainen konsernikeskeinen ajattelu. 

Luottamusmies Esa Toisjoki:
Verratessani työnantajaani muihin yrityksiin, joista olen luottamus-
tehtävieni kautta kuullut, kuvailisin Clash Oy:tä kyllä moderniksi 
työnantajaksi. Se ilmenee monin tavoin koskien työaikoja mm. Pekkas-
päivät, omien asioiden hoitoa ja työaikoja yleensä. Esimerkiksi Pekkas-
päivien pitäminen perustuu usein työnantajien sanelupolitiikkaan. Ne 
päivät on pidettävä silloin, kun työnantaja määrää. Työajat voivat olla 
niin ’ kallioon hakattuja’ asioita, ettei niiden osalta voida joustaa. 

Clash Oy:ssä henkilöstöä on valtuutettu ja annettu vastuuta mm. 
aikatauluissa pysymisessä ja tavaran tilauksissa. Se lisää luonnollisesti 
työntekijöiden henkistä kuormaa. Sen vastapainona moni asia taas on 
vapaammin hoidettavissa kuin useammassa muussa yrityksessä. Meillä 
työntekijöillä on paljon vastuuta, mutta myös paljon vapauksia.

Jos ajatellaan taannoin toteutettuja kehityshankkeita niin, jos joku 
hanke olisi jätetty toteuttamatta, niin todennäköisesti näitä nykyisiä 
järjestelmiä ei olisi käytössä. Jatkuva muutos on tullut jäädäkseen. Ellei 
mitään muutoksia tehdä niin veikkaisin, että muutaman vuoden ku-
luttua näiden seinien sisällä ei olisi mitään toimintaa. 

Toimitusjohtaja Esko Mattila:
Jos tiivistetään ja pelkistetään viime vuosikymmenien kehitystä, niin 
sieltä löytyy kolme erilaista ajanjaksoa (1985–1995, 1995–2005 ja 2005–). 
Olemme selkeästi eläneet noin kymmenen vuoden periodeja. Helposti 
huomaa, kuinka kaikki kehitys lähtee liikkeelle valitusta strategiasta. 
Yritysjohdon tärkein tehtävä on strategian asettaminen. 
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Clash Oy:n strategia noin 1985 lähtien oli olla selkeä muotopuris-
tetehdas. Sitten siirryttiin toimintaan, jossa korostuivat asiakaslähtöi-
syys, tuotekehitys ja markkinointi. Meidän rooli konsernin sisällä oli 
itse asiassa sellainen, että konsernin johto ei ollut varma, oliko Clash 
Oy:llä enää sijaa konsernissa. Tämän johdosta Clash Oy:lle asetettiin 
kovat kasvutavoitteet. Ellei näiden tavoitteiden toteuttamisessa olisi 
onnistuttu, niin ei me tässä nyt istuttaisi. Me onnistuimme sekä strate-
gian luomisessa että sen toteuttamisessa erittäin hyvin. 

Jos katsotaan sitten, mitä kulloinkin voimassa ollut strategia on tar-
koittanut työn tekemisen osalta. Ensimmäisellä periodilla tehokkuus-
vaatimus oli keskiössä. Siinä me olimme erittäin hyviä. Kunnes aika 
ajoi sen ohi ja me emme enää olleetkaan hyviä. Näin tulimme toiselle 
periodille, jossa käynnistimme tiimitoiminnan. Se kehittyi vähitellen 
ja jälleen olimme valtavan hyviä. Kunnes taas tulemme muutosvaihee-
seen. Strategian mukainen erikoistuotetehtaana toimiminen merkitsee 
nyt sitä, että pitkät tuotantosarjat tulevat pian jäämään pois. Globaa-
li kilpailutilanne näkyy myös huonekaluteollisuudessa. Nyt Aasiassa 
valmistetaan samoja tuotteita kuin meillä huomattavasti halvemmin 
tuotantokustannuksin. Meidän ei ole enää järkevää kilpailla standar-
dikalusteilla. Voi sanoa, että me emme tällä hetkellä ole kovin hyviä 
verrattuna siihen, mitä meiltä edellytetään. Aasiassa samat tuotteet 
kuin meillä valmistetaan 30 % halvemmalla, eikä laadussa ole enää 
merkittävää eroa. Sen vuoksi meidän tulee taas ottaa vaadittava kehi-
tysharppaus samaan tyyliin kuin aikaisemminkin. Vain näin voimme 
vastata meille asetettuihin haasteisiin. 

Toisella periodilla meille asetettiin kova kasvutavoite ja me elim-
me sen mukaisesti. Nyt konsernissa meiltä ei edellytetä kasvua. Meidän 
rooli konsernissa on olla auditoriosuunnittelussa ja -tuotannossa kan-
sainvälisesti merkittävä tekijä. Irtokalustepuolella eli tuolipuolella me 
tulemme olemaan erikoistuotetehdas. Me emme ole enää pitkän sarjan 
tehdas. Emme ole enää kilpailukykyisiä massatuotteissa. Massatuotan-
to sijoitetaan eri logistiikkakeskuksiin eri maissa. Meidän tehtävä on 
tuottaa jatkossa pienempiä sarjoja erikoistuotteita ja varioida niitä eri 
tavoin. Tehtävämme on tulevaisuudessa myös ajaa sisään konsernin uu-
det muotopuristetuolit. 

Tilanne merkitsee selvää muutosta meidän visiossa. Sitä ei ole vielä 
kirjoitettu uuteen muotoon, mutta se tulee olemaan tämän projektin 
eräs tehtävä. Se mikä on nyt kirjoitettu visioksi, ei enää yksinkertaisesti 
päde. Samoin tulemme tekemään muutoksia tehtaan lay-out:ssa.
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Yrityksen kannalta katsottuna ei ole enää suurta merkitystä, millä 
tasolla yksilöllä on yksittäisen koneen käyttötaito. Sitä tarvitaan edel-
leen, eikä se ole mihinkään kadonnut. Työmarkkinoilla ei vain tahdo 
enää pärjätä, ellei yksilöllä ole laajempaa ammattitaitoa. Se sisältää 
sellaisia taitoja, joita me nyt olemme henkilöstön ja tutkijan kanssa yh-
dessä hakemassa. Yritys tarvitsee koko joukkueen yhtenäisen panoksen. 
Sen tulisi olla enemmän kuin 1+1=2.

Luottamusmies Esa Toisjoki: 
Asia on varmasti juuri näin, kuten toimitusjohtaja sanoo. Kävimme 
tästä kiivaan keskustelun kehitysryhmässä. Clash Oy:n haasteet ovat 
muuttumassa. Tuottavuus on niistä edelleen yksi. Mutta tuottavuus 
ei ole enää samanlaisessa keskiössä kuin aiemmin. Sitä toki tarvitaan, 
muuten ei koko hommasta tule mitään. Asiakaspalvelu ja toimitusvar-
muus ovat kuitenkin ne tekijät, joiden avulla voidaan pärjätä tulevai-
suudessa. Näihin haasteisiin meidän on vastattava jotta voimme pär-
jätä tulevaisuudessa. Tiedän, että tässä meillä on paljon parantamisen 
varaa. Numeroiden valossa ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Välttämät-
tä me emme ole vielä tunnistaneet koko joukkueena asiakasta. Esimer-
kiksi konsernin ohjauskeskus on meidän asiakas. 

Toisaalta meidän on saatava toimitusvarmuus mestaruusluok-
kaan. Se on viime kädessä meidän työntekijöiden etu, että toimitusvar-
muus on korkealla tasolla. Se on lähdettävä meistä työntekijöistä. Me 
saamme toimitusvarmuuden korkealle tasolle, jos vain niin haluamme. 
Ei se riitä selitykseksi, jos sanomme, että ’tavara tuli alihankkijalta 
vasta puolilta päivin’. Se ei kiinnosta asiakasta tippaakaan. Asiakas on 
kiinnostunut vain siitä, että saa hänelle räätälöidyn tavaran sovitus-
sa ajassa. Hän on sen maksanut ja haluaa sen ajallaan tai hankkii sen 
muualta. Se on vain nykypäivänä niin. 

Toimitusjohtaja Esko Mattila:
Tällä tavoin voimme luoda perspektiiviä menneisyyteen. Niin kuin 
tästä voi huomata, tämä on tällaista vuoristorataa. Ensin onnistum-
me hyvin. Sitten huomaamme, että markkinat muuttuvat ja pitää 
taas lähteä ponnistamaan sieltä montun pohjalta. Nyt olemme vähän 
taas siellä montun pohjan puolella. Meillä on uudet haasteet ja uudet 
mahdollisuudet. Ennenkin me olemme sieltä nousseet ylös ja kyllä me 
nousemme sieltä myös nyt. Saamme varmasti toiminnan kehitettyä sille 
tasolle kuin markkinat meiltä edellyttävät.
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Toimitusjohtaja ja pääluottamusmies esittivät Clash Oy:n tarinan ensim-
mäisessä yhteisessä tilaisuudessa, kehitysprojektin ensimmäisessä episodissa. 
Samassa tilaisuudessa oli tarkoitus keskustella ja sopia yhteisesti kehityspro-
jektin suuntaamisesta.

2.3 Yhteinen tulkinta Clash Oy:n tilanteesta
Yleensä yritykset pyrkivät säilyttämään koskemattomina omat tutut toimin-
tamallit. Clash Oy oli toiminut pitkään, noin 10 vuotta muuttamatta liike-
toimintamalliaan. Yritykselle oli muodostuneet vakiintuneet tavat toimia 
eli yritys oli ns. vakauden tilassa. Clash Oy oli menestynyt hyvin, tietämys 
menestyksestä vahvisti yleistä näkemystä siitä, että muutoksen tarvetta ei ol-
lut tai tarve oli minimaalinen. Nyt kuitenkin nämä aiemmin menestykseen 
johtaneet toimintatavat olivat markkinoiden muutoksista johtuen vanhen-
tuneita. Sen vuoksi oli tärkeää saada johtajien lisäksi alaiset havahtumaan 
yrityksen uusiin strategisiin haasteisiin. Kehitysryhmä vakuuttui Clash Oy:n 
sisäisen vuoropuhelun tarpeesta yrityksen omasta historiasta kumpuavien so-
siaalisten käytäntöjen pohjalta. 

Yrityksen virallisesta historiikista sekä toimitusjohtajan ja luottamusmie-
hen esityksestä muotoutuneesta tarinasta erottui kolme ajanjaksoa. Ensim-
mäinen jakso (1987–1997) oli merkinnyt vakaata tilaa, muutokset strategiassa 
ja sen myötä yrityksen rakenteissa ja toiminnoissa olivat olleet pieniä. Siir-
tymiset toiseen ja kolmanteen vaiheeseen olivat toteutuneet perusteellisen 
muutoksen kautta. Niiden ilmentymiä toisella jaksolla olivat siirtyminen 
lean-tuotantoon, automaattiseen tuotannonohjaukseen ja itseohjautuviin tii-
meihin. Siirtymiin oli sisältynyt kysymyksiä, millä edellytyksillä henkilökoh-
taista palkkaa voidaan muuttaa ja ristiriitoja itse palkkauksen määrittelyssä. 
Muutosvastarintaa oli ilmennyt tuotannon ohjauksen muutosten ja tiimien 
vastuiden osalta. Sopeutuminen näihin muutoksiin oli toteutunut vähitellen 
yrityksen sisäisten keskustelujen myötä. Kokemusten kautta Clash Oy:ssä 
saattoi olla sisäistettynä näkemys, jonka mukaan suuret muutokset pyritään 
neuvottelemaan ja sopimaan henkilöstön kanssa. 

Parhaillaan on menossa kolmas muutosvaihe (2007–). Sen ovat käyn-
nistäneet muutokset yrityksen toimintaympäristössä, minkä seurauksena 
konsernin strategiaa on muutettu ja sen pohjalta uudistetaan Clash Oy:n 
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strategia. Konsernin strategian asettamissa kehysten puitteissa johtaminen 
ja toimintojen ohjaaminen edellyttävät entistä enemmän yhteisesti jaettuja 
prosesseja ja itseohjautuvuutta. Näin voidaan varmistaa, että yritys kykenee 
toimittamaan nopeasti muuttuvat, eriytyneemmät ja pienemmät tuotanto-
sarjat. Saman aikaisesti yrityksen on kyettävä säilyttämään toimintavarmuus 
ja parantaa sitä. Ajallisesti katsoen muutoksen syklit – sisältäen muutoksen, 
kehittämisen ja vakauden tilan – ovat toistuneet Clash Oy:ssä kymmenen 
vuoden välein, taulukko 3, Clash Oy:n kehitysvaiheet.

TauluKKo 3. Clash Oy:n kehitysvaiheet
Clash Oy:n 

kehitys
1987–1997 1997–2007 2007–

strateginen 
ohjaus

oma strategia oma strategia oma toiminta-suunnitelma 
osana konsernistrategia

tuotteet muotopuristeiden 
valmistaja

julkisten tilojen 
kalustus

räätälöidyt erikoistuotteet

valmistuksen 
organisatorinen 
ohjausmalli

funktionaalinen 
varastotuotanto

lean-tuotanto
imuohjaus

lean-tuotanto, imuohjaus 
asiakasprojektit

pääasiallinen tuo
tannon ohjaus

manuaaliohjaus valmentajien ohjaus ja 
ATK-pohjainen tuotan-
nonohjausjärjestelmä

jaettu ohjaus ja ATK-pohjai-
nen tuotannon-
ohjausjärjestelmä

työskentelytapa yksin tiimissä tiimissä ja yhteisissä 
foorumeissa

pääasiallinen val
vontamenetelmä

työnjohdon suora 
valvonta

itseohjautuvat tiimit 
valmentajien tuki

itseohjautuvat tiimit
yhteinen valvonta

palkkaustapa yksilökohtainen 
urakkapalkkaus

tiimikohtainen 
palkkiopalkka

tehdaskohtainen 
palkkiopalkka

kehittämisen 
kohde

yksilön ammattitaito tiimitoiminta ISO ja IIP yhteistoiminnallisuus: 
yhteisesti jaetut tavoitteet ja 
vuoropuhelu

Konserni ja sen mukana Clash Oy ovat olleet edelläkävijöitä moduulipoh-
jaisessa rakentamisessa. Nyt kuitenkin globalisaatio on muuttanut tilannet-
ta merkittävästi, lähinnä Aasiasta ja myös muista Euroopan maista on tullut 
kova hintakilpailu, eikä eri tuottajien kalusteissa ole enää oleellisia laadullisia 
eroja, sama koskee toimitusaikoja. Clash Oy ei enää voi laskea toimintaansa 
aikaisempien menestystekijöiden – massatuotanto ja nopeus – varaan. Clash 
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Oy:n tuotteiden korkeatasoinen laatu vastaa nyt markkinoilla arkilaatua, 
myös halvalla myyvät yritykset pääsevät samaan laatutasoon. Näin aiemmin 
Clash Oy:lle edullinen hintasuhde on tasoittunut huomattavasti. Clash Oy:n 
ei ollut tarkoituksenmukaista kilpailla enää standardikalusteilla. Toisaalta 
asiakkaiden vaatimukset kohdistuvat entistä yksilöllisimpiin tuotteisiin ja 
ratkaisuihin. Tässä nähtiin Clash Oy:n mahdollisuus. Yritys oli menestynyt 
jo aiemmin kalusteiden suunnittelussa ja voittanut useita kansainvälisiä pal-
kintoja. Clash Oy:llä oli maine korkealaatuisten design-kalusteiden suunnit-
telijana ja valmistajana.

Emoyhtiö ja Clash Oy olivat määritelleet yrityksen strategisen position 
uudella tavalla. Clash Oy:n rooli oli muuttumassa erikoistuotetehtaaksi ja 
sen vastuulle tuli myös konsernin auditorio-liiketoiminta. Yrityksen haaste 
oli luoda valtavirrasta poikkeavia tuotteita, eli päästä takaisin siihen tilan-
teeseen, jossa yksittäinen asiakas kokee Clash Oy:n tuotteet ainutlaatuisina 
ja elämyksiä antavina. Clash Oy:n johdon mukaan se edellytti laajaa tuote-
valikoimaa ja erilaisia variaatioita asiakastarpeiden mukaan. Sarjakoot tuli-
vat entisestään pienenemään ja toimitusaikoja tuli edelleen lyhentää, mikä 
merkitsi tehtaan toiminnassa siirtymistä sarjatuotannosta lyhyiden sarjojen 
ja entistä vaativampien tuotteiden valmistajaksi. Sekä erikoistuotteiden että 
auditorioiden valmistus ja toimitus tarkoittivat siirtymistä projektikohtai-
seen työskentelyyn. 

Kehitysryhmä katsoi uuden toimintakonseptin edellyttävän kiinteää yh-
teistyötä Clash Oy:n tiimien välillä. Räätälöidyt ja kehittyneemmät tuotteet 
sekä lyhyet toimitusajat vaativat kaikkien osapuolten yhteistä koordinointia. 
Sisäisen yhteistyön avulla Clash Oy saattoi toteuttaa tuotantotavan muutok-
sen ja saavuttaa tavoitteensa. Muutoksen keinoina olivat vuorovaikutukses-
sa tapahtuva tiedon luominen, yhteinen ongelmanratkaisu ja päätöksenteko 
sekä oppiminen, joiden avulla pyrittiin innovatiivisiin ja luoviin ratkaisui-
hin. Keinot voi tiivistää vuorovaikutukseen, joka saattoi luoda ja ylläpitää 
ryhmien tai organisaation jäsenten välisiä suhteita. Vuorovaikutussuhteisiin 
liittyvä viestintä oli välttämätöntä tehtävän ja toiminnan kannalta, koska se 
mahdollistaa tehtävän suorittamisen ja toiminnan kannalta riittävän luotta-
muksen rakentumisen, kyllin avoimen ilmapiirin muodostumisen ja säilymi-
sen sekä ryhmän tai yhteisön koheesion.

Clash Oy:n tarinan sisältö ja siihenastisten keskustelujen johtopäätökset 
kiteytettiin kehitysryhmässä alla olevan taulukon 4, yhteinen tulkinta Clash 
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Oy:n tilanteesta esittämällä tavalla. Otsikon ”merkitys” alla olevat tekstit 
ovat suoria lainauksia Clash Oy:n tarinasta. Huonekalualan kilpailutilanne 
oli aiheuttanut Clash Oy:lle strategisen uudistumisen tarpeen. Asiakkaiden 
muuttuvat vaatimukset antoivat tilaisuuden vastata niihin räätälöidyillä tuot-
teilla ja erikoistuotteilla. Ellei näin tehtäisi, olisi seurauksena todennäköisesti 
yrityksen toiminnan päättyminen. Strateginen muutos voidaan toteuttaa yh-
teistyöllä ja yhteisvoimin, mikä mahdollistaa tarvittavan toimitusvarmuuden 
nostamisen riittävälle tasolle.

TauluKKo 4. Yhteinen tulkinta Clash Oy:n tilanteesta
aihe sisältö merkitys

liiketoiminnan 
lähtökohdat

liiketoimintaympäristös-
sä tapahtuneet muutok-
set ja niiden vaikutusten 
kuvaus

Globaali kilpailutilanne näkyy myös huonekalu-
teollisuudessa. Nyt Aasiassa valmistetaan samoja 
tuotteita kuin meillä huomattavasti halvemmin 
tuotantokustannuksin. Meidän ei ole enää järkevää 
kilpailla standardikalusteilla.

liiketoiminta
haaste

toimenpiteiden perusta, 
haasteen kuvaus

Voi sanoa, että me emme tällä hetkellä ole kovin 
hyviä verrattuna siihen, mitä meiltä edellytetään. 
Aasiassa samat tuotteet kuin meillä valmistetaan 30 
% halvemmalla, eikä laadussa ole enää merkittävää 
eroa.

asiakkaiden 
vaatimukset ja 
kilpailutilanne

ongelman merkitys 
suhteessa asiakkaiden 
vaatimuksiin ja kilpailijoi-
den suorituskykyyn

Asiakas on kiinnostunut vain siitä, että saa hänelle 
räätälöidyn tavaran sovitussa ajassa. Hän on sen 
maksanut ja haluaa sen ajallaan tai hankkii sen 
muualta. Se on vain nykypäivänä niin. 

ongelman 
ja ratkaisun 
analyysi

ongelman syiden 
kuvaus, syvällisen 
uudistumisen tarve

Emme ole enää kilpailukykyisiä massatuotteissa. 
Meidän tehtävä on tuottaa jatkossa pienempiä sarjo-
ja erikoistuotteita ja varioida niitä eri tavoin.

välttämättö
myyden 
perustelu

seurauksen kuvaus, jos 
muutosta ei käynnistetä 
ja toteuteta.

Ellei mitään muutoksia tehdä niin veikkaisin, että 
muutaman vuoden kuluttua näiden seinien sisällä 
ei olisi mitään toimintaa. Meillä on uudet haasteet ja 
uudet mahdollisuudet.

vastaus 
haasteeseen

mitä voimme tehdä itse Yrityksessä täytyy löytää laaja yhteisymmärrys 
porukassa, jotta muutoksia pystytään tekemään.

Clash Oy:n tarinan tekemisen tavoitteena oli löytää menneisyydestä hyviä 
käytäntöjä ja vahvuuksia, jotka olivat kantaneet yrityksen sen kohtaamien 
haasteiden yli. Rakentamalla kehittämishanke vahvuuksien varaan, yritys voi 
siirtyä haluamaansa tavoitetilaan. Tässä vaiheessa se oli selviytyminen strate-
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gisen muutoksen vaatimista haasteista. Clash Oy:n tilannetta kuvasivat toi-
mitusjohtajan sanat: 

”Ensin onnistumme hyvin. Sitten huomaamme, että markkinat muut-
tuvat ja pitää taas lähteä ponnistamaan sieltä montun pohjalta. Nyt 
olemme vähän taas siellä montun pohjan puolella”.

Clash Oy:n kollektiivisessa muistissa oli useita muutostilanteita, joiden joh-
dosta yrityksen toimintaan oli tehty muutoksia. Tuotantotavan muutos johti 
itseohjautuvien tiimien perustamiseen: 

”Vastuut jaettiin tiimeissä useille työntekijöille. Tämä oli se kohta, josta 
asiantuntijat sanoivat, että se ei voi toimia noin. Me olemme kuiten-
kin omasta mielestämme onnistuneet tällä omalla tiellämme. Olemme 
päässeet itseohjautuvuuden kanssa paljon eteenpäin tiimeissä. Paljon on 
toki vielä myös tehtävää tällä saralla”. 

Muutostilanteiden hallinnassa oli onnistuttu, kun ne oli hoidettu yhteistyöl-
lä kaikkien osapuolten kesken. Seuraavat virkkeet kertovat yritysjohdon si-
toutumisesta demokraattiseen johtamistapaan ja konsensukseen: 

”Se perusvirhe siirtymisessä tiimitoimintaan oli, että porukkaa ei ollut 
valmennettu ollenkaan. Me olimme YT-ryhmässä miettineet aivan 
oikein, että meidän täytyy muuttaa toimintatapaa. Mutta me emme 
olleet laajemmin keskustelleet siitä henkilöstön kanssa. Emme olleet 
kouluttautuneet siihen. Ei tuollaisen muutoksen tekeminen käy niin, 
että siitä keskustellaan vain pienessä porukassa. Ei se toimi niin. Kyllä 
siitä oli minulle se opetus, että paljon laajemmin pitää keskustella. Yri-
tyksessä täytyy löytää laaja yhteisymmärrys porukassa, jotta muutoksia 
pystytään tekemään.” Saattoiko tässä olla perusteet muuttaa Clash 
Oy:n käytäntöjä yhtei söl lisemmiksi?

”Kävimme pitkiä keskusteluja luottamusmiesten kanssa palkkausjär-
jestelmän muuttamisesta urakkapalkasta tiimipalkkaukseen. Keskus-
telimme asiasta varmasti satoja tunteja siitä, mikä on se tapa, jolla se 
muutetaan. Asiaa jauhettiin vuosi ja pidimme asiasta kymmeniä ko-
kouksia. Yritimme löytää ratkaisua. Ymmärrän, että jokaiselle palkka 
on tärkeä. Asia ratkesi vasta, kun keskustelimme suoraan henkilöstön 
kanssa”. 
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”Yritys tarvitsee koko joukkueen yhtenäisen panoksen. Sen tulisi olla 
enemmän kuin 1+1=2”.

Todettuja vahvuuksia yhdistävä tekijä oli koko henkilöstön osallistuminen. 
Oli välttämätöntä etsiä keinoja, joilla henkilöstö saadaan kytketyksi tiiviim-
min mukaan Clash Oy:n päätöksentekoon. Lähtökohdaksi Clash Oy:n muu-
toksen toteuttamiseksi ja yhteisöllisen organisoitumisen mahdollistamiseksi 
valikoituivat episodit.

2.4 Episodit organisoitumisen välineinä
Episodeja ovat muodolliset kokoukset, ryhmätyöt, strategiapäivät ja yrityk-
sen arjen epäviralliset vuorovaikutustilanteet kuten kahvipöytä- ja käytä-
väkeskustelut, joissa rakentuu yhteisiä ja yksilöllisiä näkemyksiä. Episodit 
saattavat tarjota mekanismin, jonka avulla yritys kykenee tarkastelemaan 
vakiintuneita prosessejaan ja muuttaa niitä. Lähtökohtaisesti kaikki ovat epi-
sodeissa yhdenvertaisessa asemassa johtajuuden ollessa suhteissa. Esimiesten 
ja alaisten osallistuminen yhteisiin episodeihin voi saattaa osallistujat yhdessä 
pohtimaan yrityksen kehittämistä asiakysymysten korostuessa.

Clash Oy:n kehitysprosessissa episodeilla oli kaksinainen merkitys. Epi-
sodit olivat aluksi minun yrityksen henkilöstölle järjestämiä yhteisiä tilai-
suuksia, joissa harjoiteltiin dialogia aiheena Clash Oy:n muutokseen liittyvät 
asiat. Osallistuin episodeihin ja tuin osallistujia yrityksen strategisten haas-
teiden ratkaisemiseksi, ja samalla sen ohella vuorovaikutuksellisen organi-
soitumisen rakentamiseksi. Episodit vakiintuivat osallistujien aktiivisuuden 
kautta ja kohdentuessaan yrityksen ajankohtaisiin asioihin luonnollisiksi 
käytännöiksi Clash Oy:n arjessa. Episodeissa rakentui vähitellen Clash Oy:n 
yhteisöllinen ja dynaaminen toimintamalli. Kehitysprosessin alkuvaiheessa 
episodeista käytettiin nimitystä ”foorumit” ja kehitysvaiheen lopussa nimek-
si olivat vakiintuneet ”palaverit”. 

Episodien tarkoituksena on keskeyttää yrityksen vallitsevat rutiinit ja 
korvata ne toisilla määrätyksi ajaksi. Tuloksena voi olla uusi strategia ja sen 
tuottava strategiaprosessi sekä strategiaprosessin edellyttämä johtajuus. On 
myös mahdollista, että episodien jälkeen organisaatio pitäytyy vanhassa 
strategiassa ja totutuissa toimintatavoissa. Episodeissa organisaation jäsenet 
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voivat käydä vuoropuhelua vapaasti kuten kahvipöydässä noudattamatta 
yrityksessä vallitsevia puhekäytäntöjä. Toimijat voivat reflektoida organisaa-
tiota ikään kuin työyhteisön ulkopuolelta. Strateginen muutos tai sen vahvis-
taminen voidaan päättää laajapohjaisen ja aktiivisen toiminnan kautta.

Episodit ovat tapahtumia, joilla on ennalta sovittu aloitus ja lopetus. Aloi-
tus ja lopetus vaikuttavat episodin tapahtumiin. Aloitus voi tarkoittaa uusien 
kokouskäytäntöjen kokeilemista, mikä keskeyttää väliaikaisesti organisaa-
tion rutiinit. Osanottajat kytkeytyvät irti totutuista organisaatioprosesseista. 
Episodi voi luoda omat organisoitumisen tavat ja/tai ulkopuolinen asiantun-
tija tukee osallistujia erilaisten tekniikoiden käytössä, jotta episodi ei ohjau-
du vanhoihin rutiineihin. Episodin lopetus voi olla ennalta sovittu ajallisesti 
tai, kun tietty tehtävä on loppuun suoritettu. Lopetus merkitsee osanottajien 
kytkeytymistä episodista takaisin yrityksen normaaleihin käytäntöihin.

Episodin itseohjautumisen aste riippuu siitä, kuinka tarkasti organisaa-
tio on määritellyt episodin organisoitumisen. Tiukka määrittely merkitsee, 
että episodi toimii organisaation tavoin ja tuskin tuottaa uusia ratkaisuja sen 
strategiaan tai muutokseen. Organisaation tarjotessa episodille ainoastaan ti-
lan episodi voi synnyttää uusia ennakoimattomia viestintätapoja ja puheita. 
Episodi on kuitenkin organisaation valvonnassa. Episodin tuottaessa itseor-
ganisoituvia prosesseja, ne purkautuvat episodin päättyessä ja organisaation 
käytännöt astuvat tilalle. Episodin lopetuksessa on tärkeää, kuinka sen tulok-
sia hyödynnetään laajemmin organisaatiossa ja voidaanko episodin synnyttä-
miä käytäntöjä kytkeä organisaation toimintaan laajemmin. 

Episodin aloitus ja lopetus eivät ole ainoastaan irrottautumisia organi-
saatiosta, ne voidaan nähdä myös kytkentöinä laajempaan systeemiin, kun 
onnistuneen episodin tuloksia pyritään siirtämään organisaation kokonai-
suuteen. Episodin aloitus luo osallistujille uuden kontekstin ja mahdolli-
suuden itseorganisoitumisen prosesseille. Organisaatio voi antaa episodille 
kehykset valitsemalla sen osanottajat ja määrittelemällä käsiteltävät asiat, epi-
sodi itse päättää organisoitumisensa tavat. Lopetuksessa – episodin synnyt-
täessä tuloksia – episodin aikaansaannokset saattavat vaikuttaa laajemmin 
organisaatioon. Episodin osanottajat voivat saada valtuudet toteuttaa epi-
sodin päätökset tai tulokset dokumentoidaan ja muut toteuttavat episodin 
päätökset. Usein työryhmien ja suunnittelukokousten tulokset kirjataan 
huolellisesti, mutta niitä ei lueta ja ne unohdetaan. Monessa tapauksessa epi-
sodit eivät johda tuloksiin tai tulokset mitätöidään organisaation taholta. 
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Episodin aloitus, johtaminen, organisoituminen ja lopetus tarkoittavat 
sekä irrottautumista laajemmasta systeemistä että kytkeytymistä takaisin 
yrityksen kokonaisuuteen. Onnistunut episodi tuottaa uusia ratkaisuja orga-
nisaation strategiaan ja muutokseen ja tarjoaa uusia organisoitumisen tapoja 
laajempaan käyttöön. Epäselväksi jää kuitenkin vielä, miten varmistetaan 
episodien onnistuminen ja tulosten hyödyntäminen. Keskeinen asia on epi-
sodien ja yrityksen kokonaisuuden välinen suhde. Suhde tiivistyy sallimalla 
osallistuminen episodeihin kaikille organisaation jäsenille, jolloin episodin 
tulokset voidaan hyödyntää yhteisellä päätöksellä. 

Organisaatiot koostuvat reaalisessa maailmassa johtajista ja alaisista ja 
siellä vallitsee tietty hierarkia, päätöksenteko ja valtapositiot. Kriittinen 
vaihe muutoksen onnistumisen kannalta on, jäävätkö episodit irrallisiksi 
tapahtumiksi vailla todellista merkitystä yrityksen toiminnalle vai muo-
toutuvatko episodit yrityksen käytännöiksi. Clash Oy:n kehitysprosessin 
haasteeksi muodostui episodien kokeilu ja vakiinnuttaminen yhteisiksi pää-
töksentekofoorumeiksi, joihin osallistuvat kaikki toimijat. Clash Oy:n episo-
deissa toteutuva yhteinen päätöksenteko saattoi muuttaa sekä esimiesten että 
alaisten toimijuutta johtajuuden osalta, mikä puolestaan muodostaa tärkeän 
osan rakentuvan johtajuuden sisällöstä.

Keskeinen valmisteleva tehtävä osallistujien yhdenvertaisen vuoropu-
helun varmistamiseksi oli Clash Oy:n toimintaa kuvaavan perustiedon le-
vittäminen kaikkien työyhteisön jäsenten käyttöön. Se perustui osaltaan 
haastatteluissa tehtyyn huomioon, että suurin osa henkilöstöstä oli sisäistänyt 
pääsääntöisesti ainoastaan oman työympäristönsä. Tilanne johtui hierarkki-
sesta organisaatiorakenteesta, mitä alempana yksilöt toimivat hierarkiassa, 
sitä kapeampi näkökulma heille avautui yritykseen. Tämän tietämysvajeen 
parantamiseksi tuotanto- ja logistiikkajohtaja laati uudet kuvaukset Clash 
Oy:n tuotantoprosessista ja yrityksen kokonaisprosessista. Näiden toimen-
piteiden jälkeen Clash Oy:n henkilöstö kokoontui ensimmäiseen episodiin.

2.5 Muutoksen viitoitus ensimmäisessä episodissa
Episodien kehittyminen Clash Oy:n yhteisiksi foorumeiksi, joista myöhem-
min kenttävaiheen aikana muodostui koko yrityksen kattava palaverikäytän-
tö, alkoi välittömästi henkilöstön kanssa pidetyssä ensimmäisessä episodissa. 
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Foorumit olivat konkreettisia ja uusia kohtaamisten paikkoja, joissa saattoi 
lähteä liikkeelle kehitys kohti yrityksen muutosta ja uutta johtajuutta. Kehi-
tysryhmä kävi keskusteluja ennen ensimmäistä episodia foorumeiden paino-
arvosta yrityksen päätöksenteossa. Ydinkysymys oli, annetaanko episodille 
päätösvaltaa. Toinen esillä ollut vaihtoehto oli, että tyydytään pelkästään sen 
tekemiin esityksiin, jotka kehitysryhmä käsittelee myöhemmin. Kehitysryh-
mä päätti, että episodiin osallistuvat kaikki työntekijät, ja se voi tehdä yritystä 
koskevia päätöksiä. Toimitusjohtaja tukeutui konsensusajatteluun: 

”palaveri tekee päätöksiä, mikäli niistä vallitsee yksimielisyys”. Valmen-
tajat keskijohdon edustajina toivat esille haastatteluissa paljastuneen 
piirteen: ”asioista puhutaan, mutta päätöksiä ei saada aikaan”. Henki-
löstön edustajat korostivat ”kissan nostamista pöydälle tuotannon pul-
lonkaulojen poistamiseksi”. He kyseenalaistivat valmentajien tapaan 
Clash Oy:n kyvyn tehdä päätöksiä, jollei palaveri niitä tee, ”kuka sen 
takaa, että meidän ehdotukset johtavat parannuksiin”.

Episodin päätösvalta herätti ryhmässä vain niukasti keskustelua huolimatta 
aiheen tärkeydestä. Kysymyksessä oli episodien ja myöhemmin muiden foo-
rumeiden osalta niiden kytkeminen Clash Oy:n organisaatiorakenteeseen. 
Keskustelun vähäisyys johtui ilmeisesti siitä, että osallistujat minä mukaan 
lukien eivät osanneet ennakoida päätöksen merkittävyyttä. Valittu linja foo-
rumeiden roolista säilyi koko kehitysprosessin ajan. 

Projektin aloitusepisodi pidettiin kahdessa osassa, jotta yrityksen tuotan-
to jatkui keskeytymättä. Clash Oy:n tarina, kehityshankkeen sisällön esittely, 
ryhmätyöt ja osallistumisen edistämiseksi tarkoitetut luennot muodostivat 
ensimmäisen episodin sisällön. Episodi sisälsi toimitusjohtajan ja pääluot-
tamusmiehen luennon lisäksi kolme alustusta. Vuoropuhelussa sovellettiin 
konkreettisten keskustelu- ja kehitysteemojen yhteydessä demokraattisen 
dia login periaatteita. 

Ryhmätöiden pääaihe oli, mitä henkilöstö voi yhdessä Clash Oy:n haastei-
siin vastaamiseksi oman työn kautta. Ryhmätöiden viitteenä oli Clash Oy:n 
toimitusjohtajan ja pääluottamusmiehen pitämä alustus yrityksen historias-
ta, Clash Oy:n tarina. Vuoropuhelun osallistujat tuottivat laajan valikoiman 
ideoita ja ehdotuksia Clash Oy:n toimintojen kehittämiseksi. Ehdotukset 
liittyivät yrityksen jokapäiväiseen toimintaan, strategiakeskusteluun ei vielä 
varsinaisesti päästy. Tuotantotoiminnan kehittäminen sekä tuottavuuden ja 
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toimitusvarmuuden parantaminen eli tuotantokapasiteetin hallinta nousivat 
vahvasti esille. Kaikkiaan kehityshaasteita esitettiin 33 kappaletta ja paran-
nusehdotuksia yhteensä 30 kappaletta. Henkilöstön esittämät kehityshaas-
teet on tiivistetty taulukkoon 5, aloitusepisodin ryhmätöiden teemat.

TauluKKo 5. Aloitusepisodin ryhmätöiden teemat
kehityshaasteet parannusehdotukset

tuotantokapasiteetin hallinta useita ehdotuksia, mm. kokouskäytäntöjen 
kehittäminen

tehtaan uusi lay-out toteutetaan itse, vastuuhenkilön nimeäminen
tiedon puute ja erilaiset näkemykset Clash Oy:n 
toiminnasta 

toimintaprosessien parempi kuvaus, tutustumi-
nen konsernin ohjauskeskukseen

tiedonkulku vuoropuhelun lisääminen
tiimien väliset raja-aidat tiimien välinen yhteistyö ja muiden tiimien autta-

minen, kanssakäyminen ja keskustelukulttuuri
monitaitoisuuden lisääminen työnkierto
laatu oman työn ja alihankinnan laadun valvonta
tuotannonohjausjärjestelmä henkilöstön osaamisen kehittäminen järjestel-

män käytöstä

Foorumi päätti, että tuotantotiimit tuottavat näkemyksensä kunkin tiimin 
roolista ja tehtävistä. Jokainen tiimi arvioi sen yhteydessä omaa toimintaan-
sa hyödyntäen myös aloitusepisodin antia. Oman roolin tarkastelu saattoi 
tuoda uusia ajatuksia tiimin toiminnan kehittämiseksi. Henkilöstön halut-
tiin palauttavan mieleensä tiiminsä roolin ja oman roolinsa itseohjautuvissa 
tiimeissä sekä pohtimaan niiden sisältöä ja mahdollisesti niiden päivitystä. 
Toisena tavoitteena oli tuoda esille eri tiimien käytännöt yrityksen työnte-
kijöiden tietoon. Yksittäisen tiimin kannalta se merkitsi omien kokemusten 
välittämistä, osaamisen ja saatujen hyötyjen välittämistä toisille tiimeille. 
Niistä muut tiimit saattoivat ottaa oppia, menettelyn ytimenä olivat vasta-
vuoroisuus eli hyötyjen antaminen ja vastaanottaminen. Tiimit käsittelivät 
ensin erikseen ja sitten yhdessä oman työn toteutusta ja haasteita ja tiimien 
päivitetyt työnkuvaukset hyväksyttiin myöhemmässä foorumissa.

Toiseksi tehtäväksi sovittiin keskustelusääntöjen työstämisen noudatetta-
vaksi kaikissa Clash Oy:n kokouksissa ja yleisessä kanssakäymisessä. Pohja-
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na käytettiin tasavertaisen vuoropuhelun sääntöjä. Tarkoitus oli, että nämä 
säännöt kehitetään yhteistoiminnallisesti sellaisiksi, joiden noudattamiseen 
kaikki työntekijät voivat sitoutua. 

Foorumin yhteisessä keskustelussa nousi vahvimmin esille vuoropu-
helukäytäntöjen kehittäminen tuotannossa. Keskustelijat totesivat, että 
tuotannon ohjaamiseksi tarvitaan yksi yleinen kokous kerran viikossa, jos-
sa suunnitellaan seuraavan viikon tuotannon yksityiskohtaisempi toteutus. 
Samalla kyseisen palaverin oli tarkoitus toimia informaatiokanavana, tiimit 
tulisivat saamaan ennakkoon tiedon tulevista tilauksista ja Clash Oy:n muis-
ta ajankohtaisista asioista. Tähän kokoukseen osallistui valmentaja puheen-
johtajana ja vähintään yksi edustaja jokaisesta tiimistä. Kokous nimettiin 
kapasiteettipalaveriksi. Kapasiteettipalaverit tulivat olemaan keskeinen osa 
yrityksen muotoutuvaa strategia- ja johtamisjärjestelmää. Viikoittaisen kapa-
siteettipalaverin jälkeen tiimien edustajat pitivät kokouksen omissa tiimeis-
sään, jossa sovittiin omat toimenpiteet tuotantoprosessissa seuraavan viikon 
osalta. Kokous nimettiin tiimipalaveriksi. Kolmantena välitehtävänä tiimit 
tekivät ehdotuksensa kapasiteetti- ja tiimipalavereissa käsiteltävistä asioista. 
Näin pitkälle kehittyneitä ehdotuksia oli todennäköisesti pohdittu henkilös-
tön keskuudessa jo aiemmin. Myöhemmissä keskusteluissa paljastui, että asia 
oli todellakin näin.

Työntekijät suhtautuivat innostuneesti projektin avaukseen. Osa henki-
löstöstä ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että olivat voineet ottaa kantaa yri-
tyksen asioihin. Se oli heille uutta. Jotkut olivat omien sanojensa mukaan 
voittaneet itsensä saadessaan ja joutuessaan esittämään mielipiteensä työpaik-
kansa asioista. Heidän mielestään foorumit ovat verrattavissa käytäväkeskus-
teluihin ja: ovat siitä hyviä, että niissä voi aivan vapaasti esittää mielipiteensä. 

Clash Oy:n johto ja keskijohto kiinnittivät huomiota ensimmäisessä foo-
rumissa siihen, että lukumääräisesti suuri joukko henkilöitä osallistui yhteis-
tä kehittämistä koskevaan keskusteluun. Tämä oli juuri keskeinen tavoite. 
Kehitysryhmässä nousi esille kysymys, miten tämä positiivinen vire saadaan 
pidettyä yllä. Kehitysryhmässä vahvistui näkemys, jonka mukaan yrityksen 
keskeiset asiat päätetään lopullisesti foorumeissa, samoin kuin niiden toteutus 
ja toteutusten seuranta. Innostuneisuuden ja vireyden ylläpitämiseksi kehi-
tystyöltä tarvittiin nopeita tuloksia, joilla oli vaikutuksia koko henkilöstöön. 
Kapasiteetti- ja tiimipalaverit saatettiin käyntiin, ja niissä haettiin ratkaisua 
yrityksen keskeiseen haasteeseen eli tuottavuuteen toimitusvarmuuteen. 
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Työryhmien työskentelyssä tuotetut kehitysalueet olivat kaikille ennes-
tään tuttuja asioita. Kehitysryhmän mielestä uutta sen sijaan oli se tapa, millä 
tavalla osallistujat olivat tuoneet ne esille. Päätösten yhteinen tekeminen ja 
sopiminen niiden täytäntöönpanosta toivat yrityksen asiat henkilöstön kes-
kuuteen puhuttaviksi myös palavereiden ulkopuolella. Moni henkilö oli ko-
kenut konferenssin niin, että nyt uskalsi sanoa jotakin yrityksen asioista. Jo 
se, että yksilöt pääsivät sanomaan asiansa, koettiin tärkeäksi. Yrityksen puhe-
käytäntöjen muutos oli alkamassa, alaisten näkemykset eivät enää edustaneet 
alempiarvoista tietoa. Työntekijät kokivat saaneensa itselle roolin yrityksen 
päätöksenteossa. Henkilöstö koki osallistumisen ja vaikuttamisen konferens-
sin ydinasioiksi, tutuista ja pitkään vaivanneista ongelmista haluttiin vihdoin 
eroon. Henkilöstö halusi luoda yhteisen tulevaisuuden ja säilyttää työpaik-
kansa. Liikkeelle lähtenyt vuoropuhelu noudatti arvostavan kehittämisen 
periaatteita ja vuoropuhelu tuotti hahmotelman raameista, joiden puitteissa 
kehitysprosessi toteutettiin, kuvio 5, Clash Oy:n kehitysprosessin kehykset. 

Kuvio 5. Clash Oy:n kehitysprosessin kehykset

unelma
yhteinen tulevaisuus, 

työpaikkojen säilyttäminen

edistettävät asiat
uusi toimintasuunnitelma

ja sen toteutus

suunnittelu
erikoistuotetehdas ja
räätälöidyt tuotteet

arvostus
itseohjautuvuus,

demokraattinen johtamistapa, 
konsensus

toteutus
yhteiset foorumit

osallistuva 
strategiaprosessi
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eroon. Henkilöstö halusi luoda yhteisen tulevaisuuden ja säilyttää työpaik-
kansa. Liikkeelle lähtenyt vuoropuhelu noudatti arvostavan kehittämisen 
periaatteita ja vuoropuhelu tuotti hahmotelman raameista, joiden puitteissa 
kehitysprosessi toteutettiin, kuvio 5, Clash Oy:n kehitysprosessin kehykset. 

Kuvio 5. Clash Oy:n kehitysprosessin kehykset

unelma
yhteinen tulevaisuus, 

työpaikkojen säilyttäminen

edistettävät asiat
uusi toimintasuunnitelma

ja sen toteutus

suunnittelu
erikoistuotetehdas ja
räätälöidyt tuotteet

arvostus
itseohjautuvuus,

demokraattinen johtamistapa, 
konsensus

toteutus
yhteiset foorumit

osallistuva 
strategiaprosessi
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Kehitysryhmä laati foorumeilla käytyjen keskustelujen pohjalta Clash Oy:n 
strategian rungon. Virallisen strategiapuheen sijasta tässä yhteydessä käytet-
tiin hyödyksi henkilöstön puheita, jotta strategia olisi sellaisen tarinan muo-
dossa, jonka viesti menee perille. Tässä suhteessa pyrittiin hyödyntämään 
henkilöstölle ominaisia puheita, tarkoituksena oli välttää strategiatyön tyy-
pillinen virhe eli muodollisen ja abstraktin kielen käyttö. Se vieraannuttaa 
yleensä yksilöt, jotka eivät ole päivittäin tekemisissä strategisten asioiden 
kanssa. Sen sijaan strategia pelkistettiin helposti omaksuttavaan muotoon, 
tarinan tehtävänä oli kertoa; miksi tehdään, mitä tehdään ja miten tehdään.  
Clash Oy:n tarinasta lainatut otteet on esitetty kursiivilla tekstillä: 

Liiketoimintaympäristön analyysi: Globaali kilpailutilanne näkyy 
myös huonekaluteollisuudessa. Nyt Aasiassa valmistetaan samoja tuot-
teita kuin meillä huomattavasti halvemmin tuotantokustannuksin. 
Meidän ei ole enää järkevää kilpailla standardikalusteilla.
Asiakasnäkökulma: Asiakas on kiinnostunut vain siitä, että saa hänel-
le räätälöidyn tavaran sovitussa ajassa.
Missio: Meidän tehtävä on tuottaa pieniä sarjoja erikoistuotteita ja 
varioida niitä eri tavoin. Me kehitämme toimitusvarmuutemme mes-
taruusluokkaan.
Visio: Olemme erikoistuotetehdas. Asiakas kokee tuotteemme ainutlaa-
tuisina ja elämyksiä antavina. Rakennamme itsellemme uuden tule-
vaisuuden, johon jokaisella on oikeus ja velvollisuus osallistua.
Toiminnallinen tavoite:
Henkilöstön osallistuminen ja henkilöstö muutoksen tekijänä: Yri-
tys tarvitsee koko joukkueen yhtenäisen panoksen. Henkilöstö rakentaa 
yhdessä Clash Oy:n tulevaisuuden. Se sisälsi uuden strategiaprosessin 
suunnittelun ja sen toteutuksen.

Laadittu strategia merkitsi muutosta Clash Oy:n ja sen toimintaympäristön 
välisessä suhteessa. Clash Oy määritteli oman suhteensa ja oman vastauksen-
sa liiketoimintaympäristönsä muutoksiin. Strategian tarkoituksena oli myös 
edistää sisäisten suhteiden ja luottamuksen kehittymistä, tähän liittyvät käy-
tännöt kattoivat koko yrityksen ja loivat riippuvuussuhteet sen osien välille. 
Kehitysprosessin toteutus ja Clash Oy:n tuleva toiminta tulivat perustumaan 
paikallisesti kehittyviin vuorovaikutuksellisiin käytäntöihin.
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3 Kohti vuorovaikutuksellista 
muutosprosessia

3.1 Clash Oy:n sosiaalisten käytäntöjen kehitys

3.1.1 Kehysten luominen episodeille
Kehitysprosessin lähtökohtana oli, että episodit voivat tuottaa ratkaisuja 
Clash Oy:n yksittäisiin haasteisiin mutta yrityksen muutoksen tuottamisek-
si ja jatkuvan kehittymisen takaamiseksi oli tarkoituksenmukaista edistää 
episodien vakiintumista Clash Oy:n toiminnoiksi. Episodien juurtuminen 
yhteisiksi foorumeiksi luo perustan organisoitumisen prosesseille, jotka kat-
tavat sekä muutoksen että johtamisen. Episodien institutionalisoituminen 
luo oman dynamiikkansa, jonka seurauksena yrityksen prosessit uudistuvat 
jatkuvasti. Vuorovaikutussuhteet kehittyvät yhteisissä foorumeissa, joihin 
osallistuvat kaikki työyhteisön jäsenet. Tällöin Clash Oy:n käytännöt saat-
toivat lähteä kehittymään prosessuaaliseen suuntaan haastaen perinteisen 
johtamisen. Johtajuuden keskiössä ovat organisoitumisen prosessit. Johtajuu-
den sisältö muodostuu jokapäiväisistä käytännöistä Clash Oy:n toimijoiden 
osallistuessa toistuvasti yhteisiin organisoitumisen prosesseihin. Samassa yh-
teydessä kehittyy myös itse foorumeiden rakenne.

Foorumit vaativat oman ajan ja paikan, yleensä organisaatioissa ei ole 
aikaa tai tilaisuuksia työstää yhteisiä merkityksiä. On kuitenkin tarkoituk-
senmukaista antaa tilaa sellaisia toimintoja varten, joissa yksilöt voivat esit-
tää omia näkemyksiään organisaation asioista. Se merkitsee turvallisen tilan 
luomista yhteiselle dialogille. Yhteisissä pohdinnoissa yksilöt voivat esittää 
omia näkökulmia ja reflektoida muiden käsityksiä ilman sanktioiden pelkoa. 
Yksilöt muodostavat ”ihmisten tilan”, jossa muotoutuvat organisaation uusi 
järjestys ja uudet taustaoletukset. Yhteisössä vallitsevat erilaiset näkemykset 
tuottavat spontaanilla tavalla organisaation yhteisen suunnan ja osallistujien 
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sitoutumisen siihen. Yhteiset foorumit kytkevät eri yksiköt ja yksilöt toisiinsa, 
jolloin organisaatio voidaan nähdä perinteisen rakenteen ohella vuorovaiku-
tus- ja riippuvuussuhteiden kokonaisuutena, josta muodostuu uusi konteksti. 

Yrityksen ylimmän johdolta edellytetään avointa asennetta yrityksen 
täysipainoisen kehittymisen mahdollistamiseksi. Kyetäkseen ennakoimaan 
toimialansa kehitystä pohdittava muitakin aiheita kuin niitä, joissa se uskoo 
olevansa asiantuntija. Sen on myönnettävä, että suurin osa sen tiedosta on 
puutteellista. Sen on luovuttava asiantuntijan roolistaan ja olla halukas osal-
listumaan tulevaisuuskeskusteluihin tasavertaisena muiden kanssa. Johdon 
on suostuttava kuuntelemaan yrityksensä epäsovinnaisempien ja kokematto-
mampien työntekijöiden kysymyksiä, joihin ei ole valmiita vastauksia. Kär-
simättömien ja tulossuuntautuneiden johtajien on kyettävä palaamaan aina 
uudelleen monimutkaisiin ja ratkaisemattomilta vaikuttaviin kysymyksiin. 
Heidän on säilytettävä kärsivällisyytensä loputtomissa keskusteluissa, joissa 
ei aina löydetä nopeita vastauksia, eikä tehdä pikaisia päätöksiä. 

Yksilöiden erilaiset intressit ja vaatimukset voidaan sovittaa yhteiseksi 
eduksi. Täysin vastakkaisia mielipiteitä omaavat yksilöt voivat sopia yhteisiä 
tavoitteita ja työskennellä yhdessä niitä kohti. Heidän ei silti tarvitse tehdä 
kompromisseja arvojensa tai uskomustensa osalta, toimijoiden moninaiset 
näkemykset ja totuudet voivat jäädä voimaan. Esimerkiksi organisaatioiden 
jäsenten ei tarvitse luopua vakaumuksistaan yhteistyön mahdollistamiseksi. 
Julkisissa keskusteluissa osallistujille muodostuu kattavampi kuva aiheiden 
monimutkaisuudesta ja positiivisempi näkemys muista – erilaisen näkökul-
man omaavista – osallistujista. Keskinäinen ymmärrys kasvaa. Keskustelijat 
eivät näe vuoropuhelun aiheita ja toisia osallistujia enää niin mustavalkoisesti 
kuin aikaisemmin. Kuitenkin yksilöt säilyttävät perustavanlaatuiset mielipi-
teensä käsitellyistä teemoista myös dialogin jälkeen. 

Episodit tarjoavat mahdollisuuden edistää demokratiaa Clash Oy:ssä ja 
sovittaa yhteen eri ryhmien vaatimukset toteutuvassa strategiassa. Episodeil-
le kehittyy oma subjektiviteetti, joka kehittää muutosten ohella yrityksen 
rakenteita ja prosesseja demokraattiseen suuntaan. On tärkeää sallia itseoh-
jautuva organisoituminen, muutoin sisällölliset muutokset ovat vaarassa jää-
dä toteutumatta.

Episodeista muodostui välineet, joiden avulla Clash Oy organisoitui, 
foorumeissa rakentui yritykselle uusi toimintamalli. Konsernijohdon kanssa 
sovitut strategiset kehykset ja ensimmäisessä episodissa syntynyt strategian 
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runko muodostivat pohjan Clash Oy:n muutoksen rakentumiselle. Henki-
löstö määritteli yrityksen strategisten kehysten puitteissa tiimien tavoitteet 
ja sopi yksilöiden työnjaot. Niiden suunnittelu- ja arviointijaksoiksi sovittiin 
pääsääntöisesti kolmen kuukauden ajanjakso tavoitteiden ollessa eritasoisia, 
myös niiden toteutusjaksot vaihtelivat. Siihen liittyen henkilöstö rakensi 
yhdessä Clash Oy:n tavoiteltavan tulevaisuuden. Johtajien tehtäväksi nousi 
kehysten luominen käytävälle vuoropuhelulle, vuoropuhelun aiheet kum-
pusivat Clash Oy:n strategisista tavoitteista, jotka toteutuivat foorumeiden 
välillä.

Clash Oy:n visiossa erikoistuotetehdas oli selkeä päämäärä ja kaikki näyt-
tivät sisäistäneen sen aiemmissa keskusteluissa. Sen sijaan ”yhteisen tulevai-
suuden rakentaminen” herätti foorumeissa paljon keskustelua. Henkilöstö 
halusi erityisesti tietää, mitä yhteinen tulevaisuus tarkalleen ottaen tarkoit-
taa? Toimitusjohtaja tuskaili kysymyksen edessä: 

”Enhän minä voi yksityiskohtaisesti tietää, mitä olemme viiden vuoden 
kuluttua”. 

Juuri tämän on vision asettamisen ongelma. Tulevaisuutta on vaikea ennakoi-
da muuttuvassa toimintaympäristössä. Yksinkertaisesti kirjoitettu visio voi 
olla yrityksen toimintaa jäykistävä tekijä, jonka avulla kontrolloidaan yrityk-
sen ja yksilöiden toimintoja.

Eräs työntekijä kommentoi:
”Tähän tarvitaan nyt konkretiaa. Emmekö me tee käytännössä tule-
vaisuutta jo nyt, sovimme täällä yhteisesti, mitä tehdään ja katsotaan 
sitten, miten onnistuimme?” 

Visiota ei ollut syytä ajatella vain pyrkimyksenä erikoistuotetehtaaksi, vaan 
sen ohella yrityksen ja henkilöstön yhteisen tulevaisuuden rakentamisena. 
Kyseiset teemat yhdessä saattoivat muodostaa kokonaisuuden, joka oli lähei-
nen henkilöstölle. Sosiaalinen vuorovaikutus toi tulevaisuuden nykyisyyteen. 
Clash Oy:n toiminta ei ollut enää pyrkimystä vuosiksi eteenpäin asetettuun 
visioon, vaan vision mukaista toimintaa ”tässä ja nyt”. Keskusteluissa ei palat-
tu enää visioon, vaan dialogissa nousivat etusijalle yhteiset toimintatavat ja 
eteen tulevien haasteiden ratkaiseminen. Osallistujien toiminta osoitti pit-
käkestoisten tavoitteiden asettamisen olevan tarpeetonta organisoitumisen 
synnyttäessä jatkuvasti yrityksen toimintaa ohjaavia päätöksiä. Henkilöstö 
oli enemmän kiinnostunut yhteisestä tekemisestä kuin ajallisesti kauaksi 
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asetetusta visiosta. Tähän päätyminen edellytti kuitenkin yrityksen oppimis-
prosessina visiosta käytävän vuoropuhelun.

Kehitystyön ei ollut tarkoitus rajoittua kehityshankkeeseen, vaan sen 
tuli jatkua myös varsinaisen kehitysprosessin jälkeen. Laaja osallistuminen 
strategian luomiseen merkitsi, että kaikkia asioita ei voitu ratkaista kerral-
la yhdessä vuoropuhelussa. Se ei myöskään tarkoittanut, että strategiset ta-
voitteet olisivat samanlaisia ja samantasoisia kaikille tiimeille. Esimerkiksi 
kone investointien seurauksena kahdelle tiimille sovittiin muita tiimejä kor-
keammat tuottavuustavoitteet. Tästä sopiminen ja sen sisäistäminen vaati 
useita kokoontumisia ja selvityksiä niiden välillä. Strategisista kysymyksistä 
osa oli sellaisia, joihin ei löytynyt yksinkertaisia ja nopeita vastauksia. Keskus-
telu oli niiden suhteen jatkuvaa, kysymyksiä oli paljon ja vastaukset vaativat 
aikaa. Kuvio 6 (episodien toteutus Clash Oy:n foorumeina) ilmentää Clash 
Oy:n strategia- ja johtamisprosesseja ja tuotannon ohjausta ja niiden keski-
näistä riippuvuutta. 

Kuvio 6. Episodien toteutus Clash Oy:n foorumeina

Ta Hel Ma Hu Tou Ke Hei Elo Syy Lok Mar Jou

Q1/2008 Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008

strategia

Tiimien tavoitteet Tiimien tavoitteet Tiimien tavoitteet Tiimien tavoitteet

Kvartaali-
palaveri

Kvartaali-
palaveri

Kvartaali-
palaveri

Kvartaali-
palaveri

toistuvat tapahtumat
hallituksen kokous 4 krt/vuosi
jory 1 krt/kk
YT-ryhmä 4 krt/vuosi
kapasiteetti-palaveri 1 krt/vko
tiimipalaveri 1 krt/vko

Kvartaalipalaveri: tulosten arviointi, uudet tavoitteet
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3.1.2 Vakaudesta jatkuvan muutoksen tilaan
Strategia- ja kvartaalipalaverit tarjosivat koko henkilöstölle foorumin keskus-
tella Clash Oy:n toiminnasta. Vuoropuhelu ulottui monelle tasolle kattaen 
strategiset ja operatiiviset tasot. Tiimit halusivat keskustella itseään lähellä 
olevista konkreettisista asioista, puheenaiheet kytkeytyivät kuitenkin strate-
giseen tasoon. Osittain esille tulleet asiat koskettivat ainoastaan yksittäistä 
tiimiä ja osittain koko tuotantoprosessia. Vuoropuhelu noudatti jatkuvan 
parantamisen periaatetta, pienien muutosten avulla toiminta kehittyi koko 
ajan. Jatkuva kehittäminen saattoi ehkäistä pienten ongelmien paisumista 
suuriksi muutostarpeiksi. Toimintatapa saattoi edistää henkilöstön osallistu-
mista yrityksen vuoropuheluun ja kehittämiseen. 

Uuden strategiaprosessin ja strategian valmistuttua henkilöstön puheet 
muutoksista vaimenivat, siitä lähtien keskusteltiin käytännöllisistä asioista. 
Muutos ja siihen liitetyt epävarmuudet ja muut negatiiviset mielleyhtymät 
”hukkuivat” strategiaan. Alaiset olivat toimijoina mukana käytännöissä, jot-
ka tarjosivat heille osallistumisen strategiaprosessiin. Se merkitsi jo sinänsä 
heille konkreettista nousemista oman tiimin toimintaympäristöstä kohti yri-
tyksen päätöksenteon sisäkehää. Pitemmällä aikavälillä alaisten asema tulisi 
riippumaan, kuinka he käyttävät osallistumisen oikeuttaan ja velvollisuut-
taan. Uusien prosessien mukaisesti alaisten positio oli toimia strategiaproses-
sin ja muutoksen aktiivisina edistäjinä.

Palavereiden sosiaalinen vuorovaikutus piti yllä Clash Oy:n eri osien kes-
kinäistä yhteyttä ja riippuvuutta toisistaan. Palavereiden sisältämät puheet 
läpäisivät koko yrityksen ja ohjasivat henkilöstön arkipäivän tekemistä yhtei-
seen suuntaan ja tekemiset taas vaikuttivat puheiden teemoihin. Keskinäisen 
kanssakäymisen kautta yritys uudistui jatkuvasti, keskipisteessä eivät olleet 
yksilöt tai ryhmät, vaan niiden keskinäiset suhteet. Muutos ja johtajuus kyt-
keytyvät toisiinsa prosesseina muodostaen paikallisesti rakentuvan ilmiön. 

Toisiinsa kytkeytyvien foorumeiden kautta Clash Oy oli jatkuvan muu-
toksen tilassa. Vuoropuhelut muodostivat polkuja, joiden kautta kehkeytyi 
yrityksen muutosta edistäviä päätöksiä. Clash Oy:n toistuvat vakauden ja 
muutoksen jaksot jäivät ainakin toistaiseksi historiaan, ja jatkuvan organisoi-
tumisen kautta yrityksen muutos rakentui koko ajan. Kuviossa 7 (keskeiset 
kehityspolut vuoropuhelun synnyttämästä muutoksesta) kiteytyy kehitys-
polkujen muodossa Clash Oy:n muutosprosessi ja siitä rakentunut johtajuus. 
Kehityspolut lähtevät operatiiviselta tasolta ja päätyvät strategisen tason 
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muutoksiksi. Muutokset koskevat sisällöllisiä, strategisia ja operatiivisia asioi-
ta ja tuovat esille Clash Oy:n organisoitumisen rakentamat käytännöt. Kuvio 
7 on poikkileikkauskuva Clash Oy:n tilanteesta, joka vallitsi kehitysprosessin 
päättyessä minun osalta. 

Clash Oy:n kehityspolut kuvaavat henkilöstön roolin merkityksen kas-
vua yrityksen toiminnassa muutosten subjektina. Polut ilmentävät yrityksen 
operatiivisen tason (alaiset) ja strategisen tason (johto) keskinäistä vuoro-
vaikutusta, joka kumuloitui strategisen tason päätöksiksi ja käytännöiksi. 
Kehityspolut kiersivät yleensä usean foorumin läpi, joissa kehittyi erilaisia 
variaatioita ennen päätösten tekemistä. Edellinen foorumi rakensi sillan joko 
suoraan seuraavalle foorumille tai erilaisten kokeilujen ja kehitysryhmän ko-
kousten kautta. Kuviosta 7 on tunnistettavissa seitsemän keskeistä polkua, 
jotka johtivat uusiin organisoitumisen tapoihin ja keskeisiin sisällöllisiin 
muutoksiin Clash Oy:ssä. 

Ensimmäisessä palaverissa työntekijät toivat esille lähinnä omaa työtään 
sivuavia haasteita (taulukko 5, aloitusepisodin ryhmätöiden teemat). Aloi-
tusepisodi sysäsi liikkeelle – tuotannossa todettujen ongelmien pohjalta ja 
toimitusvarmuuden parantamiseksi – kehityspolun 1 (kuvio 7), joka johti 
suunnittelun ja kokeilun kautta kapasiteettipalaverin käyttöönottoon. On-
gelmat olivat henkilöstölle tuttuja ja niiden ratkaisemista oli pohdittu jo ai-
kaisemmin. Näin kapasiteettipalaveri oli ensimmäinen osa Clash Oy:n uutta 
organisoitumista. Kokemuksen rohkaisemana yritys päätti laajentaa fooru-
meiden käyttöä Clash Oy:n kaikille tasoille kytkien tasot toisiinsa erilaisten 
palavereiden kautta (kuvio 7, kehityspolku 2). Tästä jatkui koko kehityspro-
sessin ajan uudenlainen organisoituminen sisältäen useiden foorumeiden 
vuoropuheluita johtaen yrityksessä yhteisesti määrittyneisiin käytäntöihin. 
Foorumit tulivat keskeiseksi osaksi Clash Oy:n strategia- ja johtamisprosessia. 

Kehitysprosessi jatkui polkuna 3 osoittaen yrityksen oppimista omista 
käytännöistään ja organisoitumisen etenemistä. Strategian suunnitelmal-
lisuus ja tavoitejohtaminen olivat jäämässä syrjään ja tilalle olivat tulossa 
sosiaaliset käytännöt ja yhteinen koordinointi. Foorumeiden tiheä toisto 
mahdollisti yhteisen reflektoinnin ja foorumeiden välillä suoritettiin sovitut 
tehtävät, joiden toteutumista henkilöstö arvioi seuraavassa foorumissa ja sopi 
seuraavat tehtävät. Organisoitumisen edetessä osallistujat kokivat palaverei-
den määrän liian suureksi, palaverikäytäntö oli muuttumassa yrityksen jäyk-
kyystekijäksi, ellei sitä kehitettäisi edelleen. Clash Oy:n kannalta oli tärkeää, 
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että foorumit koostuessaan erilaisista yksilöistä kykenivät tunnistamaan tä-
män ongelman. 

Paine strategiaprosessin keventämiseksi kohdistui ensisijaisesti strategia- 
ja kvartaalipalavereihin, osallistujat halusivat vähentää niiden määrää tai 
lopettaa ne. Eräs työntekijä esitti kysymyksen: ”tarvitaanko enää kvartaalipa-
lavereita tavoitteiden asettamiseksi”? Osa henkilöstöstä katsoi, että tavoitteet 
voidaan asettaa kapasiteettipalavereissa. Kapasiteettipalavereilla oli vahva 
asema ja niiden agenda saattoi laajentua koskemaan yrityksen strategiaa. Foo-
rumi pohti eri palavereiden funktioita ja niiden muodostamaa kokonaisuut-
ta. Varsinaisen kehitysprosessin päättyessä asiaan ei löydetty vielä ratkaisua ja 
keskustelua sovittiin jatkettavaksi. 

Foorumissa alaiset arvioivat, onko tavoitteiden asettaminen tiimeil-
le yleensä tarpeellista: ”nykyisessä virallisessa ja juhlallisessa muodossa”. Osa 
henkilöstöstä katsoi, että tavoitteiden virallinen asettaminen (jokainen tii-
mi esitteli tavoitteensa yhteisessä foorumissa) oli ”tårta på tårta”, joten tästä 
tavasta luovuttiin. Henkilöstö oli oppinut omista käytännöistään siten, että 
byrokratiaa saattoi vähentää ja organisoitumiseen tehtiin jatkuvasti pieniä 
muutoksia. 

Clash Oy lisäsi strategiaprosessin ja tuotannon ohjauksen joustavuutta 
madaltamalla organisaatiorakennetta. Syventyneen yhteistyön johdosta pa-
laverit ottivat tiimien tarpeen ja lukumäärän tarkastelun kohteeksi. Tiimien 
määrä vähennettiin kuudesta neljään tiimiin. Myöhemmin tiimit muutettiin 
yhteensä kahdeksi osastoksi. Osastoille sovittiin omat tavoitteet ja niiden to-
teutumisen arviointi toteutettiin yhteisesti. Tuotanto- ja logistiikkajohtajan 
jäätyä eläkkeelle hänen tehtävänsä jaettiin toimitusjohtajalle ja valmentajille. 
Heidän työnkuvansa muuttuivat ja laajenivat. Osa valmentajille kuuluvista 
tehtävistä puolestaan siirtyi tiimeille, joiden itseohjautuvuus lisääntyi entises-
tään. Clash Oy:n käytännöt uusiutuivat – esimiesten yksipuolisten päätösten 
sijasta – yliyksilöllisesti kollektiivisena prosessina, mikä näkyi henkilöstön 
oppiessa vuoropuhelua. 
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että foorumit koostuessaan erilaisista yksilöistä kykenivät tunnistamaan tä-
män ongelman. 

Paine strategiaprosessin keventämiseksi kohdistui ensisijaisesti strategia- 
ja kvartaalipalavereihin, osallistujat halusivat vähentää niiden määrää tai 
lopettaa ne. Eräs työntekijä esitti kysymyksen: ”tarvitaanko enää kvartaalipa-
lavereita tavoitteiden asettamiseksi”? Osa henkilöstöstä katsoi, että tavoitteet 
voidaan asettaa kapasiteettipalavereissa. Kapasiteettipalavereilla oli vahva 
asema ja niiden agenda saattoi laajentua koskemaan yrityksen strategiaa. Foo-
rumi pohti eri palavereiden funktioita ja niiden muodostamaa kokonaisuut-
ta. Varsinaisen kehitysprosessin päättyessä asiaan ei löydetty vielä ratkaisua ja 
keskustelua sovittiin jatkettavaksi. 

Foorumissa alaiset arvioivat, onko tavoitteiden asettaminen tiimeil-
le yleensä tarpeellista: ”nykyisessä virallisessa ja juhlallisessa muodossa”. Osa 
henkilöstöstä katsoi, että tavoitteiden virallinen asettaminen (jokainen tii-
mi esitteli tavoitteensa yhteisessä foorumissa) oli ”tårta på tårta”, joten tästä 
tavasta luovuttiin. Henkilöstö oli oppinut omista käytännöistään siten, että 
byrokratiaa saattoi vähentää ja organisoitumiseen tehtiin jatkuvasti pieniä 
muutoksia. 

Clash Oy lisäsi strategiaprosessin ja tuotannon ohjauksen joustavuutta 
madaltamalla organisaatiorakennetta. Syventyneen yhteistyön johdosta pa-
laverit ottivat tiimien tarpeen ja lukumäärän tarkastelun kohteeksi. Tiimien 
määrä vähennettiin kuudesta neljään tiimiin. Myöhemmin tiimit muutettiin 
yhteensä kahdeksi osastoksi. Osastoille sovittiin omat tavoitteet ja niiden to-
teutumisen arviointi toteutettiin yhteisesti. Tuotanto- ja logistiikkajohtajan 
jäätyä eläkkeelle hänen tehtävänsä jaettiin toimitusjohtajalle ja valmentajille. 
Heidän työnkuvansa muuttuivat ja laajenivat. Osa valmentajille kuuluvista 
tehtävistä puolestaan siirtyi tiimeille, joiden itseohjautuvuus lisääntyi entises-
tään. Clash Oy:n käytännöt uusiutuivat – esimiesten yksipuolisten päätösten 
sijasta – yliyksilöllisesti kollektiivisena prosessina, mikä näkyi henkilöstön 
oppiessa vuoropuhelua. 
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3.1.3 Vuoropuhelun käyminen
Keskeisenä oppimisen kohteena olivat dialogin harjoittaminen ja kehityspro-
sessin alussa laadittujen keskustelusääntöjen soveltaminen. Tiimit työstivät 
säännöt ”omalla murteellaan”, jotka on kuvattu alla.

KESKUSTELUSÄÄNNÖT
NÄIN ME SIT JUTELLA

Jokainen saa osallistua.
Kaik saa sanno.

Jokaisen pitää osallistua.
Kyl sunki tarttis sanno jotta.

Jokainen väite on perusteltava.
San ny mitä sää oikke tarkotat.

Jokaista pitää kuunnella.
Sunt kuunnella ja sun tartte kuunnella.

Perustelu ja oma ehdotus tarvitaan myös, jos kiistää väitteen.
Jos sää et ol samaa miält, ni san sit kuise o.

Jokainen puhuu totta.
Muist pysy totures.

Jokaisen on tuotava oma kanta esiin.
Kaik sanno miälipittes täsä, eikä jälkkepäi.

Tuloksena yhteinen sopimus asiasta.
Paperilleki tarttis jotta laitta.

Jokaisen on edistettävä ratkaisuun pääsyä.
Kaik miätti kui tämä homma hoiretas.

Asia asiana.
Asiat ne on ko tappele, eikä ihmise.

Yhteisenä pyrkimyksenä oli siirtyä vuoropuhelussa kahlitusta keskustelusta 
kohti pohtivaa vuoropuhelua, mikä oli sopusoinnussa episodien toteutusta-
van kanssa. Kahlittu keskustelu eli oman mielipiteen puolustaminen johtaa 
helposti väittelyyn, koska keskustelun osapuolet eivät kuuntele toisiaan, vaan 
pysyvät omissa kannoissaan. Taitava ongelman ratkaisu voi johtaa yksimie-



Johtajuuden vuorovaikutukselliset käytännöt  ◆  65

lisyyteen, jos kaikki keskustelijat antavat hieman periksi näkemyksistään. 
Usein kompromisseissa on kysymys ns. ”kasvojen säilyttämisestä”. Väittelyt 
ja kompromissit ovat ongelmallisia asioita siinä suhteessa, että ne eivät tuota 
mitään varsinaista uutta käsillä olevan ongelman ratkaisuun. Innovatiivisille 
päätöksille ei jää tilaa kehittyä.

Sen sijaan yrityksen suhteita rakentava pohtiva vuoropuhelu ei ole läh-
tökohdiltaan kahlittua, eikä siinä pyritä ratkaisemaan ongelmaa komp-
romissien kautta (kuvio 8, keskustelun muodot). Esimerkiksi Clash Oy:n 
johtajuutta rakentavat palaverikäytännöt olivat useita kertoja yhteisen reflek-
toinnin kohteena, eikä syntynyttä käytäntöä voi kirjata kenenkään toimijan 
henkilökohtaiseksi saavutukseksi. Uudet näkemykset ja käytännöt syntyivät 
pikemminkin vuorovaikutustilanteen esiin nostamina. 

Osallistujien puhuessa palaverikäytännön useat puolet, samoin kuin yksi-
löiden tavoitteet, tunnetilat, näkemykset ja ajatukset tulivat puheiden kautta 
muiden havaittaviksi. Dialogin kokemuksessa yksilöiden välillä kumpikaan 
ei ole tilanteen ohjaaja, ääneen lausutut ajatukset muodostavat yksilöiden vä-
lille yhteisen kentän, yhteisen maailman. Puhujat ovat keskinäisessä kanssa-
käymisessä, jossa toinen ei ole toiselle pelkkä ulkopuolinen yksilö. Sen sijaan 
toimijat tekevät vastavuoroista yhteistyötä, toisen puheet tuovat toisessa esiin 
ajatuksia, joita hän ei tiennyt omaavansa. Näin pohtiva vuoropuhelu tuottaa 
uusia ratkaisuja, ei niinkään yksilökohtaisina ansioina, vaan vuorovaikutuk-
sen tuloksena. Yksilöt eivät tuota päätöksiä, vaan sen tekee yksilöiden välinen 
dialogi. Tällöin johtajuus irtaantuu yksilöistä ja ”asettuu” yksilöiden välisiin 
suhteisiin.
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Dialogit toivat esille Clash Oy:ssä jo henkilöstön keskuudessa pohdittuja 
asioita eli jo ymmärrettyjä ratkaisuja, joille haettiin uutta yhteistä tulkin-
taa. Foorumien seuraavassa kehitysvaiheessa Clash Oy:n käytännöt alkoivat 
tuottaa uutta tietoa ja uusia ratkaisuja. Vaimennettujen äänien tuottamien 
aloitteiden ehtyessä uudet yhteisölliset käytännöt kehittivät ratkaisuja esille 
tuleviin strategisiin haasteisiin ja synnyttivät aloitteita organisoitumiseen ja 
määritti Clash Oy:n johtajuuden. 

Yleensä vallitsevien yrityksissä puhekäytäntöjen seurauksena alaisten 
omaksuma paikallinen tieto ei pääse esille, eikä siihen liity vallan käyttöä. 
Siitä seuraa, että yritykset eivät kykene käyttämään koko osaamispotentiaa-
liaan. Tätä epäkohtaa on pyritty lieventämään mm. aloitejärjestelmillä mutta 
yleensä keskinkertaisin tuloksin. Alaisten tietoa voidaan nimittää ”alistetuk-
si tai vaimennetuksi tiedoksi”, jonka yrityksen hierarkkinen rakenne estää 
pääsemästä kuuluviin. Yrityksen kehitystyön onnistumiseksi on tärkeää saa-

Kuvio 8. Keskustelun muodot

KESKUSTELUN MUODOT
Keskustelun aloitus

Puolustautuminen
Kärsivällisyys
Omat mielipiteet Kuuntelu ilman vastarintaa

Kahlittu keskustelu
Kilpailu, sanaharkka

Taitava ongelman ratkaisu
Vastauksien etsintä ongelmiin 
faktojen ja perustelujen kautta

Pohtiva vuoropuhelu
Aiheen taustalla vaikuttavat 
syyt, säännöt ja näkemykset

Väittely
Toisen voittaminen 
ongelman ratkaisuna

Neuvottelu
Vastakohtien yhdistäminen, 
kompromissi

Vuoropuhelu
Mahdollisuuksien ja uusien 
vaihtoehtojen pohdinta ja rat-
kaisun tuottaminen yhdessä

”Aamuyöllä 
nakkikioskilla”

Hyvä kokous Uudet ratkaisut Innovaatiot
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da paikallinen alistettu tieto esille. Siten on oleellista luoda puhekäytännöt, 
joiden kautta sekä alaisten tieto että organisaation johdon omaksuma tieto 
synnyttää uutta tietoa. Keskeiseksi tiedon lähteeksi muodostuu yhteinen 
tekeminen.

3.1.4 Yhteinen tekeminen tiedon tuottajana 
Henkilöstö alaiset mukaan lukien kykeni esittämään näkemyksiä Clash Oy:n 
kehittämiseksi (kuvio 7, keskeiset kehityspolut vuoropuhelun synnyttämästä 
muutoksesta ja johtajuudesta). Tämä viittasi siihen, että yritys kokonaisuute-
na avautui vähitellen työntekijöille. Kokonaisuuden omaksumista saattoivat 
edistää dialogiharjoitusten ohella niiden tukena olevat keskustelusäännöt 
sekä yrityksen prosessien kuvaukset, tiimien tehtävien määrittely ja vuoropu-
helu konsernin ohjauskeskuksen kanssa. Yhteinen tekeminen johti yhteiseen 
tietämiseen ja uusiin asenteisiin, työsuojeluvaltuutetun mukaan: 

”Aiemmin tärkeintä olivat Clashin toiminta, tuotteet ja ne painostavat 
dedlainit. Nyt etusijalla ovat ihmiset, jotka tekevät näitä tuotteita”. 

Monelta turhalta ristiriidalta vältytään, jos kaikilla on riittävä tietämys or-
ganisaation toimintaprosessien sisällöstä. Toistuvien vuoropuhelujen ohella 
Clash Oy:ssä tietämys päivittyi sisällyttämällä tiedotusasiat foorumeiden 
asialistoihin. Työntekijöiden palautteen mukaan ”viestit yrityksen toimin-
nasta välittyvät meille nopeasti ja kaikille yhtäaikaisesti”. Tieto ei muuttunut 
matkalla ja se ei jäänyt organisaatiorakenteiden kätköihin. Muutos sisäisessä 
tiedotuksessa näkyi myös kehitysryhmän kokouksissa, aikaa ei enää käytetty 
alaisten kysymyksiin koskien ajankohtaisia asioita. Haastatteluissa todettu 
henkilöstön tyytymättömyys sisäiseen tiedotukseen oli vaihtunut tyytyväi-
syyteen uuden organisoitumisen kautta ilman, että itse tiedotuksen suhteen 
oli tehty merkittäviä parannuksia. Osallistujien palautteen mukaan uudet 
käytännöt, palaverit olivat muuttuneen tilanteen taustalla. Tiedonkulun pa-
rantuminen vaikutti työntekijöiden arkeen monella tavalla: 

”Kuulin messuista ja muista tilaisuuksista työtovereilta ja yleensä jäl-
kikäteen. Nyt ne tulevat esille kapasiteettipalavereissa etukäteen”. ”Me 
saatettiin kuulla sattumalta, että jaaha sieltä on tulossa tällainen nak-
ki, nyt tieto tulee palavereissa”. ”Palavereiden perusteella osataan sanoa 
alihankkijoille ja tavarantoimittajille, että kohta tarvitaan sitä ja sitä”. 
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da paikallinen alistettu tieto esille. Siten on oleellista luoda puhekäytännöt, 
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tiedotuksessa näkyi myös kehitysryhmän kokouksissa, aikaa ei enää käytetty 
alaisten kysymyksiin koskien ajankohtaisia asioita. Haastatteluissa todettu 
henkilöstön tyytymättömyys sisäiseen tiedotukseen oli vaihtunut tyytyväi-
syyteen uuden organisoitumisen kautta ilman, että itse tiedotuksen suhteen 
oli tehty merkittäviä parannuksia. Osallistujien palautteen mukaan uudet 
käytännöt, palaverit olivat muuttuneen tilanteen taustalla. Tiedonkulun pa-
rantuminen vaikutti työntekijöiden arkeen monella tavalla: 

”Kuulin messuista ja muista tilaisuuksista työtovereilta ja yleensä jäl-
kikäteen. Nyt ne tulevat esille kapasiteettipalavereissa etukäteen”. ”Me 
saatettiin kuulla sattumalta, että jaaha sieltä on tulossa tällainen nak-
ki, nyt tieto tulee palavereissa”. ”Palavereiden perusteella osataan sanoa 
alihankkijoille ja tavarantoimittajille, että kohta tarvitaan sitä ja sitä”. 
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Osaamisen osalta kehitysprosessin yhteiset tavoitteet olivat dialogin käy-
minen sekä johtajien ja valmentajien osalta foorumeiden puheenjohtajuus, 
mikä saattoi pidemmällä johtaa kaikkien osalta Clash Oy:tä kokonaisuut-
ta koskevan tiedon sisäistämiseen. Vuoropuhelun hallitsemiselle ei asetettu 
yksityiskohtaisia tavoitteita. Pyrkimyksenä oli saattaa valmiiksi dialogin 
mahdollistavat prosessit eli yhteiset foorumit ja harjoitella foorumeissa vuo-
ropuhelua koko kehitysprosessin ajan. Aktiivisen kehittämisvaiheen jälkeen 
valmennus jätettiin pois, ja yritys kykeni itse soveltamaan harjoitettuja käy-
täntöjä. Samalla tavalla kuin rakennustelineet poistetaan talon ympäriltä, 
kun se on valmistunut ja talo pysyy pystyssä ilman tukirakenteita. 

Minun palaute ja ohjaus olivat yksi osa johtajien tukemista. Alaisten osalta 
orientoituminen tasavertaiseen asemaan johtajien ja esimiesten kanssa uudes-
sa sosiaalisessa toimintatavassa oli keskeinen oppimisen haaste. Tärkeäksi te-
kijäksi foorumien toimivuuden kannalta osoittautui yhteisten lähtökohtien 
esille tuominen. Foorumeissa tuotiin useaan otteeseen esille kaikkien osal-
listujien opettelevan uutta käytäntöä, jossa kukaan osallistujista ei ole asian-
tuntija. Johtajien ei tarvinnut pelätä arvovaltansa menettämistä ja alaisilla oli 
sen myötä alhaisempi kynnys tuoda esille omia näkökantojaan, mikä näkyi 
keskustelun vilkastumisena. Kukaan ei varsinaisesti odottanut keneltäkään 
mitään ihmeitä ja toisaalta epäonnistumiseen ei ollut mahdollisuuksia. 

Clash Oy:n oppimisen paikkoja olivat yhteiset palaverit, jotka tarjosivat 
mahdollisuuden harjoittaa käytännössä vuoropuhelua. Alla on kuvattu dia-
logiharjoitusten aiheet. 

DIALOGIHARJOITUSTEN AIHEET
Dialogiharjoitukset
Ajankohta Aihe
3/2007 Aloitusepisodi: Clash Oy:n haasteisiin vastaaminen oman työn 

kautta
Kehityskohteiden ja kehitystoimenpiteiden reflektointi

4/2007 Kapasiteetti- ja tiimipalavereiden sisällön suunnittelu
Konsernin ohjauskeskukseen tehtävien henkilöstövierailuiden (2) 
ohjelman suunnittelu ja ennakkokysymysten valmistelu
Yhteenveto Clash Oy:n tunnuspiirteistä: keskustelu
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4/2007 Tiimien työnkuvaukset: keskustelu ja yhteinen hyväksyminen
Kapasiteetti- ja tiimipalavereiden sisällöt; keskustelu ja 
hyväksyminen
Päätösten tekeminen ohjauskeskukseen tehtävien henkilöstövierai-
luiden ohjelmasta ja ennakkokysymysten sisällöistä.
Vierailuiden ajankohdista sopiminen. 

5/2007 Keskustelu Clash Oy:n kokousaikatauluista ja 
tapahtumakalenterista
Hyväksyttiin kuvaus tuotantoprosessista
Keskustelu tiimin sisäisistä kokouskäytännöistä
Keskustelu strategiaprosessin valmistelusta: Sovittiin, että kehittä-
misryhmän jäsenet laativat omasta nykyisestä roolistaan kirjallisen 
kuvauksen.

8/2007 Keskustelu yrityksen organisaatiorakenteen muutoksesta tuotan-
non osalta siten, että tiimien sijaan perustetaan kaksi osastoa.
Päätettiin, että kehitysryhmä valmistelee ehdotuksen.
Keskustelu uusista työaikojen liukumista sekä päivä- että vuoro-
työn osalta: Päätettiin, että kehittämisryhmä tulee valmistelemaan 
asiaa.
Palaute kapasiteettipalavereista
Palaute tiimipalavereista
Palaute ohjauskeskuskäynneistä

10/2007 Tuotteiden toimitusaikojen uusi luokittelu
Sopimus uusista työajoista
Keskustelu palkkausjärjestelmän päivityksen tarpeesta sekä moni-
taitoisuuden sisällyttämisestä palkkausjärjestelmään.

11/2007 Keskustelu yrityksessä suoritetun ilmapiirikartoituksen tuloksista.
Valittiin kehityskohteet tiimeittäin ja sovittiin toimenpiteet.
Keskustelu Clash Oy:n strategiasta johdettavista osastojen 
toimintasuunnitelmista vuodelle 2008 ja niiden edellyttämät 
toimenpiteistä.
Sovittiin, että projektin kehittämisryhmä, Clash Oy:n johtoryhmä 
ja tiimit kehittävät omilla tahoillaan toimintasuunnitelmia

11/2007 Clash Oy:n strategian 2008 esittely ja hyväksyminen
Yksiköiden toimintasuunnitelmien 2008 esittely ja hyväksyminen
Osastojen välisen yhteistyön kehittäminen
Auditorioiden valmistuksen kehittäminen
Kehitysprojektin toimenpiteet, projektipalaute ja projektiarviointi
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Vuoropuhelut jatkuivat intensiivisillä toistoilla palavereiden toimiessa dialo-
giharjoituksina. Palaverit edistivät Clash Oy:lle tärkeän tiedon kehittymistä 
oheisoppimisena. Oppiminen tapahtui ikään kuin itsestään työn yhteydessä. 
Oppiminen sinänsä ei ollut kuitenkaan itsetarkoitus vaan alisteinen työtoi-
minnalle, joka tuotti oheistuotteena myös tietoa. Tietäminen ei pohjautunut 
vain yksittäisten henkilöiden asiantuntemukseen, vaan näkemykset kehittyi-
vät myös yksilöiden välillä. Clash Oy:n innovatiiviset ratkaisut perustuivat 
yhteiseen osaamiseen, joka kehittyi jatkuvasti episodeissa.

3.1.5 Clash Oy:n innovatiivinen toimintamalli
Episodeissa rakentui Clash Oy:n yhteisöllinen ja dynaaminen toimintamalli, 
ja episodien avulla yritys saattoi toteuttaa haluamansa muutokset. Clash Oy 
uudistui uusien käytäntöjen eli episodien kautta. Käytännöt merkitsivät vuo-
ropuheluun osallistuvien yhteistä pyrkimystä laatia omat toimintatapansa ja 
päästä haluamiinsa tuloksiin, jolloin demokraattisuus sisältyi luontaisesti joh-
tajuuteen. Yksilöt oppivat säännöt ja toimintansa erityispiirteet osallistumal-
la toistuvasti muodostamiinsa sosiaalisiin käytäntöihin. Näin yrityksen uusi 
organisoituminen eli systeeminen innovaatio ja uudet sisällölliset päätökset 
eli innovaatiot kulkevat käsi kädessä. Tässä yhteydessä innovatiivisuus pitää 
sisällään sekä yrityskohtaiset uudet yhteisölliset käytännöt eli ns. prosessi-in-
novaatiot että käytännöissä rakentuvat uudet ratkaisut. Kuviosta 9 ilmenee 
Clash Oy:ssä kehkeytynyt innovaatioprosessi, joka pohjautui toistuvissa epi-
sodeissa tehtyihin päätöksiin ja niiden soveltamisesta saatuihin kokemuksiin.
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Yritysten menestymiselle on keskeistä sen koko osaamispotentiaalin hyö-
dyntäminen. Yleensä henkilöstön keskuudessa on keskusteltu ja jo löydetty 
ratkaisumalleja organisaation epäkohtien parantamiseksi. Usein henkilös-
töltä ja erityisesti alaisilta puuttuu motivaatio esittää kehitysehdotuksia tai 
ehdotuksilla ei ole väylää edetä päätöksiin saakka. Yritysten käytössä olevat 
aloitejärjestelmät perustuvat lähes poikkeuksetta ainoastaan yksilöosaamisen 
hyödyntämiseen. Usein ”ilkeiden ongelmien” ratkaisut vaativat kuitenkin 
laajan osaamispohjan.

Clash Oy:ssä ongelma ratkaistiin osallistamalla koko henkilöstö pohti-
maan yritykselle tärkeitä ratkaisuja. Henkilöstön toistuvat kohtaamiset epi-
sodeissa ja yhteinen vuoropuhelu mahdollistavat jatkuvan innovoinnin. Tämä 
käy ilmi kuvion 7 strateginen tason päätöksistä, jotka sisältävät joko koko sys-
teemiä koskevia prosessi-innovaatioita tai sisällöllisesti uusia ratkaisuja. On 
oleellista luoda ensin moniääniset prosessit, jotka tuottavat innovaatioita. In-
novaatioiden taustalla ovat henkilöstön monipuolinen asiantuntemus ja ko-
kemus, jotka kehittyvät edelleen osaltaan kyseisissä prosesseissa. Näin yritys 
lähestyy koko ajan maksimipotentiaalinsa hyödyntämistä mutta ei voi kuiten-
kaan saavuttaa sitä, koska henkilöstön osaamisen kehittyessä myös osaamis-
potentiaali kasvaa vastaavasti. Toistamalla vuorovaikutuksellisia käytäntöjä 

Kuvio 9. Clash Oy:n innovaatioprosessi

KEHITTÄMINEN
kokeilut palaute kehitystyö

TOTEUTUS
formaalit ja ei-formaalit episodit

IDEA
vuoropuhelussa esiin tuleva 

ajatus

VAIKUTUKSET
arviointitiedon jatkuva arviointi 

käytännöissä

innovaatio-
prosessi
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yritys varmistaa jatkuvan innovoinnin, joka saattaa yrityksen jatkuvan muu-
toksen tilaan. Enää ei ole tarkoituksenmukaista tehdä isoja organisaatiomuu-
toksia ’kerta rysäyksellä’, koska muutos on koko ajan läsnä yrityksen arjessa. 
Käytännöt eivät olleet yksilöiden päätöksiä, vaan ne rakentuivat sosiaalisessa 
kanssakäymisessä, jolloin strateginen ja operatiivinen kietoutuivat toisiinsa.

3.2 Strategisen ja operatiivisen rajan hämärtyminen

3.2.1 Strategisen ja operatiivisen kytkeytyminen toisiinsa
Suuret muutokset voivat lähteä liikkeelle yksittäisistä puheenvuoroista ja ope-
ratiivisista toiminnoista. Kehityspolku 4 (kuvio 7) lähti liikkeelle yksittäisen 
työntekijän esille nostamasta operatiivisen tason ongelmasta ja päätyi osak-
si yrityksen strategian sisältöä. Kapasiteettipalaverissa eräs työntekijä totesi, 
että keskeneräiset komponentit veivät tilaa häneltä ja hänen edustamalta tii-
miltä sekä haittasi ja hidasti työntekoa. Työntekijä jatkoi: ”olen puhunut tästä 
aiemmin valmentajille ja tehtaan lay-out:ia tekevälle suunnittelijalle, mutta 
tuloksetta, asiaan on aina luvattu palata”. Muiden tiimien edustajat totesivat 
saman asian omalta kohdaltaan. Keskustelun edistyessä epäkohdan katsot-
tiin vaikuttavan negatiivisesti yrityksen laatukustannuksiin.

Yksittäisellä puheenvuorolla voi olla suuri kumulatiivinen merkitys, joka 
vaikuttaa koko yritykseen. Yksittäisen asian kollektiivinen käsittely saattaa 
lisätä merkittävästi sen painovoimaa. Foorumin ”pieni yksityiskohta”, työn-
tekijää vaivaava epäkohta toimi muutoksen lähteenä vastaten osaltaan Clash 
Oy:n strategisiin haasteisiin. Johtajuuden haasteena oli tarttuminen näihin 
hetkiin ja sen onnistuessa foorumit tarjosivat väylän tuoda ongelma yleiseen 
tietoisuuteen ja tehdä sitä koskevat ratkaisut. Suunnittelija sai tehtäväkseen 
varata tilat pienille välivarastoille, samalla sovittiin, että jokainen tiimi in-
ventoi tiloissaan olevat tarpeettomat komponentit. Molempien tehtävien 
suorittamiseen sovittiin määräaika ja päivämäärä milloin tehtävien toteutus 
arvioidaan yhteisessä palaverissa. Näin laatukustannuksista muodostui stra-
teginen tavoite. Yksi kokonaisuus  eli ylimääräisten komponenttien aiheutta-
ma ongelma muuttui kokonaisuuden eli yrityksen strategian osaksi.

Laajemmasta näkökulmasta katsottuna tapahtuma liittyi keskijohdon ja 
alaisten välisiin suhteisiin ja sosiaaliseen kenttään. Alaiset katsoivat tilanteen 
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taustalla olleen valmentajien haluttomuus puuttua ongelmiin. Työntekijöi-
den vapaa osallistuminen toi esille yhden painostavan valtarakenteen, joka 
sisältyi Clash Oy:n sisäisiin suhteisiin. Foorumeissa nämä suhteet altistuivat 
radikaaleille muutoksille. Vapautuneet äänet mursivat tältä osin vallan riip-
puvuussuhteet ja siten eliminoivat valtasuhteiden aiheuttamaa ahdistusta. 
Työntekijät pitivät tärkeänä, että heitä kuunneltiin ja heidän sanomansa joh-
tivat tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin. Menettelyllisesti kyseisellä rat-
kaisulla oli suuri merkitys henkilöstölle. Se merkitsi muutosta aikaisempiin 
käytäntöihin ja rohkaisi osallistumaan, koska työntekijöiden puheet johtivat 
konkreettisiin toimenpiteisiin.

Foorumit uusina välineinä poistivat Clash Oy:n sosiaalisesta kentästä 
hierarkkisuutta, johtajien ja alaisten puheenvuorot olivat samanarvoisia, rat-
kaisevaa oli niiden sisältö. Yhdenvertaisuuden ohella foorumeiden toistuvuus 
ja moniäänisyys olivat ratkaisevia tekijöitä tulosten aikaan saamiseksi, joten 
kehitysprosessia oli tarkoituksenmukaista jatkaa totuuksien paljastumisten ja 
rakentumisten kautta, yhteistoiminnallisena prosessina. Alaiset olivat poh-
tineet vuosia tietoisesti ja tiedostamattaan Clash Oy:n haasteita saamatta 
ääntään kuuluville. Monipuoliset ehdotukset Clash Oy:n toiminnan kehit-
tämiseksi viittasivat vaimennettuihin ääniin, jotka nyt pyrkivät esille. Minun 
päätehtäväksi jäi tukea osallistujia tässä prosessissa. Ulkopuolista totuutta ei 
tarvinnut tuoda yritykseen, työntekijöiden hallussa oli oma paikallinen to-
tuus vuosia kestäneiden ”tutkimusten” jälkeen.

Kehityspolku 5 on suoraan verrannollinen kehityspolkuun 4 (kuvio 7). 
Tässä yhteydessä kysymys on toimitusjohtajan vaikeuksista saada asiansa 
yhteiseen käsittelyyn. Toimitusjohtajan puheenvuoro foorumissa toi esille 
ehdotuksen yrityksen resurssien laajemmasta hyödyntämisestä yleiseen tietoi-
suuteen ja yhteisen kehittämisen piiriin. Toimitusjohtajan mukaan yrityksen 
oli kyettävä kehittämään resurssipohjaansa ja luomaan uusia innovaatioita 
jotta sen kilpailuetu säilyy: 

”Olen vuosia hautonut näitä asioita yksin mielessäni ja kuinka saada ne 
käytäntöön. Palaverit antoivat niille luontevan väylän ja prosessi lähti 
heti eteenpäin”.

Esimerkit osoittavat yrityksen kehityksen kärsineen strategisen ja operatii-
visen kohtaanto-ongelmien johdosta. Aiemmin alaisia ei ollut kuunneltu ja 
johdolla ei ollut ollut luontaista foorumia esittää näkemyksiään siten, että 
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ne olisivat johtaneet toimenpiteisiin. Foorumeissa jaolla strategiseen ja ope-
ratiiviseen ei ollut merkitystä, mikä tahansa operatiivinen asia saattoi saada 
strategisen merkityksen. Tällöin jako yrityksen strategisiin ja operatiivisiin 
toimintoihin menettää merkityksensä.

3.2.2 Strategisen ja operatiivisen kohtaamisen seuraukset
Yrityksen kokonaisuus ja strategiset tavoitteet (makro) sekä operatiiviset, 
työntekijöitä lähellä olevat asiat (mikro) muodostivat episodeissa keskuste-
lujen ääripäät. Clash Oy:n kehitysprosessissa laatukustannuksien seuranta 
ja tuotekirjon laajentamispyrkimykset heijastavat makron ja mikron vuoro-
puhelun tuloksia. Toimitusjohtajan aloite (kuvio 7, kehityspolku 5) laukaisi 
keskustelut yrityksen suuntautumisesta muita teollisuusaloja koskeviin kom-
ponentteihin. Clash Oy alkoi etsiä uusia toimialoja, joille se saattoi tarjota 
tuotteitaan pienin muunnoksin. Tarkoituksena oli yrityksen asiantuntemuk-
sen ja resurssien laajempi hyödyntäminen sekä oman kilpailukyvyn vahvista-
minen. Keskustelut konkretisoituivat yksityiskohtaisimmiksi suunnitelmiksi 
ja toiminnoiksi foorumeissa. Yrityksen ydinosaaminen oli julkisten tilojen si-
sustamisessa sekä huonekalujen suunnittelussa ja tuotannossa. Keskittymäl-
lä ydinosaamiseen ja sen kehittämiseen saatettiin monipuolistaa tarjottavia 
tuotteita. Ne johtivat kehitysprosessin aikana neuvotteluihin muiden teolli-
suudenalojen kanssa ja ensimmäisiin kokeiluihin. Tämä merkitsi myös sitä, 
että henkilöstö osallistui nyt ensimmäistä kertaa aidosti tuotesuunnitteluun. 

Laajemmin kysymyksessä oli osaltaan Clash Oy:n osaamisresurssien 
sovittaminen markkinoiden muutoksiin. Pyrkimyksenä oli löytää mahdol-
lisuuksia hyödyntää yrityksen osaamista uudella tavalla. Tätä kyvykkyyttä 
yritysjohto halusi hyödyntää varioimalla tuotteita uusien asiakkaiden saami-
seksi. Ensimmäinen kehitysvaihe sisälsi komponenttien valmistuksen tilaa-
jan suunnittelemiin tuotteisiin. Toinen vaihe kattoi tilaajan suunnittelemien 
tuotteiden valmistuksen. Kolmantena kehitysaskeleena tulisi olemaan ali-
hankkijana toimiminen lukuisille toimialoille, mikä kattoi sekä tuotteiden 
suunnittelun että niiden valmistuksen. Perimmäisenä tavoitteena oli täysin 
uusien tuotteiden valmistaminen oman teollisuudenalan ulkopuolelle. Tuo-
tannosta valittiin työntekijät, jotka toimivat asiakasvastaavina ja osallistuvat 
tuotekehitykseen yhdessä asiakkaiden kanssa. Tältä osin strategia päivittyi 
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itsestään käytännön toiminnan kautta. Uudessa ja kokeilevassa toiminnassa 
strateginen analyysi ja strategian määritys toteutuivat rinnakkain.

Yhteiset episodit toivat Clash Oy:n työntekijät laajasti mukaan kehi-
tysprosessiin. Kysymys ei ollut enää siitä, mitä ihmiset tekevät ja mitä siitä 
seuraa, vaan miten sosiaaliset käytännöt toimivat ja mitä ne tuottavat. En-
simmäisissä foorumeissa vuoropuhelu poimi esille Clash Oy:n kätkettyjä pu-
heita. Aloitusepisodin runsaslukuiset puheet ja kehitysehdotukset viittasivat 
vuosien mittaan kertyneen paineen purkautumiseen. Kuvion 7 kehityspolut 
1–5 syntyivät alistetun tiedon päästessä esille, puheiden ansiosta yrityksen or-
ganisoituminen ja strategian sisällön suunnittelu käynnistyivät välittömästi. 
Hieman yllättäen myös kehityspolku 5 lukeutuu tähän ryhmään, myös toimi-
tusjohtajan ääni oli ollut tässä suhteessa vaimentuneena. 

Yrityksen eri tasoilta lähtevät aloitteet johtivat vuoropuheluun ja saat-
toivat jalostua käytännön toimenpiteiksi. Clash Oy oli muuttanut toi-
mintatapaansa ja yrityksen sosiaalinen kenttä oli avoin kaikille toimijoille. 
Kehityskulku osoitti, että yrityksen strategiaa ei tarvinnut enää suunnitella ja 
kirjata tiukasti vuodeksi eteenpäin foorumeiden tuottaessa strategiaan jatku-
vasti muutoksia. Strategiaksi riittivät väljät kehykset, joiden puitteissa Clash 
Oy:n strategia muotoutui koko ajan suunnittelun ja toteutuksen edetessä lin-
kittyneenä läheisesti toisiinsa. 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta yhdistyivät ylhäältä alas, alhaalta 
ylös ja horisontaaliset lähestymistavat. Laaja osallistuminen saattoi edistää 
erilaisten näkemysten esilletuloa. Kaikille avoin ja yhteinen strategiaprosessi 
mahdollisti strategisten oivallusten syntymisen kaikista suunnista. Strategia-
prosessin uudistaminen avasi monisuuntaisen toiminnan aiemman ylhäältä 
alas -suunnan lisäksi. Strategian tekeminen ja esitteleminen henkilöstölle oli 
ollut aikaisemmin johtajien ja esimiesten vastuulla. Aiemmin johtajat yksin 
päättivät strategian ja sen toiminnallistamisen, myös niihin liittyvien toi-
menpiteiden valvonta oli ollut heidän hallussaan. Nyt toiminnot olivat yh-
teisiä ja sen myötä myös valvonta toteutui yhteistoiminnallisesti, sen rinnalla 
saatettiin kokeilla myös uusia avauksia. Clash Oy:llä oli strateginen tahtoti-
la ja suunta, jota kohti edetä ja suunta oli jatkuvan arvioinnin ja muutoksen 
kohteena. Samalla vastuu tehdyistä ratkaisuista ja niiden seurauksista jakau-
tui yhteisesti laajalle joukolle.

Episodit kykenivät yhdistämään yrityksen strategisen ja operatiivisen 
tason. Paikallisesti makron ja mikron välinen vuoropuhelu ja yhdistymi-
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nen voivat toteutua monin eri tavoin. Clash Oy:ssä kaikki keskeiset aloitteet 
lähtivät mikrotasolta ja kumuloituivat makrotason käytännöiksi. Yrityksen 
makro- ja mikro-jakauma häviää ja korvautuu yrityksen sosiaalisina käytän-
töinä. Tässä kokonaisuudessa ei ole tarkoituksenmukaista korostaa makron 
ja mikron jakautumista, vaan käsitys niiden erillisyydestä kuuluu pikemmin-
kin management-tyyppisen johtamisen näkökulmaan. Yrityksen operatiivi-
nen ja strateginen taso muodostivat saumattoman kokonaisuuden yksilöiden 
kyetessä tukeutumaan työssään strategiatason päätöksiin eli yhteisöllisissä 
käytännöissä sovittuihin ratkaisuihin. Toistuvat episodit muodostivat yri-
tyksessä yksilöille ja tiimeille tukirakenteet, joihin he nojautuivat omassa 
työssään yhteisesti valitun strategisen suunnan puitteissa. Työn tukiraken-
teet kertovat, miten oman organisaation toimet johtamisen, työnjärjestelyjen 
tai muiden menettelytapojen avulla tukevat ja kannustavat työntekijöitä sel-
viytymään työnsä asettamista vaatimuksista. Jatkuva vuorovaikutus luo toi-
mijoille tulkinnalliset viitekehykset ja kulttuurisen yhteisymmärryksen. Ne 
kertovat kaikille: ”meidän tavan toimia”. 

Uusia ideoita tuottava prosessi (vrt. kuvio 9, Clash Oy:n innovaatiopro-
sessi) toteutui uuden strategian puitteissa, tällainen pienin askelin tapahtuva 
muutos kulki suuremman muutoksen rinnalla: henkilöstö osallistui ja si-
toutui yrityksen uuteen tapaan toimia. Kehityskulku osoitti, että yrityksen 
strategiset ja operatiiviset asiat sekoittuivat toisiinsa eri foorumeissa. Uusien 
kokemusten perusteella yritysjohto ei pitänyt sitä enää haittatekijänä, itse 
asiassa tilanne oli kääntynyt päinvastaiseksi. Clash Oy:n johto oli aiemmin 
halunnut pitää makron ja mikron erillään toisistaan. Nyt se katsoi, että stra-
teginen ja operatiivinen taso voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään ja siten 
hyödyttää toisiaan. Yritysjohto myönsi olleensa tässä suhteessa ”menneisyyden 
ja aiempien kokemustensa vanki”. 

Yhteiset foorumit ja niissä sovitut tavoitteet sekä yhteinen kehittäminen 
edistivät strategisten puheiden laajentumista kaikille yrityksen hierarkiata-
soille. Puheet siirtyivät edellä mainittujen asioiden muodossa työntekijöiden 
välisiin keskusteluihin. He suunnittelivat ja valmistelivat omat tavoitteensa ja 
seurasivat niiden toteutumista ja ottivat kantaa ensin kehitysryhmän ja myö-
hemmin johtoryhmän ehdotuksiin ja esittivät tarvittaessa omat vastineen-
sa niistä. Tiimit saivat tehtäviä liittyen yrityksen kehittämiseen ja tiimien 
omaan toimintaan. Kaikkiin mainittuihin asioihin palattiin yhteisesti koko 
henkilöstön ollessa läsnä. Clash Oy:n käytännöissä vaihtelivat toistuvasti 
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yhteisen reflektoinnin ja tekemisen jaksot, jolloin henkilöstö suoritti sovitut 
tehtävät. Strategiset asiat tunkeutuivat väistämättä arjen vuoropuheluun ja 
ottivat siitä tietyn ajan ja tilan. 

3.2.3 Strategian toteutuminen
Clash Oy:ssä sovellettiin osittain strategia prosessina -näkökulmaa, jonka 
mukaan organisaation sisäiset, jokapäiväiset toiminnot muovaavat jatkuvasti 
sekä strategiaprosessia että strategian sisältöä. Strategia prosessina -näkökul-
ma korostaa strategian rakentumista paikallisissa olosuhteissa paikallisten te-
kijöiden toimesta. Strategia prosessina -näkökulma on yritys liittää strategiset 
tavoitteet ja tulokset organisaation jäsenten yhdenmukaisiin toimintoihin. 
Tällöin strategian suunnittelu ja toteutus tapahtuu yhdenmukaisesti kaik-
kien työntekijöiden ollessa prosessissa mukana. Huomion kiinnittäminen 
prosesseihin avasi Clash Oy:n toimintatavat kriittiselle tarkastelulle ja antoi 
tilaa yksilöiden roolille strategiaprosessissa. Strategia prosessina -näkökulmas-
sa pyritään huomioimaan strategian muotoutumiseen liittyvät inhimilliset 
toiminnot. Näkökulmaa on kuitenkin kritisoitu liiallisesta kausaalisuudes-
ta, minkä mukaan strategiset tavoitteet voidaan viedä sellaisinaan yrityksen 
käytäntöön. Toinen kritiikin aihe on strategian suunnittelun tapahtuminen 
ainoastaan yksilöiden tekoina.

Strategian sisällön suunnittelu yrityksissä tapahtuu yleensä asettamalla 
valmistelun jälkeen yrityksen tulevaisuuden tavoitteet. Tämän näkökulman 
taustalla on ns. laskeva eli laskelmoiva ajattelu ja rakentamisen modus, joka 
tarkoittaa toimintatapana strategian suunnitelmallisuutta ja strategian pe-
rustumista yksilöiden – johtajien – tavoitteisiin. Kyseisellä ajattelulla on oma 
merkityksensä ja se on sinänsä välttämätöntä. Tällöin strateginen ajattelu 
pohjautuu ennalta määrättyyn lopputulokseen, jonka mukaan yritys laatii ta-
voitteet ja alatavoitteet sekä pyrkii toteuttamaan ne yrityksen kaikilla tasoilla. 
Suunnitellun strategian ongelmana on kuitenkin vaikeus toteuttaa tavoitteet 
sellaisinaan yrityksessä ja alaisten vaikeus sitoutua muiden asettamiin tavoit-
teisiin. Tämän lisäksi laskeva ajattelu ja suunnitelmallisuus sulkevat jossakin 
määrin pois henkilöstön osaamisen hyödyntämisen strategiaprosessissa. Toi-
nen vaihtoehto on jättää yrityksen strategian sisältö ainakin osittain avoimek-
si laatimalla strategialle ainoastaan sisällölliset kehykset ja kiinnittää huomio 
yrityksen organisoitumiseen mietiskelevän ajattelun mahdollistamiseksi. 
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Toinen Clash Oy:ssä sovellettava lähestymistapa strategia prosessina -nä-
kökulman ohella oli post-prosessuaalinen strategiaprosessi. Post-prosessuaa-
lisen näkökulman ytimessä ovat mietiskelevä ajattelu ja viipymisen modus. 
Mietiskelevä ajattelu ja viipyminen viittaavat yhteisölliseen toimintatapaan, 
tässä tapauksessa episodeihin, joissa rakentuu yrityksen strategia ja strate-
giaprosessi samanaikaisesti. Mietiskelevä ajattelu viipymisen moduksessa 
tarkoittaa yhdenvertaisten yksilöiden kotoista ja kiireetöntä pohdintaa, po-
sitiivisessa mielessä pysähtymistä osallistujien erilaisissa puheenvuoroissa 
avautuvien asioiden äärelle. Viipyminen toteutuu väljien raamien puitteissa 
ilman ennalta asetettuja tiukkoja tavoitteita, joihin nimenomaisesti haetaan 
ratkaisuja. 

Strategian suunnitelmallisuuden vähentyminen antaa tilaa toimijoiden 
vuoropuhelulle, vuoropuhelussa esiin nouseville vaihtoehtoisille ratkaisuil-
le. Ratkaisujen yhteinen pohdinta johtaa yrityksen strategian rakentumiseen 
vuoropuhelussa. Yhteinen vuorovaikutus – ei enää johtajien toimenpiteet 
– synnyttävät tavoitteet tai pikemminkin sovitut toimenpiteet ja tilanne-
kohtaiset ratkaisut. Strategian rakentumisen taustalla on koko henkilöstön 
asiantuntemus ja kokemus. Clash Oy:n kehitysprosessissa strategian avointa 
kehittymistä rajoittavat tekijät karsittiin minimiin asettamalla ainoastaan 
väljät kehykset episodeissa käytävälle vuoropuhelulle.

Organisaation toiminnan merkityksellisyys kiteytyy strategiassa, ja kaik-
kien toimijoiden saadessa strategiaa koskevan puheoikeuden osallistujien 
ymmärrys yrityksestä ja sen strategiasta syvenee. Episodeissa sovitut yhteiset 
tehtävät saavat jokaisen yksilön omalta taholtaan toimimaan siten, että yritys 
toteuttaa yhdenmukaisesti strategiaa. Tällöin yritys toimii kuten yksi koko-
naisuus kohti valittuja päämääriä. Yksilöiden päästessä osallistumaan työyh-
teisön tärkeitä asioita koskevaan päätöksentekoon ihmiset saattavat kokea 
myös oman toimijuutensa yrityksessä merkityksellisenä, jolloin johtajuus voi 
rakentua uudella tavalla. Clash Oy:n toimintojen kehittyessä ja muuttuessa 
koko ajan myös yhteisiä tulkintoja yrityksen tilanteesta haettiin säännölli-
sesti viikoittaisissa palavereissa. Clash Oy:ssä episodit toimivat mietiskelevän 
ajattelun tiloina eli viipymisen moduksina, mihin strategian post-prosessuaa-
linen lähestymistapa viittaa. Ollessaan itse mukana päätöksenteossa alaiset 
pysyivät tehtyjen päätösten takana ilman erillistä esimiesten toimesta tapah-
tuvaa strategian ”jalkautusta”. Henkilöstön sitoutuminen tapahtui osallistu-
misen kautta. 
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Koko henkilöstön kattavat vuorovaikutuskäytännöt saattoivat Clash 
Oy:n jatkuvan muutoksen tilaan episodeissa tapahtuvan dialogin avulla. Yk-
sittäisen organisaation haaste hektisessä toimintaympäristössä voi olla epäi-
levä suhtautuminen ”pelkkään oleiluun”, joksi viipyminen voidaan helposti 
ymmärtää. Ongelmana on, että yritysten kiireinen arki antaa yksilöille niu-
kasti aikaa mietiskelevälle ajattelulle. Viipyminen voi kuitenkin myös säästää 
aikaa yrityksen hyödyntäessä henkilöstön osaamispotentiaalia, joka tuottaa 
merkittäviä ratkaisuja ja samalla henkilöstön sitoutumisen strategiaan. Yri-
tyksen haaste strategiatyössä voi myös olla sopivan suhteen löytäminen raken-
tamisen ja viipymisen modusten välillä.

Clash Oy:n foorumit alkoivat toistuessaan muotoutua viipymisen modus-
ten paikoiksi. Näin laskeva ajattelu alkoi korvautua yrityksessä mietiskelevällä 
ajattelulla, jolloin strategia ei kaikilta osin edellyttänyt ennakkosuunnitel-
maa. Clash Oy:n henkilöstölle yritys ja sen ajankohtaiset haasteet olivat läsnä 
toistuvissa viipymisen moduksissa eli episodeissa, joissa kehkeytyvät käy-
tännöt noudattivat Clash Oy:n vähitellen sisäistämää toimintakulttuuria. 
Uusissa yhteisöllisissä käytännöissä korostuvat sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
välittyvät toimintatavat, jotka ilmenevät yrityksen yhtenäisinä toimintoina 
strategian toteutuksessa. Strategia toteutuu yhteisesti omaksutun logiikan 
kautta, joka kehkeytyy paikallisissa käytännöissä. Strategia vaatii toki suun-
nittelua, mutta strategiatyössä voi olla sijansa ”tarkoituksettomalla olemisel-
la”, ilman ennalta määriteltyjä tavoitteita. Tavoitteet tai pikemminkin sovitut 
toimenpiteet ja tilannekohtaiset ratkaisut kehittyvät yhteisen vuorovaiku-
tuksen tuloksina. 

Clash Oy:n johto tunnisti ja tunnusti, että henkilöstöllä oli tarjota nä-
kemyksiä yrityksen strategian kehittämiseksi. Yrityksen luottamuspääoma 
oli kasvanut sosiaalisen kanssakäymisen johdosta. Tämä tuli esille arvioi-
taessa Clash Oy:n strategian konkreettisten tavoitteiden toteutumista. Stra-
tegian keskeisimpiä tavoitteita olivat toimitusvarmuuden parantaminen ja 
laatukustannusten vähentäminen. Kehitysprosessin alkaessa Clash Oy:n 
toimitusvarmuus ja laatukustannukset olivat heikoimmalla tasolla verrat-
tuna konsernin kahteen muuhun yritykseen. Kehitysprosessin päättyessä 
toimitusvarmuus oli noussut konsernin parhaimmaksi ja laatukustannukset 
olivat pienentyneet. Yrityksen johto ja työntekijät katsoivat sen johtuvan yh-
teisestä tuotannon ohjauksesta, jonka taustalla olivat uudet toimintatavat, 
kapasiteetti- ja tiimipalaverit. He korostivat kuitenkin, että kehityksen taus-
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kapasiteetti- ja tiimipalaverit. He korostivat kuitenkin, että kehityksen taus-



80  ◆  Aarne Kilpimaa

talta ei voida osoittaa mitään yksittäistä syytä saatuihin tuloksiin. Aiemmin 
tuotannon häiriöt olivat yleisiä, nyt tuotanto- ja logistiikkajohtajan mukaan: 
”Suurimmat häiriötilat ovat kadonneet tuotannosta kollektiivisen toiminnan 
ansiosta”. 

Toimitusvarmuutta saattoi parantaa myös konsernin ohjauskeskuksen 
edustajien ja Clash Oy:n henkilöstön yhteistyön tiivistyminen yhtenä uu-
den organisoitumisen muotona. Se toteutettiin saattamalla osapuolet saman 
pöydän ääreen yhteistyön parantamiseksi. Ohjauskeskuksen tehtävä oli koor-
dinoida konsernin tilauksia. Ohjauskeskuksen ”aggressiivisuus” johtui siitä, 
että tilauksia ei aina pystytty toimittamaan asiakkaille sovittuina aikoina. 
Ohjauskeskuksen edustajat katsoivat sen johtuvan konsernin tehtaiden – 
Clash Oy niiden joukossa – heikosta suorituskyvystä. Clash Oy:n puolesta 
eräs tuotantotiimin jäsen totesi: ”tieto sovituista kaupoista tulee meille tarpeet-
tomalla viiveellä, mikä vaikeuttaa tuotannon suunnittelua”. Tämä epäkohta 
korjattiin sopimalla ohjauskeskuksen myyjien tehtäväksi ennakkotiedon toi-
mittamisen neuvottelujen alla olevista ja mahdollisista tulevista tilauksista, 
lisäksi yksi myyjä nimettiin Clash Oy:n johtoryhmään. Järjestelyt antoivat 
Clash Oy:lle mahdollisuuden suunnitella tuotantoaan pitemmällä tähtäi-
mellä ja joustavammin riippumatta siitä, miten tilaukset realisoituivat. 

Ohjauskeskuksen ja Clash Oy:n välillä käyty vuoropuhelu oli ensimmäi-
nen laatuaan ja tapaamisia päätettiin jatkaa. Kyseisten yksiköiden erillisyys 
ja puutteellinen yhteydenpito olivat johtaneet ajan mittaan tarpeettomaan 
vastakkain asetteluun sekä konsernin suorituskyvyn heikkenemiseen. Tu-
tustumiskäynnin tavoitteena oli myös saattaa työntekijät tiedollisesti tasa-
vertaiseen asemaan yrityksen toiminnan kokonaisuudesta yhteisen dialogin 
onnistumiseksi. Työntekijät: 

”Ohjauskeskuksessa käynnin jälkeen tajusin, miksi niistä määräajoista 
aina paasataan. En tiennyt aiemmin mitään ohjauskeskuksesta. Oma 
työ tuntuu nyt tärkeämmältä, kun sen tietää linkittyvän moneen muu-
hun tahoon”. 

Lopulta yhteistyötä ja sen myötä toimitusvarmuutta voitiin kehittää varsin 
yksinkertaisilla toimenpiteillä. Strategisen tason ongelman ratkaisun avain ki-
teytyi operatiivisen tason edustajan kommenttiin tiedonkulun viiveestä. Yh-
teinen tekeminen ja tietäminen osoittautuivat merkittäviksi tekijöiksi myös 
laajemmalla tasolla.
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3.2.4 Clash Oy:n ketterä strategia
Clash Oy oli toistuvasti pitäytynyt toimintamalleissaan kunnes yritys jou-
tui kriisitilanteisiin. Yritys oli kiinnittynyt kerran toimiviksi todettuihin 
toimintatapoihinsa kyseenalaistamatta niitä. Ongelma on yleinen yritysten 
keskuudessa. Moni yritys epäonnistuu uudistumisessaan, koska ne toimivat 
liian kauan kerran oikeiksi toteamissaan toimintamalleissa. Yritykset joutu-
vat oman jäykäksi muuttuneen liiketoimintamallinsa ja sitä tukevien käsi-
tystensä uhreiksi. Jäykkyyden taustalla on myös yritysten halu tehokkuuden 
maksimoimiseksi pitää liiketoimintamallinsa vakaina ja sen vuoksi niitä on 
vaikea muuttaa. Kuitenkin globaalin kilpailun vallitessa yritysten tulee ke-
hittyä nopeammin kuin aikaisemmin.

Yrityksen uuden strategian myötä Clash Oy:n johto näki toimintaympä-
ristön nyt dynaamisena. Markkinat vaativat entistä yksilöidympiä ja räätälöi-
tyjä ratkaisuja. Strategian suunnittelun ja toteutuksen kytkeminen toisiinsa 
oli Clash Oy:n reaktio muuttuneeseen toimintaympäristöön. Uudistuneessa 
strategiaprosessissa strategian suunnittelu ja toimeenpano toteutuivat enem-
män rinnakkaisina kuin peräkkäisinä toimintoina. Muuttuvassa toimin-
taympäristössä Clash Oy saattoi muuttaa strategiaa nopeasti ja toteuttaa sen 
sisältämät uudet tavoitteet välittömästi. Aiemman strategisen jäykkyyden 
tilalla oli nyt ketterä strategia.

Clash Oy:n strategiaprosessi kehittyi rullaavan ennustamisen ja suunnit-
telun suuntaan, tavoitteena oli dynaamisempi toiminnan ja talouden ohjaus. 
Clash Oy oli siirtymässä strategiaan, jossa oli varauduttu jatkuviin epäva-
kaisiin muutoksiin. Uudelleen organisoitu strategiaprosessi oli osa yrityksen 
muuttunutta liiketoimintaa. Merkittävää oli, että strategiaprosessia ei suun-
niteltu erikseen, vaan strategiaprosessi rakentui episodeissa samanaikaisesti 
strategian kanssa. Perinteinen vuosisuunnittelu ei ollut enää tarkoituksen-
mukaista. Sen ongelmana oli, että strategiset tavoitteet saattoivat vanhentua 
jo ennen kuin ne oli toteutettu. Säännölliset palaverit mahdollistivat suun-
nan muutokset strategiassa ja varmistivat strategisten muutosten nopean käy-
täntöön viennin. Alaiset aktivoituivat, ja dialogin periaatteita noudattavat 
kokouskäytännöt kehittyivät vähitellen. Uusien käytäntöjen myötä Clash 
Oy:n perinteinen johtajuus ei enää toiminut, uudistuneet käytännöt edellyt-
tivät uudenlaista johtajuutta.
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3.3 Johtajuus murroksessa

3.3.1 Alaisten voimaantuminen
Kehitysprosessin alussa keskustelimme kehitysryhmässä Clash Oy:n henki-
löstön jakautumisesta erilaisiin ryhmiin ja pohdimme heidän suhtautumis-
taan kehityshankkeeseen. Pitkien työsuhteiden kautta työntekijät tunsivat 
toisensa hyvin, ja varsin nopeasti päädyimme neljään kategoriaan:

”sitoutuneet: auttoivat toisia tiimejä esimerkiksi ruuhkahuippujen ta-
saamiseksi, hiljainen enemmistö kulki porukan mukana, myötäili toisia 
tilanteesta riippuen, yksilösuorittajat: päteviä työntekijöitä, kaipasivat 
vanhaan yksilöperusteiseen urakkapalkkaukseen sekä vastustajat, jotka 
olivat huippuammattilaisia ja suhtautuivat kriittisesti johtoon, erityi-
sesti keskijohtoon. Vastustajien mielipidejohtajuus sai paljon vahinkoa 
aikaan: Ei ollut harvinaista, että vastustajat olivat iltapäivään men-
nessä poistuneet työpisteistään. Clash Oy:n työaikaliukumat sallivat 
sen. Eräs tilanteeseen kyllästynyt työntekijä ilmaisi asian näin: ”Rekat 
odottelivat pihalla, kun kokosimme ja pakkasimme vielä kamoja”.

Äänensä toivat eniten kuuluville korkean ammattitaidon omaavat työnteki-
jät eli yksilösuorittajat ja vastustajat. Juuri heillä oli eniten annettavaa fooru-
meissa sovittujen tehtävien toteuttamisessa, johtajuus oli siirtymässä osittain 
heille. Tiimien sisäisten kokousten ja epävirallisten palavereiden puheiden 
sisältö alkoi kohdentua enemmän tarvittaviin toimenpiteisiin mainittujen 
tehtävien hoitamiseksi. Myöhemmin nimenomaan vastustajat olivat työn-
tekijöistä voimakkaimmin kehittyneiden toimintojen takana. Toimitusjoh-
tajan mukaan heistä oli tullut yrityksen parhaita työntekijöitä, mikä ilmeni 
johtajuutena ja vastuunkantona yhteisistä asioista. ”Vastustajat ovat porukan 
mukana ja itse asiassa sen edellä. Vastuunkantajia löytyy enemmän”. Entisten 
vastustajien mielipidejohtajuus kohdentui nyt yrityksen kehittämiseen. Sen 
perusteella on mahdollista, että vastustajien aiempi kritiikki keskijohtoa koh-
taan ei ollut vailla perusteita. 

Toimitusjohtaja ja pääluottamusmies olivat yksimielisiä siitä, että ”yksilö-
suorittajista ja entisistä vastustajista oli tullut epävirallisia johtajia”. Pääluot-
tamusmiehen mukaan heidän vaikutuksensa ilmeni mm. tuotantohuipuissa, 
jolloin he saivat henkilöstön jäämään ylitöihin ja tekemään viikonlopputöi-
tä. Se tapahtui ilman painostusta hengen luomisena, tiimit halusivat tehdä 
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ruuhkatyöt pois. Tiimeissä ei ollut nimettyjä johtajia, joten esiin nousivat 
mielipidevaikuttajat, jotka puheillaan ja omalla toiminnallaan vakuuttivat 
muut venymään työsuorituksissaan. Toimitusjohtajan mukaan ”tällainen si-
toutuminen ei synny linjaorganisaatiosta, organisaation hierarkia voi kyllä tu-
hota sen”. Toisin kuin aiemmin jokainen oli tietoinen tilauksista ja yrityksen 
kuormitustilanteesta. Tuotannon vaihtelut eivät tulleet työntekijöille yllä-
tyksenä, valmentajien viimehetken informaationa, vaan työntekijät tunsivat 
yhteisten foorumeiden kautta yrityksen tilauskannan. Verrattuna projektia 
edeltävään tilanteeseen henkilöstön asenteet olivat muuttuneet. 

Johtajuuden yleinen ongelma on johtajien ja alaisten erilaisten todelli-
suus- ja tietokäsitykset yrityksen tilanteesta. Siitä seuraa yleensä mielipiteiden 
yhteentörmäykset, johtajat ja alaiset eivät ymmärrä toisiaan. Ongelma voi-
daan kääntää organisaation voimavaraksi tuomalla todellisuus- ja tietokäsi-
tykset keskenään vuoropuheluun. Henkilöstön keskuudessa on aina erilaisia 
tulkintoja yrityksen senhetkisestä tilanteesta. Yhtä ainoaa oikeaa totuutta ei 
ole olemassa, vaan useita samanaikaisia ja samanarvoisia paikallisia käsityk-
siä, joiden pohjalta käydään dialogia. Organisaation eri tasojen ja erilaisten 
yksilöiden osallistuessa samaan prosessiin työyhteisö voi rakentaa yhteisiä nä-
kemyksiä yrityksen menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Orga-
nisaation tulevaisuuden ohella sen menneisyys ja nykyisyys rakentuvat uudella 
tavalla, jolloin yrityksen yhteinen tarina uudistuu jatkuvasti. Vuoropuhelun 
kautta erilaiset todellisuus- ja tietokäsitykset mahdollistavat kaikkien tiedon 
hyödyntämisen. Prosessi tuottaa yhteisymmärryksen strategisesta suuntautu-
misesta, ja yhteinen tahtotila ohjaa kaikkien työyhteisön jäsenten toimintaa.

Yritysten muutoksessa ja strategisessa uudistumisessa lähtökohtana ovat 
kirjallisuudessa yleisesti esitettyjen näkemysten mukaan olleet yritysjohdon 
käsitykset ja tavoitteet eli johtajien monologi. Muutos on jäsennetty ylhääl-
tä alas kulkevana yhdenmukaisena prosessina, jonka perustana ovat olleet 
ainoastaan johdon todellisuus- ja tietokäsitykset johdon määritellessä orga-
nisaation nykytilan ja siihen tarvittavat muutokset sekä muutosten toteutuk-
sen. Muutoshankkeita on jäsennetty lähinnä ratkaisukeskeisesti, muutokset 
on toteutettu keräämällä tietoa yksittäisestä ongelmasta ja sen perusteella 
esitetty toimintatapoja ongelman ratkaisemiseksi. Kyseinen toimintamalli 
korostaa ongelman tunnistamista ja sen korjaamista, kun taas nykyisin pai-
nopiste on siirtymässä ongelmista korostamaan organisaatioiden omaa kehi-
tyspotentiaalia. Samoin kuin johtajuuden kohdalla strategiatyössä painottuu 
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suuntaus nostaa organisaation prosessit, yksilöt ja heidän välinen vuorovaiku-
tus muutoksen tekijöiksi.

3.3.2 Clash Oy:n sosiaalisen kentän muutos 
Clash Oy:n historia, aiemmat rakenteet ja prosessit tuottivat tietynlaista 
käyttäytymistä. Yrityksen henkilöstö saattoi olla historiallisesti kehittynei-
den valtarakenteiden ”vanki”. Esimerkiksi keskijohto noudattaessaan raken-
teiden ja prosessien vaatimuksia saattoi tahtomattaan aiheuttaa ongelmia 
alaisille katsottuna nimenomaan alaisten näkökulmasta. Clash Oy:ssä hil-
jaisella enemmistöllä ei ollut aiemmin ollut sellaista väylää tuoda esille epä-
kohtia, joka olisi johtanut heitä häiritsevien epäkohtien korjaamiseen, mikä 
ilmenee epäsuorasti kehityspolusta 4 (kuvio 7, keskeiset kehityspolut vuoro-
puhelun synnyttämästä muutoksesta ja johtajuudesta). Yrityksen toiminta-
prosessit eivät mahdollistaneet sitä. Tämän ryhmän jäsenet olivat aiemmin 
olleet marginaalisessa asemassa ja kykenemättömiä saamaan äänensä kuulu-
ville. Nyt tilanne oli muuttunut. Yrityksen uusi toimintatapa yhteisen vuo-
ropuhelun muodossa tarjosi alaisille välineen vaikuttaa yrityksen päätöksiin. 
Puheoikeuden saatuaan alaisten näkemykset johtivat koko yritystä koskeviin 
toimenpiteisiin, vrt. kuvio 7.

Kehitysprojektin alussa paljastui vastustajien vihamielisyys ja hiljaisen 
enemmistön skeptisyys yritystä kohtaan. Alaisilla ei ollut aiemmin mahdol-
lisuutta vaikuttaa yhteisön keskeisten päätösten tekemiseen. Vihamielisyys 
ja skeptisyys saattoivat pikemminkin johtua historiallisista valtarakenteista, 
syynä ei siten ole työntekijöiden negatiivisuus sinänsä. Clash Oy:n ilmapiiri 
oli kuitenkin muuttunut niitä synnyttävien ja vahvistavien sosiaalisten käy-
täntöjen muuttuessa. Työskentelyilmapiirin muutos heijastui osallistujien 
palautteissa:

”Ahdistuneisuus on vähentynyt, kun asioista puhutaan”. ”Turhautunei-
suus on vähentynyt, koska päätöksiä saadaan aikaan, eikä enää jauheta 
moneen kertaan samoja asioita”. ”Samojen tyyppien toistuvat poissaolot 
ovat tyystin hävinneet”. ”Enää keväällä ei jäädä kalastuslomille, eikä 
syksyllä metsästyslomille”.

Asetelma viittasi foorumeiden ja yhteisöllisyyden vahvistumiseen, jolloin 
yliyksilölliset käytännöt saattoivat ylittää omat yksilöiden tavoitteet. Fooru-
meissa muotoutuivat moniääniset käytännöt ja niiden tuottamat vastaukset 
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Clash Oy:n muutokseen. Tulokset osoittavat uusien foorumeiden kytkeyty-
vän keskeiseksi osaksi yrityksen käytäntöjä ja jakavan johtajuutta yrityksen 
sisällä. Foorumit avasivat henkilöstölle väylän tuoda esille heille ennestään 
tuttuja asioita ja saada ratkaisut aikaan työntekijöitä vaivaaviin ongelmiin. 
Toisille se merkitsi vapautumista painostavista rakenteista ja suhteista. Clash 
Oy:n sosiaalisen kentän muutos ei kuitenkaan ollut näin yksioikoinen, vaan 
yksilöiden ja ryhmien valtasuhteet joutuivat hetkelliseen murrostilaan en-
nen foorumeiden vakiintumista johtajuuden käytännöiksi. Keskijohdon 
asenteet ja toimintatavat eivät täysin taipuneet yhteiseen vuoropuheluun. Se 
ilmeni erityisesti keskijohdon suhtautumisessaan tiimeihin. Kehittyvä uusi 
johtajuus joutui keskijohdon vastustuksen kohteeksi valmentajien pyrkiessä 
pitämään kiinni valta-asemastaan, tämä ilmenee yksityiskohtaisemmin seu-
raavassa luvussa.

3.3.3 Keskijohdon asema versus yhteisöllisyys
Clash Oy:n henkilöstön pitkät työsuhteet olivat mahdollistaneet moninais-
ten suhteiden syntymisen yksilöiden keskuudessa. Yrityksen kehitysprosessin 
kannalta keskeisessä asemassa olivat tiimien sisäiset suhteet, tiimien väliset 
positiiviset ja jännitteiset suhteet, keskijohdon ja alaisten väliset pääosin 
jännitteiset suhteet ja työntekijöiden jakautuminen neljään ryhmään. Uusi 
sosiaa linen organisoituminen ei lähtenyt liikkeelle ”puhtaalta pöydältä”, 
vaan useiden jännitteiden keskeltä, vrt. kuviot 2–3. 

Clash Oy:n kehitysprosessi ei edennyt suoraviivaisesti tai ongelmitta, 
vaan keskijohto ja alaiset ajautuivat vastakkain. Asetelmassa heijastui asema-
vallan ja yhteisöllisen vallan kamppailu. Jokainen toteutunut palaveri uutena 
käytäntönä, vankisti yhteisöllistä valtaa, vapautti alaisia ja pakotti keskijoh-
toa toimimaan samassa maailmassa alaisten kanssa ja moninaisten käsitysten 
keskellä. Asetelma paljastaa, että yrityksessä vallitsevat todellisuus- ja tieto-
käsitykset oli saamassa uuden monipuolisemman sisällön, jota ei enää mää-
ritellyt johtajat yksinoikeudella, vaan voimaantuva henkilöstö kollektiivina. 

Valmentajat eli keskijohto pyrkivät välttämään palavereiden pitämis-
tä, mikä saattoi johtua siitä, että he halusivat pitää tiimit edelleen valvon-
nassaan. Keskijohto sai kritiikkiä osakseen sekä alaisilta että yritysjohdolta 
yrittäessään luopua palaverikäytännöistä. Alaiset pitivät kiinni foorumeista 
sekä niissä sovituista käytännöistä ja tehtävistä. Foorumit toimivat sosiaa-
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liseen vuorovaikutukseen perustuvan johtajuuden näyttämöinä. Yrityksen 
uuden johtajuuden elinvoimaisuus riippui foorumeiden olemassaolosta, joten 
kamppailu kumuloitui palavereiden jatkuvuuteen. Foorumit olivat muodos-
tuneet normiksi, osaksi yrityksen uutta sosiaalista järjestystä, joten alaiset 
kokivat esimiesten yritykset luopua foorumeista erityisen uhkaavina. Alaiset 
katsoivat, että oli moraalisesti oikein noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä. 
Heidän käsityksensä oli, että mikäli palaverikäytäntöön haluttiin tehdä muu-
toksia, oli eettisesti oikein tehdä ne itse palavereissa, yhteisesti.

Valmentajat eivät julkisesta sitoutumisestaan huolimatta pitäneet tiimi-
kokouksia säännöllisesti. Perusteluina he esittivät, että kokouksia pidetään 
tarpeen mukaan eli silloin, kun heillä on jotakin ilmoitettavaa tiimeille. Ko-
kousten tarkoitus oli kuitenkin pohtia yhdessä, kuinka alkavan viikon työt 
organisoidaan ja keskustella kapasiteettipalaverissa asetettujen tavoitteiden 
toteutuksesta. Sekä toimitusjohtaja että tiimien jäsenet olivat kiusaantuneita 
tilanteesta. Vuoropuhelu ei tältä osin toiminut uuden johtamismallin edel-
lyttämällä tavalla. Valmentajilla oli vaikeuksia luopua managerin roolistaan. 
Suurin osa managerialistisista tehtävistä käsiteltiin nyt yhteisissä foorumeissa 
mutta keskijohto halusi pitää ne edelleen itsellään. Demokraattisiin arvoihin 
perustuvat foorumit eli yhteisöllinen valta ja hierarkkisesti organisoitu kes-
kijohdon aiemmin hallussa ollut tuotanto-organisaatio eli asemavalta joutui-
vat törmäyskurssille. Alaisia osallistavat käytännöt aiheuttivat vastareaktion 
auktoriteettiasemissa olevien valmentajien taholta. Clash Oy:n sosiaalinen 
kenttä oli kuitenkin muuttunut, foorumit yrityksen uusina toimintatapoina 
olivat oleellinen osa Clash Oy:n johtajuutta. Foorumit ottivat suuremman 
roolin kuin, että ne olisivat ainoastaan keskeyttäneet yrityksen normaalin 
toiminnan. 

Valtakamppailun aikana toinen valmentaja irtisanoutui Clash Oy:stä. 
Uuden valmentajan rekrytoinnissa kiinnitettiin huomiota toimialan tun-
temuksen lisäksi sosiaalisiin taitoihin. Uusi valmentaja suhtautui yrityksen 
uuteen johtamismalliin itsestään selvyytenä kyseenalaistamatta sitä. Valmen-
taja toimi juuri niin kuin, yrityksen johtamisprosessi edellytti ja hänestä tuli 
arvostettu persoona henkilöstön keskuudessa. Yritykseen jäänyt valmentaja 
joutui kritiikin kohteeksi, toimitusjohtaja pyrki edistämään tilannetta oh-
jaamalla valmentajaa palavereiden pitoon. Clash Oy kokonaisuutena kul-
ki eteenpäin ”eri tahtiin”. Toinen puoli yrityksestä toteutti muotoutuneita 
prosesseja siten kuin oli sovittu. Toinen puoli ei päässyt samalle tasolle. Val-
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mentaja saattoi ymmärtää johtamisen enemmän omana yksilöllisenä kontrol-
linaan kuin alaisia osallistavana sosiaalisena tapahtumana. 

Keskijohto ei ollut omaksunut sitä kokemuksellista tietoa, jonka mukaan 
yrityksen keskeiset päätökset sovitaan dialogissa. Yksilöiden kyky moraa-
liseen arvioon omien toimiensa seuraamuksista häviää, ellei se perustu ko-
kemukselliseen todellisuuskäsitykseen. Yrityksen sisäinen vuoropuhelu toi 
tiedon eli logoksen rinnalle innostuksen eli pathoksen ja ethoksen eli pyrki-
myksen toisen osapuolen parhaaseen. Keskijohto ei ollut halukas lähtemään 
mukaan uudenlaiseen vastavuoroiseen tekemiseen ja tietämiseen, vaan kes-
kittyi ensisijaisesti strategisiin tavoitteisiin ja tuotantoon. Näin keskijohto 
oli ilmeisesti kadottanut ethoksen ja toimi sen johdosta uudessa asetelmassa 
alaisten näkökulmasta moraalisesti arveluttavalla tavalla. 

Konflikti osoitti Clash Oy:n johtajuuden irtaantumisen henkilöistä, ja 
toi selkeästi esille, kuinka vaikeaa johtajuuden irrottautuminen esimiehistä 
voi olla. Keskijohto pyrki vastustamaan uusia johtajuuden käytäntöjä, joiden 
edessä se joutui lopulta kuitenkin taipumaan. Ainoastaan esimiesten toimin-
taan perustuva johtajuus ja yritysten johtajuuskäytännöt saattavat jo raken-
teellisesti sisältää ethoksen ongelman. Suurin osa johtajuuskirjallisuudesta 
perustuu johdon näkökulmaan, jossa johtajuus ja muutos kulkevat suoravii-
vaisesti ylhäältä alas. Yritysjohto uskoo tietävänsä ilman aitoa vuoropuhelua 
henkilöstön kanssa, mikä koituu yrityksen ja henkilöstön parhaaksi. Clash 
Oy:n muutokset osoittavat, että johtajat tarvitsevat järjen ohella kokemuk-
sellista tietoa yrityksen menestymiseksi. Kokemuksellinen tieto kehkeytyi 
johtajien ollessa läsnä episodeissa. Ratkaisevaa oli, että Clash Oy kykeni ir-
rottautumaan hierarkiaan perustuvasta esimiesten yksipuolisesta kontrollista 
kohti avointa keskustelukulttuuria. Tähän ongelmaan viittaa myös laskevan 
ajattelun ja mietiskelevän ajattelun välinen suhde.

Suhteet keskijohdon ja alaisten välillä olivat muuttuneet. Aikaisemmin 
keskijohto pystyi säätelemään itsensä ja työntekijöiden välistä vuorovaiku-
tusta. Keskijohdon ja alaisten suhteet olivat koostuneet subjekti–objekti-ase-
telmasta. Subjektit (esimiehet) ja objektit (alaiset) olivat erillisiä ja ulkoisessa 
suhteessa toisiinsa. Valmentajilla oli aiemmin ollut oikeus määritellä tuo-
tannon toiminnot. Alaisten puheet eivät päässeet esille. Erilaisten puhei-
den pyrkiessä esiin seurauksena olivat toistuvat ristiriidat työntekijöiden ja 
keskijohdon välillä. Keskijohdon ja työntekijöiden käsitykset olivat olleet 
jatkuvasti ristiriidassa keskenään. Pelkästään esimiesten tarjoama totuus ei 



88  ◆  Aarne Kilpimaa

kelvannut alaisille, joilla oli erilaiset ja moninaiset käsitykset siitä. Osa keski-
johdosta halusi johtajuuden edelleen kiinnittyvän omiin persooniinsa ja hen-
kilökohtaisiin ominaisuuksiinsa. Se halusi jatkaa yksipuolista vaikuttamista 
siitä huolimatta, että syntyneet johtajuuden prosessit sallivat alaisten vaikut-
tamisen ja korostivat erityisesti yhteistä merkityksenantoa. 

Kollektiiviset prosessit muodostivat Clash Oy:n johtajuuden ytimen, 
valtaa ei ollut enää pelkästään nimetyillä johtajilla, vaan myös yhteisöllä. 
Lisäksi valtaa oli myös asiantuntevilla työntekijöillä, heistä oli tullut epävi-
rallisia johtajia. Koko johtajuuden asetelma haki jatkuvasti muotoaan. Laaja 
osallistuminen asetti keskijohdon näkemykset samanarvoiseen asemaan mui-
den paikallisten näkemysten kanssa. Foorumit tasa-arvoistivat suhteita, esi-
miehet eivät enää olleet ulkopuolisia tiimien toiminnasta. Heidän asemansa 
oli muuttunut osaksi yhteistä kokemusmaailmaa. Keskijohto ei enää voinut 
katsella yritystä ulkopuolisena tarkkailijana, vaan yhtenä osapuolena muiden 
joukossa. Foorumeiden tarkoitus ei ollut ainoastaan informatiivinen. Yhtei-
set tulkinnat syntyvät yksilöiden välisessä kommunikoinnissa, ei niinkään 
yksittäisen toimijan mielessä. 

Uusi ryhmäjako ja rintamalinja muodostuivat hetkellisesti alaisten ja 
keskijohdon välille. Nimettyjen johtajien rinnalle nousivat uutena ryhmänä 
entiset yksilösuorittajat ja vastustajat. Heidän johtajuutensa sai oikeutuksen 
toisten yksilöiden tunnustaessa heidän edistävän sovittuja tavoitteita. Ai-
kaisemmin henkilöstön keskuudessa oli vallinnut eriytyneitä käsityksiä yri-
tyksen toiminnasta. Keskeinen muutoksen vaikutus työyhteisöön oli juuri 
yrityksen eheytyminen ja kiinteytyminen aiemmin marginaalisten puheiden 
päästessä esille. Samanaikaisesti esille tuli kuitenkin alaisten ja keskijohdon 
erilaiset näkemykset uuden organisoitumisen käytännöistä.

Erilaiset puheet kamppailivat Clash Oy:ssä keskenään. Kysymys ei ollut 
pelkästään managementin ja leadershipin suhteesta vaan myös siitä, minkä 
ryhmän puheet nousevat yrityksen hallitsevaksi totuudeksi. Alaisten ja kes-
kijohdon välillä vallitsi edelleen moninaisia näkemyksiä, vaikka yrityksen 
suunta oli yhteisesti määritelty ja siihen oli sitouduttu. Clash Oy oli murros-
tilassa, uudet yhteisölliset käytännöt eivät olleet vielä vakiintuneet sikäli kuin 
ne dynaamisena ilmiöinä voivat koskaan pysyä täysin samanlaisina. 

Keskijohto ei näyttänyt täysin hyväksyvän kehittyneitä organisoitumisen 
prosesseja ja yhteisöllisiä normeja. Toisin kuin ennen projektia nyt keskuste-
lua käytiin yhteisten kehysten puitteissa. Tässä tapauksessa se tarkoitti yksilö-
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kohtaisten yritysten estämistä pitää yllä vanhaa järjestystä. Erimielisyyksiä ei 
kohdattu enää suoraan yksilötasolla, koska foorumit tarjosivat niille ”säiliön”, 
jossa näkemyseroja ja konflikteja voitiin tarkastella. Säiliö ”viilensi kuumaa” 
keskustelua, jolloin yksilöt saattoivat havaita ryhmän kokonaisuutena ja sen 
edustaman mielipiteen. 

Foorumeissa eri ryhmien intressit hioutuivat yleisen hyväksi, mikä il-
menee Clash Oy:n organisoitumisessa ja sen synnyttämissä sisällöllisissä 
ratkaisuissa. Keskustelijat ymmärsivät välittömästi, kun yksityiset – yleensä 
keskijohdon – itsekkäät intressit tulivat esille haluttomuutena pitää palave-
reita. Tilanne saattoi olla ristiriitainen valmentajille koko henkilöstön mu-
kaan lukien valmentajien ilmeisesti ymmärtäessä, että yrityksen kannalta 
tehdyt ratkaisut olivat tarkoituksenmukaisia. Syynä tähän saattoi olla uusien 
käytäntöjen luoma paine valmentajien oman ammatti-identiteetin muutta-
miseksi. Keskijohdon pyrkiessä turvaamaan muodollisen asemansa sosiaali-
set prosessit kykenivät kuitenkin puolustamaan itseään. Foorumeissa luotu 
yhteinen todellisuus lähensi työntekijäryhmiä ja ongelmista huolimatta kes-
kijohtoa ja tiimejä toisiinsa. Keskijohto näytti taipuvan sosiaalisen paineen 
alla siihen, että johtajuus ei ollut enää yksin sen päätettävissä. 

3.3.4 Henkilöstön osallistuminen johtajuuteen
Clash Oy:n uusi johtamisjärjestelmä perustui yrityksen sosiaalisiin prosessei-
hin. Yrityksen toiminnot ja johtaminen kytkeytyivät toisiinsa ja yhteisessä 
vuoropuhelussa muotoutuivat organisoitumisen säännöt mukaan lukien joh-
tamisen sisältö. Johtaminen ei jäänyt henkilökohtaisesti päätettäväksi asiak-
si tai yksilökohtaisesti omaksutun käyttäytymisen varaan. Johtaminen oli 
muuttunut koko yrityksen yhteinen asiaksi alaisten osallistuessa sen sisällön 
määrittelyyn. Muutos toteutui organisoitumisen tapojen jatkuvana kehitty-
misenä. Clash Oy:ssä koordinointi siirtyi foorumeille ja sitä kautta henkilös-
tölle. Eräs tiimi kuvasi muutoksen seuraavasti: 

”Näitä muutostilanteita on ollut aiemminkin. Yritettiin tulkita johdon 
sanomia ja arvuuttelimme, mitä seuraavaksi tapahtuu. Keskusteltiin, 
säilyvätkö työpaikat. Nyt tiedetään, missä mennään ja jokainen on 
valmis satsaamaan tulevaisuuteen. Samassa veneessä tässä ollaan, jos 
menee pisnes, niin menee työpaikatkin. Kaikkien on vain puhallettava 
yhteen hiileen”.
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Clash Oy:n menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden yhteinen raken-
taminen tuotti osallistujille yhteisen kontekstin. Paikallisista käytännöistä 
nousevat vaateet määrittelivät johtajuuden sisällön ja kytkivät sen yrityksen 
kokonaistoimintoihin. Johtajuus ei ollut enää irrallinen ja yksin johtajien 
päätettävissä oleva, samanlaisena pysyvä aktiviteetti. Uusien käytäntöjen 
yhteinen rakentaminen muutti johtamisen dynaamiseksi ilmiöksi. Johta-
juus muuttui yrityksen sisäisen asetelman muuttuessa tai pikemminkin kun 
yrityksen todellisuus rakentui yhteisesti organisaation jäsenten välisissä 
suhteissa.

Strategiaa ja johtajuutta oli vaikea havaita, koska se ei enää kiinnittynyt 
niin voimakkaasti yksilöihin kuin aiemmin. Foorumeissa johtajilla ei ollut 
ylivertaista asemaa alaisiin nähden. Henkilöstölle oli selvää, mitä se teki foo-
rumeiden välillä eli sen, mitä edellisessä foorumissa oli sovittu. Tekeminen 
vaati minimaalisesti nimettyjen esimiesten ohjausta. Clash Oy:n johtamisen 
painopiste oli enemmän organisoitumisessa ja sen tuottamissa yhteisöllisissä 
toiminnoissa kuin johtajien persoonissa. Yritysjohdon luottamus henkilöstöä 
kohtaan näkyi johdon salliessa kaikkien osallistumisen strategian suunnit-
teluun ja toteutukseen eli strategiaprosessiin. Henkilöstö halusi vastata luot-
tamuksen osoitukseen edistämällä aktiivisesti strategiaa. Johtajat eivät olleet 
enää liikkeelle paneva voima vaan yhteisö ja sen asettama unelma. Johtajuus 
ei asettunut yksilöihin, vaan vaikutti yrityksessä kaikkialla näkymättömänä 
voimana.

Yleensä organisaatioissa intressiryhmät pyrkivät puheillaan saavutta-
maan valta-aseman, eikä Clash Oy muodostanut tässä suhteessa poikkeusta. 
Ryhmät edustavat useita näkökulmia, yritysten työntekijöillä, toimihen-
kilöillä, omistajilla, myynnillä, markkinoinnilla, johtajilla ja keskijohdolla 
on omat näkemyksensä. Osallistuminen kasvattaa keskinäistä ymmärrystä, 
mutta ei sinänsä poista yksilöiden erilaisuutta. Moninaisuus tulisikin nähdä 
organisaation rikkautena ja kehittymisen perustana. Oleellista on, että saa-
vutetaan yhteisymmärrys yhteisistä tavoitteista ja niiden toteutuksesta. Clash 
Oy:ssä kehittynyt yhteisöllinen valta osoitti voimansa yhteisten tavoitteiden 
toteutumisen kautta. 

Laatujohtaminen, prosessijohtaminen, suorituksen johtaminen, tavoite-
johtaminen, toimintojohtaminen, tulosjohtaminen sekä uusimpina Balanced 
Scorecard ja Investors in People ovat (strategisen) johtamisen menetelmiä, 
jotka kaikki toimivat esimies-vetoisesti. Nämä mallit korostavat tavoitteiden 
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kautta johtamista, yrityksen ylin johto laatii strategian ja ylätason tavoitteet 
puretaan alemmille organisaatiotasoille. Näin keskeiseksi haasteeksi muo-
dostuu, kuinka strategia ”myydään” eri hierarkiatasoille ja kuinka alaiset saa-
daan sitoutumaan strategiaan, yleensä huonolla menestyksellä. Clash Oy:n 
kehitysprosessissa vältettiin tämä epäkohta ottamalla henkilöstö mukaan 
keskustelemaan yrityksen toiminnasta, asettamaan itselleen niistä johdetut 
tehtävät ja sopimaan niiden toteutus- ja arviointitavoista. Yrityksen koko-
naisuus ja strategia tulivat työntekijöiden arkipäivään organisoitumisen eli 
toistuvien yhteisten foorumeiden muodossa, mikä puolestaan muutti johta-
juuden luonnetta.

3.3.5 Clash Oy:n johtajuus ja päätöksenteko
Kehityspolut 1–5 (kuvio 7) loivat perustan Clash Oy johtajuuden sisällölle, 
niiden tuottamat uudet organisoitumisen prosessit ja strategiset ratkaisut loi-
vat johtajuuden kehykset. Kuvion 7 kehityspolut 6–7 osoittavat Clash Oy:n 
johtajuuden kehittymistä lähtien hierarkkiseen asemaan perustuvasta joh-
tamisesta päätyen hajautuneeseen vastuuseen ja johtajuuteen. Merkittävänä 
muutoksena esimiesten tehtävien määrittely siirtyi yritysjohdolta ja esimie-
hiltä foorumeille. Foorumeiden puheenjohtajuus tuli esimiesten tehtäväksi 
heidän asemansa perusteella ilman, että kukaan osallistujista kyseenalaisti 
menettelyä. Esimiehet olivat tasavertaisia osallistujia alaisten kanssa yhteisillä 
foorumeilla, jolloin heidän painoarvonsa määrittyi heidän puheidensa sisäl-
lön perusteella. Näin alaisten sanomisilla oli toisinaan suurempi merkitys 
kuin esimiehillä kuten kehityspolut (kuvio 7) osoittavat. Kehityspolku 7:ään 
sisältyvä keskustelu osoittaa, että henkilöstö oli sisäistämässä jaetun vastuun 
ja kyseenalaistivat ”vanhaa” johtajuutta. Johtajuus ei ollut enää selkeästi mää-
riteltävissä ainoastaan esimiesten tehtäväksi. Tilanne aiheutti ongelman, 
kuinka määritellä esimiehet ja heidän kompetenssinsa. Clash Oy:n johtajuus 
oli murroksessa, johtajuutta ei voinut enää tunnistaa ainoastaan henkilöity-
neenä yksilöihin. 

Foorumeiden dialogi oli tuottanut uudet organisoitumisen muodot ja 
johtajuuden. Niiden sisältö ei ollut kenenkään yksilön suunnittelema, vaan ne 
kehittyivät yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa. Luontainen tapa johtaa 
kehittyi yrityksen uusissa käytännöissä, käytännöt muodostivat johtajuuden 
rungon. Johtajuus perustui yrityksen prosesseihin sekä niissä tapahtuvaan 
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vuoropuheluun, uudet käytännöt ohjasivat työyhteisön jäsenet olemaan kans-
sakäymisessä keskenään. 

Toimitusjohtaja otti keskeisen roolin muutoksen johtajana vetäen sään-
nöllisesti strategia- ja kvartaalipalaverit, johtoryhmän kokoukset ja YT-ryh-
män kokoukset. Toimitusjohtaja osallistui kapasiteettipalavereihin kertoen 
asiakohdan mukaisesti yrityksen ajankohtaiset asiat ja informaatio herätti 
yleensä keskustelua. Toimitusjohtaja avasi kokoukset ja tiedotusasioiden 
jälkeen esitteli kokouksessa käsiteltävät asiat. Toimitusjohtaja ei puuttunut 
kuin tarvittaessa keskustelun kulkuun. Näin tapahtui, kun tarvittiin väli-
yhteenvedon tekemistä, päätösesitysten esille ottamista ja tehtyjen päätös-
ten toteamista ja niiden soveltamisesta sopimista. Yleensä toimitusjohtaja 
oli taka-alalla tai yhtenä keskustelijana ”vertaistensa” joukossa, näin koros-
tui yhteinen kontrolli ylimmän johdon kontrollin sijaan. Tarkoituksena oli 
myös toimitusjohtajan esimerkin avulla helpottaa osallistujia omaksumaan 
yrityksen uudet toimintatavat. Tällöin keskustelu ei kiinnity ennalta auk-
toriteettina pidetyn henkilön näkemyksiin. Tällä tavoin pyrittiin luomaan 
edellytykset aidolle ja demokraattiselle vuoropuhelulle. Dialogin kautta osal-
listujilla oli mahdollisuudet tuoda esille tietämyksensä tehtävien päätösten 
perusteiksi. Puheenjohtajan tehtäväksi muodostui samalla kehysten luomi-
nen kollektiiviselle toiminnalle. Tarvittaessa toimitusjohtaja oli läsnä myös 
tiimipalavereissa mm. yrityksen strategiaan liittyvissä asioissa, valmentajat 
puolestaan toimivat kapasiteetti- ja tiimipalavereiden puheenjohtajina. 

Ongelmaksi muodostui, kuinka määritellä johtajien asema. Ketkä oikeas-
taan olivat johtajia, kun Clash Oy:ssä vallitsivat sosiaalisesti määrittynyt joh-
tajuus, hajautunut valta ja vastuu, henkilöstön itseohjautuvuus ja paikallisen 
logiikan mukaiset moniääniset ja dynaamiset prosessit (kuvio 7 kehityspolku 
7). Yksinkertainen tapa – mistä keskusteltiin kehitysryhmässä – oli määritel-
lä nimettyjen johtajien tehtävät ja johtaa niistä kompetenssit. Ja seuraavaksi 
arvioida ja verrata johtajien osaamista asetettuihin kompetenssivaatimuksiin 
sekä suunnitella koulutus havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Heräsi ky-
symys, miksi alaiset jätetään arvioinnin ulkopuolella, vaikka he osallistuivat 
johtajuuteen ja sen rakentamiseen? Oli olemassa riski nimettyjen johtajien 
aseman vahvistumisesta ja asettumisesta vanhaan tapaan muiden yläpuolel-
le. Johtaminen saattoi palautua entisiin uomiin ja perustua jälleen pääosin 
johtajien yksilökohtaisiin luonteenpiirteisiin. Samat johtamisen ongelmat, 
jotka liittyivät Clash Oy:n toimintaan aiemmin, saattoivat toistua. Ajatukset 
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johtajien koulutuksesta omana ryhmänään menettivät merkityksensä. Osal-
listujat näkivät yrityksen koulutustarpeet aivan muualla, tuotekehityksessä. 
Kehitysprosessi päättyi osaltani tähän kohtaan joten keskustelun jatkuminen 
johtajuudesta ei mahtunut enää tämän kirjan puitteisiin.

Clash Oy:n johtajuus sinänsä ei ollut kehittämisen kohteena, uusi johta-
juus oli kehittynyt ”salaisesti” uusien käytäntöjen myötä. Clash Oy:n johta-
mista ei suunniteltu erityisesti, vaan johtajuus syntyi tehtävistä, jotka nousivat 
strategiasta, strategiaprosessista ja yhteisestä tekemisestä. Johtamisen kehyk-
set luotiin aluksi yritysjohdon toimesta ja myöhemmin yhteisesti strategian 
pohjalta. Myöhemmin strategisista tavoitteista luovuttiin osittain ja paino-
piste siirtyi episodeissa kehkeytyviin tehtäviin. Palavereiden valmistelu, pa-
lavereiden puheenjohtajuus, vastuu palavereiden toteutuksesta ja osittainen 
vastuu päätösten toimenpanosta muodostivat raamit esimiesten tehtäville. 
Sinänsä foorumeissa johtajuutta ei voinut tunnistaa vain nimettyihin esimie-
hiin liittyneenä. Monologin muuttuessa dialogiksi esimiehet joutuivat otta-
maan entistä enemmän huomioon työyhteisön muut äänet niiden joukossa 
sekä kriittiset että rakentavat kannanotot. Clash Oy:ssä johtajuus muotoutui 
yhteisten käytäntöjen ja prosessien kautta ja huomio siirtyi johtajien henkilö-
kohtaisista ominaisuuksista johtajuuden käytäntöihin. 

Kuvio 7 (keskeiset kehityspolut vuoropuhelun synnyttämästä muutok-
sesta ja johtajuudesta) osoittaa, että Clash Oy:n ylhäältä tapahtuva ohjaus ja 
kontrolli olivat muuttuneet foorumeissa yhteiseksi koordinoinniksi. Johta-
juus kehittyi foorumeiden luomassa todellisuudessa, joka oli yhteinen koko 
henkilöstölle. Esimiehet olivat mukana puheenjohtajan roolin ohella omalla 
asiantuntemuksellaan tasavertaisina osallistujina vaikuttamisen ja organi-
soitumisen prosesseissa. Esimiehet asettuivat samaan maailmaan alaisten 
kanssa, johtajuuden prosessit, strategiset tavoitteet ja niiden toteutus muo-
toutuivat samassa yhteisen organisoitumisen virrassa. Perinteisiä johtajille 
kuuluvia tehtäviä siirtyi foorumeiden päätettäviksi. Strategian tekeminen ja 
seuranta, tavoitteista sopiminen ja tuotannon ohjaus olivat siirtyneet johtajil-
ta yhteiseen päätöksentekoon. Johtamisen toteutuessa yhteisten käytäntöjen 
asettamien vaatimusten mukaisesti johtajien merkitys ei suinkaan vähene, 
vaan heidän tehtävänsä muuttuvat.

Johtamista koskevassa kirjallisuudessa yrityksen parantuneiden tulosten 
katsotaan yleensä viime kädessä johtuvan johtajien parantuneesta toiminnas-
ta, mutta onko selitys näin yksinkertainen? Tästä herää kysymys, miten Clash 
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Oy:n nykyinen johtajuus voidaan ilmaista? Kehitysprosessissa etsittiin aluk-
si vastausta johtajuuden parantamiselle yrityksen aiemmin vaimennetuista 
ja nyt vapautuneista äänistä, jotka mullistivat pohdittuine ehdotuksineen 
Clash Oy:n siihenastiset käytännöt. Etsintä siirtyi itse kehitysprosessiin ja 
episodeihin niiden edistäessä jatkuvaa organisoitumista ja jalostaen asiarat-
kaisuja. Foorumeista muodostui omaa logiikkaansa noudattava yliyksilölli-
nen subjektiviteetti, yksilöt rakensivat yhdenvertaisina johtajuutta ja olivat 
samanaikaisesti sen ”alaisia”. Uudenlaisissa kohtaamisissa yksilöiden välille 
tuntui vaikuttavan johtajuuden subjekti. Foorumeissa johtajat kysyivät alais-
ten näkemyksiä käsiteltävän asian ratkaisemiseksi joten johtajuuden asetelma 
oli osittain kääntynyt ylösalaisin. Johtajuus rakentui aivan eri tavalla kuin 
aiemmin yrityksen historiassa. Johtajuutta eivät määritelleet johtajat yksilöi-
nä itse, vaan työyhteisö kokonaisuutena. Muutoksen toteutus eteni kuitenkin 
yrityksessä johdonmukaisella tavalla ilman näkyvää johtajuutta. 

Clash Oy:n organisoituminen ja muutos koostuivat neljästä toisiinsa kyt-
keytyvästä elementistä kuvio 10 (yrityksen vuorovaikutteinen päätöksente-
koprosessi). Yhteisissä episodeissa henkilöstö asetti itselleen tehtävät, joita se 
toteutti episodien välillä ja arvioi niiden toteutumista jälleen yhteisissä epi-
sodeissa. Tässä jatkuvassa organisoitumisessa keskinäinen koordinaatio tuot-
ti tilannekohtaisesti johtajuuden, strategian ja strategiaprosessin. Jokainen 
saattoi osallistua vuorovaikutusprosesseihin, joissa muotoutuivat yrityksen 
keskeiset päätökset.

johtajuuden, 
strategian ja stra-
tegiaprosessin 
kehkeytyminen 
tilannekohtaisesti 

Kuvio 10. Yrityksen vuorovaikutteinen päätöksentekoprosessi

yrityksen yhteinen reflektointi

yhteiset episodit: yrityksen 
organisoituminen toisiinsa 
kytkeytyviksi käytännöiksi

keskinäinen koordinaatio ja 
sosiaaliset normit: yhteisen 
vuoropuhelun ja yhdenmukai-
sen tekemisen vuorottelu

jatkuva muutos: 
subjektiiviset 
näkemysten 
ja objektiiviset 
muutokset
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Organisoituminen prosessit, todellisuuskäsitykset, uusi kollektiivinen nor-
mijärjestelmä eli sosiaalinen järjestys ja johtajuus toteutuvat ja kehittyvät 
paikallisesti. Ne ovat dynaamisia prosesseja ollen jatkuvasti alttiina muu-
toksille. Ollessaan vuorovaikutussuhteissa toimijat saavat laajemman näke-
myksen yrityksen toiminnan kokonaisuudesta sekä omasta roolistaan siinä. 
Esimiehet eivät pyri saamaan alaisia omien näkemysten taakse, vaan he sal-
livat alaisten mielipiteiden nousevan esille ja vaikuttavan tehtäviin päätök-
siin. Päätöksenteon jälkeen Clash Oy:ssä ei tarvittu aiemmalle johtajuudelle 
tyypillistä tiedottamista, vaikuttamista, taivuttelua tai perusteluja, alaisten 
taholta ei esiintynyt epäilyjä ja epävarmuutta päätösten seurauksista tai de-
fensiivisiä reaktioita. Perinteinen päätöksentekoprosessi oli muuttunut.

Yhteinen reflektointi vakiintui Clash Oy:n käytännöksi, episodeissa ta-
pahtuvat vuoropuhelut asettivat tehtäviä yksiköille ja yksilöille, joiden toteu-
tumista arvioitiin myöhemmissä episodeissa. Sovitut tekemiset ilmensivät 
yrityksen koordinoitua toimintaa yhteisen pohdinnan ja yhdenmukaisen te-
kemisen vuorotellessa. Yrityksen muutos eteni avoimena ja johdonmukaisena 
prosessina. Clash Oy:n käytännöt sisälsivät yrityksen strategian ja johtajuu-
den, joiden sisällöstä yritys kävi jatkuvaa vuoropuhelua. 

Episodit sallivat ”tarkoituksettoman olemisen” eli vuoropuhelun ilman 
ennalta laadittuja tavoitteita, joka tuotti strategiaa tilannekohtaisina päätök-
sinä. Yrityksen todellisuus avautui sekä johtajille että alaisille laajemmin kuin 
aiemmin. Johtajat saattoivat nyt nähdä yrityksen kokonaisuutena sen osien 
kautta ja alaisilla oli mahdollisuus tunnistaa asemansa uudella tavalla heille 
ensimmäistä kertaa avautuvan kokonaisuuden kautta. Uudet käytännöt pal-
jastivat Clash Oy:n todellisuutta jatkuvasti. Episodeissa toteutunut yhteinen 
tulkinta avasi väylän uusien näkemysten kehittymiselle. Tulkinta perustui 
episodien välillä suoritetuista tehtävistä saatuihin kokemuksiin, jotka jalos-
tuivat episodeissa. Kokemukset muuttivat osallistujien esikäsityksiä, jotka 
puolestaan johtivat uusiin yhteisiin tulkintoihin episodeissa, jotka muuttivat 
täysin Clash Oy:n toiminnan.

Vuorovaikutteisen päätöksentekoprosessin toistuva kehä muodosti jat-
kuvan uudistumisen prosessin, jolle ei ollut näkyvissä loppua. Yritys saattoi 
lähestyä jatkuvasti oman potentiaalinsa täydellisempää hyödyntämistä saa-
vuttamatta kuitenkaan kokonaispotentiaaliaan sen etääntyessä sitä mukaan 
kuin yritys sitä läheni. Organisaatio voi olla aina enemmän kuin se faktisesti 
on. Johtajat ja alaiset kykenivät syventymään samaan maailmaan, jonka osia 
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he olivat, Clash Oy:ssä oli mahdotonta irtautua episodien luomasta kulttuu-
rista. Jokainen oli osa yrityksen maailmaa, suhteissaan siitä riippuvainen, 
paikallisesti kehittyvän todellisuuden osapuoli toisten kanssa. Henkilöstön 
keskinäiset suhteet saattoivat rakentua kokonaan uudelta pohjalta uuden-
laisissa kohtaamisissa. Episodit välineellisinä toimintoina pyörittivät vuoro-
vaikutteista päätöksentekoprosessin kehää määritellen sen, mikä oli sopivaa, 
hyödyllistä ja käyttökelpoista nimenomaan Clash Oy:lle. Yhteisesti rakentu-
vat käsitykset antavat yrityksen muutokselle ja johtajuustoimijuudelle omat 
erityispiirteensä ja paikallisen luonteen.
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4 Yrityksen muutos ja 
johtajuustoimijuus 

4.1 Muutoksen luonne
Yrityksiltä vaaditaan jatkuvaa uudistumista, sillä epävarmuudessa kilpailuky-
ky perustuu nopeaan reagointiin ja mahdollisuuksien nopeaan hyödyntämi-
seen. Uudistumiskyky on koko organisaation ominaisuus. Organisaatio on 
johdon ja henkilöstön muodostama yhtenäinen kokonaisuus, jonka uudistu-
miskyky ilmenee sen rakenteessa ja toimintatavassa. Nämä puolestaan ratkai-
sevat, kykeneekö organisaatio toteuttamaan kilpailukykyistä strategiaa. 

Muutos tai toiminnan vakiintuneisuus itsessään eivät olleet Clash Oy:ssä 
ydinasioita, vaan niitä tuottavat prosessit Yrityksen muutos ei liittynyt en-
sisijaisesti asiakysymyksiin, vaan toisiinsa kytkeytyviin käytäntöihin. Clash 
Oy:n muutosprosessi osoitti kysymyksen yrityksen muutoksen tarpeelli-
suudesta tai toiminnan jatkamisesta entisellä tavalla olevan toissijainen. 
Episodien osanottajat eivät tuoneet puheenvuoroissaan esille muutoksen 
tai vakauden edistämistä tai muutoksen vaikeutta, vaan tilannekohtaisia 
ehdotuksia. Clash Oy:n henkilöstö ei enää näyttänyt kokevan yrityksen toi-
mintaa, rakennetta ja prosesseja itsestäänselvyyksinä. Uudet käytännöt orga-
nisoivat ne uudella tavalla. 

Millaisia muutoksia Clash Oy:ssä oli tapahtunut? Välittömin muutos ta-
pahtui yrityksen organisoitumisessa yhteisten episodien kautta, jotka lähtivät 
rakentumaan heti kehitysprosessin alussa. Organisoitumista voi luonnehtia 
nopeaksi muutokseksi. Ihmisten ollessa keskenään tiiviisti vuorovaikutuk-
sessa heidän välisensä suhteet ja kanssakäymisen muodot ja sitä kautta myös 
organisaatio muotoutuu koko ajan. Oliko edes mahdollista, että Clash Oy 
episodien vallitessa olisi voinut pysyä samanlaisena ja yleisemmin, onko joh-
tajuuskirjallisuudessa syytä unohtaa yritysten vakauden ja muutoksen vaiheet 
keinotekoisina luokitteluina? Clash Oy:n toiminta osoittaa, että muutos on 
organisaation perustila. Clash Oy:n kehitysprosessi on vastakohta yleiselle 
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näkemykselle, jonka mukaan organisaatiot ovat vakaita ja muutokset ovat 
poikkeuksia. Millainen on muutosten luonne? Mitä pidetään muutoksena?

Kehitysprosessin käytännölliset tavoitteet olivat Clash Oy:n strate gian 
suunnittelun ja toteutuksen ohella toimitusvarmuuden parantaminen ja 
laatukustannusten alentaminen. Kaksi viimeksi mainittua tavoitetta toteu-
tui kehitysprosessin lopussa, jolloin yritys raportoi parantuneista tuloksista. 
Yrityksen muutoksen taustalla olivat kuitenkin yksilöiden muuttuneet nä-
kemykset, jotka muutosta koskevassa kirjallisuudessa tulevat harvoin esille. 
Muutokset yksilöiden näkemyksissä eivät ole havaittavia, mitattavia, konk-
reettisia tai perinteisen käsityksen mukaisia muutoksia. Muutokset ovat 
pikemminkin pieniä, jotka toteutuvat toimijoiden omissa käsityksissä, yhtei-
sissä kokemuksissa ja erilaisissa vuorovaikutussuhteissa, joita tapahtuu joka 
päivä organisaation arjessa. Tästä syntyy helposti vaikutelma, että mitään 
ei ole muuttunut. Näkemys perustuu yleisesti vallalla olevaan käsitykseen, 
jonka mukaan muutoksia ovat vain ne muutokset, jotka ovat konkreettisesti 
havaittavissa. Tämä objektiivinen näkökulma johtaa managerialistiseen kä-
sitykseen muutoksesta: subjektiivisia muutoksia ei ole olemassa, ne eivät ole 
todellisia yritysten reaalimaailmassa. Clash Oy:n esimerkin mukaan organi-
saatiot eivät kuitenkaan pysy samanlaisina. 

Clash Oy:n uudet prosessit osoittavat, että organisaation muutos tapah-
tuu ensisijaisesti organisoitumisessa ja käytännöissä. Muutokset ovat kumula-
tiivisia ja niillä on oma, toisistaan poikkeava rytmi. Objektiivisesti mitattavat 
muutokset voivat toteutua subjektiivisten käsitysten kehittymisen jälkeen. 
Uudenlaiset muotoutuvat näkemykset alkavat toteuttaa konkreettisia muu-
toksia viiveellä. Moniäänisyys sallii yrityksen todellisuuden avautumisen, jos-
ta näkemykset paljastuvat ja kehittyvät. Kehitysprosessista saattoi tunnistaa 
kolme erilaista muutosta, jotka muodostivat yrityksen muutoksen keskeisen 
sisällön. Organisoituminen koskee kohdeyrityksen muuttuneita käytäntöjä, 
jotka käynnistivät kaksi seuraavaa muutosta. Subjektiiviset muutokset tarkoit-
tavat yksilöiden uusien näkemysten rakentumista, jotka puolestaan synnyttä-
vät objektiiviset muutokset eli konkreettiset, sisällölliset muutokset yrityksen 
toiminnassa. 

Clash Oy:n kehityspolut osoittavat episodien tuottamien ratkaisujen 
olevan alttiita muutoksille, organisoituminen oli jatkuvaa ja osa tehdyis-
tä päätöksistä oli voimassa vain lyhyen ajan (kuvio 7, keskeiset kehityspolut 
vuoropuhelun synnyttämästä muutoksesta ja johtajuudesta) Kohdeyrityksen 
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muutosprosessissa episodit tarjosivat tilan reflektoida olemassa olevia käy-
täntöjä, yrityksessä vaihtelivat reflektoinnin ja käytäntöjen toteutuksen mo-
dukset. Käytäntöjen ja tietämisen välillä vallitsi yhteys, käytäntöjen toteutus 
tuotti tietoa, jonka osallistujat toivat episodeihin yhteisesti reflektoitavaksi. 
Episodit jalostivat tiedon uusiksi käytännöiksi ja sisällöllisiksi ratkaisuiksi, 
joiden soveltaminen taas tuotti uutta tietoa. Episodien toistuvuus mahdol-
listi tiedon ja tietämisen jatkuvan uusiutumisen. Tieto uudistui syklisesti 
episodeissa ja niiden välillä, jolloin tieto on pätevää ainoastaan tietyllä het-
kellä ja tietyssä asiayhteydessä. Tietäminen on paikallista, tilannekohtaista, 
historiallista ja kulttuurista. Clash Oy:ssä oli tehty konkreettisia muutoksia 
viimeksi kymmenen vuotta sitten, henkilöstön keskuudessa oli kehittynyt 
kuitenkin sinä aikana näkemyksiä subjektiivisista muutoksista, jotka kehit-
tyivät objektiivisiksi muutoksiksi uusien käytäntöjen myötä.

Clash Oy:n käytännöt eivät perustuneet enää johdon määrittelemään 
strategiaan ja sen myötä suunnitelmallisuuteen, vaan vuorovaikutukselli-
suus edisti ennustamatonta toimintaa, josta kumpusi ei-lineaarisia ratkaisuja. 
Clash Oy oli hylännyt vision, strategian ja tavoitteet perinteisessä strategises-
sa merkityksessä, yritys ei enää pyrkinyt nimenomaan niitä kohti, vaan haki 
jatkuvasti strategista suuntaa ja toteutti samanaikaisesti strategisia tehtäviä 
(kuvio 7, keskeiset kehityspolut vuoropuhelun synnyttämästä muutoksesta 
ja johtajuudesta). Strategiatyö toteutui enemmän prosesseina ja käytäntöinä 
kuin lineaarisina tavoitteina. Clash Oy:n suuntautuminen ei sisältänyt tar-
kasti määriteltyä strategiaa ja yhtä suuntaa, vaan episodit synnyttivät hetki 
hetkeltä muuttuvia suuntautumisvaihtoehtoja. 

Clash Oy sopeutui rakentamiinsa uusiin prosesseihin ja oppi sen edel-
lyttämät toimintatavat. Yritys muistutti kompleksista sopeutuvaa systeemiä, 
jolloin erilaisten yksilöiden väliset suhteet ja verkostot tuottavat uusia raken-
teita ja toimintatapoja. Vuorovaikutuksessa olevien toimijoiden systeemi ei 
vaadi erityistä kontrollia, koska systeemi luo itseohjautuvasti vaadittavat toi-
mintatavat ja rakenteet koordinoidakseen itseään. Strategia on hetkellinen 
konsensus, jota saattavat edeltää monimutkaiset prosessit. Siten organisaati-
ot ovat kompleksisia systeemejä, joissa syiden ja seurausten suhdetta ei voida 
havaita monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden vuoksi. Clash Oy:ssä oli 
ollut systeeminen ylijännite, joka purkautui ja vapautuva energia loi uuden 
odottamattoman järjestyksen yrityksen prosesseihin. Uusi organisoituminen 
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kytkeytyi strategisen muutoksen ohella vuorovaikutukselliseen johtajuuteen 
alaisten toimiessa johtajuuden subjekteina. 

4.2 Toimijuuden kehittyminen

4.2.1 Toimijuus suhteissa 
Sosiaaliset käytännöt edistävät alaisten tietoisuutta yrityksen toiminnasta. 
Tieto on yhteistä, tieto rakentuu ja muuttuu toiminnassa, jossa valta kytkey-
tyy yksilöiden välisiin suhteisiin. Toimijuus eli valta puhua yrityksen puolesta 
ei ollut enää ainoastaan johtajilla, vaan se jakautuu kaikille työntekijöille ja 
heidän välisiin suhteisiin. Yhdenvertaisuuteen perustuvat yhteisölliset käy-
tännöt antavat tilaa moninaisille puheille alaisten vapautuessa vanhoista kah-
litsevista puhekäytännöistä. Tiedon ja vallan välinen uusi suhde määrittelee 
demokraattisesti yrityksen ja toimijoiden toimintoja ja yrityksen ja yksilöiden 
kehittyviä ominaisuuksia.

Perinteisesti työntekijöiden minäkuvan taustalla on ymmärretty olevan 
itsenäinen, rationaalinen, erillään ympäröivästä yrityksestä toimiva yksilö, 
joka on suhteessa toisiin erillisiin yksilöihin. Näin yksittäinen ulkopuolinen 
itse toimijuudessaan tuntee toiset ja kykenee puhumaan toisten puolesta. 
Toistuvissa vuoropuheluissa johtajien ja alaisten välinen vuorovaikutus taas 
kehittää toimijoiden identiteettejä sosiaalisesti. Yhteisölliset käytännöt ja 
suhteet synnyttävät jatkuvasti kehittyviä näkemyksiä (vrt. kuvio 7, keskei-
set kehityspolut vuoropuhelun synnyttämästä muutoksesta ja johtajuudes-
ta). Jokaisella työyhteisön jäsenellä on oikeus ja valta ottaa kantaa yrityksen 
asioihin. 

Sosiaalinen minäkuva rakentuu yksilöiden määritellessä itsensä suhteissa 
toisten kanssa. Sosiaalinen minäkuva sisältää kaksi rakennetta, jotka ovat re-
lationaalinen itse ja sosiaalinen itse. Relationaalinen itse koostuu yksilöiden 
välisissä suhteissa syntyvistä ja omaksutuista yhteisistä näkemyksistä, jolloin 
relationaalisen itsen kautta määrittyy myös yksilön asema ja rooli organisaa-
tiossa. Sosiaalinen itse ei välttämättä edellytä henkilökohtaisia suhteita toi-
siin, vaan sosiaalinen itse voi kehittyä pelkästään samaistumisesta ryhmän tai 
organisaation näkemyksiin. 
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Yrityksen sosiaaliset käytännöt synnyttävät yksilöissä ja erityisesti alai-
sissa uutta toimijuutta. Käytännöt eivät aseta etusijalle yksilöiden omiin ta-
voitteisiin pyrkivää toimijuutta, vaan yritystä koskevat ratkaisut tapahtuvat 
ja toteutuvat pikemminkin vuorovaikutuksena työhön liittyvien suhteiden 
verkostossa. Esimerkiksi strategiaan liittyvässä post-prosessuaalisessa lähesty-
mistavassa hylätään yksilöiden ennakolta määrittelemät tavoitteet yrityksen 
onnistuneen strategian ja muutoksen merkityksellisinä lähteinä. Strategian 
ja muutoksen rakentumisessa etusijalla ovat sosiaalisissa prosesseissa kehkey-
tyvät päätökset yksilöiden tavoitteiden sijasta. Yksilöiden toimijuuden ke-
hittymistä ei voi siten määrittää ennakolta, vaan toimijuuden ja sosiaalisen 
minäkuvan kehittyminen riippuu työntekijöiden kanssakäymisen tavoista.

Yrityksen sisäiset suhteet määrittävät ja muuttavat yksilön asemaa, oli 
yksilö sitten muodollisesti johtaja tai alainen. Yksilön kehittyminen riippuu 
olennaisesti yrityksen sisäisistä kohtaamisista ja kohtaamiset mahdollista-
vista välineistä. Episodit välineinä avasivat Clash Oy:n toiminnan sen hen-
kilöstölle. Clash Oy:n käytännöt osoittavat, että toimijuus rakentuu viime 
kädessä yksilöiden välisissä vuorovaikutussuhteissa, jolloin johtamistavoilla 
on keskeinen merkitys. 

Yrityksen yhteisöllisessä muutosprosessissa korostuu toimijuuden raken-
tuminen kollektiivisesti. Toimitusjohtajan ja pääluottamusmiehen mukaan 
Clash Oy:ssä: ”korkean osaamisen omaavista yksilösuorittajista ja entisistä vas-
tustajista oli tullut epävirallisia johtajia”, mikä viittasi toimijoiden relationaa-
lisen itsen kehittymiseen, jonka alkulähteenä saattoivat olla tiheästi toistuvat 
episodit. Myös alaisten puheiden runsas määrä episodeissa ilmensi toimijoi-
den muuttunutta asemaa ja roolia yrityksessä. Keskijohdon ja alaisten välinen 
erimielisyys osoittaa, että keskijohdon sosiaalinen itse ei kehittynyt samalla 
tavalla kuin alaisten vastaava. 

Kuvion 7, keskeiset kehityspolut vuoropuhelun synnyttämästä muutok-
sesta ja johtajuudesta, päätökset syntyivät ja toteutuivat hetkellisinä totuuk-
sina ja ratkaisuina sekä kohdentuivat yrityksen kannalta keskeisiin asioihin: 
muutokseen ja johtajuuteen. Clash Oy:ssä toimijuus ja johtajuus liittyivät 
toisiinsa, joten toimijuuden sijasta kysymys oli pikemminkin johtajuustoimi-
juudesta yksilöiden käydessä dialogia yrityksen organisoitumisesta ja suuntau-
tumisesta. Johtajuustoimijuus tarkoittaa jokaisen yksilön oikeutta osallistua 
johtajuuden prosesseihin, episodeihin, joissa he omaksuvat johtajuudellisia 
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taitoja. Clash Oy:n johtajuustoimijuus kehittyi suhteissa ja episodien keskei-
nen funktio oli rakentaa ja ylläpitää kyseisiä suhteita subjektien välillä. 

4.2.2 Johtajuustoimijuuden intersubjektiivinen rakentuminen 
Intersubjektiivisuus tarkoittaa tässä yhteydessä vuoropuhelussa kahden tai 
useamman yksilön eli subjektin erilaisista kokemuksista ja tulkinnoista kes-
kinäisessä vuorovaikutuksessa rakentuvia uusia yritystä koskevia ratkaisuja. 
Intersubjektiivisuuteen sisältyvät myös toisten ymmärtäminen ja kunnioi-
tus. Sosiaalisessa prosessissa yksilöt avautuvat yritykselle, toisille ja toisten 
mielipiteille. Yksilöiden esittämät puheenvuorot tuovat heidän ajatuksensa 
julki, yksilön mieli ja ajatukset eivät ole enää yksityinen alue, johon toisilla 
ei ole pääsyä. Yksilöt eivät ole enää sulkeutuneina omaan itseensä, vaan ovat 
yhteisessä tilassa, jossa kaikki jakavat saman näkymän yrityksestä. Toisten ja 
toisten maailman näkeminen ei edellytä ensin sisäistä ajattelua ja sen jälkeen 
tulkintaa. Kysymys ei ole aktiivisesta tai passiivisesta tarkkailusta, vaan kaik-
kien aistien tuottamista tulkinnoista yksilöiden kytkeytyessä yhteiseen nä-
kymään. Ihmisillä on aistien tuottamat siteet toisiinsa ja he kuuluvat samaan 
yhteiseen maailmaan eli yritykseen, jota kohti he avautuvat. 

Intersubjektiivisuus on luonteeltaan paikallista ja riippuvaista sitä rakenta-
vista yksilöistä eli subjekteista. Clash Oy:ssä osallistujien vuorovaikutuksessa 
käsiteltävät asiat muodostivat keskinäisiä maailmoja kuten organisoitumisen, 
strategian ja johtajuuden maailmat, jotka sitoivat yksilöt laajempaan koko-
naisuuteen eli yritykseen. Clash Oy:n episodeissa kokoontuivat samaan 
tilaan lähelle toisiaan osallistujien kehot, jotka keho-subjekteina tekivät ha-
vaintoja toisistaan ja yrityksestä sekä tulivat samanaikaisesti itse havaituksi 
keho-objekteina. Episodeissa yrityksen kulloinkin käsiteltävät asiat kytkivät 
vuoropuhelun osallistujat toisiinsa ja yhteiseen yritykseen. Episodien kautta 
yksilöiden suhde yritykseen muuttui, ja yksilöt ja yritys saattoivat kehollisessa 
suhteissa kehittyä uudella tavalla. Se ei kuitenkaan tarkoita, että yksilöt näke-
vät asiat samalla tavalla. 

Aidossa vuorovaikutuksessa intersubjektiivisuus edesauttaa yksilöiden 
käsitysten kehittymistä, mikä tulee esille erityisesti yksilöiden puheissa, näin 
subjektiiviset eli omakohtaiset näkemykset syntyvät intersubjektiivisuuden 
kautta. Intersubjektiivisuus kyseenalaistaa subjektiivisuuden ja objektiivisuu-
den erottamisen toisistaan, mikä on lopulta yksilön omaa tietoa, kokemusta, 
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tunteita, ymmärrystä ja mikä vastaavasti toisten. Sosiaalisissa käytännöissä 
kehot kohtaavat yrityksen haasteineen ja toiset työntekijät. Episodeissa esil-
le tulleet osallistujien ajatukset ja tunteet eivät kuuluneet pelkästään hei-
dän sisäiseen maailmaansa, vaan ne tulivat julkisiksi, josta muut puolestaan 
omaksuivat subjektiivisia näkemyksiä. Suhteissa kehittyvien näkemysten 
taustalla on yksilöiden subjektiivisten näkökulmien yhteen kietoutuminen 
yrityksen uusissa käytännöissä. Yksilöt pääsivät osallistumaan yritystä kos-
kevaan päätöksentekoon, ja läheisessä vuorovaikutuksessa kehittyi yksilöiden 
johtajuustoimijuus ja sen myötä puheet materialisoituivat yritystä koskeviksi 
päätöksiksi. Episodit mahdollistivat esteettisen eli kehojen aistimien tunte-
musten kautta syntyvän tiedon kehittymisen. 

4.2.3 Esteettisyys johtajuustoimijuuden lähteenä 
Ihmisten vuorovaikutuksessa rakentuvat käsitykset eivät ole ainoastaan älyl-
lisiä, vaan myös kehollisia. Clash Oy:n muutoksessa konkreettisten ja mi-
tattavien tulosten ohella olivat keskeisessä asemassa yksilöiden kokemukset 
itse muutosprosessista. Sosiaaliset käytännöt aiheuttivat uuden situaation eli 
yrityksen sisäisen asetelman muutoksen. Alaisilla oli nyt oikeus puhua yrityk-
sen asioista ja osallistua päätöksentekoon. Henkilöstön antama palaute viit-
taa siihen, että yksilöiden aistinvaraisilla kokemuksilla oli merkittävä osuus 
Clash Oy:ssä rakentuneisiin päätöksiin.

Pääluottamusmies osasi arvioida kehitysprosessin tulokset esteettisesti: 
”Kyl mul sellainen positiivinen ’perstuntuma’ on, että porukat ovat tyy-
tyväisiä työnantajan toimintaan ja tähän nykytouhuun. Voisko sanoo, 
että tulevaisuus on nyt meidän omissa käsissä”. 

Naiset esittivät esteettisen palautteen hienovaraisemmin:
”Kanssakäyminen työntekijöiden kesken ja pomojen kanssa on kehit-
tynyt inhimillisempään suuntaan. Emme tosin ole tästä keskustelleet 
ennen kuin kysyit, se on vaan tunne luissa ja ytimissä samoin kuin pet-
tymys, ellei palaveria syystä tai toisesta pidetä”. 

Toimitusjohtaja kiinnitti huomiota ihmisiin asioiden ja ongelmien takana: 
”Palavereissa esille tulevilla asioilla on toden tuntu, kun niiden esittäji-
nä ovat ihmiset omina persooninaan, eivätkä tilastot, laatukustannuk-
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set tai tasetiedot. Ei mulla ole sydäntä ohittaa ihmisten huolia, jotka 
– kuten ymmärrän nyt – ovat tärkeitä myös yritykselle”.

”Perstuntuma, inhimillisyys, tunne luissa ja ytimissä, pettymyksen kokemus, 
asioiden toden tuntu, ihmisten huolet” ovat osoituksia kehollisesti aistituista 
merkityksistä. Aistimukset ovat kehollisia tuntemuksia uudesta johtajuudes-
ta, jotka kehkeytyivät episodeissa. Näitä tunteita ja kokemuksia ei voi saavut-
taa älyn kautta, vaan aistien avulla. Osallistujilla oli ”perstuntuma tai tunne 
luissa ja ytimissä” siitä, kuinka toimia yrityksessä. ”Ihmisten huolet tuotanto-
prosessin häiriöistä” olivat niin ”todentuntuisia”, että toimitusjohtajalla ei ollut 
”sydäntä ohittaa huolia”. Esteettinen kanssakäyminen välitti kehollista tietoa, 
toimitusjohtajan ”sydän” ymmärsi alaisten huolien vakavuuden. Asioiden 
rationaalisuuden lisäksi esteettiset seikat eli kehojen aistimat tuntemukset 
painoivat yritystä koskevissa ratkaisuissa. Lisäksi esteettinen vuorovaikutus 
määritti osaltaan sääntöjen muodossa, millainen toiminta erityisesti johta-
juuden osalta oli sallittua ja tarkoituksenmukaista. Osallistujien kokemukset 
olivat peräisin kehollisista aistimuksista, joita ei voi saavuttaa älyn tai mielen 
avulla. Episodeihin sisältyi luontaisesti rationaalisuuden ohella osallistujien 
keholliset kokemukset eli aistien tuottama tieto. 

Clash Oy:ssä syntyneet yhteisölliset käytännöt muuttivat yrityksen si-
tuaation, sisäisen asetelman ja osoittivat yrityksen ja yksilön rakentumispro-
sessien kytkeytyvän toisiinsa. Kehojen vapautuminen vanhoista käytännöistä 
synnytti uuden keskinäisen maailman henkilöstön keskuudessa. Keho-sub-
jektit omaksuivat keho-objekteina yrityksen uudet organisoitumisen käy-
tännöt. Käytännöt olivat dynaamisia, ne osoittivat yrityksen ja yksilöiden 
kehittyvän jatkuvasti. 

Clash Oy omaksui uudet käytännöt, episodit ”omaan keholliseen olemi-
seensa”, joka rakentaa jatkuvasti sekä yritystä että yksilöitä. Toimijoiden ke-
hollisuus pääsi esille, ja kehollinen vuorovaikutus vaikutti osaltaan yrityksen 
päätöksentekoon. Yleensä yritys työnantajana on sellainen kuin sen työnteki-
jöiden puheita ja keskusteluja koskevat aiheet antavat ymmärtää. 

Clash Oy:n työntekijöiden ajattelun muuttuessa muuttuivat myös työn-
tekijöiden puheet, uusi kieli siirtyi asteittain yrityksen kulttuuriin ja muutti 
sitä. Episodit laajensivat erityisesti alaisten ajattelua ja sallivat heidän osaa-
mispotentiaalin esille pääsyn ja heidän toimijuutensa jatkuvan kehittymisen 
sekä älyllisesti että kehollisesti. Yleensä henkilöstön puhuessa yrityksestä 
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yritys ilmaisee samalla itsensä henkilöstön puheissa. Juuri työntekijöiden pu-
heiden sisällön muuttuminen kuvaa omalla tavallaan Clash Oy:n muutosta. 

Kehitysprosessin alussa yksilöiden puheita hallitsivat Clash Oy:n on-
gelmat ja defensiivinen ajattelu. Episodien käynnistyessä yksilöiden puheet 
muuttuivat vähitellen niiden koskiessa yrityksen toiminnan ja käytäntöjen 
konkreettista parantamista. Defensiivisten puheiden muuttuminen rakenta-
viksi kommenteiksi ilmentää yrityksen ja yksilöiden vastavuoroista muutosta. 
Ongelmista ei enää vaiettu, vaan ne tulivat esille kehityshaasteina episodeissa. 
Defensiivisyys oli kääntynyt yhteiseksi rakentamiseksi (vrt. kuvio 3 ja kuvio 
7). Uudet organisoitumisen tavat kyseenalaistivat ja muuttivat Clash Oy:n 
paikalliset itsestäänselvyydet eli yrityksen kulttuurin taustalla olevat ole-
tukset. Säännölliset kohtaamiset sallivat toimijoiden totuttujen ajattelu- ja 
toimintatapojen uudistumisen, mikä heijastui Clash Oy:n kulttuuriin. Vuo-
ropuhelut raivasivat tilaa yrityksen uudesta yrityskulttuurista luontaisesti 
kumpuavalle toiminnalle.

Merkittävänä tekijänä oli toimijoiden kokemus uusista käytännöistä, yri-
tys on sellainen, jollaiseksi yksilöt sen kokevat. ”Perstuntuma, inhimillisyys, 
tunne luissa ja ytimissä, pettymyksen kokemus, asioiden toden tuntu, ihmisten 
huolet” on ns. hiljaista tietoa. Hiljainen tieto on sidottu kiinteästi ihmisten 
toimintaan, menettelytapoihin, rutiineihin, vuorovaikutukseen, ihanteisiin, 
arvoihin ja tunteisiin ja on siten pääsääntöisesti tietoisuuden tavoittamatto-
missa. Hiljaisesti opittua taitoa ja itse oppimisen prosessia on vaikea ilmais-
ta kielellisesti. Clash Oy:n henkilöstö saattoi kertoa omaksumistaan uusista 
taidoista ainoastaan kehollisina kokemuksinaan ja tuntemuksinaan, joita he 
pitivät merkityksellisinä. Toistuvat episodit tuottivat osallistujille yhteisiä 
kokemuksia, jotka antoivat asioille toden tunnun ja lisäsivät tehtyjen päätös-
ten painoarvoa. Kehollisuus lisäsi osallistujien sitoutumista ja hiljaista ym-
märrystä työyhteisöä ja sen tekemiä päätöksiä kohtaan.

Kehollisuus viittaa johtajuuden näkymättömään sisältöön, jota ei voi sel-
keästi tunnistaa ja määrittää. Vuorovaikutuksessa olevien yksilöiden välille 
muodostuu ns. välitila, jossa johtajuuden näkymätön sisältö vaikuttaa kyt-
kien johtajat ja alaiset toisiinsa. Välitila rakentuu sekä yksilöiden välisessä 
kanssakäymisessä että kehojen välisissä suhteissa. Tässä vuorovaikutuksessa 
kehittyvät sekä yksilöt että itse yritys toisiinsa kietoutuneina. Yksilöiden 
välinen sosiaalinen vuorovaikutus kehittää yritystä ja yksilöt omaksuessaan 
toimijuuden roolin kehittyvät myös itse. Näin yksilöiden toimijuuden ke-
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hitysprosessit ja yrityksen kehitysprosessi kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. 
Yhteisölliset prosessit kykenevät edistämään kokemukseen ja kehon ymmär-
rykseen perustuvan tiedon kehittymistä rationaalisen tiedon ohella.

Yksittäisen työntekijän toiminta ei ole käsitettävissä ilman organisaatiota, 
jonka osa yksilö on, vaan organisaatio on perustavalla tavalla mukana jäsen-
tensä kehittymisen rakennetekijänä. Kategoriat kuten yritys saavat sisältönsä 
ihmisten toiminnan muodosta, tavasta ja laadusta, joilla yksilöt kohtaavat 
yrityksen ja toisensa. Älyn ohella keho avaa yrityksen yksilöille ja määrittää 
heidän roolinsa yrityksessä. Näin yritykset ovat erilaisia, niiden olemus ei au-
kea esimerkiksi organisaatiorakenteesta, vaan pikemminkin yritysten sisäisen 
yhteisöllisten prosessien kautta. Työntekijän kokemus saa asiasisältönsä siitä 
yrityksestä, johon hän on (työ-) suhteessa. Kokemus ei voi tulla tyhjästä, vaan 
jostakin ilmiöstä tai asiantilasta, josta kokemus saa merkityksensä. Holistisen 
ihmiskäsityksen mukaan ihminen on kokonaisuus ja avoin järjestelmä, jossa 
keho, tajunta ja situaatio muodostavat kukin oman osajärjestelmänsä. Avoi-
messa elävässä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa kyseiset osajärjestelmät 
muodostavat ihmisen suhteen yritykseen ja muokkaavat häntä tehden hänes-
tä työntekijänä sellaisen kuin hän on. Clash Oy:n uudessa situaatiossa eli yh-
teisöllisten käytäntöjen synnyttämässä asetelmassa muuttui yksilöiden suhde 
yritykseen, mikä mahdollisti johtajuuden kokonaisvaltaisen kehittymisen. 
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5 Yrityksen kokonaisvaltainen 
johtajuus

5.1 Johtajuuden esteettinen näkökulma
Yksilöiden toimintaa yrityksessä ohjaavat äly ja keho, jolloin yksilö on yksi 
jakamaton kokonaisuus samoin kuin johtajuus. Johtajuutta ei ole tarkoituk-
senmukaista jakaa älyllisiin ja kehollisiin johtajuuskäsityksiin, vaan pikem-
minkin korostaa niiden välistä vuorovaikutusta. Yksilöt ja yritys ovat saman 
ilmiön, johtajuuden kaksi eri puolta, joita ilmentävät erityisesti yksilöiden 
puheet ja kokemukset. Management-johtaminen ja leadership-johtajuus, 
yksilönäkökulmaan perustuva johtaminen ja suhteita korostava johtajuus, 
strateginen ja operatiivinen johtaminen sekä rationaalisesti painottuvat ja 
esteettisesti kohdentuvat johtajuusteoriat kykenevät näkemään ja ymmärtä-
mään vain osan johtajuudesta. Tässä teoksessa korostuu kokonaisvaltainen 
johtajuus, jonka osatekijöitä ovat älyllinen ja kehollinen tietäminen.

On aika kumota näkemykset johtajuuden kiinnittymisestä ainoastaan 
esimiehiin ja jaon esimiehiin ja alaisiin eli subjekteihin ja objekteihin. Johta-
juuden vuorovaikutukselliset käytännöt toimivat välittäjinä yhdistäen kak-
si osapuolta – yrityksen ja yksilöt – toisiinsa. Clash Oy:n muutosprosessin 
konkreettiset tulokset – strategia ja johtajuus – näyttävät ”ensi silmäyksellä” 
älyllisesti kehittyneiltä tuloksilta. Niiden taustalla on kuitenkin rationaa-
lisuuden ohella yksilöiden uudet käytännöt kohdata toisensa ja kehollinen 
rakentumisprosessi. Kokonaisvaltainen johtajuus syntyy sosiaalisesti raken-
tuneissa käytännöissä ja ilmenee yksilöiden mielissä ja kehoissa. 

Clash Oy:ssä rakentunut johtajuus sisälsi esteettisiä elementtejä, joissa 
yhdistyvät älyllinen johtajuus ja esteettinen johtajuus. Älyllinen johtajuus 
edustaa valtavirtaista, perinteistä hierarkiaan perustuvaa sosiaalista vaikut-
tamista johtajan ja alaisen välillä, jossa pyritään selkeyteen ja järjestykseen. 
Esteettinen johtajuus korostaa kehoa aktiivisena subjektina ja sosiaalisen ke-
hollisuuden läsnäoloa johtajuudessa. Esteettinen johtajuusosaaminen edellyt-
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tää kykyä ottaa huomioon työpaikalla vaikuttavat historiallinen, sosiaalinen, 
kulttuurinen taustamme, elämänkokemuksemme, hyvät ja huonot kokemuk-
semme muista ihmisistä, suhteista ja tapahtumista, tunteemme, ulkonäköm-
me, hajumme, sukupuolemme. Keskeinen osa johtajuudesta on sosiaalista ja 
fyysistä läsnäoloa, mikä puolestaan tuottaa aistinvaraisia kokemuksia ja tun-
teita osana johtajuutta. 

Esteettinen johtajuus korostaa kehollisuuden tärkeyttä tiedon kehit-
tymisessä, johtajuudessa ja johtajuusosaamisessa. Erilaisissa näkökulmissa 
johtajuus on pääsääntöisesti korostunut älyllisenä toimintona ikään kuin joh-
tajat käyttäytyisivät kehottomina olioina, vaikka johtajuus on suurelta osin 
kehollista toimintaa. Eletyn kehon kokemukset, elämykset ja muistot ovat 
kuitenkin keskeisiä tiedon lähteinä. On tärkeää tunnistaa henkilökohtaisen 
kokemuksen, kasvun ja identiteetin kehittyminen johtajuudessa. Ei riitä, että 
opitaan tietyt älylliset sisällöt, johtajuuteen sisältyvät myös kehoon painau-
tuvat aidot, persoonalliset kokemukset. Johtajuuden esteettiset näkökulmat 
sisältävät reaktiot eletyn kehon läsnäoloon, mikä viittaa kehoon tietämisen 
lähteenä, kehon kokemuksiin ja aistimuksellisiin havaintoihin. Kehot aisti-
vat fyysisten paikkojen ja tilojen herättämät tunteet, joissa ihmiset kohtaavat 
toistensa erilaisuuden, tunteet ja moninaiset äänet. Esteettinen tiedon syn-
tyminen kollektiivisesti esimiesten ja alaisten yhteisessä vuorovaikutuksessa 
voi olla tärkeä tekijä yrityksen muutoksen ja johtajuuden rakentumisessa. 
Yhteisesti sovitut päätökset pohjautuvat älyllisten perusteiden ohella kehon 
tekemiin havaintoihin ja kokemiin elämyksiin sekä yhteiseen kokemukseen. 
Henkilöstölle yhteisten päätösten painoarvo on huomattavasti suurempi 
kuin esimiehen yksipuolisesti antamilla määräyksillä.

Esteettinen johtajuus -ajattelu perustuu suhteisiin, jotka synnyttävät 
esteettisiä kokemuksia. Esteettiset kokemukset perustuvat keskeisesti yksi-
löiden kanssakäymiseen ihmisten ollessa osa sosiaalista verkostoa ja saman-
aikaisesti erillään verkostosta. Esteettinen kokemus syntyy tunteesta kuulua 
määrättyyn kokonaisuuteen, mikä on eräs ihmisen perustarve. Suhteet ovat 
sekä esteettisen että vuorovaikutuksellisen johtajuuden rakentumisen väli-
neitä. Clash Oy:ssä yksilöt olivat erillisiä toimijoita ja samanaikaisesti suh-
teiden kautta osa yrityksen sosiaalista verkostoa. Toimijat olivat itsenäisiä 
subjekteja ja samanaikaisesti yrityksessä kehittyviä yksilöitä. Yksilöiden osaa-
minen, ammattitaito ja kokemus pääsivät esille ja kehittyivät edelleen Clash 
Oy:n sosiaalisissa käytännöissä.
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Kehon käytännöllistä maailmaan suuntautumista kutsutaan tapakehoksi, 
jossa korostuu esteettisyys. Uusien taitojen omaksuminen ei edellytä niiden 
aktiivista pohdintaa, esimerkiksi päätteellä kirjoittaminen ei edellytä tietä-
mystä kirjainten tarkasta sijainnista tai päätteen rakenteen tuntemista, au-
tolla voi ajaa tuntematta moottorin koostumusta. Kysymys on enemmänkin 
kehollisesta toiminnasta ja kehon liikkeiden hallinnasta. Kirjoittaminen ja 
ajaminen eivät edellytä käsien tai jalkojen liikkeiden suunnittelua. Yrityksen 
toimijat voivat omaksua paikallisesti kehittyvät episodit kehon liikkeiden ja 
kehon aistien kautta. Osallistujien toiminta on synteettistä eli kaikkien ais-
tien yhteistoimintaa, jonka pohjalta yksilöille syntyy koettu maailma. Ais-
tinvaraisen ymmärtämisen avulla osallistujat liittävät episodit osaksi omaa 
toimivaa kehollisuuttaan, joka yhdistää heidät yritykseen. 

Kysyessäni osallistujilta aiemmin sovittujen keskustelusääntöjen sisältöä 
osallistujat muistivat ponnistelujen jälkeen ainoastaan osan niistä. Fooru-
meiden vuoropuhelu kuitenkin eteni ja synnytti toimivia päätöksiä. Säännöt 
eivät vaikuttaneet olevan niinkään toimijoiden mielessä, vaan pikemminkin 
heidän kehossaan osallistujien pyrkiessä käytännöllisiin ratkaisuihin. Tätä 
hiljaista tietoa oli vaikea pukea sanoiksi. Tässä asetelmassa samoin kuin yk-
silöiden tuntemuksissa (”perstuntuma, inhimillisyys, tunne luissa ja ytimissä, 
pettymyksen kokemus, asioiden toden tuntu, ihmisten huolet”) saattoi olla 
kysymys tapakehosta. Osallistujat olivat sisäistäneet toistuvat foorumit ja 
keskustelusäännöt omaan keholliseen tilaansa, joten niiden mieleen palaut-
taminen vaati ponnisteluja. 

5.2 Johtajuus käytännöissä
Kehitysprosessin alkaessa henkilöstö ja erityisesti alaiset näkivät Clash Oy:n 
lähinnä oman työn kautta, sen sijaan episodeissa osallistujat saattoivat nähdä 
ja tuntea useita puolia yrityksestä ja saivat siitä monipuolisen kuvan. Yksilöt 
ja yritys ovat luonnollisesti aina jonkinlaisessa vuorovaikutussuhteessa, Clash 
Oy:ssä kanssakäyminen tiivistyi episodien myötä. Verrattuna aikaisempaan 
tilanteeseen henkilöstön välinen vuorovaikutus oli nyt laajempaa ja kaikki 
yksilöt saattoivat osallistua yrityksen päätöksentekoon. Vuorovaikutuksen 
lähtökohtana olivat formaalit episodit, jotka rakensivat uutta johtajuutta, 
keskeinen osatekijä johtajuudessa oli itse palaverikäytäntö (kuvio 6, episodien 
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toteutus Clash Oy:n foorumeina). Noudattamalla palaverikäytäntöjä yksilöt 
– niin esimiehet kuin alaiset – alistuivat uusiin käytäntöihin. 

Formaaleissa episodeissa yritys ja henkilöstö ovat yhdessä henkilöstön so-
piessa lähiajan tehtävät, minkä jälkeen henkilöstö hajaantuu suorittamaan 
tehtäviä ei-formaaleissa episodeissa, jolloin yritys ja henkilöstö ovat erossa. 
Sen jälkeen yksilöt palaavat arvioimaan tehtävien toteutumista formaaleihin 
episodeihin yrityksen ja henkilöstön ollessa taas yhdessä. Sovittuaan vuoropu-
helussa uudet tehtävät yritys ja henkilöstö eroavat jälleen toisistaan. Siten joh-
tajuus kehittyy jatkuvassa vastavuoroisessa liikkeessä, johtajuus on jatkuvaa 
vastavuoroista liikettä formaalien episodien ja ei-formaalien episodien välillä. 
Näin yritystasolla toteutuu vertauskuva mielen ja kehon jatkuvasta vastavuo-
roisesta liikkeestä yrityksen ja henkilöstön toimiessa yhdessä ja erossa toisiaan 
kehittäen. Vastavuoroinen liike ja erilaiset vuoropuheluissa käsiteltävät asiat 
luovat jatkuvasti uusia tilanteita, joissa rakentuu sekä johtajuus että yksilöi-
den toimijuus toisiinsa kytkeytyneinä kehittäen toisiaan kuten ihmisen äly ja 
keho. Kuvio 11 (johtajuuden vuorovaikutukselliset käytännöt) kuvaa yrityk-
sen johtajuuden, muutoksen ja toimijuuden kehittymistä paikallisesti. 

Kuvion 11 formaaleissa episodeissa yritys ja erilaiset yksilöt – kuvion 
”pallot” – käyvät toistuvasti vuoropuhelua yrityksen ajankohtaisista aiheista. 
Clash Oy:n formaaleissa episodeissa muotoutui yksilöiden välille havainto-
kenttä, joka välittää osallistujille aistimuksia ja kokemuksia. Havaintokenttä 
on herkkä sen reagoidessa välittömästi osallistujien toimintaan. Positiiviset, 
rakentavat ja kriittiset puheet saavat kentän aaltoilemaan. Havaintokentässä 
yhteinen koordinaatio luo yksilöiden keskinäisen maailman haettaessa rat-
kaisuja käsiteltäviin yksittäisiin asioihin. Yrityksen muutos, johtajuus ja toi-
mijuus rakentuvat jatkuvasti, toisiinsa kytkeytyneinä prosesseina yhteisessä 
vuorovaikutuksessa. 

Verrattuna aikaisempaan johtamiseen, joka on perustunut johtajien ja esi-
miesten yksinoikeuteen tehdä päätöksiä formaalien episodien tarjoama mo-
niäänisyys tarjosi toimijoille laajan näkökentän organisaatioon sekä älyllisesti 
että esteettisesti. Tässä johtajuuden ja toimijuuden rakentumisprosessissa toi-
set toimivat peileinä osallistujien tuodessa tietämystään suhteiden muodosta-
maan yhteiseen maailmaan. Formaaleissa episodeissa toimijat saattavat aistia 
ja kokea toisensa suoraan ja olla itse havaintojen kohteina. Älyllinen ja kehol-
linen vuorovaikutus voivat synnyttää toimijoissa uusia näkemyksiä, jolloin 
subjektiiviset ja objektiiviset näkemykset sekoittuvat ja niitä on vaikea erot-
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taa toisistaan. Formaalit episodit tarjoavat tilan johtajuuden ja toimijuuden 
rakentumiselle. 

Ei-formaaleissa episodeissa osallistujien toteuttaessa sovittuja tehtäviä ja kes-
kustellessaan niiden soveltamisesta yksilöiden puheet siirtyvät formaaleista 
episodeista omiin tekemisiin ja arkikäytäntöihin. Clash Oy:n työntekijät 
korostivat, että formaaleissa episodeissa tehdyt yhteiset sopimukset konkre-
tisoituvat ei-formaaleissa episodeissa puheiksi ja tehtäviksi. Tässä yhteydessä 
kehittyy uutta tietoa ja ymmärrystä, mikä on pohjana seuraavan formaalin 
episodin vuoropuhelulle. Formaalien episodien päätökset elävät ja kehitty-
vät osittain sen mukaan, mitä niiden välillä tapahtuu. Formaalit episodit ja 
ei-formaalit episodit ovat keskenään vastavuoroisessa liikkeessä, joka synnyt-
tää jatkuvasti uutta tietoa ja uusia ratkaisuja, innovaatioita. Yrityksen sitou-
tuessa tällaiseen prosessiin uutta tietoa ja sen mukaisia ratkaisuja kehittyy 
jatkuvasti. 

Muutokset puheissa, toimintatavassa, aistillisessa vuorovaikutuksessa ja 
toimijoiden identiteeteissä saattoivat perustua Clash Oy:n uusiin käytäntöi-
hin. Sosiaalinen vuorovaikutus välittää organisaation ja kehon yhteen kie-

Kuvio 11. Johtajuuden vuorovaikutukselliset käytännöt

formaalit episodit:
päätösten syntyminen

johtajuuden rakentuminen ei-formaalit episodit:
päätösten toteutuminen

toimijoiden
intersubjek-

tiivinen
maailma: 
päätökset

”yritys ja henkilöstö
erossa”

”yritys ja henkilöstö 
yhdessä”

yrityksen ja yksilöiden vastavuoroinen rakentuminen

johtajuustoimijuuden 
kehittyminen

johtajuuden rakentuminen 
arkikäytäntöjen suhteissahavaintokenttä: yksilöiden 

keskinäiset kohtaamiset
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toutuvat kohtaamiset, joissa toteutuu vastavuoroisuus. Kehon kokemukset 
ja tuntemukset toimivat tärkeinä tiedon lähteinä tietoisuuden ohella. Kehon 
oppima organisaatiokäyttäytyminen voi siirtyä näkemykseksi tietoisuuteen 
kehon tuottaman informaation pohjalta. Molemminpuolinen vuorovaikutus 
kehon ja älyn välillä synnyttää kokonaisvaltaista tietoa. Tieto syntyy myös 
kehon aistimien kokemusten pohjalta, se ei ole mahdollista vain ajattelun 
avulla. Toimijoiden kehot ja äly käyvät päättymätöntä dialogia toisiinsa kyt-
keytyneinä, jolloin myös tiedon rakentuminen on jatkuvaa. 

Selitys Clash Oy:n onnistuneelle muutokselle saattoi olla yrityksen uusis-
sa johtamistavoissa. Yrityksen episodit toivat yksilöt entistä lähemmäksi 
toisiaan, toimijat olivat suhteissa ja yhteydessä toisiinsa eivät ainoastaan ratio-
naalisina vaan myös kehollisina ja historiallisina toimijoina. Vuorovaikutus-
tilanteet – tässä tapauksessa episodit – toimivat risteyskohtina, joiden kautta 
johtajuus rakentuu, mistä yksilöt omaksuvat uuden johtajuuden. Johtajuus ei 
ole enää ainoastaan esimiehillä, vaan johtajuus siirtyy koko henkilöstön sisäi-
siin suhteisiin. Vuorovaikutukselliset käytännöt rakentavat jatkuvasti johta-
juutta ja toimijuutta. 

5.3 Johtajuuden kompetenssit ja johtajuudelliset taidot
Clash Oy:n johtajuuden rakentumisessa oli keskeistä episodien rooli. Episo-
deissa johtajat ja alaiset saattoivat tuoda julki käsityksiään yhdenvertaisesti, 
jolloin johtajuus irrottautui yksilöistä ja vuoropuhelun aiheena oleva asia 
alkoi hallita keskustelua. Yksilöiden osallistuminen yhteisiin formaaleihin 
episodeihin synnytti yrityksen muutokseen liittyvää keskustelua. Osallistu-
jien mukaan tämä puhunta siirtyi formaalien episodien välillä henkilöstön 
ei-formaaleihin keskusteluihin, joissa ne saattoivat jalostua uusiksi näkemyk-
siksi esitettäväksi seuraavassa episodissa. Tavanomaisen hierarkiarakenteen 
rinnalle syntyivät uudet organisoitumisen ja johtajuuden prosessit. Yksilön 
näkökulmasta katsoen johtajuuden voidaan helposti ymmärtää olevan kul-
loinkin sillä, joka tuo esille käsiteltävän asian kannalta tärkeää tietoa. Suh-
teiden näkökulmasta ei ole kuitenkaan keskeistä, kuka tuo uusia näkemyksiä 
esille, vaan millaisia tuloksia puheenvuoroista lähtee kehkeytymään. 

Yrityksessä vallitsevissa verkostoissa johtajuudessa korostuu suhteiden ja 
tapahtumien monisuuntaisuus, mikä osaltaan korostaa johtajuuden siirty-
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mistä yksilöistä heidän välisiin suhteisiin. Osallistujien yhteistyössä rakentui 
uusi kollektiivinen normijärjestelmä eli sosiaalinen järjestys johtajilta alaisiin 
päin tulevan kontrollin muuttuessa monisuuntaiseksi. Sosiaalinen järjestys 
tarkoittaa ihmisten vuorovaikutuksessa syntyviä sääntöjä, joiden mukaan 
yritys toimii. Tärkeimmät säännöt olivat palavereiden pitäminen sovitusti, 
ja palavereiden päätösten toteuttaminen. Virallinen johtajuus säilyy johta-
jilla mutta johtajuuden sisältö rakentuu tasavertaisten yksilöiden välisessä 
kanssakäymisessä. Clash Oy:n henkilöstö rakensi yrityksen uudet säännöt ja 
mukautui samalla itse rakentamiensa normien alaisiksi. Yhteistyössä kehkey-
tyneet säännöt koskivat yhtä lailla johtajia kuin alaisia. 

Yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa korostuvat siinä ilmenevät ta-
pahtumat ja niihin sisältyvät fenomenologiset hetket, jotka liittyvät mää-
rättyyn kokonaisuuteen. Arvokkaan tiedon huomiointi edellyttää kykyä 
tarttua fenomenologisiin hetkiin. Fenomenologiassa kokonaisuus ja osat -kä-
site viittaa yksittäiseen ilmiöön, jota ei voi tarkastella ilman toista ilmiötä. 
Yksittäinen esine voi olla yhdessä suhteessa kokonaisuus ja toisessa suhteessa 
osa kokonaisuudesta. Esimerkiksi metsässä oleva männyn käpy on sinänsä 
kokonaisuus mutta tarkastelunäkökulmasta riippuen se voi olla myös osa toi-
sesta kokonaisuudesta eli männystä. Clash Oy:ssä hetket olivat ideoita, ehdo-
tuksia, näkemyksiä, kehityssuuntia tai näkökulmia, jotka ponnahtivat esille 
vuoropuhelun virrassa. 

Erityisesti palavereiden puheenjohtajilta edellytettiin tarkkavaisuutta 
kiinnittää huomionsa episodeissa esille tuleviin näkemyksiin ja niiden kyt-
keytyminen suurempaan kokonaisuuteen. Fenomenologiset hetket katoavat 
helposti muiden ideoiden alle, ellei niihin puututa välittömästi. Osallistujilta 
edellytetään kykyä oivaltaa hetkien merkitys kyseessä olevan asian tai ongel-
man ratkaisemiseksi sekä osaamista tarttua hetkiin. Tällöin yksittäinen nä-
kemys joutuu kriittiseen tarkastelun kohteeksi, jolloin sitä arvioidaan kaikilta 
osin osallistujien edustaessa yrityksen kaikkia yksiköitä kokonaisuus ja osat 
asettuvat vuoropuheluun. 

Kehityspolkujen suuntautumisessa ja haarautumisessa fenomenologisilla 
hetkillä oli keskeinen merkitys. Kaikki kuvion 7 kehityspolut ilmentävät joh-
tajuudellisia tapahtumia, jolloin episodi pysähtyi esille ponnahtaneen tärkeän 
ajatuksen kohdalla, josta yksittäinen teema rakentui yhteiseksi päätökseksi. 
Operatiivisen tason asiat saattoivat muuttua osaksi toista kokonaisuutta eli 
strategista tasoa. Samoin johtajuus ei ole kokonaisuus, joka on jonkun yksi-
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lön hallussa, vaan sosiaalisten suhteiden hetki, joka tapahtuu tietyllä tavalla 
tietyssä yksittäisessä asiayhteydessä. Hetket voivat pulpahtaa esille milloin 
tahansa ja olla asiayhteyksiltään sattumanvaraisia. Ylimääräiset komponentit 
olivat aluksi yhdessä suhteessa kokonaisuus ja myöhemmin ne saattoi näh-
dä myös osana toisesta kokonaisuudesta, yrityksen laadunhallinnasta, mikä 
puolestaan oli osa Clash Oy:n strategiaa (kuvio 7, kehityspolku 4). ”Johtajien 
ja alaisten lusikoiden ollessa samassa sopassa” Clash Oy:n koulutus kytkeytyi 
johtajuuden sijasta toiseen kokonaisuuteen, tuotekehitykseen (kuvio 7, kehi-
tyspolku 7). 

Vuorovaikutuksellinen johtajuus sallii arvojen ja toimijoiden moninai-
suuden pakottamatta niitä yritysjohdon taholta annettuihin totuuksiin, jol-
loin todellisuuskäsitykset rakentuvat yhteisöllisesti. Paikalliset pienet tarinat 
korvaavat universaalisten johtamisoppien suuret kertomukset. Katsottuna 
yksilöiden kannalta Clash Oy:n johtajien uudet tehtävät ja kompetenssit oli-
vat ajan ja tilan järjestäminen yhteisten päätösten rakentumiselle ja muutok-
sen tapahtumiselle, organisaation tilanteen kehystäminen toisille, episodien 
puheenjohtajuus, fenomenologisten hetkien tunnistaminen ja niihin puut-
tuminen sekä kollektiivisten päätösten toteaminen. Clash Oy:ssä alaisilla 
oli oikeus ja velvollisuus osallistua johtajuuteen, mikä puolestaan pohjautui 
episodien sosiaaliseen luonteeseen. Kehitysprosessin lopussa osallistujien 
suhtautuminen virallisiin johtajiin ja sen myötä johtajien kompetensseihin 
kuitenkin muuttui (kuvio 7, kehityspolku 7).

Edellä mainittujen kompetenssien ongelma on, että ne kiinnittyvät en-
titeetteihin eli johtajiin yksilöinä, mikä on ristiriidassa yrityksen vuorovai-
kutuksellisten käytäntöjen kanssa. Kompetenssien muotoutuminen Clash 
Oy:ssä lähinnä johtajien persooniin liittyviksi kuvaa johtajuutta kehitysvai-
heessa, jossa yritys oli siirtymässä entiteettijohtajuudesta aitoon vuorovai-
kutukselliseen johtajuuteen. Taustalla olivat myös yrityksen historialliset 
käytännöt, ja alaiset olettivat johtajien tuntevan yrityksen kokonaisuuden 
parhaiten, jolloin tehtävät ja kompetenssivaatimukset lankesivat aluksi luon-
taisesti johtajille. Myöhemmin osallistujat kuitenkin kyseenalaistivat val-
litsevan johtajuuden tyyliin: ”ketkä täällä nyt sitten ovat pomoja” (kuvio 7, 
kehityspolku 7). Henkilöstö ei enää pitänyt johtajia omana erityisenä ryhmä-
nä. Kehityspolku 7 kommentit viittaavat johtajuuden murrokseen osallistu-
jien johtajuutta koskevien näkemysten ja yrityksessä vallitsevien käytäntöjen 
ollessa kehitysvaiheessa. 
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Kuvion 7 kehityspolut ja erityisesti kehityspolku 7 osoittavat, että vuo-
rovaikutuksellisessa johtajuudessa on johtajien kompetenssien sijaan pikem-
minkin kysymys johtajuustoimijuudesta ja johtajuudellisista taidoista, jotka 
koskevat koko henkilöstöä. Esimerkiksi yhdenvertaisissa suhteissa organisaa-
tion tilannetta voidaan kehystää muistakin kuin johtajien näkökulmista, pu-
heenjohtajuus voi olla vaihtuva ja fenomenologisten hetkien tunnistaminen 
on jokaisen osallistujan asia, ei pelkästään puheenjohtajan. Sen sijaan ajan 
ja tilan järjestäminen sekä kollektiivisten päätösten toteaminen voivat muo-
dollisen luonteensa vuoksi olla virallisten johtajien vastuulla. Toistuvat vuo-
ropuhelut tekevät johtajuudesta organisaatiotason ominaisuuden irrottaen 
johtajuuden johtajista ja esimiehistä, jolloin johtajuudellisia taitoja edellyte-
tään jokaiselta työyhteisön jäseneltä. Johtajuudesta organisaatiotason toimin-
tona on kysymys yrityksen toteuttaessa yhdenmukaisesti yhteisesti sovittuja 
tehtäviä ilman näkyvää ja yksilöihin kytkeytyvää johtajuutta.

Johtajuuden ensisijainen tehtävä on mahdollistaa jatkuvasti kehittyvät, 
dynaamiset, monitasoiset, yhdenvertaiset ja moniääniset toimintaproses-
sit. Henkilöstön yhteisölliset käytännöt saattavat koko yrityksen ja sen osat 
vuorovaikutukseen keskenään. Yhdenvertaisten yksilöiden organisoitumi-
nen synnyttää johtajuuden käytännöt. Henkilöstöä voimaannuttavat pro-
sessit tuottavat jatkuvasti innovaatioita, joiden taustalla ovat älyllisesti ja 
kehollisesti kokonaisvaltaista tietoa tuottavat kanssakäymisen prosessit. Yh-
teisen tekemisen synnyttämä uusi tieto kehittää sekä yksilöitä että yritystä 
vastavuoroisesti. 
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