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Tiivistelmä 
 
Tutkimuksessa tarkasteltiin yli kymmenen vuoden seurantana kulttuuristen arvojen ja taloudellisen 

tuloksellisuuden kehitystä talotekniikka-alaa edustavan yrityksen neljässä alueyksikössä. 

Tutkimusongelmaa lähestyttiin käyttämällä R. Quinnin kehittämää kilpailevien arvojen viitekehystä 

ja siihen liittyvää tutkimusinstrumenttia, joka on osoittautunut psykometrisilta ominaisuuksiltaan 

toimivaksi. Tutkimus liittyi tutkittavan yrityksen kulttuuriseen muutosprosessiin, missä tavoitteena 

oli siirtyä perinteisestä kontrollia painottavasta henkilöstövoimavarojen johtamisesta ja siihen 

liittyvästä työjärjestelmästä joustavaan tuotantoon ja työntekijöitä valtuuttavaan johtamisfilosofiaan. 

Tutkimus oli luonteeltaan toimintatutkimusta.  

 

Tässä tutkimuksessa tehdyt havainnot tukivat käsitystä, että henkilöstövoimavarojen valtuuttavalla 

johtamisella voitiin vaikuttaa toiminnan tuloksellisuuteen. Organisaatio (alueyksikkö), jossa otettiin 

tasapainoisesti huomioon toiminnan rationaalinen tavoitteellisuus, henkilöstön osallistuminen ja 

innovatiivisuus, pystyivät ottamaan käyttöön sellaisia työjärjestelmän käytänteitä, jotka paransivat 

operatiivisen toiminnan tuloksellisuutta (liiketulos, laskutus, laskutus/työntekijä sekä 

laatukustannukset). Tuloksista voitiin päätellä, että rationaalinen tavoitteellisuus oli välttämätön, 

mutta ei vielä riittävä ehto toiminnan tuloksellisuudelle. Se tarvitsi tuekseen henkilöstön ja 

joustavuuden arvostamista. Hierarkkisilla työympäristön vakauteen liittyvillä arvoilla ei todettu 

olevan vastaavaa yhteyttä operatiiviseen tuloksellisuuteen. Tutkimuksessa ei myöskään löytynyt 

odotettua systemaattista yhteyttä yksittäisten taloudellisten indikaattoreiden ja arvojen 

konstellaatioiden välillä. Liiketulosta ja kulttuurisia arvoja oli tarkasteltava niiden antaman 

kokonaiskuvan perusteella. Yhden organisaation (alueyksikön) osalta syntyi tilanne, jossa 

kulttuurinen konstellaatio ei selittänyt taloudellista tuloksellisuutta odotetulla tavalla.  

 

Kontingenssilähestymistapa sai tukea. Sellaiset organisaatiot, joissa työntekijät joutuivat toimimaan 

asiakkaiden kanssa, omaksuivat helpommin valtuuttavan johtamisen periaatteita. Arvojen ja 

organisaatioiden tehokkuuden muutoksia seurantajakson aikana voitiin ymmärtää sekä 

sosiaalispsykologisina että kulttuurisina ilmiöinä. Yritysjohdon rationaalinen päätöksenteko oli 

kahtalaista. Taloudellisen rationaalisuuden vastapainona valinnoissa vaikuttivat institutionaalinen 

järkiperäisyys. Johdon ja henkilöstön jakama laaja ja tasapainoinen arvopohja lisäsivät joustavaa 

tehokkuutta. 

Avaintermit: Organisaatiot, arvot, kulttuuri, tehokkuus, toimintatutkimus, työjärjestelmä, joustava 

tuotanto, valtuuttava johtaminen, kontingenssilähestymistapa 
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Abstract 

In this follow-up study covering a ten year period, the development of  cultural values,  and the 

related economic performance of  four regional  branches of a private company operating in the 

field of electrical fitting, plumbing and ventilation were researched. The issues under investigation 

were approached using the competing values framework and the organizational cultural assessment 

instrument (OCAI) both constructed by Robert E. Quinn. OCAI has been shown to have high 

psychometric properties. The study was part of a cultural change process that aimed at a lean 

production and empowerment model in order to replace the more traditional HRM style then in 

place. The study belonged to the action research tradition  

 

On the basis of the results it can be determined that empowering people was a way to improve 

organisational effectiveness. Organisations (regional branches) where rational targets and involving 

people and innovativeness were all taken into account in a balanced way could bring about changes 

in work practices leading to better operational effectiveness (operating profit, invoicing, 

invoicing/worker and costs due to quality problems). It also could be concluded that rational values 

emphasising attainment of the business targets were necessary, but not yet itself sufficient condition 

for improved performance. Values supporting the cohesion and flexibility of the total work system 

were also important. There were not similar connection between hierarchical values related to the 

stability of the working environment and operational performance. In addition, in this study it was 

not possible to find systematic connections between different indicators of effectiveness and value 

constellations, but business performance and cultural values could be analysed as comprehensive 

gestalts.  In one case organisation there emerged a gestalt of cultural values which did not   explain 

business performance in the expected way. 

 

The contingency approach was supported.  Those organisations where the employees had to work 

with the customers, did adopt the principle of empowerment more readily. The changes in the 

values and performance within this study could be understood both from a socio-psychological as 

well as cultural point of view. The management’s economic rationality was occasionally replaced 

by institutional rationale. A balanced and comprehensive value constellation shared by the 

management and workers supported flexibility and performance. 

Key words: Organisations, values, culture, effectiveness, action research, work system, lean 
production, empowerment, contingency approach. 
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ESIPUHE 
 
Tämä tutkimus on omalla tavallaan kertomus siitä, miten eräässä yrityksessä ponnisteltiin yhdessä 
uuden elämän alkuun 1990-luvun alun taloudellisen laman pyörteissä. Tässä prosessissa usko 
ihmiseen oli tärkeä. Perinteiset kansansadut opettavat lapsille syvältä käyvällä tavalla, että 
vaikeudet voidaan voittaa ja elämässä kannattaa ponnistella. Samalla tavalla hyvä johtajuus viestii 
henkilöstölle, että olemme tekemässä tärkeää työtä, ja yhdessä ponnistelemalla pystymme 
selviytymään vaikeuksista. 
 
Tutkimuksen teki mahdolliseksi yrityksen silloinen toimitusjohtaja. Ilman hänen tukeaan ja 
kannustustaan ei tätä tutkimusta olisi voitu toteuttaa. Hän on myös tutustunut tämän raportin 
käsikirjoitukseen ja antanut siitä arvokkaita kommentteja. Pidän myös tärkeänä, että hän on 
hyväksynyt raportin sisällön.  Työskentely yrityksen henkilöstön, erityisesti luottamusmiesten sekä 
kehitysryhmien jäsenten kanssa, oli sanoin kuvaamattoman antoisa kokemus iloineen ja joskus 
myös murheineen. Haluan kiittää teitä kaikkia lämpimästi. 
 
Työni ohjaaja professori Asko Miettinen on ollut työtoverini ja tieteellisessä ajattelussa innoittajani 
monien vuosien ajan. Keskustelut hänen kanssaan ovat avanneet minulle uusia näköaloja 
tutkimukseen ja käytännön työelämän kehittämiseen. Silloin, kun uskoni tämän työn etenemiseen 
oli koetuksella, vahvisti Asko hienovaraisella ja huumoria sisältävällä tavallaan luottamustani. 
Väitöskirjani esitarkastajat professori Iiris Aaltio ja dosentti Tuomo Alasoini antoivat työtäni 
eteenpäin vieneitä rakentavia kommentteja. 
 
Haluan myös kiittää Helsingin kaupungin oppisopimustoimiston työntekijöitä. Yksikön sihteeri 
Liisa Kotimäki on aina ollut valmis auttamaan minua käytännön ongelmissa, jopa omalla vapaa-
ajallaan silloin, kun olin virkavapaalla tätä väitöskirjatyötä varten. Kehittämispäällikkö Sylva 
Lankinen on ollut tärkeä keskustelukumppani, jonka kanssa olen voinut pohtia työasioiden lisäksi 
yleisemminkin johtamiseen, työyhteisöjen oppimiseen ja kehittämiseen liittyvää problematiikkaa. 
Taloussihteeri Soile Maunula, koulutustarkastajat Matti Rintamäki ja Pirjo-Liisa Kangasniemi sekä 
koulutussuunnittelija Anja Päärni ovat olleet tärkeitä tukihenkilöitä, jotka ovat kannustaneet minua 
tällä elinikäisen oppimisen polulla. Muistan myös lämmöllä yhteiset johtoryhmämme opintopiirit. 
Toivon, että omat jatko-opintoni voivat puolestaan olla esimerkkinä teille ja koko työyhteisöllemme 
siitä, että työssä oppiminen on mahdollista varttuneemmallakin iällä. Tekisi mieleni sanoa, että 
seuratkaa perässä kukin omia opinpolkujanne! Kiitokseni teille kaikille. 
 
Väitöskirjatyötäni varten ottamani virkavapaus antoi minulle myös erinomaisen mahdollisuuden 
tutustua lapsenlapsiini. Tyttärelleni Marjolle olen kiitollinen siitä, että töitteni lomassa minulle 
tarjoutui mahdollisuus laajentaa kokemusmaailmaani tällä tavalla. Saana, Riikka ja Sampo, teidän 
elämälle avoin, innostunut kyselevä asenteenne on antanut uskoa tulevaisuuteen. Se 
elämänmyönteinen ja monivivahteisen vilkas kokonaisuus, mikä teidän kanssanne avautui, vakuutti 
minut siitä, että lasten ja kodin hoitaminen ovat mitä erinomaisinta johtamiskoulutusta.  
 
Erityisen kiitoksen haluan lausua pitkäaikaiselle elämänkumppanilleni ja puolisolleni Mirjalle. 
Hänen tukensa ja ymmärtävä suhtautumisensa on ollut korvaamaton tuki. Hän on myös oikolukenut 
käsikirjoituksen ja antanut tutkimusraportin ymmärrettävyyteen liittyviä kommentteja. Siitä on ollut 
suunnatonta apua. Tässä yhteydessä on tietenkin todettava, että vastaan itse lopputuloksesta ja 
kaikista mahdollisista puutteista sekä virheistä. 
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Tampereen teknillinen yliopisto on tukenut taloudellisesti tämän väitöskirjan julkaisemista, mistä 
haluan lausua lämpimät kiitokseni yliopistolle ja sen teollisuustalouden laitokselle. 
 
Väitöskirjan kirjoittaminen on yhtäältä suuri työ. Toisaalta se on vasta ajokortti tieteen maailmaan. 
Tällä väitöskirjatyöllä on ollut myös itseymmärrystä lisäävä tehtävänsä. Sen avulla minulla on ollut 
mahdollisuus jäsentää työelämässä saamiani kokemuksia uudella - uskoakseni entistä 
syvällisemmällä tavalla.  
 
 
Espoon Soukassa 11.1.2006 
 
 
Kari Viinisalo 
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1 Johdanto 
 
Nyky-yhteiskunnassa kaikilta organisaatioilta edellytetään yhä enemmän tehokkuutta, koska 
yritykset ja kansakunnat kohtaavat kiristyvää kilpailua. Tekninen osaaminen ja tieto ovat entistä 
helpommin kaikkien saatavilla muun muassa kehittyneen informaatioteknologian avulla. Siksi se ei 
enää tarjoa riittävästi mahdollisuuksia saavuttaa kilpailuetua. Tämä on johtanut siihen, että ensin 
yritysmaailma, ja sitten myös julkinen sektori omista lähtökohdistaan, ovat kiinnostuneet entistä 
enemmän niistä mahdollisuuksista, joita henkilöstö ja työn organisointi tarjoavat pysyvän 
kilpailuedun saavuttamiseksi. Työelämän organisaatioiden kehittäminen on noussut sekä 
kansallisella että Euroopan Unionin tasolla merkittäväksi kysymykseksi. Valtioneuvoston asettama 
tietoyhteiskuntaneuvosto on raportissaan (2005: 44) todennut, että erityisesti on kiinnitettävä 
huomiota työyhteisöjen työkulttuurin kehitykseen ja siinä tarvittaviin menetelmiin niin, että 
työyhteisöissä kehittyisi yhdessä tekemisen työkulttuuri.  
 
Monissa tutkimuksissa onkin voitu löytää yhteyksiä henkilöstövoimavarojen johtamisen ja 
erilaisten toiminnan tehokkuutta kuvaavien tekijöiden välillä. Tutkimukset ovat usein olleet 
poikkileikkaustutkimuksia, joissa on kyselymenetelmillä hankittu tietoa organisaation johtamisesta 
ja strategioista. Niiden tuottamat kausaalitulkinnat ovat kuitenkin epävarmoja. Poikittaistutkimusten 
rinnalle tarvitaan laadullista tapaustutkimusta, missä voidaan saada syvällisempää ymmärrystä 
inhimillisten voimavarojen johtamisen, organisaation kulttuurin ja toiminnan tuloksellisuuden 
välisistä kompleksisista suhteista. Tutkimuksen ja organisaatioiden käytännön kehittämistyön 
näkökulmasta erityisen hyödyllisiä olisivat sellaiset pitkittäistutkimukset, joissa tarkastellaan 
organisaatioiden muutostilanteita (ks. esim. Guest, 1997; March ja Sutton, 1997). Tässä 
tutkimuksessa oli mahdollista täyttää kyseistä tutkimuksen kentällä koettua laadullisen 
pitkittäistutkimuksen tarvetta. 
 
Tutkimus sai alkunsa vuona 1992. Silloisen taloudellisen laman kaataneiden yritysten joukossa oli 
sähkö-, putki – ja ilmastointiasennustoimintaa (LVIS-urakointi) harjoittanut Osuustec Oy 
(tapaustutkimuksessa esitettyjen organisaatioiden nimet on muutettu tutkimustarkoitusta varten). 
Sen toimintaa jatkamaan perustettiin uusi yritys Talotekniikka Oy. Käsillä olevassa 
tutkimusraportissa kuvataan Talotekniikka Oy:n kehittämishanketta ja siihen liittyviä kulttuurisen 
arvokonstellaation muutoksia sekä niiden yhteyksiä liiketoiminnan tuloksellisuuteen vuodesta 1992 
vuoteen 2005. Talotekniikka Oy:n syntyminen on kuitenkin itsessään hyvä esimerkki siitä, miten 
monitahoinen ja tulkinnanvarainen organisaation tehokkuuden käsite on. Yrityksen synty oli 
seurausta monesta eri tekijästä, jotka liittyivät Talotekniikka Oy:n historialliseen taustaan, yrityksen 
verkostoihin ja laajempiin yhteiskunnallisiin yhteyksiin.  
 
Osuustec oli ollut toimialallaan arvostettu, itsessään kannattava yritys. Sillä oli asiakkaita ja 
yhteistyökumppaneita, joiden intressinä oli jatkaa yhteistyötä erityisesti vireillä olleissa 
rakennusprojekteissa. Yrityksen henkilöstö oli valmis tulemaan mukaan uuteen yritykseen 
omistajina. Tärkeä oli myös yhteiskunnan etu korkean työttömyyden vallitessa. Uusi yritys sai 
valtion työllistämistukea, mikä oli edellytyksenä sille, että rahoittajat tulivat mukaan yritykseen. 
Yhteiskunnan institutionaalinen vaikutus näkyi tässä tutkimushankkeessa myös siten, että 
Talotekniikka Oy:ssä aloitettu organisaation kehittämisohjelma tuli osaksi valtakunnallista 
työelämän kehittämisohjelmaa (TYKE). Tämä antoi uudelle yritykselle sekä taloudellista että 
asiantuntijatukea pyrkimyksissä uudistaa toimintatapoja.  
 
Tässä raportoitu tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus tai oikeammin niin sanottu multiple-case- 
tutkimus. Tutkimuksessa käytettiin sekä osallistuvaa havainnointia että Robert Quinnin (1988) 
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tutkimusryhmineen kehittämää organisaatiokulttuurin kilpailevien arvojen mittaria. Näin 
tutkimuksessa yhdistyvät sekä laadullisen että kvantitatiivisen tutkimuksen lähestymistavat. Lisäksi 
tutkimuksella oli yhteyttä toimintatutkimuksen traditioon, missä tavoitteena on parantaa tutkijoiden 
ja toimijoiden työkäytänteitä ja toimintaolosuhteita sekä lisätä toimijoiden ymmärrystä omasta 
työstään. Toimintatutkimus voidaan nähdä arkielämään liittyvänä tieteellisenä toimintana ja 
ammatillisena oppimisprosessina (Syrjälä et al., 1994). Näin tutkimuksen kohde on samalla sekä 
objekti että subjekti. 
 
Talotekniikka Oy:n aloittaessa toimintansa sen johdolla oli valittavana periaatteessa kaksi 
strategista vaihtoehtoa, joilla molemmilla oli kannatusta yritysjohdon parissa. Oli niitä, jotka 
näkivät tiukassa taloudellisessa tilanteessa järkeväksi korostaa kustannustehokkuutta. Siihen olisi 
liittynyt luopuminen yrityksen työjärjestelmän kehittämistoiminnasta. Alhaiset yleiskustannukset 
olisivat parantaneet mahdollisuuksia kilpailukykyisten tarjousten laatimiseen ja näin 
tarjouskilpailujen voittamiseen, mikä tämän yrityksen kannalta oli viime kädessä tehokkuuden 
mittari. Toimitusjohtaja oli kuitenkin sitoutunut henkilökohtaisesti strategiaan, missä korostettiin 
henkilöstöä voimavarana. Tässä strategisessa ajattelussa oli taustalla käsitys, että yhteistyön, 
omistajuuden ja siihen liittyvien kannustavien sekä oikeudenmukaisten palkitsemiskäytäntöjen 
avulla voidaan parantaa työilmapiiriä ja nostaa työn tehokkuutta ja laatua, mikä puolestaan näkyisi 
myös tarjousten hinnoittelussa. Näin toimitusjohtaja uskoi, kustannustehokkuutta unohtamatta, 
työntekijöiden korkean sitoutumisen tuottavan kaivattua kilpailuetua. Tämä sisälsi vaatimuksen 
kulttuurin muutoksesta. Voidaan sanoa, että kyseessä oli pyrkimys siirtyä perinteisestä 
työkulttuurista korkean sitoutumisen ja korkean tuottavuuden työkulttuuriin, mistä 
englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään nimitystä high performance work system (HPWS). 
Joskus käytetään myös ilmausta high commitment – high performance work system, millä halutaan 
korostaa sitä, että korkean tuottavuuden taustalla on henkilöstön sitoutuminen organisaatioon ja sen 
toiminnan tavoitteisiin. 
 
Edellä esitetyssä Talotekniikka Oy:n sisäisessä strategisessa keskustelussa oli viime kädessä kyse 
arvovalinnoista. Organisaatiotutkimuksessa arvot liitetään yleensä organisaation kulttuuriin. Ne 
muodostavat itse asiassa kulttuurin syvän ytimen. Voidaan sanoa, että arvot kertovat siitä, mitä 
yhteisön jäsenet ovat oppineet pitämään tärkeänä oman toimintansa jatkuvuuden kannalta ja siten ne 
ohjaavat käytännön toimintaa. Ihminen on kuitenkin intentionaalinen olento ja suuntautuu 
toiminnassaan myös tulevaisuuteen asettamalla itselleen erilaisia päämääriä ja tavoitteita. Nämä 
heijastavat yksilöiden ja ryhmien arvostuksia. Hermeneuttisessa tutkimusperinteessä puhutaan 
teleologisesta tulkinnasta, kun ihmisen toimintaa pyritään ymmärtämään tästä tulevaisuuden 
perspektiivistä. Siten organisaation kulttuuri ja sitä ilmentävät arvot ovat elimellisessä yhteydessä 
historialliseen menneisyyteen, nykyisyyteen ja myös tulevaisuuteen. Arvojen merkityksestä 
käytännön toiminnan kannalta kertoo se, että monet organisaatiot ovat viime vuosina ilmaisseet 
arvonsa kirjallisesti. Mutta tässäkin piilee kysymys siitä, mitkä ovat organisaation viralliset arvot ja 
mitkä ovat käytännön toimintaa arjen työssä ohjaavat todelliset arvostukset.  
 
Niin sanotussa korkean tuottavuuden työjärjestelmässä henkilöstö nähdään organisaation resurssina 
samalla tavalla kuin pääoma ja muu omaisuus. Organisaatioiden henkilöstötoiminnon 
kehityshistoriassa tämä on merkinnyt myös muutosta. Voidaan sanoa, että korkean tuottavuuden 
työjärjestelmissä henkilöstötoimintojen edustajilta odotetaan osallistumista strategiseen 
suunnitteluun eikä vain hallinnollisten tehtävien hoitamista. Tämä näkyy myös siinä, että 
henkilöstöhallinnon sijasta nykyisin puhutaan enemmän henkilöstövoimavarojen johtamisesta 
(HRM) tai jopa niiden strategisesta johtamisesta (SHRM). Strateginen inhimillisten voimavarojen 
johtaminen edellyttää kuitenkin johdolta osaamista ja valmiuksia ottaa huomioon rationaalisten 
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liiketaloudellisten näkökohtien lisäksi yksityisen ihmisen tarpeet ja eri ammattiryhmien identiteetti 
sekä keskinäinen lojaliteetti.  
 
Organisaation henkilöstöä sitouttava toimintafilosofia voi kuitenkin näyttäytyä erilaisena eri 
osapuolille. Esimerkiksi Storey (1992: 43–44) toteaa, että työntekijät saattavat kokea vaikeaksi olla 
lojaaleja yhtä aikaa työnantajaa ja omaa ammattiyhdistystään kohtaan. Osallistava ja henkilöstöä 
sitouttava työjärjestelmä voi johtaa ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta sen perinteisen 
edunvalvontatehtävän ja työntekijöiden oikeuksia suojelevan roolin vähenemiseen. Nämä olivat 
tärkeitä näkökohtia myös tässä tutkimuksessa. Talotekniikka Oy edusti yritystä ja toimialaa, missä 
ammattiyhdistysliikkeellä oli pitkä historiallinen tausta ja vaikutusvaltainen asema.  Eri toimialoilla 
ammattiyhdistysperinteet ovat erilaisia. Työntekijöiden ja työnantajien yhteistoiminnan 
näkökulmasta organisaatioiden kehittämiseen on rakennusalalla suhtauduttu eräitä muita toimialoja 
konservatiivisemmin (ks. esim. Valta, 1996: 60–61). Toisaalta 1990-luvun alun lama ja 
myöhemmin globalisaatioksi nimitetty markkinatalouden muutos ovat vaikuttaneet myös 
työmarkkinaosapuolten keskinäisiin suhteisiin niin järjestötasolla kuin myös yksittäisissä 
yrityksissä. Sekä työnantaja- että työntekijäpuoli ovat löytäneet yhteisiä päämääriä työpaikkojen ja 
työyhteisöjen kehittämisessä. Se näkyi myös tässä tutkimuksessa. 
 
Tutkimusongelmana yleisellä tasolla oli selvittää organisaation arvojen yhteyttä liiketoiminnan 
tulokseen tilanteessa, jossa organisaatio pyrki siirtymään perinteisestä työjärjestelmästä korkean 
tuottavuuden järjestelmään. Korkean tuotavuuden työjärjestelmässä työyhteisön jäsenet kokevat 
kuuluvansa organisaatioon, ovat valmiita ponnistelemaan yhteiseksi koettujen tavoitteiden ja 
päämäärien suuntaisesti sekä haluavat pysyä organisaation jäseninä. Näitä kolmea ulottuvuutta 
voidaan pitää keskeisinä asenteellisen sitoutumisen tekijöinä (Storey, 1992: 43). Korkean 
tuottavuuden ja sitoutumisen työjärjestelmän yhtenä kulmakivenä on myös valtuuttava johtaminen 
(empowerment).  
 
Tutkimusraportissa tarkastellaan ensin organisaation tehokkuutta kontingenssilähestymistavan ja 
kulttuuristen arvojen näkökulmasta, mikä luo pohjaa tutkimuksen ongelmanasettelulle. Tämän 
jälkeen tarkastellaan tapaustutkimuksena Talotekniikka Oy:n kulttuuristen arvokonstellaatioiden ja 
liiketoiminnan tuloksellisuuden kehitystä yrityksen perustamisesta eräiltä osin aina vuoteen 2005 
asti. Kunkin alueyksikön kuvauksen lopussa esitetään lyhyesti johtopäätökset ja luvussa 9 tehdään 
yhteenveto alueyksiköiden arvojen ja tuloksellisuuden kehityksestä. Sen jälkeen luvussa 10 
tarkastellaan tutkimuksen tuloksia suhteessa aikaisemmin luvussa 6.1 esitettyihin täsmällisempiin 
tutkimusongelmiin. Lopuksi diskussiossa laajennetaan näkökulmaa ja tarkastellaan tämän 
tutkimuksen aikana saatujen havaintojen yhteyksiä aikaisempaan alan kirjallisuuteen ja 
teorianmuodostukseen. Tutkimus liittyy hermeneuttis-fenomenologiseen tutkimustraditioon. 
Kuvassa 1 on havainnollistettu tutkimusraportin rakennetta hermeneuttisena tulkintaprosessina (vrt. 
esim. Gadamer, 2004; Rauhala, 2005: 113–114). 
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Kuva 1. Tutkimusraportin rakenne hermeneuttisena tulkintaprosessina 
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2 Organisaation tehokkuus kontingenssiviitekehyksessä 

2.1 Organisaation tehokkuuden käsitteestä 
 
Englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään termejä ”effectiveness”, efficiency” ja 
”performance”, kun puhutaan organisaatioiden tehokkuudesta. ”Effectiveness” viittaa toiminnan 
vaikuttavuuteen. Termin ”efficiency” sisältö liittyy enemmän varsinaisen työsuorituksen 
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tehokkuuteen. Voidaan ajatella, että organisaatiossa kaikki työntekijät toimivat hyvin tehokkaasti, 
mutta vaikuttavuuden näkökulmasta organisaation toiminta ei ole tehokasta esimerkiksi eri 
toimintojen heikon kokonaiskoordinaation johdosta. Englanninkielen termillä ”performance” 
tarkoitetaan toiminnan tuloksellisuutta yleensä ja se voidaan usein suomentaa myös tehokkuudeksi. 
 
Organisaation tehokkuus on hyvin abstrakti käsite. Se, mikä katsotaan tehokkuudeksi, riippuu aina 
tilanteesta ja arvioitsijan näkökulmasta. Scott (1992) näkee, että tehokkuuden määrittely ja sitä 
mittaamaan käytettyjen indikaattoreiden vaihtelua selittävät omalta osaltaan tutkijan viitekehys. 
Rationaalisesta perspektiivistä organisaatiot ovat instrumentteja asetettujen päämäärien 
saavuttamiseksi. Tällöin tehokkuuden osoittimina pidetään organisaation tuotosta (output) kuten 
tuotettujen tavaroiden tai palvelujen määrä ja laatu sekä liiketoiminnan taloudellinen tulos. 
Naturalistisesta perspektiivistä nähtynä organisaation päämääränä on toiminnallisten tavoitteiden 
lisäksi säilyä hengissä sosiaalisena järjestelmänä. Siksi varsinaisten järkiperäisten tavoitteiden 
ohella organisaatioilla on muitakin tavoitteita kuten työtyytyväisyys, yhteishenki ja johdon 
ihmissuhdetaidot. Avointen järjestelmien näkökulmasta organisaatio on riippuvainen 
ympäristöstään. Siksi informaation hankinta ja prosessointi nousevat tärkeiksi. Myös organisaation 
kyky kilpailla niukoista resursseista kuten raaka-aineista tai osaavasta työvoimasta kertovat 
tehokkuudesta. Organisaation toiminnan taloudellinen kannattavuus, sopeutuminen ja joustavuus 
ovat myös tärkeitä. Voidaan sanoa, että nykyiset oppivan organisaation (esim. Peter Senge, 1990) ja 
tietoa luovan organisaation (Nonaka ja Takeuchi, 1995) periaatteiden toteutuminen kertovat myös 
organisaation tehokkuudesta saavuttaa kilpailuetua yhä nopeammin muuttuvassa ja 
tietointensiivisessä toimintaympäristössä. 
 
Organisaatiot, jotka toimivat tehokkaasti tiettynä ajankohtana voivat eri syistä menestyä heikosti 
jonakin toisena ajankohtana. Toisaalta organisaatioiden tehokkuutta vertailtaessa tulisi ottaa 
huomioon niiden kehitysvaihe. Voidaan ajatella, että erilaiset tehokkuuden kriteerit soveltuvat eri 
tavoin mittaamaan organisaation tehokkuutta sen elinkaaren eri vaiheissa.  
 
Tehokkuutta voidaan tarkastella myös organisaation yksittäisten jäsenten tai ryhmien, koko 
organisaation tai laajemman ympäröivän yhteisön näkökulmasta. Organisaation erilaiset sisäiset ja 
ulkoiset sidosryhmät voivat nähdä tehokkuuden hyvin eri tavoin (Denison, 1989: 35–37). 
Esimerkiksi yritysjohto voi pitää osakkeenomistajille jaettavia osinkoja kuluina, kun taas omistajille 
ne ovat tuottoa pääomalle ja merkki yrityksen markkina-arvosta. Tunnettu ongelma on, että 
pyrkimys kasvattaa nopeasti yrityksen markkina-arvoa voi johtaa tehottomuuteen tulevaisuudessa, 
jos yritys laiminlyö investoinnit, joilla parannetaan operatiivisen toiminnan edellytyksiä pitkällä 
aikavälillä. Työntekijöiden näkökulmasta puolestaan lisääntynyt operatiivinen tehokkuus voi 
merkitä työpaikkojen menettämistä.  
 

2.2 Kontingenssilähestymistapa ja organisaation muotoilu 
 
Organisaatiotutkimuksessa tehokkuuden käsite tuli aikaisempaa tärkeämmäksi 
kontingenssilähestymistavan mukana. Sen johtoajatus voidaan tiivistää lyhyesti muotoon, ettei ole 
olemassa yhtä parasta tapaa organisoida, mutta jokin tapa on parempi tietyissä olosuhteissa kuin 
jokin toinen. Kontingenssilähestymistavassa organisaation tehokkuuden ajatellaan perustuvan 
siihen, miten hyvin sen muotoilu ja rakenne ovat yhteensopivia ulkoisen toimintaympäristön 
asettamien vaatimusten kanssa. Toisaalta voidaan sanoa, että organisaation rakenne ja prosessit ovat 
ymmärrettäviä, kun niitä tarkastellaan suhteessa toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin. 
Yhteensopivuutta voidaan tarkastella kahdella tasolla. Ensinnäkin organisaation eri yksiköiden 
muodon ja rakenteiden tulee olla yhteensopivia niiden omien spesifien toimintaympäristöjen kanssa 
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ja toisaalta koko organisaation muotoilun tulee vastata sen laajempaa ulkopuolista 
toimintaympäristöä. (Scott,1992: 90.) 
 
Organisaation muotoilun käsitettä käytetään usein virheellisesti synonyymina organisaatiorakenteen 
kanssa. Organisaation muotoilulla tarkoitetaan yleensä sitä kokonaisuutta, joka koostuu 
organisaation strategiasta, rakenteesta ja erilaisista hallinnollisista järjestelmistä, jotka liittyvät 
toiminnan seurantaan, palkitsemiseen, henkilöstön valintaan sekä kehittämiseen ja muihin 
järjestelmiin. Voidaan sanoa, että organisaatioiden muotoilun eri osatekijöiden on oltava 
yhteensopivia sen harjoittaman liiketoiminnan kanssa. (Galbraith et al., 2002.) Niin sanotussa 
Harvardin mallissa (Räsänen 2000: 61–62) organisaation suunnittelussa on kyse tehtävän ja sitä 
suorittavien ihmisten ja heitä ohjaavan organisaation muodon yhteensovittamisesta. Organisaation 
johto määrittelee eri tehtäviin erikoistuneet perusyksiöt, miten kukin erikoistunut yksikkö 
organisoidaan sisäisesti ja miten yksiköiden välinen keskinäinen koordinaatio järjestetään. 
Pyrittäessä ymmärtämään organisaation muotoilua täytyy ottaa huomioon sen kehityshistoria, 
organisaation ulkoinen toimintaympäristö ja teknologia sekä organisaation valitsema strategia. 
Organisaation muotoiluprosessi etenee Harvardin mallissa niin, että strategiasta johdetaan ne 
avaintehtävät, jotka on hoidettava erityisen hyvin. Sen jälkeen sovitetaan ihmiset ja heitä ohjaava 
organisaatiomuoto näiden tehtävien asettamien vaatimusten mukaan.  
 
Johdon toimenpiteiden seurauksena syntynyt organisaatiomuoto on kuitenkin käytännössä aina 
epäyhtenäinen ja usein sen eri elementit ovat keskenään ristiriitaisia. Tämä on ymmärrettävissä, 
koska organisaation muoto on historiallisen prosessin tulos ja siten kerrostuma eri aikakausilta.  
 
Pennings (1992) katsoo, että organisaatioiden muotoilu on tulosta kahdesta eri prosessista. 
Ensinnäkin johdon ylhäältä alaspäin tapahtuvan suunnitelmallisen muotoilun seurauksena syntyy  
primaaritaso, jota usein kutsutaan viralliseksi organisaatioksi. Mutta organisaatioissa tapahtuu myös 
toisen suuntaista muotoutumisprosessia alhaalta ylöspäin. Tätä institutionaalistumisprosessissa 
syntyvää kerrostumaa voidaan nimittää sekundaaritasoksi (epävirallinen organisaatio). 
Sekundaaritason syntyä ja merkitystä kuvastaa hyvin Merein (1958) kokeellinen tutkimus, jossa 
päiväkotilapsista muodostettiin uusia ryhmiä. Niihin valittiin lapsia, jotka olivat johtajuusindeksillä 
arvioituna keskitasoa omissa alkuperäisissä ryhmissään. Näiden koeryhmien katsottiin 
ryhmäytyneen, kun niissä oli kehittynyt selkeä rakenne (relatedness), pysyvät säännöt, tavat ja 
perinteet sekä niille tyypillinen oma kielenkäyttö. Nyt tällaiseen yhteisöön tuotiin uusi jäsen, joka 
oli osoittanut johtajuusominaisuuksia. Tätä kuvasti se, että toiset lapset olivat pitäneet häntä mallina 
ja jäljitelleet tämän käyttäytymistä. Uusi johtaja oli myös noin puolitoista vuotta muita ryhmän 
jäseniä vanhempi. Onnistunut ”muutosjohtaja”, jota Merei kutsui diplomaattijohtajaksi, omaksui 
ryhmän traditiot mutta samalla hän sai aikaan muutoksia ryhmässä. Tämä kulttuurin muutosprosessi 
tapahtui siten, että aluksi johtajan muutosesitykset torjuttiin, minkä jälkeen tämä hyväksyi ja oppi 
ryhmän toimintatavat nopeasti. Sen jälkeen johtaja esitti pieniä muutoksia, jotka muut, vaikkakin 
aluksi vastahakoisesti, hyväksyivät, koska ne olivat järkeviä. Vähitellen johtajan asema vahvistui ja 
hän saattoi vapaammin tuoda uusia aineksia ryhmän muotoiluun. Stacey (1993: 15–16) käyttää 
ilmaisua erinomainen johtajuus (extraordinary management) kuvamaan sellaista johtamista, joka 
pystyy näkemään ja hyväksymään sekä hyödyntämään sen, että organisaatiossa ja ryhmissä on 
vallalla jatkuvasti sekä rationaalisia että pinnanalaisia irrationaalisia prosesseja. 
 
Primaaritasolla ollaan kiinnostuneita yleisistä säännönmukaisuuksista ja organisaatiota tarkastellaan 
tällä makrotasolla ikään kuin helikopteriperspektiivistä. Silloin sekundaaritason sosiaalis-
psykologiset ilmiöt näyttäytyvät poikkeuksilta säännöstä ja ne tulkitaan kohinaksi tai 
selittämättömäksi vaihteluksi. Mutta sekundaari- tai mikrotasolla juuri nämä poikkeukset ovat 
mielenkiintoisia. Näin ihminen intentionaalisena, mutta myös irrationaalisen puolen omaavana, 
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olentona nousee organisaatiotarkastelun keskiöön. Organisaation muotoilu, kulttuuri ja arvot 
syntyvät, kehittyvät ja muuttuvat sekä virallisen suunnitelmallisen muotoilun että työyhteisön 
jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa, mikä puolestaan on yhteydessä organisaation ulkoisiin 
realiteetteihin.   
 
Kontingenssiteorian klassikkoina pidetään Burnisin ja Stalkerin (1961) sekä Lawrencin ja Lorchsin 
(1967) tutkimuksia. Molempia näitä tutkimuksia inspiroi toisen maailmansodan jälkeistä aikaa 
luonnehtinut teknologinen ja yhteiskunnallinen muutos. Organisaatiot kasvoivat sekä 
kansainvälistyivät. Tänä päivänä puhumme tässä yhteydessä tietoyhteiskunnasta ja globalisaatiosta.  
 
Sekä Burns ja Stalker että heiltä vaikutteita saaneet Lawrence ja Lorsch, katsoivat, että 
organisaatioiden tehokkuus perustuu siihen miten hyvin ne sopeutuvat omaan 
toimintaympäristöönsä. Burns ja Stalker toivat tutkimukseen sittemmin vakiintuneet käsitteet 
mekanistinen ja orgaaninen rakenne. Mekanistisia rakenteita kuvaavat muodollisuus, työprosessien 
standardointi ja päätöksenteon keskittäminen. Työntekijöille annetaan vain vähän harkintavaltaa 
(operatiivista autonomiaa), vastuualueet ovat kapeita ja kommunikaatio organisaation sisällä on 
niukkaa. Orgaaninen rakenne on puolestaan epämuodollinen ja joustava. Siinä työntekijöillä on 
itsenäistä harkintavaltaa ja heidän laaja-alaista osaamistaan arvostetaan. Tutkijoiden mukaan 
orgaaniset rakenteet soveltuivat paremmin nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön ja olivat siten 
tehokkaampia sellaisissa olosuhteissa. 
 
Lawrence ja Lorsch (1967) ottivat tarkastelun kohteeksi organisaatioiden teknologian ja erilaiset 
toiminnot, joita olivat tuotanto, myynti ja tuotekehitys. Heidän vertailevassa tutkimuksessaan oli 
mukana yrityksiä muovi-, elintarvike- ja pakkausteollisuudesta. Muoviteollisuuden nähtiin elävän 
voimakkaasti muuttuvassa, kun taas pakkausteollisuuden katsottiin toimivan vakaassa ja 
ennustettavassa ympäristössä. Elintarviketeollisuuden nähtiin sijoittuvan tässä suhteessa näiden 
kahden ääripään väliin. He tiivistävät tutkimuksensa tuloksen kontingenssiparadigmaksi. Sen 
mukaan ne yritykset, jotka pystyivät samalla sekä eriyttämään toimintojaan ulkoisen 
toimintaympäristön vaatimalla tavalla että huolehtimaan niiden riittävästä sisäisestä integraatiosta, 
sopeutuivat paremmin ulkoisiin realiteetteihin ja olivat siten tehokkaampia.  
 
Organisaatioiden keskeinen tehtävä oli ratkaista tämä eriytymisen ja integraation välinen jännite. 
Tutkijat tarkoittivat differentiaatiolla eroja, joita ilmeni organisaation eri toiminnoista vastaavien 
johtajien kognitiivisessa ja emotionaalisessa orientaatiossa sekä niiden rakenteiden 
muodollisuudessa. Tutkimuksessaan he kartoittivat johtajien näkemyksiä siitä, minkälaisia 
päämääriä tai tavoitteita nämä pitivät tärkeinä.  Olivatko nämä kiinnostuneita esimerkiksi myynnin 
määrän kasvattamisesta vai kustannustehokkuudesta? Johtajien työn luonnetta tarkasteltiin sen 
mukaan, näkivätkö he oman työnsä vaativan enemmän välittömien ongelmien ratkaisemista vai 
sisältyikö siihen enemmän pitkän aikavälin suunnittelua. Lisäksi tiedusteltiin johtajien 
suhtautumista työtovereihin. Tässä oltiin kiinnostuneita siitä, kokivatko vastaajat suhteensa 
työtovereihin itseisarvoisina ihmissuhteina vai enemmän välineellisinä ja työhön välittömästi 
liittyvinä. Organisaation rakenteen hierarkkisuutta mitattiin raportointitasojen määrällä. 
 
Organisaation eri osien toimintaympäristöjen edellyttämä eriyttäminen ja toisaalta sisäinen 
toimintojen koordinointi koko organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi pystyttiin tehokkaassa 
organisaatiossa ratkaisemaan tavalla, mikä oli yhteensopiva ympäristömuuttujien kanssa. 
Tehokkaissa organisaatioissa ristiriitojen ratkaiseminen tapahtui siellä, missä oli paras 
kokonaisnäkemys toiminnalle asetettavista ulkoisista vaatimuksista. Mitä vaikeammin 
ennustettavissa ja epävarmemmissa ympäristöissä eri toiminnot operoivat, sitä alemmalla tasolla 
organisaatiohierarkiassa tämä tieto tutkijoiden mukaan oli. Toisaalta konfliktin ratkaisujen 
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onnistumiseen vaikutti se, miten hyvin ratkaisuprosessiin otettiin mukaan niiden yksikköjen ja 
ryhmien edustajat, joiden toiminnasta oli kysymys. Eriyttämisen ja integraation ratkaisuun liittyi 
myös pelkästään organisaation sisäisiä tekijöitä, jotka olivat tehokkaita kaikissa 
toimintaympäristöissä. Näitä olivat kyky kohdata ristiriitoja ja asiantuntijuuden hyödyntäminen. 
Ristiriitojen onnistunut hallinta perustui joissakin tapauksissa myös siihen, että yrityksessä oli 
sellaisia työntekijöitä, jotka henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan soveltuivat konfliktien 
sovitteluun.  
 
Lawrencen ja Lorschin havainnot ovat mielenkiintoisia erityisesti sen vuoksi, että he tuovat esiin 
organisaation arvopohjan merkityksen. Voidaan sanoa, että puhuessaan kognitiivisesta ja 
emotionaalisesta eriytymisestä he itse asiassa viittaavat siihen tosiasiaan, että johto katsoo asioita 
oman toimintonsa teknologian ja toimintaympäristön asettamien haasteiden horisontista. Viime 
kädessä kysymys on siitä, että organisaatioissa kehittyy alakulttuureita, joilla on oma erityinen 
arvokonstellaationsa. Esimerkiksi Jermier (1991) työryhmineen havaitsi Yhdysvalloissa tehdyssä 
empiirisessä tutkimuksessa, että alueellisessa poliisiorganisaatiossa voitiin erottaa viisi eri 
alakulttuuria. Niissä joko käytännössä torjuttiin ylimmän johdon edustamat arvot tai ne ilmensivät 
virallisia arvoja selvästi muunnellussa muodossa. Heidän tutkimustuloksensa tukivat käsitystä, että 
organisaatioiden alakulttuurit ovat tulosta monista eri tekijöistä kuten organisaation jäsenten 
henkilökohtaiset ominaisuudet, heidän henkilöhistoriansa, asemansa työyhteisössä ja sijoittuminen 
eri toimintoihin. 
 
Organisaatioille inhimillisinä järjestelminä on tyypillistä, että ne joutuvat elämään erilaisten 
jännitteiden ja paradoksien kanssa, joita ne joutuvat jatkuvasti ratkomaan (ks.esim. Jaffee, 2001, 34-
41). Eriytymisen ja integraation lisäksi tyypillisiä organisaatioiden jännitteitä ovat päätöksentekoon 
liittyvät kysymykset. Niihin sisältyy aina sellaisia seurauksia, joita päätöksentekijä ei ole tietoisesti 
tavoitellut. Organisaation tehokkuuden näkökulmasta nämä piilevät oheisseuraamukset saattavat 
jopa kumota tarkoitetut vaikutukset. Myös ihmisten motivaatioon liittyvät tekijät luovat jännitteitä. 
Organisaation johto voi tehdä strategisia ja organisaation rakenteita muuttavia ratkaisuja, jotka 
rikkovat olemassa olevan työjärjestelmän. Tämä voi puolestaan heikentää ihmisten työmotivaatiota 
ja sitoutumista niin, että lopputuloksena organisaation toiminnan tehokkuus laskee. Organisaatio 
joutuu myös ratkaisemaan kysymyksiä, joissa on tehtävä valintoja, jotka ovat vaikutuksiltaan 
toisilleen vastakkaisia. Yhtäältä tarvitaan koordinointia ja valvontaa mutta toisaalta se voi johtaa 
työntekijöiden motivaation ja vastuunoton vähenemiseen. Tämä arvostusten ristiriita liittyy myös 
kilpailevien arvojen viitekehykseen, jota käsitellään tuonnempana.  
 
Donaldson (2001: 1–6) katsoo, että kontingenssiteoria liittyy yleiseen tieteelliseen 
kontingenssilähestymistapaan (contingency approach). Pelkistäen tätä voidaan kuvata klassisella 
esimerkillä väliintulevasta muuttujasta, jossa kahden tekijän välisen kausaalisuhteen vaikutuksia 
säätelee jokin kolmas tekijä, jota tässä nimitetään kontingenssitekijäksi. 
Kontingenssilähestymistavassa ollaan kiinnostuneita niistä väliintulevista muuttujista, joilla on 
vaikutusta organisaatioiden toiminnan tuloksellisuuteen. Tavoitteena on löytää sellaisia 
organisaation sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, joilla on tuloksellisuutta lisäävää tai sitä vähentävää 
vaikutusta.  
 
Donaldsonin (mt.: 18) mukaan kirjallisuudessa on esitetty monia erilaisia kontingenssitekijöitä, 
joilla on vaikutusta organisaatioiden tehokkuuteen. Hän päätyy kuitenkin siihen käsitykseen, että ne 
voidaan redusoida kolmeen tai kahteen yleiseen ryhmään. Näitä ovat tehtäväkontingenssi, joka 
sisältää sekä tehtävään liittyvän epävarmuuden että niiden keskinäisen riippuvuuden. Toisena 
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ulottuvuutena on koko1, mikä viittaa organisaation työntekijöiden määrään. Tehtäväkontingenssi 
sisältää sekä ulkoisen toimintaympäristön että teknologian muutoksiin liittyvän epävarmuuden,  
jotka organisaatiot ja niiden johto joutuvat kohtaamaan.  
 
Tehtäväriippuvuudella viitataan siihen, miten organisaatiossa eri toiminnot ja tehtävät kuten 
tuotteet, palvelut ja asiakkaat ovat yhteydessä toisiinsa (horisontaalinen riippuvuus) tai miten eri 
tehtävät tuottavat lisäarvoa tuotantoketjussa (vertikaalinen riippuvuus). Tehtäväkontingenssi liittyy 
myös strategisiin valintoihin. Tehtävän epävarmuus on suuri niissä organisaatioissa, joissa 
korostetaan innovaatioita ja laatua. Kustannustehokkuutta painottavissa organisaatioissa taas 
korostuu tehtävien rutiininomaisuus ja ennustettavuus. 
 
Historiallisesti tarkasteltuna kontingenssiteoria tarjoaa ymmärrettävän perspektiivin 
organisaatioiden ja yhteiskunnan rakenteiden muutokselle yleensä. Nykyajan yhteiskunta, jota on 
luonnehdittu joskus jopa kaoottiseksi, edellyttää yleensä organisaatioilta aikaisempaa joustavampaa 
organisoitumista. Myös länsimainen koulutustaso ja elämänmuotomme sekä arvomaailmamme 
edellyttävät ihmisen arvostamista yksilönä. Kontingenssiteorian mukaan ajatus oppivasta 
organisaatiosta ja visiojohtamisesta voidaankin nähdä vastauksina yleiseen yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen toimintaympäristön muutokseen. 
 
Kontingenssilähestymistapaa on käytetty myös kehitettäessä johtajuuden (leadership) teoriaa ja 
käytäntöjä. Silloin ajatellaan, että tehokas johtajuus ottaa huomioon kulloisenkin tilanteen ja siinä 
toimivat ihmiset.  
 

2.3 Kontingenssilähestymistavan kriittistä arviointia ja kvasi-
kontingenssi 
 
Pfeffer (1997) toteaa, ettei tutkimus anna kovin yhtenäistä tukea rakenteelliselle 
kontingenssiteorialle. Pikemmin päinvastoin (mt.: 160–161). Esimerkiksi ympäristön epävarmuus ja 
kiristyvä kilpailu johtavat toimintojen kontrollin hajauttamisen sijasta monasti niiden 
keskittämiseen. Toisaalta Donaldson (2001: 185) katsoo, että kontingenssiteoreettisen viitekehyksen 
piirissä tapahtunut tutkimus on kerryttänyt teoriaa tukevaa evidenssiä. Voidaan kuitenkin varsin 
oikeutetusti esittää, ettei kontingenssiteoria ole varsinaisesti teoria, vaan pikemmin lähestymistapa, 
jota voidaan soveltaa varsin laajasti erilaisissa yhteyksissä.  
 
Yhteensopivuuden (fit) käsitettä on arvosteltu siitä, että se on itse asiassa tautologinen väitte. 
Donaldson (2001: 182–183) toteaa, että kaikkein abstrakteimmalla ylätasolla tämä pitää paikkansa. 
Vastaavaa kritiikkiä voidaan esittää muistakin teorioista kuten Darwinin kehitysopista. Oleellista 
on, että teoriasta voidaan johtaa spesifejä, konkreettisia väittämiä tai hypoteeseja, jotka voidaan 
testata ja falsifioida.  
 
Donaldson (2001) on tarkastellut varsin kattavasti rakenteellisen kontingenssilähestymistavan 
tutkimusperinnettä. Hän puhuu uudesta kontingenssiteoriasta (neo-contingency theory). Hänen 
mukaansa perinteisessä kontingenssilähestymistavassa yhteensopivuuden käsitettä ei ole 
problematisoitu riittävästi. Implisiittisesti on pidetty itsestään selvänä, että havaitessaan 
tuloksellisuudessa puutteita, organisaation johto tietää, mikä on tavoiteltava yhteensopivuuden tila. 
Organisaatiot ovat kuitenkin jatkuvassa liikkeessä kohti yhteensopivuutta tai siitä pois 

                                                 
1 Organisaation koon kasvu edellyttää rakenteellisia muutoksia kuten useampia hierarkiatasoja tai osastoja, jotta 
toiminta voisi jatkua tehokkaana. 
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kontingenssitekijöiden muuttuessa. Organisaatiot voivat olla kvasi-yhteensopivassa tilassa. Tämä 
viittaa siihen, että organisaation toiminta on johdon ja sidosryhmien näkökulmasta vielä riittävän 
hyvällä tasolla. Mutta se voisi olla tehokkaampaa, jos saavutettaisiin parempi yhteensopivuus. Johto 
voi myös omalla toiminnallaan peittää muutostarvetta. Se voi jäädä havaitsematta esimerkiksi sen 
vuoksi, että toimintoja karsitaan myymällä. Korkeasuhdanne voi hämärtää heikosta 
yhteensopivuudesta johtuvan tehottomuuden havaitsemista tai johdon halua puuttua siihen. 
Taloudellinen taantuma puolestaan asettaa johdon helposti vastatusten sen tosiasian kanssa, että 
organisaation on muutettava muotoiluaan yhteensopivammaksi kontingenssitekijän kanssa. Myös 
kilpailun kovuus ja velkaantumisaste, jotka pienentävät yritysten voittomarginaaleja, vaikuttavat 
muutosta edistävästi. (Donaldson, 2001: 245–271.)  
 
Tämän tutkimuksen näkökulmasta Donaldssonin kvasi-yhteensopivuuden käsite on hedelmällinen. 
Voidaan ajatella, että jollakin toimialalla yritykset ovat yleensä kvasi-yhteensopivassa tilassa. 
Tällöin se yritys, joka löytää paremman yhteensopivuuden, saavuttaa kilpailuetua. Tässä 
tutkimuksessa Talotekniikka Oy edusti yritystä, joka uskoi saavansa kilpailuetua uudella 
johtamisfilosofialla.  
 
Perinteistä kotingenssiteoriaa voidaan pitää liian yksipuolisena näkökulmana. Organisaatiot eivät 
vain sopeudu ollakseen mahdollisimman tehokkaita. Toiminta perustuu myös aina inhimilliseen 
päätöksentekoon ja valintoihin, joilla on puolestaan vaikutusta organisaation muotoiluun ja 
ympäristöön. Tätä näkökulmaa on sanottu resurssiriippuvuusteoriaksi (esim. Jaffee, 2001). Siinä 
sosiaalisen järjestelmän toimijat – ihmiset, organisaatiot, erilaiset instituutiot ja kansakunnat – 
nähdään aktiivisina vaikuttajina, jotka myös sopeuttavat ympäristöä sopivaksi omaan toimintaansa2. 
Organisaation ulkoisessa ympäristössä merkittävin on niin sanottu tehtäväympäristö (Jaffee, 2001; 
Scott, 1992). Se muodostuu asiakkaista, resurssien toimittajista, kilpailijoista ja yhteiskunnallisista 
päätöksentekijöistä kuten lainsäätäjä ja työmarkkinajärjestöt. 
 
Organisaatiot ja niiden ympäristö eivät ole jotakin käsin kosketeltavaa ja objektiivista todellisuutta. 
Ne ovat realiteettia, mikä on muodostunut ihmisten mielissä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ne 
ovat siten itse asiassa mielen malleja (vrt. Jaffee, 2001, Senge, 1990). Tämä mielikuva ympäristöstä 
ja myös omasta organisaatiosta riippuu suuressa määrin siitä, mistä organisaation toiminnosta johto 
ja työntekijät katsovat maailmaa (vrt. esim. Lawrence ja Lorsch, 1967). Itse asiassa puhe 
ympäristöstä ja sen vaikutuksista organisaatioon tulee mielekkääksi vasta silloin, kun sitä 
tarkastellaan organisaatiossa toimivien ihmisten näkökulmasta. Se miten ihmiset tulkitsevat 
ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia vaikuttaa siihen, miten he yhtäältä reagoivat niihin ja 
toisaalta miten he pyrkivät ennakoimaan ja vaikuttamaan ympäristötekijöihin.  
 
Organisaatiossa on myös erilaisia ryhmittymiä kuten omistajat, toimiva johto, toimialoja ja osastoja 
sekä henkilöstöryhmiä, joilla voi olla keskenään hyvinkin ristiriitaisia intressejä, päämääriä ja 
tavoitteita. Näillä ryhmittymillä on eri tavoin valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon. 
Tähän vaikuttaa muun muassa se, miten riippuvainen organisaatio on näiden ryhmien osaamisesta. 
Esimerkiksi työntekijät, joiden panos tuotannon jatkuvuuden turvaamisessa on keskeinen eikä sitä 
voida korvata muilla vaihtoehdoilla, pystyvät vaikuttamaan enemmän kuin ne, joilla tällaista 
osaamista tai asemaa ei ole. Emerson (ks. esim. Secord-Backman, 1964:  282.) on jäsentänyt 

                                                 
2 Englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään kontingenssilähestymistavassa termiä ”fit”, mutta 
resurssiriippuvuuslähestymistavassa voidaan yhteensopivuutta kuvata paremmin sanalla ”match”, mikä viittaa siihen, 
että molemmat osapuolet, organisaatio ja sen ympäristössä vaikuttavat toimijat, sopeuttavat itseään suhteessa toisiinsa. 
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valtaprosessin elementtejä tavalla, missä eri osapuolten nähdään edustavan erilaisia intressejä3. 
Yksilön tai ryhmän (aktori A) valta toiseen aktoriin B on yhtä suuri kuin se B:n vastuksen määrä, 
jonka A voi halutessaan voittaa. Keskeistä tässä Emersonin määritelmässä on, miten riippuvainen B 
on A:sta. Se puolestaan on yhteydessä erilaisiin B:n motivaatioon ja tavoitteisiin liittyviin 
tekijöihin. Miten tärkeästä asiasta on kysymys B:n näkökulmasta katsoen tai miten paljon B:llä on 
vaihtoehtoisia väyliä päästä tavoitteeseensa A:sta riippumatta.  
 
Yhtenä kontingenssilähestymistavan keskeisenä ongelmana on kysymys eri keinojen 
samanarvoisesta vaikutuksesta organisaation tehokkuuteen (equifinality). On ilmeistä, että samoihin 
päämääriin voidaan päästä eri tavoin. Organisaatio voi esimerkiksi soveltaa erilaisia 
rekrytointimenetelmiä, jotka johtavat yhtä hyviin lopputuloksiin. Jotta organisaatioita voitaisiin 
tyypittää taloudellisesti ja yhtenäisesti kontingenssitutkimuksessa, tulisi löytää ne rakenteelliset 
dimensiot, joilla on yhtäläinen vaikuttavuus. Mutta tämä on osoittautunut ylivoimaiseksi tehtäväksi 
nykytiedon ja tutkimuksen keinoin. Toisaalta samoilla muuttujilla voi olla useampia vaikutuksia tai 
funktioita. Henkilöstövoimavarojen johtamiseen liittyvien muuttujien yhteys organisaation 
taloudelliseen tulokseen on siten mutkikas. Esimerkiksi Anantharanam et al. (2003) totesivat, että 
kaikilla heidän tutkimuksessaan mukana olleilla henkilöstöjohtamisen käytänteillä kuten 
koulutustoiminta, oli polkuanalyysissa tilastollinen yhteys toiminnallisiin tuloksiin (henkilöstön 
vaihtuvuus, työn tuottavuus, laatu, toimitusten nopeus ja operatiivisesta toiminnasta aiheutuneet 
kustannukset). Mutta millään käytänteellä ei ollut suoraa yhteyttä yritysten taloudelliseen tulokseen.  
 
Milesia (1975) voidaan pitää yhtenä nykyaikaisen strategisen henkilöstöjohtamisen ajattelun 
perustan luojana. Hän puhuu kolmesta eri johtamisteoriasta tai johdon asennoitumisesta 
henkilöstöön (mt.: 236–237). Näitä ovat perinteinen (traditional model), ihmissuhde- (human 
relations model) ja ihmisvoimavarainen malli (human resources model). Ihmisvoimavarainen malli 
vastaa hyvin tämän päivän näkemystä henkilöstöstä voimavarana, mille korkean sitoutumisen ja 
tuottavuuden työjärjestelmät perustuvat. Miles pitää kontingenssilähestymistapaa perustaltaan 
toimivana. Mutta hän varoittaa siihen sisältyvistä rajoitteista. Kontingenssilähestymistavassa on 
vaarana, että tutkija tyytyy selittämään kussakin erillistapauksessa muuttujien välisen yhteyden 
sillä, että tässä ainutkertaisessa tilanteessa ne ovat keskenään syy-seuraus suhteessa. Tämä johtaa 
äärimmilleen vietynä tilanteeseen, jossa joudutaan konstruoimaan jokaista erillistä tilannetta tai 
olosuhdetta varten oma mallinsa, mikä on käytännössä mahdoton tehtävä. 
 
Kontingenssilähestymistapa tarvitsee joitakin yleisiä hypoteeseja ja ydinkäsitteitä, joiden vaikutusta 
voidaan tutkia erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Milesin (mt.) ratkaisu tähän ongelmaan on, että 
pääsääntöisesti henkilöstövoimavarainen lähestymistapa tuottaa parempaa tulosta ja on siten 
yleensä suositeltava menettelytapa. Voidaan sanoa, että tällaisessa Milesin tarkoittamassa 
henkilöstövoimavaraisessa organisaatiokulttuurissa johtaminen on palvelutoimintaa. Miles siis 
näkee, että ihmisvoimavarainen malli tarjoaa yleisen viitekehyksen johtamisen problematiikkaan, 
mutta universaali se ei ole, koska tätä yleistä periaatetta tulee sovittaa kulloiseenkin tilanteeseen. 
Esimerkiksi on tilanteita, joissa ei ole tarkoituksenmukaista käyttää osallistavaa päätöksentekoa, 
mutta tämä tapahtuu yhteisesti hyväksytyissä puitteissa. 
 

                                                 
3 Voidaan todeta, että tämä Emersonin vallan määritelmä on suppea. Valta voidaan nähdä myös laajemmin tilanteena, 
mikä tuottaa subjekteja haluineen, taipumuksineen ja pyrkimyksineen (Alasuutari, 1992, 58).  Tällaista laajempaa 
näkemystä vallasta edustavat myös Vogt ja Murrel (1990) puhuessaan työntekijöiden valtuuttamisesta. 
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3 Korkean tuottavuuden työjärjestelmät  

3.1 Työjärjestelmät ja empiirinen tutkimus 
 
Kuten aikaisemmin on jo esitetty, henkilöstövoimavarojen strategisen johtamisen tutkimuksessa on 
työyhteisöt ja organisaatiot usein tyypitelty sen mukaan, ovatko ne luokiteltavissa niin sanotuiksi 
perinteisiksi tai korkean tuotavuuden työjärjestelmiksi. Taulukossa 1 on esitetty Waltonin (ks. 
Boselie, 2003; Sädevirta, 2004: 137) kuvaus perinteisestä (traditional work system) ja korkean 
tuottavuuden työjärjestelmästä (high-commitment high-performance work system)4. Vaikka eri 
tutkimuksissa korkean tuottavuuden työjärjestelmiin on sisällytetty erilaisia muuttujia, on niissä 
kuitenkin havaittavissa paljon samoja piirteitä (Pfeffer, 1995: 177).  
 
Tässä tutkimuksessa työjärjestelmällä viitataan yleisellä tasolla siihen miten organisaation 
muotoilussa ihminen, työ ja työprosessit sekä teknologia yhdistetään suhteessa työn kohteeseen. 
Työjärjestelmä heijastaa sekä johdon tietoisen muotoilun että työyhteisöllisen prosessin tuloksena 
syntyviä käytänteitä (vrt. Pennings, 1992; Merei, 1958). Vartiainen (2005: 71) puhuu tässä 
yhteydessä siitä, että organisaation jäsenet muodostavat työsysteemin rinnalle työyhteisön. Nämä 
ovat hänen mukaansa kuin saman kolikon eri puolet. Työsysteemi edustaa järkiperäistä työn 
organisointia kun taas työyhteisö toimii sosiaalisen, subjektiivisen ja tiedostamattoman 
organisaatiodynaamisen todellisuuden ehdoilla. Voidaan sanoa, että työjärjestelmän tuloksellisuus 
perustuu siihen, että työjärjestelmä ja siihen liittyvä työyhteisöllinen puoli ovat arvopohjaltaan 
riittävän yhteensopivia. Tämän tutkimuksen näkökulmasta työjärjestelmä on toiminnan 
tuloksellisuuden kannalta kriittinen tekijä, koska organisaatiossa vallitsevat arvot määrittävät 
työjärjestelmää ja siihen liittyviä työkäytänteitä. 
 
 
Taulukko 1. Perinteisen ja korkean tuottavuuden työjärjestelmät 
 
Traditionaalinen työn organisointi Korkean tuottavuuden järjestelmä 
kapeat toimenkuvat laajat vastuualueet 
työntekijöiden erikoistuminen työntekijät kiertävät eri tehtävissä 
palkkaus perustuu työn sisältöön palkkaus perustuu osaamiseen 
esimieslähtöinen arviointi  työtoverien tekemä arvio tärkeä 
työnjohdolla tärkeä rooli työtoverien tekemä arvio tärkeä 
työtehtävät määrätään ulkoa tiimi päättää tehtävänjaosta joustavasti 
ei uralla etenemismahdollisuuksia oppiminen ja kasvu tärkeitä 
työntekijä on yksilö työntekijä on tiimin jäsen 
työntekijä ei ole tietoinen liiketoiminnan 
tavoitteista 

tiimit hoitavat liiketoimintaa; liiketoiminnan 
tulostiedot laajasti tiedossa 

statussymbolit vahvistavat hierarkiaa statuserot minimoidaan 
työntekijöillä vähän mahdollisuuksia vaikuttaa työntekijöillä laajat vaikutusmahdollisuudet 
Lähde: Boselie et al., 2003. 
 
                                                 
4 On kuitenkin huomattava, että korkean tuottavuuden työjärjestelmien määritelmät vaihtelevat. Joskus jopa samaa 
tekijää voidaan pitää tunnusomaisena sekä perinteiselle että korkean tuotavuuden järjestelmälle (ks. esim. Becker et al., 
1996). Tarkasteltaessa korkean tuottavuuden ja organisaatioiden toiminnan yhteyksiä on myös hyvä pitää mielessä, että 
amerikkalainen organisaatio- ja työkulttuuri eroaa eurooppalaisesta niin sanotusta reininmaan mallista, jossa 
työmarkkinaosapuolten yhteistoiminnalla on pitemmät institutionaaliset perinteet. Euroopassa monissa yrityksissä on jo 
toteutettu useita niistä henkilöstöjohtamisen käytännöistä, joita USA:ssa pidetään korkean tuottavuuden työjärjestelmän 
piirteinä (Boselie et al., 2003). 
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Perinteisen työjärjestelmän voidaan sanoa toteuttavan taylorismin ja teknokraattisen byrokratian 
henkeä. Korkean tuottavuuden malli perustuu Harvardilaisen koulukunnan ajatukseen, että 
organisaation ja ihmisen tarpeiden sovittaminen yhteen on korkean sitoutumisen ja tuottavuuden 
työjärjestelmän ensisijainen päämäärä. Siinä johtamisen taustalla on käsitys, jossa ihmiset nähdään 
aktiivisina toimijoina, jotka luonnostaan ponnistelevat työssä, haluavat oppia ja osallistua heitä 
koskevien päätösten tekoon. Näin osaamista ja kyvykkyyttä esiintyy laajasti koko työyhteisössä ja 
kaikilla sen tasoilla ja siten osallistuminen johtaa laadukkaisiin päätöksiin. 
 
Inhimillisten voimavarojen johtamisen ja organisaation tuloksellisuuden välisen yhteyden 
tutkimuksessa on erotettavissa kolme valtavirtaa, joita voidaan verrata Kuhnin (1994) esittämiin 
tieteellisiin paradigmoihin. (ks. esim. Boselie ja Paauwe, 2003; Delery ja Doty, 1996; Guest, 1997; 
Michie ja Sheeman, 2005.) Nämä ovat 1) universaalinen tai parhaiden käytäntöjen lähestymistapa, 
jossa lähdetään siitä, että jotkin käytänteet ovat olosuhteista riippumatta parempia kuin jotkin toiset, 
2) kontingenssilähestymistapa, missä yhteensopivuutta tarkastellaan usein yksi piirre kerrallaan 
suhteessa joko organisaation ulkopuolisiin institutionaalisiin tekijöihin kuten lainsäädäntöön tai 
organisaation sisäisiin tekijöihin kuten liiketoimintastrategiaan ja 3) konfiguratiivinen 
lähestymistapa.  
 
Konfiguratiivinen lähestymistapa näkee organisaation ja siihen liittyvän inhimillisten voimavarojen 
johtamisen optimaalisen muotoilun olevan yhteydessä sekä ulkoisiin että sisäisiin tekijöihin. 
Organisaation toiminnan kannalta on otettava huomioon yhtäältä toimialan vaikutus, käytettävissä 
olevan teknologian kehittyneisyys ja markkinatilanne. Sen lisäksi sisäisinä tekijöinä vaikuttavat 
sellaiset tekijät kuten organisaation kulttuurinen perinne, omistuksen rakenne ja se, että 
organisaation muotoilu on aina tulosta historiallisista kerrostumista.  
 
Konfiguratiivisessa ajattelussa henkilöstövoimavarojen johtamisen käytännöt nähdään usein 
ryväksinä (bundle), joilla on vaikutusta silloin, kun ne esiintyvät yhdessä. Tämä yksittäisistä 
käytänteistä muodostuva ryväs ymmärretään yleensä sisäisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jonka 
vaikuttavuus voidaan käsittää sellaiseksi, että se edellyttää kaikkien systeemin osien yhtäaikaista 
esiintymistä (multiplikatiivinen lähestymistapa). Toisaalta niin sanotussa additiivisessa 
olettamuksessa, mikä soveltuu paremmin tilastollisiin analyyseihin, sen vaikuttavuus on siinä 
esiintyvien tekijöiden summa. Ryväksen vaikutus voidaan mieltää myös hahmopsykologisesti 
sellaisena kokonaisuutena (Gestalt), joka on enemmän kuin osiensa summa. Macduffie (1995: 198) 
esittää, että yksittäisten toimenpiteiden, kuten esimerkiksi tiimijärjestelmän, yhteys tuottavuuteen 
voi vääristyä, ellei sitä tarkastella osana laajempaa toimenpidekokonaisuutta. Tiimi- ja muut 
innovatiivisiksi katsottavat henkilöstöjohtamisen käytänteet tukevat organisaation liiketoimintaa 
vain, kun organisaation liike- tai tuotantostrategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät 
työntekijöiden aktiivista osallistumista. Lisäksi työntekijöillä tulee olla tarvittavaa osaamista ja 
heidän on oltava motivoituneita käyttämään osaamistaan työssään. 
 
Empiirisessä tutkimuksessa kaikki edellä esitetyt lähestymistavat ovat saaneet vahvistusta (Arthur, 
1994; Delery ja Doty, 1996; Huselid, 1995; Michie ja Sheehan, 2005; Youndt et al., 1996). 
Esimerkiksi Youndt et al. (mt.) tutkivat 97 metalliteollisuuden tuotantoyritystä Yhdysvalloissa. He 
saivat tukea kontingenssihypoteesille. Sen mukaan tehtaat, joiden operatiivisessa 
tuotantostrategiassa korostettiin laatua ja joiden voitiin sanoa omaksuneen korkean tuottavuuden 
työjärjestelmän, olivat muita tehokkaampia mitattuna tuotoksena/työntekijä, tuotantolaitteiden 
tehokkaana käyttönä sekä asiakaslähtöisyytenä.  
 
Arthur (1994) tutki niin ikään Yhdysvalloissa minimillien (pieniä metallialan tehtaita, jotka 
valmistivat kierrätysromusta terästä) työjärjestelmien yhteyttä henkilöstön vaihtuvuuteen ja 
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tuotannon tehokkuuteen. Tutkimuksessa vakioitiin tehtaan ikä, koko, työntekijöiden 
järjestäytymisaste ja tehtaan liiketoimintastrategia. Hänen tuloksensa tukivat käsitystä, että niissä 
tehtaissa, joissa oli korkean tuottavuuden tai henkilöstöä sitouttava työjärjestelmä, henkilöstön 
vaihtuvuus oli vähäisempää, niissä tuotettiin enemmän terästä työntekijää kohden laskettuna ja 
raaka-aineen käyttö oli tehokkaampaa. Tämä tulos viittaa myös siihen, että tuottavuus ja laatu 
korreloivat keskenään.  Mutta toisaalta hänen kontrollijärjestelmäksi kutsumallaan työjärjestelmällä 
ei ollut tilastollista yhteyttä henkilöstön vaihtuvuuteen eikä toiminnan tehokkuuteen. Arthur esittää, 
että tämä voi selittyä sillä, että näiden muuttujien välinen yhteys ei ole lineaarinen. Siten ne 
yritykset, jotka tukeutuvat kontrolloivaan työjärjestelmään, voivat hyötyä tiettyyn pisteeseen 
riittävästä vaihtuvuudesta, mutta liian suuri vaihtuvuus voi johtaa tuloksen heikkenemisen. 
 
Yleisemminkin voidaan Arthurin mukaan kysyä, ovatko korkean tuottavuuden ja toisaalta 
perinteinen tai kontrolloiva työjärjestelmä erillisiä ideaalityyppejä vai ovatko ne saman 
ulottuvuuden ääripäitä. Tällöin kysymys ei olisikaan siitä, että organisaation tulisi valita näiden 
kahden järjestelmän välillä, vaan parhaiten organisaatiolle sopiva järjestelmä löytyisikin jossakin 
tämän ulottuvuuden ääripäiden väliltä. Esimerkiksi Huselidin (1995) tutkimuksessa, jossa oli 
mukana 968 yritystä, havaittiin korkean tuottavuuden työjärjestelmällä tilastollisesti merkitsevä 
yhteys työntekijöiden vaihtuvuuden, myynti/työntekijä, tulos/työntekijä ja yrityksen markkina-
arvon välillä. Nämä vaikutukset olivat varsin selviä. Käytetyllä asteikolla yhden 
standardipoikkeaman lisäys korkean tuottavuuden järjestelmän ulottuvuudella ennusti 27 044 
dollarin lisäystä myynnissä ja 3814 dollarin lisäystä tuloksessa. Työntekijän arvioitu vaikutus 
yrityksen markkina-arvoon oli 18614 dollaria.  
 
Chan, Shaffer ja Snape (2004) tutkivat Hong Kongissa eri toimialoja edustavien yritysten 
henkilöstövoimavarojen johtamisen ja taloudellisen tuloksellisuuden välisiä yhteyksiä. Otoksessa 
oli mukana kaikkiaan 49 yritystä, joiden linjajohdon ja henkilöstöjohdon edustajat vastasivat 
tutkijoiden laatimaan kyselyyn. Yrityksen taloudellista ja toiminnallista tuloksellisuutta mitattiin 
yrityksen johdon antamina arvioina. Organisaatiokulttuuria mitattiin Denisonin ja Mishran (1995) 
kehittämillä neljällä ulottuvuudella, joita olivat osallistuminen, sopeutuminen, missio ja 
yhtenäisyys. Tutkijat totesivat, että korkean tuottavuuden työjärjestelmällä ei näyttänyt olevan 
selvää yhteyttä tuloksellisuuteen, mikä oli vastoin esitettyä hypoteesia. Mutta organisaation 
kulttuurilla voi heidän käsityksensä mukaan olla merkittävä vaikutus. Tässä aineistossa 
organisaatiokulttuurin ulottuvuudet korreloivat positiivisesti yritysjohdon arvioimaan toiminnan 
tuloksellisuuteen.  
 
Becker ja Gerhart (1996) kyseenalaistavat kontingensihypoteesien tilastollisen testaamisen 
lineaarisina mallinnuksina yleensäkin. Heidän mukaansa näissä malleissa henkilöstövoimavarojen 
käytänteiden muuttujien havaittu tilastollinen yhteys kontingenssitekijään, kuten esimerkiksi 
liiketoimintastrategiaan, on itsessään universaalinen. Siihen sisältyy oletus, että muiden tekijöiden 
ollessa vakiona, tietty muutos henkilöstövoimavaramuuttujassa aiheuttaa vastaavan mallin antaman 
arvon mukaisen muutoksen kontingenssitekijässä. Näin tietyllä henkilöstömuuttujalla on universaali 
tai vakiona pysyvä vaikutus organisaation toimintaan. Sama ongelma liittyy luonnollisesti myös 
konfiguratiiviseen tarkasteluun. Henkilöstövoimavarojen johtamiseen liittyvissä muuttujien 
ryväksissä voi olla sekä lineaarisia että ei-lineaarisia keskinäisiä yhteyksiä. Becker ja Gerhart 
katsovatkin, että tilastollisissa tutkimuksissa tulisi käyttää enemmän klusterianalyysin tapaisia 
menetelmiä. 
 
Tilastollisen kvasi-kokeellista asetelmaa käyttävän tutkimuksen kannalta on ongelmallista myös se, 
mitä henkilöstövoimavarojen johtamisen käytäntöjä tutkimusasetelmaan tai ryväkseen kulloinkin 
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sisällytetään ja miten siinä olevat osatekijät yhdistetään sekä miten ryväs validoidaan empiirisesti ja 
miten määritellään eri ryvästen keskinäiset suhteet.  
 
Denisonin (1989) tutkimuksessa organisaatioiden kulttuurin ja tehokkuuden välisestä yhteydestä 
käytettiin sekä kvantitatiivista että laadullista tapaustutkimusmenetelmää. Tilastollisessa vertailussa 
oli mukana 34 suurta amerikkalaista yritystä, jotka olivat osallistuneet vuosien 1966 – 1981 välisenä 
aikana SOO-tutkimukseen (Survey of Organizations). Vastaajien lukumäärä eri yrityksissä oli 
kaikkiaan 43747, ja he kuuluivat 6671 työryhmään. Yritykset edustivat 25 Standard & Poorsin 
luokituksen mukaista toimialaa. Organisaatioiden taloudellista tulosta mitattiin sijoitetun pääoman 
tuotolla (ROI) ja koko pääoman tuottona suhteessa myyntiin (ROS). Näistä taloudellisista 
indikaattoreista ROI:n katsottiin kuvaavan enemmän organisaation resurssien tehokasta käyttöä kun 
taas voiton ja myynnin (ROS) suhde liittyi enemmän toiminnan tehokkuuteen yleensä.  
 
Yrityksiä kuvaavat taloudelliset tunnusluvut suhteutettiin niiden oman toimialan vastaaviin 
lukuihin, ja näitä standardoituja tunnusluja käytettiin yritysten keskinäisessä vertailussa. Vertailu 
käsitti viiden vuoden ajanjakson. Tutkimuksessa todettiin, että työn organisointi ja 
päätöksentekokäytännöt liittyivät selkeimmin yritysten taloudelliseen tulokseen. Osoittautui, että ne 
yritykset, joissa työn organisointi oli arvioitu sujuvammaksi, tuottivat parempaa tulosta sijoitetulle 
pääomalle. Tämä piti paikkansa myös viiden vuoden seurantajakson aikana. Tulos vahvistui, kun 
yrityksiä verrattiin oman toimialansa sisällä. Verrattaessa yritysten tuottoa suhteessa myyntiin, 
saatiin vastaava tulos. Työn organisoinnissa paremmin sijoittuneet organisaatiot olivat viiden 
vuoden seurantajakson aikana tehokkaampia.   
 
Päätöksenteon osalta tehtiin havainto, että seurantajakson alussa osallistuvaa päätöksentekoa 
käyttävät organisaatiot eivät eronneet muista yrityksistä sijoitetun pääoman tuoton suhteen. Itse 
asiassa osallistuvaa päätöksenteko näytti tuottavan tällä ulottuvuudella jopa tehottomuutta toisena 
vuotena. Mutta tilanne muuttui merkittävästi kolmannen vuoden jälkeen. Siinä vaiheessa 
osallistuvaa päätöksentekoa käyttäneet yritykset olivat selvästi tehokkaampia. Yritysten vertailu 
oman toimialansa sisällä antoi jossain määrin toisenlaisen kuvan. Osallistuvaa päätöksentekoa 
käyttäneet yritykset olivat alusta alkaen tehokkaampia, ja tämä ero kasvoi koko viiden vuoden 
seurantajakson ajan. Voidaan ajatella, että laaja osallistuminen johtaa toiminnan kannalta parempiin 
päätöksiin. Osallistavassa kulttuurissa työntekijät todennäköisesti sitoutuvat paremmin tehtyihin 
päätöksiin, jolloin niiden toimeenpano on tehokkaampaa. Työntekijöiden osallistumisen lisääminen 
yleensäkin voi olla prosessi, missä joudutaan ensin hyväksymään uusien käytäntöjen mukanaan 
tuoma siirtymäajan tehottomuus. Tällainen oli tilanne myös Toyotan autotehtailla, kun joustavan 
tuotannon sisäänajossa työntekijöille annettu valtuutus pysäyttää tuotantolinja heti, kun ilmeni 
virhe, johti aluksi lisääntyviin kustannuksiin. Mutta myöhemmin se tuotti huomattavia säästöjä 
mikä näkyi laatuvirheiden vähenemisenä ja sen seurauksena tehtaiden pienempinä korjausalueina 
(Womack et al., 1990).  
 
Kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksia täydennettiin tapaustutkimuksilla. Voitiin todeta, että sekä 
muodollisella että epävirallisella osallistumisella oli vaikutusta tehokkuuteen. Mutta suurissa 
organisaatioissa vapaaehtoinen epävirallinen osallistuminen ei tapahdu yhtä luontevasti kuin 
pienissä yrityksissä. Denison esittikin, että suurissa organisaatioissa tulisi luoda sellaisia rakenteita, 
jotka tarjoavat mahdollisuuksia tehtäväsuuntautuneeseen epäviralliseen vuorovaikutukseen. 
 
Tutkimuksessa ilmeni, että organisaation arvoilla (mission) on tärkeä merkitys liiketoiminnan ja 
tehokkuuden kannalta. Organisaatioiden merkittävät kriisit tutkituissa yrityksissä liittyivät 
tilanteisiin, joissa niiden missio kyseenalaistettiin. Tapaustutkimusten perusteella voitiin todeta, että 
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organisaatioissa on jatkuvasti huolehdittava siitä, että niiden toiminnan mielekkyys, missio, ja 
suuntaa antavat päämäärät vastaavat ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.  
 
Myöhemmässä tutkimuksessa Denison ja Mishra (1995) käyttivät neljää organisaatiokulttuurin 
ulottuvuutta (involvement, adaptation, consistency, mission) tutkiessaan organisaatioiden 
tehokkuutta. Tutkimus koostui viiden yrityksen tapaustutkimuksesta ja 764 organisaation tietoihin 
pohjautuvasta tilastollisesta analyysistä, missä aineisto muodostui sekä yritysten taloudellisista 
tunnusluvuista että toimitusjohtajien subjektiivisista käsityksistä omien organisaatioidensa 
tehokkuudesta. Tässä tutkimuksessa adaptaatio ja osallistuminen liitettiin organisaation 
joustavuuteen, ja sen todettiin ennustavan yrityksen kasvua. Yhtenäisyys ja missio puolestaan 
liittyvät organisaation integraatioon, suuntaan ja visioihin, ja ne ennustivat paremmin tuottavuutta 
(profitability).  
 

3.2 Joustavan tuotannon periaate 
 
Joustavan tuotannon ja valtuuttavan johtamistavan periaatteen voidaan katsoa edustavan nykyisin 
varsin laajalle levinnyttä käsitystä korkean tuottavuuden työjärjestelmästä. Vuonna 1990 julkaistiin 
Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) laaja tutkimus ”The Machine that Changed the 
World – The Story of Lean Production”. Siinä esitetty ohuen tuotannon malli toimi tärkeänä 
esimerkkinä Talotekniikka Oy:n kehittämisohjelmassa. Ohuen tuotannon sijasta nykyisin puhutaan 
varsin yleisesti joustavasta tuotannosta. Tutkimuksessa kuvataan viisi vuotta kestänyttä 
tutkimushanketta, jossa vertailtiin varsin kattavasti eri maiden autoteollisuuden tuottavuutta. 
Tutkimuksen piirissä oli kaikkiaan 90 autojen kokoomatehdasta Amerikassa, Euroopassa ja 
Japanissa. Tutkimuksen taustalla oli havainto, että japanilaiset autotehtaat olivat toisen 
maailmansodan jälkeen saavuttaneet sellaisen tuotavuuden ja laadun, että ne valtasivat länsimaiden 
markkinoita. Tutkimushankkeen keskeiset havainnot on tiivistetty taulukkoon 2. 
 
Taulukosta voidaan nähdä, että autojen kokoomatehtaiden toiminnan keskimääräisessä 
tuloksellisuudessa on selviä eroja riippuen siitä, missä ne sijaitsevat. Japanilaiset tehtaat, jotka 
toimivat Japanissa, pystyivät kokoamaan auton keskimäärin puolessa siitä ajasta, minkä 
eurooppalaiset tehtaat käyttivät. Taulukosta ilmenee myös, miten suuria eroja on tehtaiden 
korjausalueen koossa, tiimityön osuudessa, aloitteiden määrässä sekä uusien työntekijöiden 
perehdytyskoulutuksessa. Tutkijat analysoivat myös automaation mahdollisen vaikutuksen 
tehokkuuteen, ja arvioivat, että se selittää noin yhden kolmanneksen tuottavuudessa havaituista 
eroista (Womack et al., 1990: 94). 
 
Tutkijat alkoivat puhua ohuesta tuotannosta (lean production). Sillä viitataan uuteen työn 
organisointiin, minkä nähtiin selittävän havaitut erot japanilaisen ja länsimaisen autoteollisuuden 
tuottavuuden välillä. Nimitys ohut tuotanto viittaa siihen, että siinä käytetään kaikkea vähemmän 
kuin perinteisessä massatuotannossa: työntekijöitä, työtiloja, työkaluja ja uuden tuotteen 
suunnitteluun käytettävää aikaa. He kuvaavat perinteistä (fordistista) massatuotantoa ja uutta ohutta 
tuotantoa seuraavasti (Womack et al., 1990: 13–14): 
 

Massatuotannossa kapea-alaiset asiantuntijat suunnittelevat tuotteita, joita tekevät 
kouluttamattomat tai vähän koulutetut työntekijät kalliisti yhteen tarkoitukseen 
tehdyillä koneilla. Nämä koneet suoltavat suuria määriä standardoituja tuotteita. 
Massatuotannossa rakennetaan erilaisia suojamekanismeja (buffer) kuten varastoja, 
lisätiloja ja ylläpidetään tilapäistä tarvetta varten sijaistavien työntekijöiden joukkoa. 
Näin turvataan tasainen keskeytymätön tuotantoprosessi. Yhtä samaa tuotetta pyritään 
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tekemään mahdollisimman pitkään, koska siirtyminen uuden tuotteen valmistukseen 
maksaa paljon. Sen tuloksena kuluttaja saa tuotteita halvalla. Tämä tapahtuu kuitenkin 
sen kustannuksella, että kuluttajan valinnan vara on rajoitettu. Tutkijat korostivat, että 
useimmat työntekijät kokevat massatuotannon ikävänä työympäristönä, mikä ei 
innosta eikä vahvista itsetuntoa. 
 
Ohut tuotanto puolestaan yhdistää käsityöperinteen ja massatuotannon hyvät puolet 
niin, että käsityön korkeat kustannukset ja massatuotannon jäykkyydet voidaan 
välttää. Tämä johtuu siitä, että ohuessa tuotannossa työprosessi perustuu kaikilla 
organisaation tasoilla tiimeihin, joissa työntekijöillä on laajaa eri alueiden osaamista 
(multiskill). Sen lisäksi, että koneet ja laitteet on automatisoitu, ne on suunniteltu niin, 
että niillä voidaan valmistaa joustavasti erilaisia tuotteita. 
 

Tutkijat uskoivatkin, että tulevaisuudessa ohuen tuotannon leviäminen merkitsee ihmisille 
älyllisesti ja sosiaalisesti haastavampaa sekä siten motivoivampaa työympäristöä. Samalla se voi 
kuitenkin merkitä lisääntyvää henkistä painetta, koska ohuessa tuotannossa keskeinen ajatus on, että 
vastuuta siirretään mahdollisimman alas organisaatiossa. Vastuu tuo mukanaan vapauden 
kontrolloida ja säädellä omaa työtä. Mutta samalla se voi merkitä lisääntyvää stressiä työssä ja 
pelkoa siitä, että tekee virheitä.  
 
Ohut tuotanto merkitsee myös työtehtävien ja työelämän aikaisen urakierron uudelleen arviointia. 
Tutkijat katsovat, että länsimaissa on totuttu siihen, että työuran edetessä joko spesialisoidutaan yhä 
enemmän ja yhä kapeammalle alalle ja/tai saadaan vaativampia esimiestehtäviä. Ohuessa 
tuotannossa korostuu laaja-alainen osaaminen, jatkuva oppiminen ja työn parantaminen. 
Organisaatiot ovat myös vähemmän hierarkkisia ja niissä on vähemmän organisaatiotasoja. 
Taulukossa 2 voidaan nähdä, että työtehtävänimikkeiden määrällä arvioituna, erityisesti 
amerikkalaiset autotehtaat olivat moniportaisia organisaatioltaan.  
 
Voidaan sanoa, että tämä autotehtaiden vertailututkimuksesta kehitetty ohuen tuotannon idea on 
merkinnyt suuria uudistuksia länsimaiden työorganisaatioissa. Tässä keskustelussa on kiinnitetty 
erityisesti huomiota tiimityöhön, monialaosaamiseen ja osallistavaan johtamiseen.  
 
Womack työryhmineen oli sitä mieltä, että ohuen tuotannon periaatteet eivät ole toimiala- eivätkä 
kulttuurisidonnaisia. Tätä kuvasti se, että eri kulttuureissa toimivien tehtaiden välillä oli 
havaittavissa suurta hajontaa tuottavuudessa. Tutkijat olivat vakuuttuneita, että ohuen tuotannon 
periaatteet tulisivat leviämään länsimaisiin yrityksiin. Tämä tapahtuisi joko niin, että japanilaiset 
perustavat omia tuotantolaitoksiaan länsimaihin tai sitten yritykset Amerikassa ja Euroopassa itse 
omaksuvat nämä periaatteet. He esittivät, että siirtymistä joustavan tuotannon periaatteiden 
soveltamiseen edesauttavat kolme tekijää (Womack et al., 1990: 258). Ensinnäkin yritykset, joiden 
kilpailijat siirtyvät joustavaan tuotantoon, toimivat malleina, joita toisten yritysten on seurattava. 
Toinen kehitystä eteenpäin vievä voima ovat luovat kriisit, joita he havaitsivat oman 
tutkimusprojektinsa aikana. Kun yrityksen toimintaedellytykset olivat loppumassa taloudellisten 
resurssien hiipuessa, sekä johto että työntekijät olivat valmiita omaksumaan uusia toimintatapoja. 
Kolmanneksi tutkijat esittivät, ettei yhteiskunnan eikä yritysten pitäisi tukea investointeja koneisiin 
ja laitteisiin, joilla ylläpidetään massatuotannon tehottomia tuotantotapoja ja rakenteita. 
 
Macduffie (1995) tutki myös autojen kokoomatehtaita. Hänen kyselytutkimuksensa aineistossa oli 
mukana yhteensä 62 autojen kokoomatehdasta Japanista, Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, Euroopasta, 
Aasiasta ja Australiasta. Nämä tehtaat olivat olleet mukana edellä esitetyssä MIT:n tutkimuksessa. 
Hänen tilastollisessa poikkileikkaustutkimuksessaan ilmeni, että ne tehtaat, jotka toteuttivat 
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joustavaa tuotantoa, olivat tehokkaampia sekä tuotavuuden että laadun suhteen kuin perinteistä 
massatuotantoa toteuttavat tehtaat. Näissä tehokkaammissa tehtaissa henkilöstövoimavarojen 
johtamiskäytännöt muodostivat sisäisesti yhtenäisiä ryväksiä, jotka olivat yhteensopivia 
tuotantostrategian kanssa.  Tutkija totesi, että hänen tuloksensa tukivat käsitystä, että innovatiivinen 
henkilöstöjohtaminen liittyy taloudelliseen tuloksellisuuteen. Joustava tuotanto ja siihen 
yhteensopiva korkean sitoutumisen työjärjestelmä johtavat parempaan taloudelliseen tehokkuuteen 
autotehtaissa yleensä. Toisaalta voidaan ajatella, että massatuotannossa saavutetaan yhtä hyvä 
tehokkuus kuin joustavan tuotannon järjestelmässä, jos siinä sovelletaan massatuotantoon 
yhteensopivaa henkilöstöstrategiaa. 
 
 
Taulukko 2.  Autotehtaiden toimintaa kuvaavia tunnuslukuja Japanissa, USA:ssa ja Euroopassa 
 
 Japanilaiset 

Japanissa 
Japanilaiset 
USA:ssa 

Amerikkalaiset 
Amerikassa 

Kaikki 
Eurooppalaiset

Suoritus:     
Tuotavuus (tuntia/auto)  16,8 21,2 25,1 36,2
Laatu (virheitä/100 autoa) 60,0 65,0 82,3 97,0
  
Tilat:  
Tila (neliöjalkaa/auto/vuosi) 5,7 9,1 7,8 7,8
Korjausalue (% koko tilasta) 4,1 4,9 12,9 14,4
Varastonkiertonopeus 0,2 1,6 2,9 2,0
  
Työvoima:  
Tiimityön osuus (%) 69,3 71,3 17,3 0,6
Työkierto (0=ei ole, 4=paljon) 3,0 1,9 2,7 0,9
Aloitteita/työntekijä 61,6 1,4 0,4 0,4
Tehtävänimikkeiden määrä 11,9 8,7 67,1 14,8
Uusien työntekijöiden 
koulutus (tuntia) 

380,3 37,0 46,4 173,3

Poissaolot 5,0 4,8 11,7 12,1
  
Automaation osuus (%):  
Hitsaus 86,2 85,0 76,2 76,6
Maalaus 54,6 40,7 33,6 38,2
Kokoomalinja 1,7 1,1 1,2 3,1
Lähde: Womack et al., 1990. 
 
 
 
Organisaatiotutkimuksen traditiossa joustavan tuotannon periaate edustaa ajatusta, että on olemassa 
universaali henkilöstövoimavarojen johtamisen parhaiden käytäntöjen kokonaisuus, joka 
organisaation toiminnan kannalta tuottaa parhaita tuloksia. Kasvio (1994: 41-45) käsittelee 
joustavan tuotannon periaatteita eurooppalaisesta ja suomalaisesta näkökulmasta. Joustavan 
tuotannon käsitteen rinnalle Euroopassa on tuotu antroposentrisen valmistuksen muoto, joka viittaa 
ihmiskeskeiseen tai osaamiseen perustuvaan tuotantoon. Se poikkeaa joissakin suhteissa joustavan 
tuotannon periaatteista. Kasvion mukaan Suomessa työntekijöiden suhtautuminen muutoksiin oli 
muuttunut 1990-luvun alkuun mennessä myönteisemmäksi.  
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Alasoini et al. (2001: 2) ovat tarkastelleet työn organisointiin liittyvää kehittämistoimintaa 
Suomessa Kansallisen työelämän kehittämisohjelman TYKEn näkökulmasta. Heidän mukaansa 
tähän ohjelmaan osallistuneiden yritysten kehittämishankkeissa yhdistävänä tekijänä ovat olleet 
1990-luvulla voimistunut ajattelu, jonka mukaan yritysten tuli organisoitua entistä enemmän 
liiketoimintaprosessiensa suuntaisesti voidakseen palvella paremmin asiakkaitaan. Tämä puolestaan 
edellytti tiimimäisten ja verkostoitumista käyttävien työskentelytapojen lisäksi tavallisesti myös 
työntekijöiden monitaitoisuuden lisäämistä, siirtymistä valtuuttavampiin johtamistapoihin, 
henkilöstön vahvempaa osallistumista kehitystyöhön ja palkkausjärjestelmien uudistamista. 
Voidaan myös sanoa, että uusien työn organisointimuotojen tarjoaman tuottavuuspotentiaalin 
realisoituminen edellyttää yleensä vastaavia muutoksia muissa työhön ja työorganisaatioon 
liittyvissä käytännöissä. 
 
Suomessa 1990-luvun alun taloudellinen taantuma, jolloin monet yritykset kamppailivat 
olemassaolostaan, tarjosi otollisen maaperän joustavan tuotannon periaatteiden omaksumiselle. 
Täällä joustavan tuotannon periaatteiden leviämistä edisti se, että ne tulivat tunnetuiksi juuri 
taloudellisen laman taittumisen aikoihin. Suomessa joustavan tuotannon periaatteita kohtaan ei 
syntynyt juuri lainkaan kriittistä keskustelua sen enempää työelämän tutkijoiden kuin 
ammattiyhdistysliikkeen keskuudessa toisin kuin monissa muissa läntisissä teollisuusmaissa kuten 
esimerkiksi Ruotsissa. (mt.: 13.)  
 
Alasoini et al. (1994: 14-38) ovat tarkastelleet joustavan tuotannon ja niin sanotun sosioteknisen 
lähestymistavan eroja ja yhtäläisyyksiä. Ne molemmat ovat syntyneet vaihtoehdoiksi taylorismille 
ja teknosentrismille. Niiden lähtökohdat ovat kuitenkin erilaisia. Sosioteknisen tai antroposentrisen 
järjestelmän taustalla oli ajatus, että työn mielekkyyttä ja työntekijöiden työhyvinvointia tuli 
parantaa. Joustavan tuotannon lähtökohtana taas oli japanilaisen autoteollisuuden konkreettisten 
tuottavuus- ja laatuongelmien ratkaiseminen. Alasoini et al. (mt.: 25) toteavat, että MIT:n edellä 
kuvattua tutkimusta voidaan kritisoida monista puutteista ja jopa virheistä, mutta joustavan 
tuotannon vaikutuksista yritysten suorituskykyyn on olemassa vankkaa empiiristä tukea. Heidän 
mukaansa joustava tuotanto sisältää sosiotekniseen lähestymistapaan verrattuna teoreettisesti 
jäsentyneemmän ja välineistöltään kehittyneemmän lähtökohdan teollisuusyritysten uusiin 
toimintavaatimuksiin vastaamiseksi (mt.: 37).  
 

3.3 Työntekijöiden valtuuttaminen 
 
Joustavan tuotannon tai yleensä korkean tuotannon työjärjestelmiin liittyy läheisesti valtuuttavan 
johtamisen käsite (empowerment). Se on noussut tärkeäksi yritysmaailmassa puhuttaessa 
työntekijöiden motivaatiosta ja sitoutumisesta sekä organisaatioiden kilpailukyvystä. Käsitteen 
sisällöstä ei ole olemassa mitään yleisesti hyväksyttyä määritelmää (Randolph, 2000). Kuitenkin on 
viitteitä siitä, että työntekijät kokevat itsensä valtuutetuiksi silloin, kun he näkevät, että heidän 
esimiehillään on valtaa kontrolloida asioita ja päätöksentekoa ja samalla he osoittavat tukevansa 
työntekijöitä (Miettinen et al., 1995). Työntekijöiden valtuuttaminen on osoittautunut käytännössä 
keskeiseksi tekijäksi niissä organisaatiomuutoksissa, joissa on onnistuttu toteuttamaan 
kokonaisvaltaisen laatujohtamisen periaatteita (Levine, 1995).  
 
Vogt ja Murrell (1990: 8–9) katsovat, että keskustelu työntekijöiden valtuuttamisesta liittyy 
laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen, jota leimaavat lisääntyvä tiedon määrällinen kasvu, 
epävarmuus ja muutos. Tämän seurauksena yritysten ja organisaatioiden on yleensä muututtava 
kulttuuriltaan enemmän yhteistyötä suosiviksi. Siksi valta on nähtävä uudella tavalla. Vallan 
sosiaalipsykologisen määritelmän näkökulmasta voidaan sanoa, että valtuuttamisessa on kyse siitä, 
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että eri osapuolet voivat vaikuttaa toisiinsa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa niin, että kaikkien valta 
ja mahdollisuudet vaikuttaa, kasvavat. Tämä poikkeaa sellaisesta näkemyksestä, missä valta 
nähdään yksipuolisesti toisen osapuolen mahdollisuutena kontrolloida toisen toimintaa.  
 
Valtuuttaminen ei merkitse pelkästään vallan uudelleen jakamista tai perinteistä tehtävien 
aikaisempaa laajempaa delegoimista organisaatiossa, vaikkakin ne ovat tärkeä osa siinä. 
Käytännössä näyttää usein olevan niin, että organisaatioiden johdolla on sellainen harhainen 
käsitys, että lisäämällä delegointia, toteutetaan valtuuttavan johtamisen periaate. Kuitenkin johto 
säilyttää entisen kontrolloivan asemansa suhteessa työntekijöihin. Valtuuttava johtaminen merkitsee 
ennen kaikkea sitä, että työntekijät kokevat, että heitä kohdellaan kyvykkäinä olentoina, että heihin 
luotetaan ja heille tarjotaan mahdollisuuksia kehittyä työssään. Valtuuttaminen prosessina 
merkitsee, että johto ja työntekijät rakentavat yhdessä työskennellen lisääntyviä mahdollisuuksia 
vaikuttaa. Toisaalta työntekijät eivät aina näe, että valtuuttavaan johtamiseen liittyy vapauden 
vastapainona myös vastuun ja riskin jakaminen. Tämä voidaan kokea myös uhkana ja siten 
”vaarallisena vapautena”. (ks. esim. Randolph, 2000.) 
 
Kuvassa 2 on esitetty valtuuttavan johtamisen ja siihen liittyvä työjärjestelmän prosessimalli. Se 
perustuu Vogtin ja Murrellin (1990) hahmottamaan malliin. Siinä on keskeisenä tekijänä 
sitoutuminen työyhteisöön ja organisaatioon sekä sen päämääriin ja tavoitteisiin laajemmin. 
Valtuuttamisessa oleellista on, että työntekijä ja esimiehet voivat luottaa toisiinsa. Tämä luottamus 
syntyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jota voidaan sanoa keskustelevaksi kulttuuriksi. 
Sitoutuminen puolestaan on se emotionaalinen laasti, joka yhdistää ihmiset toisiinsa ja antaa heille 
kokemuksen omasta ihmisarvosta ja tunteen, että voi toteuttaa itseään. Tällaista työyhteisöä kuvaa 
usein tiimityö. Valtuuttava työjärjestelmä on mahdollinen vain silloin, kun organisaation ylin johto 
arvostaa ihmisiä yksilöinä ja uskoo valtuuttamisen filosofiaan.  Valtuuttava työjärjestelmä 
edellyttää, että organisaatiossa arvostetaan avoimuutta, yksilön työpanosta ja hyvinvointia. 
Prosessimallissa luottamus ja osallistuminen muodostavat tärkeän autonomisen alajärjestelmän, 
mille valtuuttava työjärjestelmä perustuu.  
 
Vogt ja Murrell (mt.: 71–74) esittävät, että valtuuttamisen muotoja tai sen prosessiin liittyvät 
oleelliset tekijät ovat seuraavat: 
 

1. Tiedon jakaminen (education), koska vain hyvin informoituna työntekijät pystyvät 
toimimaan tehokkaasti. 

2. Innostava ja motivoiva johtaminen. Tämä edellyttää johtajilta riittävää henkilökohtaista 
kypsyyttä niin, että esimiehet voivat tukea työntekijöiden kasvua ja kehittymistä.5  

3. Esimiesten ja työntekijöiden asennoituminen toisiinsa yhteistyökumppaneina eikä 
kilpailijoina (mentoring/supporting actions). Tämä tarjoaa mahdollisuuden keskinäiseen 
tukeen ja yhteisöllisyyden kokemukseen, mikä puolestaan vahvistaa työyhteisöä 
sosiaalisena järjestelmänä ja lisää mahdollisuuksia vaikuttaa.  

4. Työntekijöiden materiaalisten työskentelyedellytysten turvaaminen (providing). 
5. Organisaation ja työtehtävien muotoilu (structuring) niin, että työntekijän asema 

organisaatiossa, työtehtävän muotoilu ja työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet sopivat 
yhteen ja tarjoavat kehittymismahdollisuuksia. 

6. Edellä esitettyjen periaatteiden toteutuminen voi johtaa siihen, että työntekijöillä on halua ja 
kykyä ottaa vastuuta yhteisestä työtehtävästä organisaatiossa (actualized spirit).  

 

                                                 
5 Tässä esimiehiä voidaan verrata opettajaan, jonka tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua.  Opettajan on, ollakseen 
aidosti tehtäviensä tasalla, pystyttävä iloitsemaan siitä, että oppilas kasvaa kyvyiltään opettajan ohi. 
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Valtuuttamisen käsitteen kannalta on tärkeä nähdä työntekijän välittömän työympäristön piirteiden 
lisäksi hänen henkilökohtainen tapansa kokea itsensä osana työyhteisöä. Riippumatta työympäristön 
ominaisuuksista ihmiset kokevat suhteensa työhön ja työyhteisöön omalla tavallaan. Tässä 
yhteydessä merkittävä ero liittyy siihen, miten ihmiset näkevät omat mahdollisuutensa vaikuttaa 
asioihin yleensä. Nämä yksilölliset erot puolestaan ovat yhteydessä siihen, miten työntekijöillä on 
halua ja kykyä ottaa vastuuta yhteisestä työtehtävästä työyhteisössä. (Spreitzer, 1995.) 
 
Vogt ja Murrell (mt.) painottavat sitä, että valtuuttavan johtamistavan omaksunut organisaatio ei ole 
jotakin sellaista, mihin liittyisi jokin saavutettava tavoitetila, vaan kyseessä on pikemmin avoimen 
muutoksen tapainen prosessi kohti lisääntyvää hyvinvointia ja tuottavuutta. Tässä mielessä 
valtuuttava johtamistapa on ilmeisen tärkeä silloin, kun halutaan kehittää korkean tuottavuuden 
työjärjestelmää, missä toteutuvat oppivan ja tietoa luovan organisaation periaatteet. 
 
Edellä esitettyyn kuvaukseen perustuen on tässä tutkimuksessa käytetty valtuuttamisen kaavana: 
 
 V (valtuuttaminen) = S (suunta) x A (operatiivinen autonomia) x T (tuki) 
 
Kuva 2. Valtuuttavan johtamisen prosessimalli 
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Lähde: Vogt ja Murrell (1990: 69), mukaillen. 
 

3.4 Inhimillisten voimavarojen johtamisen empiirisen tutkimuksen 
kriittistä arviointia 
 
James March ja Robert Sutton (1997) ovat arvioineet organisaatioiden tuloksellisuutta tarkastelevaa 
tutkimusperinnettä. He toteavat, että organisaatiot muodostavat populaatioita, joissa selittävät tekijät 
eivät varioi aina riittävästi. Tämä johtuu muun muassa siitä, että organisaatiot omaksuvat toisiltaan 
tehokkaaksi havaittuja käytäntöjä. Hyvänä esimerkkinä on edellä esitetty joustavan tuotannon malli, 
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mitä on pyritty toteuttamaan eri yrityksissä. Tämän johdosta voi olla vaikea löytää niitä tekijöitä, 
joilla on todellista vaikutusta toiminnan tuloksellisuuteen.  
 
Tilastollista tutkimusta voidaan arvostella siitä, että monimutkaiset systeemiset ilmiöt, joissa 
vaikutussuhteet ja takaisinsyöttökytkennät ovat monitahoisia, eivät alistu perinteisille lineaarisille 
tilastollisille menetelmille. Erityisesti monet kognitiiviset tekijät vaikuttavat eri tavalla eri 
tilanteissa. Esimerkiksi asiakkaiden ja työntekijöiden luottamus toimintaan heijastaa organisaation 
aikaisempaa selviytymistä tehtävästään, ja vaikuttaa myös tulevaan toimintaan. Niissä 
tutkimuksissa, joissa organisaation toimintaa arvioi yrityksen johto, tämä subjektiivinen kokemus 
voi olla merkittävä virhelähde. Usein johto näkee menestyksen omana ansionaan, kun taas 
epäonnistumiset katsotaan ulkoisten tekijöiden aiheuttamiksi.  
 
Organisaation toimintaan vaikuttavat myös johdon havainnot siitä, miten asetetut tulostavoitteet 
saavutetaan. Heikko menestys johtaa korjaaviin toimenpiteisiin. Johtoa ja sidosryhmiä tyydyttävä 
tulos saattaa johtaa toiminnan heikkenemiseen tulevaisuudessa. Tähän saattaa olla syynä se, että 
tavoitetaso asetetaan liian korkealle tai kehittämistoimenpiteet voidaan laiminlyödä. Tilastolliset 
poikittaistutkimukset eivät tavoita käytännön elämän prosessiluonnetta. Niissä saadut korrelatiiviset 
yhteydet ovat siinä mielessä satunnaisia, että ne eivät kerro siitä, miten organisaation johdon 
toimenpiteet vaikuttavat tulevaan kehitykseen. Johdon toimenpiteillä on sekä lyhyen että pitkän 
aikavälin vaikutuksia. Organisaatio voi reagoida taloudellisessa taantumassa karsimalla resursseja ja 
kehittämisinvestointeja. Tällä voi olla lyhyellä aikavälillä positiivista vaikutusta taloudelliseen 
tulokseen, mutta se voi johtaa pitkällä aikavälillä organisaation toimintaedellytysten 
heikkenemiseen. Esimerkiksi Hammel ja Prahalad (1994: 10) puhuvat tästä ilmiöstä ongelmana, 
jossa on vaikea tietää, missä menee raja sen suhteen, milloin ”organisaation rasvakerroksen sijasta 
leikataankin jo lihaksia”. 
 
Organisaation toiminnan havaittu tuloksellisuus nykyhetkellä ei välttämättä ennusta tulevaisuuden 
menestymistä. Tekijät, joilla rakennetaan tämän päivän menestys, voivat olla toimintaympäristön 
muuttuessa menestyksen esteitä tulevaisuudessa. 
 
Edellä esitetyt esimerkit kuvaavat niitä monia erilaisia mekanismeja ja tekijöitä, jotka tekevät 
vaikeaksi tulkita havaittuja yhteyksiä yksisuuntaisina syy-seuraus –suhteina. Kuitenkin 
tutkimuksissa on usein etsitty tällaisia yksinkertaisia tulkintoja henkilöstövoimavarojen ja 
tehokkuuden välillä.  
 
Voidaan ajatella, että nykyajan organisaatiot ovat entistä enemmän riippuvia ulkoisesta 
toimintaympäristöstään. Raja ulkoisen ja sisäisen välillä on usein hämärtynyt. Tätä kuvastaa hyvin 
se, että monissa yrityksissä ja organisaatioissa puhutaan siirtymisestä alihankintatoiminnasta 
partnerisuhteisiin, jolloin toinen organisaatio tulee ikään kuin joltakin osin osaksi toista 
organisaatiota tai sen laatujärjestelmää. Ammattiyhdistysliike on esimerkki, erityisesti 
eurooppalaisessa työkulttuurissa, institutionaalisesta vuorovaikutusjärjestelmästä, missä 
luottamusmiehet edustavat organisaation sisäisessä systeemissä myös omia ammattiliittojaan. 
 

3.5 Organisaatiokohtainen kontingenssi 
 
Brian Becker ja Barry Gerhart (1996) katsovat, että universaalinen, kontingenssi- ja 
konfiguratiivinen lähestymistapa voidaan nähdä toisiaan täydentävinä. Niissä inhimillisten 
voimavarojen ja organisaation tuloksellisuuden välistä suhdetta tarkastellaan eri tasoilla (kuva 3). 
Systeemisellä, organisaation arkkitehtuuriin liittyvällä tasolla, on kysymys arvostuksista. Ne 
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vaikuttavat siihen, mihin asioihin organisaatiossa kiinnitetään huomiota. Esimerkiksi kahdella eri 
organisaatiolla voi olla hyvin erilaiset inhimillisten voimavarojen työ- ja johtamisjärjestelmät, mutta 
niitä yhdistää se, että molemmissa arvostetaan henkilöstöä toiminnan resurssina. Tällä tasolla 
voidaan puhua universaalisesta vaikutuksesta. Henkilöstövoimavarojen johtamiseen liittyvät 
periaatteet ja politiikat voivat vaihdella. Organisaatio voi soveltaa erilaisia periaatteita toiminnan 
seurannassa, palkkauspolitiikassa tai uramahdollisuuksien tarjonnassa. Näiden periaatteiden, 
ollakseen tehokkaita, tulee olla yhteensopivia organisaation muiden piirteiden kanssa, joista 
liiketoimintastrategiaa voidaan pitää keskeisenä kontingenssimuuttujana. Tähän kirjallisuudessa on 
viitattu ulkoisena tai vertikaalisena yhteensopivuutena. Organisaation arvoista ja niistä johdetuista 
politiikoista nousevat lopulta yksittäiset henkilöstön johtamiseen liittyvät käytänteet, joiden tulee 
olla sisäisesti yhtenäisiä6.  
 
 
 
Kuva 3.  Inhimillisten voimavarojen johtamisen tarkastelutasot  
 

Organisaatiokulttuuri
Arvot

Missio, perustehtävä

Inhimillisten voimavarojen
johtaminen

•Innovatiivisuus 
•Tehokkuus

•Valvonta, koordinaatio

•Ihmisten johtaminen

Organisaation 
strategiat, politiikat

Kustannustehokkuus
vs.

innovaatiot, laatu

Työjärjestelmä

Yksittäiset käytänteet,
päätökset

• Palkitsemisjärjestelmät
• Urakierto

Horisontaalinen yhteensopivuus

Vertikaalinen yhteensopivuus

Tarkastelutasot
Inhimillisten voimavarojen johtamien
ja liiketoimintastrategia Ilmenemismuotoja

yhteensopivuus
 

Lähde: Becker et al. (1996), mukaillen. 
 
 
Beckerin  ja Gerhartin (mt.) mukaan on olemassa systemaattista empiiristä tukea sille, että 
henkilöstövoimavarojen johtamisella voidaan vaikuttaa organisaatioiden toiminnan 
tuloksellisuuteen. Mutta siitä, miten tämä potentiaali saadaan käyttöön, on varsin vähän 
yksimielisyyttä. He esittävät, että henkilöstövoimavarojen yhteys organisaation toiminnan 
tehokkuuteen voi olla ”idiosynkraattisesti kontingentti”. Tällä he tarkoittavat sitä, että 
henkilöstövoimavarojen johtamisella tai työjärjestelmällä on systemaattista vaikutusta tehokkuuteen 
silloin, kun ne ovat luonnollisessa yhteydessä organisaation koko johtamisen infrastruktuurin 
kanssa ja auttavat ratkaisemaan liiketoiminnan käytännön ongelmia. Nämä kysymykset ovat paljon 
yrityskohtaisempia kuin liiketoimintastrategiset valinnat, joita tehdään yleisellä tasolla puhuttaessa 

                                                 
6 Voidaan kuitenkin yleisellä tasolla esittää ajatus, että tietty yhteensopimattomuus on organisaatiossa luovaa jännitettä 
tuottava tekijä. 
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kustannustehokkuudesta tai laadusta. Henkilöstövoimavarojen johtamisesta tulee organisaation 
pääomaa, kun se sovittuu yhteen muuhun organisaation arkkitehtuuriin. Beckerin ja Gehartin 
mukaan Capelli ja Croocer-Hefter (1996) ovat osoittaneet monin tapausesimerkein, ettei toimialan 
sisäisissä yritysvertailuissa löytynyt yhtä parasta käytäntöä. Pikemminkin jokainen organisaatio oli 
omaksunut erilaisen työjärjestelmän, mikä heijasti kyseisen organisaation ydinosaamista. Tämä 
löydös viittaa myös siihen, että monien eri yritysten keskinäiset ja toimialojen väliset vertailevat 
tutkimukset eivät tavoita tätä idiosynkraattista kontingenssia. 
 
Voidaan kuitenkin sanoa, että tutkimuksessa on saatu huomattavaa tukea sille, että korkean 
tuottavuuden työjärjestelmät johtavat parempaan tuottavuuteen, tehokkuuteen ja laatuun. Capelli 
(1999: 5) katsoo, että kysymys siitä, miksi tehokkaiksi havaitut käytännöt leviävät niin hitaasti, on 
tärkeä.  Hän tarkastelee asiaa erityisesti amerikkalaisesta näkökulmasta. Capelli näkee, että 
tehokkaiksi havaittujen käytänteiden hidas yleistyminen liittyykin laajempiin organisaatioiden 
muutoksen ja oppimisen dynamiikan kysymyksiin. 
 
Pfeffer (1995: 169) puolestaan toteaa, että teollisuusyrityksien välillä on löydetty selviä eroja 
toiminnan tuloksellisuuden ja tehokkuuden välillä, ja että siitä merkittävä osa on selitettävissä 
johtamisen ja siihen liittyvien työjärjestelmien eroilla. Organisaatioiden johtaminen ja 
työjärjestelmät ovat kuitenkin aina osa organisaation kulttuuria. Tämä näkökohta korostaa sitä, että 
erilaiset työjärjestelmät saavat yksilöllisiä muotoja eri organisaatioissa. Siksi 
henkilöstövoimavarojen johtamisen kopiointi toisista yrityksistä on vaikeaa. Yksilö ja hänen 
osaamisensa on aina osa organisatorista verkostoa ja kulttuuria. Tämä rajoittaa kilpailijoiden 
mahdollisuuksia hankkia toisen organisaation osaamista ja kulttuurisia vahvuuksia esimerkiksi 
ostamalla avainhenkilöitä.  
 
Tutkimus yleensä puoltaa käsitystä, että inhimillisten voimavarojen johtamisen yhteys organisaation 
toiminnan tehokkuuteen on monitahoinen, ja voi perustua eri piiteiden yhteensopivuuteen. Joissakin 
olosuhteissa voi olla käytänteitä, joiden vaikutusta voidaan pitää universaalina. Lisäksi on 
löydettävissä ”hyvien käytänteiden” ryväksiä. Se, miten tämä yhteys rakentuu, liittyy 
todennäköisesti koko organisaation arkkitehtuuriin ja kulttuuriin. Siten henkilöstövoimavarojen 
johtamisen tutkimus on ilmiö, jonka ymmärtämisessä kulttuurinen tarkastelu voi olla hedelmällinen. 
Se antaa tilaa kontingenssinäkökulmalle, eri keinojen yhdenvertaisuuden periaatteelle sekä 
organisaatiokohtaisen kontingenssin idealle. Seuraavaksi hahmotetaan kulttuuristen arvojen 
viitekehystä organisaatioiden tehokkuuden tutkimuksessa. 
 

4 Organisaation kulttuuri ja tehokkuus 

4.1 Organisaatiokulttuuri ja ilmapiiri 
Kulttuuri sana tulee latinasta ja sen alkuperäinen merkitys on maanviljely. Se yhdistettiin myös 
muiden esineiden kuten kasvien ja eläinten kehittämiseen ja parantamiseen hoidon avulla. Kun 
ihminen muovailee ympäröivää luontoa ja muodostelee luonnonesineitä tarkoituksensa mukaisiksi, 
niin tämä toiminta vaikuttaa takaisin häneen itseensä siten, että sen johdosta hänen omat 
ruumiilliset ja henkiset kykynsä voimistuvat. Hänen käytännöllinen taidokkuutensa ja älynsä 
kehittyvät ja ne saavat vuorostansa aikaan läheisempää yhteiselämää ihmisten kesken, jonka 
johdosta verkalleen siveellisetkin suhteet, tunteet ja käsitteet hienostuvat ja jalostuvat. 
A. Grotenfeldt, 1912 
  
Organisaatioiden työjärjestelmät ovat elimellinen osa organisaation kulttuuria. Empiirisen 
tutkimuksen näkökulmasta kulttuurin käsitteeseen liittyy oleellisesti kysymys siitä, miten kulttuuri 
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määritellään, mitkä ovat sen keskeiset ulottuvuudet ja miten sitä mitataan. Scheinin (2001) käsitys 
kulttuurista vastaa varsin hyvin kirjallisuudessa yleensä esitettyjä määritelmiä siinä mielessä, että 
kulttuuri nähdään jonakin sellaisena, josta suuri osa on piilossa tai kätkössä olevaa, ja josta saadaan 
tietoa välillisesti tulkitsemalla havaittavia ilmiöitä. Hän toteaa, että organisaation kulttuuri on 
monitasoinen ilmiö, joka voidaan tunnistaa näkyvinä artefakteina kuten organisaation rakenteina ja 
prosesseina sekä erilaisina fyysisinä muotoina. Organisaatiokulttuuri ilmenee myös sen strategiassa, 
päämäärissä ja filosofiassa. Tämä ilmaistujen arvojen taso kertoo viime kädessä, miten 
organisaatiossa perustellaan sen olemassaolon oikeutus ja toiminta. Kulttuurin todellinen vaikuttava 
taso ovat perusolettamukset. Ne ovat tiedostamattomia, itsestään selviä uskomuksia, käsityksiä, 
ajatuksia ja tunteita, joihin ilmaistut arvot ja artefaktit perustuvat. Kulttuurilla on suuri vaikutus 
organisaation toiminnan tuloksellisuuteen. Organisaatio voi muuttaa kulttuuriaan vastaamaan uusia 
olosuhteita, mikäli siihen on riittävän pakottava tarve.  

 
Kulttuurin käsite on lähellä organisaation ilmapiirin käsitettä. Voidaan sanoa, että organisaation 
kulttuuria ja ilmapiiriä koskevat tutkimukset käsittelevät viime kädessä samoja ilmiöitä eri 
näkökulmasta (Denison, 1996). Ne ovat osittain päällekkäisiä, mutta ne voidaan erottaa toisistaan 
metodisesti ja tieto-opillisesti. Denison (1989: 22–27) näkee, että kulttuuri- ja ilmapiiritutkimusta 
yhdistävät kolme näkökohtaa. Ensinnäkin molemmat viittaavat organisaatioon kokonaisuutena. 
Niihin sisältyy implisiittisesti oletus, että organisaatio voi olla mielekäs analyysiyksikkö. 
Organisaatiossa toimivien ihmisten käsitykset, tapa antaa asioille merkityksiä, uskomukset ja 
käyttäytyminen voivat selittää koko organisaation ja siinä toimivien ihmisten toimintaa.  
 
Toiseksi, molemmat käsitteet viittaavat piileviin oletuksiin, uskomuksiin ja arvoihin sekä 
havaittavaan käyttäytymiseen. Kulttuurin tutkijat ovat yleensä keskittyneet piileviin olettamuksiin ja 
arvoihin, joilla voidaan ymmärtää ihmisten toimintaa. Ilmastotutkijat ovat olleet kiinnostuneita 
organisaation jäsenten helpommin muuttuvista asenteista, mielipiteistä ja tunteista, jotka ovat 
helpommin havaittavissa ja aistittavissa, ja josta saadaan tietoa havainnoimalla.  
 
Kolmanneksi, molempien käsitteiden tulee yhtäältä selittää, miten organisaation systeemiset 
ominaisuudet vaikuttavat yksilöiden käyttäytymiseen, ja toisaalta, miten yksilöiden käyttäytyminen 
muovaa organisaation systeemisiä piirteitä pitemmän ajan kuluessa. 
 
Ilmapiiri- ja kulttuuritutkimus eroavat toisistaan myös tutkimusmenetelmällisesti. Ilmapiirin tutkijat 
ovat käyttäneet pääsääntöisesti kyselymenetelmiä ja psykometrisiä mittauksia. Kulttuurin tutkimus 
on puolestaan usein analogista persoonallisuustutkimukselle, jossa tehdään diagnooseja ja 
tulkintoja. Tapaustutkimusta voidaankin pitää hyvänä menetelmänä tutkittaessa organisaatioita 
kulttuurin näkökulmasta.  
 
Kulttuurissa (ks. esim. Denison, 1989; Schein, 2001; Quinn ja Cameron, 1999) ihmisillä on 
yhteisesti jaettuja käsityksiä siitä, miten yhteisö selviää luonnollisessa ympäristössään. Nämä 
käsitykset ovat syntyneet yhteisen historian mukana ja ne välittyvät sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa ihmiseltä toiselle. Kulttuurin käsite auttaa ymmärtämään ihmisten nykyistä 
toimintaa. Nämä yhteiset jaetut käsitykset tarjoavat yhtäältä edellytyksiä selviytyä tulevaisuudessa 
ja toisaalta luovat rajoituksia. Se, miten yhteisö tai organisaatio menestyy, on seurausta sekä 
organisaation sisäisen kulttuurin kehityksen että yhteisön luonnollisessa ympäristössä tapahtuvan 
muutoksen yhteisvaikutuksesta. Voidaankin sanoa, että kun puhutaan organisaation kulttuurin ja sen 
tehokkuuden keskinäisestä yhteydestä, on otettava huomioon kulttuurin ja ulkoisen 
toimintaympäristön yhteensopivuus.  
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Denison et al. (1995: 205) toteaa, ettei tutkijoiden keskuudessa ole yksimielisyyttä 
organisaatiokulttuurin teoriasta, ja että on olemassa tervettä epäilystä siitä, voidaanko kulttuuria 
edes ”mitata” niin, että voisimme verrata eri kulttuureita ja siten niiden vaikutusta tehokkuuteen. 
Funktionaalisessa ajattelussa organisaatiot nähdään selittävänä tekijänä kun taas fenomenologisessa 
traditiossa pyritään ymmärtämään miten sosiaaliset rakenteet vaikuttavat yksilöön ja miten yksilö 
puolestaan vaikuttaa sosiaalisiin rakenteisiin. Jokainen organisaation jäsen on samanaikaisesti sekä 
subjekti että objekti.  
 
Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen lähestymistavan yhdistämistä voidaan pitää yhtenä vastauksena 
organisaatiokulttuurin tutkimuksen monitahoisuuteen. Denison (mt.: 206) näkee, että tällä tavalla 
voidaan vertailevaa tutkimusta yhdistää tietoon, jota saadaan ymmärtämällä ja tulkitsemalla samoja 
kulttuurisia ilmiöitä niiden luonnollisissa ympäristöissä ja yhteyksissä. 
 

4.2 Kilpailevien arvojen lähestymistapa 
 
Quinn (1988; Cameron ja Quinn, 1999) kollegoineen on lähestynyt organisaation tehokkuuden 
problematiikkaa kognitiivisena ongelmana. He kysyivät alan tutkijoilta ja asiantuntijoilta, 
minkälaisia ominaisuuksia tehokkaalla organisaatiolla näiden mielestä oli. Asiantuntijoiden tuli 
arvioida erilaisten organisaation tehokkuutta kuvaavien piirteiden samanlaisuutta ja/tai erilaisuutta. 
Tulokset viittasivat siihen, että asiantuntijoilla ja tutkijoilla oli varsin samanlainen implisiittinen 
teoreettinen käsitys tai kognitiivinen kartta tehokkaan organisaation piirteistä. Kuvassa 4 on esitetty 
kilpailevien arvojen viitekehyksen taustalla oleva kognitiivinen kartta. Organisaatioissa sekä 
funktionaaliset tehtävät että yleinen kulttuuri ovat vaikuttamassa siihen, miten ongelmia lähestytään 
(Quinn 1988: 46). 
 
Kilpailevien arvojen lähestymistavassa arvot asettuvat kahdelle perusulottuvuudelle. Vertikaalinen 
akseli kuvaa arvostuksia, jotka liittyvät yhtäältä ennustettavuuteen, järjestykseen ja vakauteen ja 
toisaalta joustavuuteen ja sopeutumiseen erilaisiin olosuhteisiin. Horisontaalinen akseli kuvaa 
puolestaan suuntautumista organisaation ulkoiseen maailmaan tai sisäisiin toimintoihin.  
 
Näistä kahdesta akselista muodostuu neljä lohkoa, jotka edustavat organisaatioteoreettisen ajattelun 
keskeisiä malleja. Kuvan 4 vasemman yläkulman neljännes edustaa ihmissuhdekoulukunnan 
painottamia arvoja. Oikea yläneljännes liittyy avointen järjestelmien malliin, jossa arvostetaan 
joustavuutta, kasvua, resurssien hankintaa ja ulkoista tukea. Rationaalinen tavoitteellisuus asettuu 
mallissa oikeaan alaneljännekseen. Siinä tärkeitä ovat tavoitteiden asettaminen, tulos ja tuottavuus 
sekä tekemisen tehokkuus. Vasen alaneljännes edustaa sisäisten prosessien näkökulmaa, missä 
tärkeitä ovat informaation hallinta, kommunikaatio sekä vakaus ja kontrolli. 
 
Kilpailevien arvojen lähestymistapaan liittyy ajatus, että nämä neljä edellä esitettyä 
perusorientaatiota asettuvat vastakkain niin, että ihmissuhdemalli ja rationaalinen 
päämäärähakuisuutta korostava malli ovat toistensa vastakohtia. Avointen järjestelmien malli ja 
sisäisten prosessien malli ovat myös vastakkaisia. Mallien sijoittuminen vierekkäin on myös tärkeä 
näkökohta. Sekä ihmissuhdemallissa että avointen järjestelmien mallissa arvostetaan joustavuutta. 
Rationaalinen päämäärähakuisuus ja avointen järjestelmien malli painottavat suhdetta organisaation 
ulkoisiin realiteetteihin kuten sopeutumista muutoksiin ja kilpailukykyyn markkinoilla. 
Rationaalinen päämäärähakuisuus ja sisäisten prosessien malli liittyvät kontrollin arvostamiseen. 
Ihmissuhdemalli ja sisäisten prosessien malli puolestaan liittyvät organisaation inhimillisten 
voimavarojen ja teknisten järjestelmien ylläpitämiseen ja kehittämiseen.  
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Kuvassa 4 esitettyyn kilpailevien arvojen konstellaatioon sisältyy itse asiassa vielä kolmas 
ulottuvuus niin, että jokaisen neljänneksen muodostamaan malliin liittyvästä kahdesta dimensiosta 
toinen viittaa enemmän niihin keinoihin, joilla päästään toisen dimension kuvaamiin tavoiteltuihin 
lopputuloksiin. Esimerkiksi avointen järjestelmien mallissa ulottuvuus oivallus, innovaatiot ja 
sopeutuminen liittyy keinoihin, jotka tähtäävät kasvuun, ulkoiseen tukeen ja resurssien saamiseen. 
 
Quinn (1988: 49) toteaa, että käytännössä nämä organisoitumisen mallit nähdään ikään kuin ne 
olisivat keskenään kilpailevia ja ristiriitaisia eikä niitä voitaisi sovittaa yhteen. Näin on vain 
ihmisten omissa mielikuvissa. Tehokkuus perustuu tässä mallissa siihen, että organisaatio ja sen 
johtajat pystyvät näkemään ongelmat monelta eri taholta. Maailma ei ole ”joko tai” vaan ”sekä 
että”. 
 
Kilpailevien arvojen viitekehyksessä tärkeitä ovat horisontaalisen akselin edustamat tekijät. 
Ulkoinen fokus painottaa suuntautumista kilpailuun, päättäväisyyttä ja nopeutta. Sisäinen painotus 
puolestaan liittyy säilyttämiseen ja koordinointiin, tasapainoon ja pitkän aikavälin suunnitteluun. 
 
Quinn on kollegojensa kanssa työstänyt kilpailevien arvojen viitekehystä organisaatioiden 
käytännön kehittämistyössä ja tutkimuksessa. Mallin neljästä lohkosta muodostuvia typologioita 
voidaan luonnehtia seuraavasti (Cameron ja Quinn, 1999: 82).  
 
Klaanikulttuurissa (ihmissuhteita arvostava malli) ihmiset kokevat yhteenkuuluvuutta. Sitä 
voitaisiin kuvata laajennetuksi perheeksi. Tällaisessa kulttuurissa johtajat nähdään mentoreina ja 
heidän voidaan kokea edustavan vanhemmuutta. Organisaation koossa pitävänä voimana on 
keskinäinen lojaliteetin tunne tai perinteet. Ihmisten sitoutuminen työyhteisöönsä on korkea. 
Organisaatiossa panostetaan inhimillisten voimavarojen pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä 
koheesion ja hyvän yhteishengen luomiseen. Menestytystekijänä nähdään asiakaslähtöisyys 
(sensitivity to customers) ja ihmisen huomioiminen. Organisaatiossa arvostetaan tiimityötä, 
osallistumista ja konsensusta.  
 
Adhokratia (avointen järjestelmien malli) voidaan kuvata dynaamisena, sisäistä yrittäjyyttä ja 
luovuutta korostavana työpaikkana. Ihmiset uskaltavat ottaa riskejä. Johtajat nähdään 
innovaattoreina ja riskinottajina. Organisaatiossa ihmisiä yhdistää sitoutuminen kokeiluun ja uuden 
luomiseen. Organisaatiossa arvostetaan sitä, että ollaan kehityksen kärjessä. Organisaation pitkän 
aikavälin päämääränä on kasvu ja uusien resurssien saaminen. Menestyksen mittana on uusien 
ainutkertaisten tuotteiden tai palveluiden saaminen markkinoille. On tärkeää olla omalla toimialalla 
johtava toimija. Organisaatiossa rohkaistaan ihmisten aloitteisuutta ja vapautta toimia. 
 
Rationaalinen kulttuuri edustaa tulosorientoitunutta organisaatiota, jossa tärkeintä on saada annettu 
työ tehtyä. Ihmiset ovat kilpailuhenkisiä ja päämäärätietoisia. Johtajat painottavat tuottavuutta ja 
ovat kilpailuhenkisiä. Heitä voidaan kuvata vaativiksi ja päättäväisiksi. Organisaatiota yhdessä 
pitävä voima on voittamisen henki. Yhteisenä huolena on ylläpitää organisaation mainetta ja 
menestystä. Pitkän aikavälin painopisteenä on kilpailukyky ja mitattavien tavoitteiden 
saavuttaminen. Menestys mitataan markkinaosuuksina ja uusien markkinoiden valtaamisena. 
Kilpailukykyinen hinnoittelu ja markkinajohtajuus ovat tärkeitä.  
 
Hierarkkinen kulttuuri on hyvin muodollinen ja strukturoitu työpaikka. On olemassa selvät säännöt 
ja ohjeet, jotka ohjaavat työskentelyä. Johtajat ovat hyviä koordinaattoreita ja organisoijia, ja he 
painottavat tehokkuutta (efficiency). Tärkeintä johtamisen näkökulmasta on varmistaa asioiden 
häiriötön toiminta. Organisaatiota yhdessä pitävä voima ovat muodolliset säännöt ja 
toimintapolitiikat. Pitkän aikavälin tavoitteena on varmistaa toiminnan vakaus, mikä turvaa 
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tehokkaan ja häiriöttömän työskentelyn sekä kustannustehokkuuden. Henkilöstöhallinto pyrkii 
luomaan toimintaympäristön, joka on ennustettava ja turvaa työpaikat.  
 
 
Kuva 4. Kilpailevien arvojen tehokkuutta kuvaava kognitiivinen viitekehys 
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Lähde: Quinn, (1988) ja Quinn et. al. (1982). 
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Buenger (1996) toteaa, että kilpailevien arvojen lähestymistavan arvot ovat olleet taustalla monissa 
organisaatioteorioissa, mutta niitä ei ole artikuloitu selvästi. Hän esittää yhteenvedon eräistä 
teoreettisista viitekehyksistä, jotka antavat tukea kilpailevien arvojen lähestymistavassa esitetylle 
neljälle arvokonstellaatiolle (taulukko 3). Esimerkiksi Parsons (1956) esitti, että organisaation on 
selviytyäkseen pystyttävä huolehtimaan neljästä tehtävästä tai funktiosta. Perrow (1961) katsoi, että 
kaikilla organisaatioilla oli neljä kriittistä tehtävää, joista niiden tuli suoriutua. Myös Grossin (1969) 
luokitus vahvistaa kilpailevien arvojen lähestymistavan yleistettävyyttä.  
 
 
Taulukko 3.  Kilpailevien arvojen teoreettinen perusta 
 
Arvot Sisäisen 

prosessin malli 
 

Rationaalinen 
päämäärähakuisuus

Inhimilliset 
voimavarat 
 

Avointen järjestelmien malli 

Quinn ja 
Rorbaugh  
(1983) 

Kontrolli ja 
suuntautuminen 
sisäänpäin, 
informaation 
johtaminen, 
kommunikaatio, 
pysyvyys. 
 

Kontrolli ja ulkoinen 
fokus, suunnittelu ja 
tuottavuus. 

Joustavuus ja 
suuntautuminen 
sisäänpäin, koheesio ja 
yhteishenki, 
henkilöstövoimavarojen 
kehittäminen. 

Joustavuus ja suuntautuminen 
ulospäin, kasvu, resurssien hankinta 
ja ulkoinen tuki. 

Parsons 
(1956) 

Integroiva 
funktio 
Organisaation 
keskenään 
erilaisten osien 
koossa pitäminen 
ja koordinointi. 
 

Päämäärän 
saavuttamisfunktio 
Muiden järjestelmien 
arvostamien 
tuotosten 
tuottaminen 

Säilyttämisen ja 
jännitteiden 
hallitsemisen funktio 
Organisaation ja sen 
jäsenten intressien 
tasapainottaminen. 
 

Sopeutumisen funktio 
muissa järjestelmissä tai (oman) 
järjestelmän osissa tapahtuviin 
muutoksiin vastaaminen. 

Perrow 
(1961) 

Organisaation 
sisäinen 
koordinointi 
Organisaatioiden 
jäsenten 
toiminnan 
koordinointi. 
 

Hyväksynnän 
varmistaminen 
Toiminnan 
legitimointi. 

Osaamisen 
organisointi 
Toiminnan kannalta 
tarpeellisen osaamisen 
hankinta ja motivointi. 

Inputin 
varmistaminen/koordinoituminen 
muiden organisaatioiden kanssa 
Asemoituminen ympäristöön, 
tarpeellinen toiminta ja kasvu ja 
toimintojen koordinointi muiden 
organisaatioiden kanssa. 
 

Gross 
(1969) 

Asioiden 
johtamisen 
päämäärä 
Kuka johtaa 
organisaatiota, 
miten konflikteja 
käsitellään ja 
miten toimintaa 
priorisoidaan ja 
miten tämä 
kommunikoidaan. 

Tuotos ja 
asemoituminen 
Yhteisön 
arvostamien 
tuotteiden, 
palveluiden tai 
osaamisen 
tuottaminen, mikä 
auttaa ylläpitämään 
organisaation aseman 
suhteessa muihin 
organisaatioihin. 

Motivaatiopää- 
määrä 
Organisaation jäsenten 
tyytyväisyyden 
ylläpitäminen ja 
lojaalisuus 
organisaatiota kohtaan. 

Sopeutumispäämäärä 
Organisaation tarve tulla toimeen 
ympäristönsä kanssa. 
 

 
Lähde: Buenger, et. al. (1996). 
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4.3 Kilpailevien arvojen lähestymistapa kontingenssiviitekehyksessä 
 
Voidaan ajatella, että organisaatiossa ihmisten arvot ovat muuttumattomia. Näin ei kuitenkaan 
näyttäisi olevan. Ulkoiset muutokset voivat saada aikaan arvostusten muuttumista. Organisaation 
johdon arvokonstellaatiot ovat ikään kuin se voima, joka määrittelee suunnan, johon yritysjohto 
kohdistaa mielenkiintonsa. Organisaation teknologia ja toimintaympäristö luovat puitteet ja antavat 
rajoja päätöksenteolle. Voidaan sanoa, että yhtäältä organisaation kokonaistilanne (situaatio) 
vaikuttaa johdon tapaan arvottaa erilaisia asioita ja vaihtoehtoja, ja toisaalta tehdyt päätökset ja 
valinnat puolestaan vaikuttavat organisaatioon ja siten sen situaatioon.  
 
Quinn (1983: 58–59) on sovittanut kilpailevien arvojen viitekehystä kontingenssilähestymistapaan 
tarkastelemalla organisaatioita elinkaarinäkökulmasta. Kulttuurisilla arvoilla on erilainen merkitys 
organisaatioiden kehityksen eri vaiheissa. Hän erottaa neljä eri kehitysvaihetta, joita ovat 
yrittäjämäisyys (entrepreneurial), kollektiivisuus (collectivity), formaalistaminen (formalization) ja 
täsmentäminen  (elaboration).  
 
Toimintaansa aloittavassa organisaatiossa (yrittäjyysvaihe) painottuvat avoimen järjestelmän 
tehokkuuskriteerit ja siten adhokraattinen kulttuuri. Organisaation menestyminen perustuu 
joustavuuteen, kasvuun, resurssien hankintaan ja ulkoisen tuen kehittymiseen. Organisaation on 
ylitettävä ”hengissä säilymisen kynnys”. Unelmointi ja yrittäjyys saavat organisaation liikkeelle.  
 
Toiminnan vakiintuessa (kollektiivinen vaihe) painottuvat klaanikulttuurin tehokkuuskriteerit. 
Myöhemmin toiminnan laajetessa (formalisaation vaihe) puolestaan korostuvat 
tehokkuuskriteereinä tekijät, jotka liittyvät rationaaliseen ja hierarkkiseen kulttuuriin. Neljännessä, 
täsmentämisen vaiheessa, organisaatio tutkii ympäristöä päämääränä uudistaa itseään ja/tai laajentaa 
toimintansa edelleen. Organisaatiossa tapahtuu paluuta vähemmän keskitettyyn rakenteeseen ja 
differentiaation ja integraation välillä syntyy tasapaino. Tässä vaiheessa organisaation kulttuurisessa 
konstellaatiossa kaikki osa-alueet ovat kehittyneitä, mutta adhokratia painottuu muita enemmän. 
 
Kilpailevien arvojen teoreettinen viitekehys tarjoaa myös toisenlaisen lähestymistavan 
henkilöstövoimavarojen johtamisen problematiikkaan.  Voidaan ajatella, että edellä esitetyn 
organisaation elinkaariajattelun lisäksi erityisesti johdon mielikuva siitä, minkälaisessa 
liiketoiminnassa organisaatio on mukana, määrittelee tapaa, millä organisaatiota muotoillaan. Johto 
voi mieltää toimialan edustavan alhaista teknologiaa, missä työ on rutiinia eikä työntekijöiltä 
edellytä koulutusta. Tällöin organisaation muotoilua rationaalis-hierarkkisten arvojen pohjalta 
voidaan pitää perusteltuna. Tällaiselle asennoitumiselle on luontevaa nähdä henkilöstö 
kustannustekijänä.  
 
Jos johto näkee, että toimiala on korkean teknologian toimintaa, missä innovatiivisuus on tärkeää, 
nähdään henkilöstö helpommin voimavarana. Kyseessä ovat kuitenkin lähinnä johdon mielikuvat. 
Myös niin sanotun alhaisen teknologian ja kustannustehokkuutta suosivan toimialan sisällä johto 
voi mieltää siinä piilevät innovaatiomahdollisuudet.  Kilpailevien arvojen paradoksi olisi tässä se, 
että riippumatta liiketoiminnan reaalisesta luonteesta, organisaatiossa nähdään yhtäältä kehittämisen 
potentiaalia ja toisaalta toiminnan riittävän valvonnan merkitys. Henkilöstövoimavarojen 
johtaminen on siten tämän näkemyksen mukaan toiminnan tehokuutta lisäävä tekijä, kun se on 
yhteensopiva organisaatiossa toimivien ihmisten mielikuvan kanssa siitä, mikä on liiketoiminnan 
luonne ja siihen soveltuva työjärjestelmä.  Joustavan tuotannon ja valtuuttavan johtamisen 
periaatteiden voidaan katsoa täyttävän juuri näitä vaatimuksia. Silloin, kun työntekijöillä on 
asianmukaisesti autonomiaa, he voivat sovittaa toimintansa työn vaatimuksiin parhaalla 
mahdollisella tavalla. 
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Kilpailevien arvojen viitekehystä on yhdistetty kontingenssinäkökulmaan myös empiirisessä 
tutkimuksessa. Panayotopoulou et al. (2003) tutkivat Kreikassa 104 yrityksen otoksessa niiden 
henkilöstöfunktion arvokonstellaatioiden ja yrityksen toiminnan tuloksellisuuden välisiä yhteyksiä. 
Voitiin todeta, että yritykset, jotka toimivat kompleksisiksi luokitelluissa ympäristöissä, painottivat 
sisäisen toiminnan vahvistamiseen liittyviä arvoja. Tämä vastasi tutkijoiden odotuksia, koska 
ajateltiin, että ulkoisen moninaisuuden hallitsemiseksi organisaatiossa pyrittiin lisäämään 
koordinaatiota, toiminnan seurantaa ja valvontaa. Tutkijat näkivät, että sisäisen koordinaation ja 
klaanikulttuurin arvostus viittasi siihen, että dynaamisessa ympäristössä tarvittiin kontrollin lisäksi 
hyvää keskinäistä kommunikaatiota. Tutkijat päätyivät siihen, että rationaalinen tavoitteellisuus oli 
kuitenkin välttämätön, vaikka ei riittävä ehto, organisaation toiminnan tuloksellisuudelle.  
 
Hierarkkisen ja klaanikulttuurin arvostus muutosympäristössä voidaan kuitenkin nähdä myös 
puolustautumisreaktiona. Esimerkiksi Buenger (1996: 570) toteaa, että telealan yritysten 
uudelleenjärjestelyjen yhteydessä on raportoitu, miten ne pyrkivät aluksi omaksumaan rationaalista 
tavoitteellisuutta ja sisäistä koordinaatiota vastauksena ulkoisen toimintaympäristön turbulenssiin ja 
resurssien niukkuuteen. Myöhemmin, kun yritykset olivat saavuttaneet riittävän 
kustannustehokkuuden ja tuottavuuden, voitiin arvokonstellaatiota laajentaa klaani- ja adhokratian 
alueille. Nämä ja eräät muut esimerkit, viittaavat hänen mukaansa siihen, että organisaatioiden 
arvokonstellaatioilla voi olla tiettyjä kehityskulkuja, jotka liittyvät ulkoisiin markkinatekijöihin. 
Panayotopouloun et al. (mt.) tutkimuksessa voitiin todeta, että organisaation koon ja 
hierarkkisuuden kasvaessa henkilöstöjohtamisen tehtäväksi muodostui toimia dynaamisena 
vastavoimana ja ylläpitää joustavuutta esimerkiksi huolehtimalla henkilöstönkoulutuksesta ja 
kehittämisestä klaanikulttuurin arvopohjan mukaisesti. Tällöin kulttuuriset arvot tukivat toiminnan 
tuloksellisuutta. Niissä yrityksissä, joissa henkilöstöfunktio meni mukaan hierarkkisten arvojen 
korostamiseen tällaisessa yrityksen linjajohdon hierarkkisuutta korostavassa kehitysvaiheessa, 
heikensi se tuloksellisuutta. Tätä voisi tulkita yleisemmin niin, että henkilöstöfunktiolla voi olla 
tärkeä tehtävä toimia linjajohdon tukena ja rinnalla niin, että erilaiset arvostukset tulevat otetuksi 
huomioon. 
 
Yleensä ottaen Panayotopouloun et al. (mt.) tulokset tukivat käsitystä, että henkilöstöjohtamisen 
arvojen ja liiketoimintastrategian välinen yhteys on toiminnan tehokkuuden kannalta tärkeä tekijä. 
Tutkijat toteavat, että tulokset antavat vahvaa tukea käsitykselle, että arvot, jotka korostavat 
joustavuutta ja innovatiivisuutta, liittyivät innovatiivisuutta korostavaan differentioivaan strategiaan 
kun taas hierarkkisten arvojen korostaminen liittyi kustannustehokkuuteen. Tutkimus tuki myös 
joustavan kyvykkyyden ideaa. Voitiin todeta, että differentioiva strategia yhdistyneenä 
joustavuuden arvostukseen tarvitsi tuekseen riittävästi kontrollia. Edelleen havaittiin, että, 
differentiaatiostrategia yhdistyneenä hierarkkisiin arvostuksiin korreloi negatiivisesti taloudelliseen 
tuloksellisuuteen. Tämä puoltaa käsitystä, että kulttuuristen arvojen ja liiketoimintastrategian 
yhteensopivuus on yrityksen taloudellisen tehokkuuden kannalta tärkeää.  
 
Buengerin (1996) jo aiemmin mainittu tutkimusryhmä selvitti sitä, miten ulkoinen 
toimintaympäristö ja teknologia vaikuttivat organisaation arvoihin ja sen rakenteeseen. He käyttivät 
Quinnin kilpailevien arvojen viitekehystä. Tutkimuksessa kohteena oli yhteensä yhdeksäntoista 
Yhdysvaltain armeijan yksikköä, joista seitsemän sijaitsi Euroopassa. Tutkimus tehtiin kyselynä ja 
siihen osallistui 520 upseeria.  
 
Aineisto analysoitiin käyttämällä LISREL – polkuanalyysimallia. Tutkimuksessa pystyttiin 
luomaan tilastollista aineistoa muokkaamalla malli, jossa löydettiin korrelatiivisia yhteyksiä 
ulkoisen toimintaympäristön, kilpailevien arvojen ja rakennemuuttujien välillä. Tämä malli ei 
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kuitenkaan vastannut tutkimuksen alussa esitettyjä hypoteeseja kaikilta osin. Kilpailevien arvojen 
osalta havaittiin, että rationaalinen tavoitteellisuus liittyi hierarkkisiin arvoihin tilastollisesti erittäin 
merkitsevästi ja hierarkkisista arvoista puolestaan johti polku adhokratiaan (p < 0.01) ja 
klaanikulttuuriin (p < 0,5). Lisäksi ilmeni, että klaanikulttuurin ja adhokratian arvot eivät olleet 
yhteydessä rakenteellisiin muuttujiin (vertikaalinen ja horisontaalinen koordinaatio). Ympäristön 
epävarmuudella ei myöskään ollut yhteyttä klaanikulttuurin arvoihin eikä resurssien niukkuus 
liittynyt hierarkkisiin arvoihin. Horisontaalinen ja vertikaalinen koordinaatio olivat myös 
yhteydessä toisiinsa, mitä oli vastoin alkuperäistä odotusta. Koulutustarpeet olivat suoraan 
yhteydessä rakenteellisiin muuttujiin, eikä arvoilla siten ollut välillistä vaikutusta tällä 
ulottuvuudella.  
 
Kilpailevien arvojen teoreettisen viitekehyksen näkökulmasta on merkittävää, että kaikki arvot 
korreloivat keskenään positiivisesti. Tämä oli vastoin otaksumaa, että arvot ovat keskenään 
rinnakkaisia ja toistensa vastakohtia. Tutkijat esittivät, että tämä saattoi olla otosspesifinen ilmiö. 
Hierarkkisten arvojen vahva korrelaatio kaikkiin muihin arvoihin oli yllättävää. Tutkijat tarjoavat 
tähän kahta erilaista selitystä. Yhtäältä voi olla niin, että armeija rauhan aikana korostaa 
tehokkuuden saavuttamista hierarkkisella koordinaatiolla. Sotilaallisen kriisin aikana muiden 
arvojen merkitys saattaisi kasvaa. Toinen mahdollinen selitys voisi liittyä vastaajien 
kokemusmaailmaan niin, että hierarkkisia arvoja korostettiin sen vuoksi, että niissä koettiin 
puutteita, kun taas muilla arvojen kuvaamilla alueilla oli saavutettu tyydyttävä tilanne. Buengerin et 
al. (mt.) tutkimustulosta voidaan pitää merkittävänä kriittisenä näkemyksenä kilpailevien arvojen 
viitekehyksen taustalla olevaa mallia kohtaan. Mutta heidän saamansa tulokset voivat olla myös 
otosspesifisiä, kuten tutkijat itse toteavat.  
 

4.4 Kilpailevien arvojen viitekehys organisaatioiden käytännön 
kehittämistyössä 
 
Human Resource Management (Spring 1993, vol. 32, no 1) julkaisi vuonna 1993 erikoisnumeron, 
missä esiteltiin tämän viitekehyksen soveltamista. Sitä on käytetty varsin laajasti erilaisissa 
julkishallinnon organisaatioissa ja yksityisissä yrityksissä. Hooijberg ja Petrock (mt.: 29–50) 
sovelsivat menetelmää kolmessa eri yrityksessä, joissa haluttiin saada aikaan kulttuurin muutosta. 
Kilpailevat arvot toimivat viitekehyksenä organisaatiokulttuurin diagnosoinnissa. He katsoivat, että 
tämän menetelmän etuna on muun muassa se, että siinä organisaation jäsenet saavat 
kulttuuriprofiilina havainnollisen kuvan oman työyhteisönsä vallitsevista arvoista. Kilpailevien 
arvojen menetelmä on ikään kuin kompassi, joka näyttää suunnan. Sen vahvuus on siinä, että se 
antaa organisaation jäsenille mahdollisuuden itse päättää niistä käytännön toimenpiteistä tai 
poluista, joilla asetettuihin päämääriin pyritään. Kilpailevien arvojen ulottuvuudet tarjosivat 
keskustelulle sellaiset puitteet, jotka jäsensivät asioiden käsittelyä ja varmistivat niiden riittävän 
monipuolisen tarkastelun.   
 
New Yorkin kaupungin henkilöstöhallinnossa kilpailevien arvojen lähestymistapaa käytettiin 
organisaation esimiesten ja johdon koulutuksen suunnittelussa (mt., Giek ja Lees, 1993: 9–28). 
Tällöin kilpailevien arvojen neljää ulottuvuutta käytettiin jäsentämään koulutustarpeita kulttuurin 
eri osa-alueilla. Kirjoittajat toteavat, että kilpailevien arvojen viitekehys tarjosi heidän 
organisaatiolleen hyvän viitekehyksen henkilöstön kehittämiselle. Erityisenä ansiona he pitivät sitä, 
että viitekehys on riittävän yleisellä tasolla, jolloin se tarjoaa yhteisen kielen ja yhdistää eri 
yksiköissä ja organisaatiotasoilla työskenteleviä esimiehiä. 
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Fordin autotehtailla kilpailevien arvojen viitekehystä käytettiin diagnostisena menetelmänä 
projektissa, jossa haluttiin lisätä työntekijöiden sitoutumista useassa yhtiön tehtaassa (McGraw, mt.: 
51–73). Tässä projektissa oli laajat tavoitteet ja siihen liittyi monia toimenpiteitä, joista 
kulttuuristen arvojen kanssa työskentely muodosti vain pienen, mutta kehittämisohjelman 
toteuttajien mielestä tärkeän osan. Tehtaiden henkilöstön muodostamat kehittämisryhmät (employee 
involvement steering committees) arvioivat oman yksikkönsä tilanteen kilpailevien arvojen 
viitekehyksestä käyttäen tähän tarkoitukseen erikseen laadittua instrumenttia. Kilpailevien arvojen 
mittarista todettiin, että se oli itsessään yksinkertainen, mutta sisälsi kuitenkin mahdollisuuden 
jäsentää organisaation arvoja tavalla, missä säilyi reaalimaailman moninaisuus. Viitekehys lisäsi 
henkilöstön edustajien ja yrityksen johdon yhteisymmärrystä siitä, että tuli löytää tasapaino 
erilaisten strategisten tavoitteiden välillä. Tärkeänä pidettiin, että henkilöstön edustajat ja kunkin 
tehtaan johto voivat arvioida organisaationsa nykytilan ja sen, mihin pitäisi pyrkiä. Tämän jälkeen 
voitiin yhdessä löytää näihin arvoihin perustuvat käytännön kehittämistoimenpiteet.  
 
Yrityksen ylimmän johdon edustaja Gilmour puki kilpailevien arvojen viestin puheeksi osuvasti 
kysymyksillä: ”Suurin pettymys on se, että joudutte poistumaan paikalta ilman, että olette saaneet 
mitään ihmeellistä parannuskeinoa. Jos meillä sellainen olisi, niin pitäisimme sen liikesalaisuutena. 
Haluatte tietää, kumpi on tärkeämpää, kustannukset vai laatu? Vastaus on kyllä. Kumpi on 
tärkeämpi, lyhyt vai pitkä aikaväli? Vastaus on kyllä. Kumpi on tärkeämpi, työtoiminta vai 
polttoainetalous? Vastaus on kyllä. Kummat ovat etusijalla, organisaation sisäiset vai ulkopuoliset 
asiat? Vastaus on kyllä.” Tällä yrityksen johto halusi viestiä työntekijöille koko organisaatiossa, 
ettei kukaan voinut enää pohtia vain omaa lähipiiriään. Fordin säilyminen kilpailukykyisenä 
edellytti, että jokainen organisaatiossa työskentelevä otti huomioon yhtä lailla kustannuksiin, 
laatuun kuin tuottavuuteen liittyvät arvot. (mt.: 65–66.)  
 
Ford-yhtymän johdon koulutusohjelmissa on sovellettu kilpailevien arvojen viitekehystä tavalla, 
missä pyrittiin lisäämään johdon ymmärrystä organisaation kulttuurista historiallisen kehityksen 
valossa. Johdon edustajat arvioivat varsin usein, että yhtiön toiminnan aloitusvaiheessa korostui 
rationaalinen tavoitteellisuus. Tämä ilmeni muun muassa siinä, että työnjohtajien ja esimiesten 
tehtävissä painottuivat työntekijöiden ohjaus ja valvonta. Taloushallinnon edustajilla oli usein 
käsitys, että alkuaikoina taloudellinen valvonta oli vähäistä. Jotkut esimiehistä näkivät, että uuden 
liukuhihnajärjestelmän luonti kuvasti innovatiivisuutta. Tiedämme, että työntekijöille liukuhihna 
tarkoitti kuitenkin siirtymistä yksitoikkoiseen toistotyöhön. Johtajien arviointien perusteella 
saadussa yhtiön alkuaikoja kuvaavassa tyyppiprofiilissa korostuivat rationaalinen tavoitteellisuus ja 
adhokratia. Tämä esimerkki osoittaa hyvin, miten tärkeä on se perspektiivi, mistä eri ihmiset ja 
ammattiryhmät asioita katselevat. Toisaalta on muistettava, että kulttuurinen profiili voi olla 
tehokas sellaisena kuin se ilmenee kussakin organisaation kehityshistoriallisessa vaiheessa ja siihen 
liittyvässä tilanteessa. Yhteensopivuutta tulee siten tarkastella aina suhteessa aikaan ja paikkaan. 
(Sendelbach, B., mt.: 75–99.) 
 
Rogers ja Hildebrandt (mt.: 121–142) ovat kehittäneet yritysjohdon kirjoitetun ja puhutun 
viestinnän analysointiin tarkoitetun instrumentin käyttäen apuna kilpailevien arvojen viitekehystä. 
Tutkijat toteavat, että retoriikassa aina kreikkalaisesta ja roomalaisesta puhetaidosta lähtien on 
pidetty tärkeänä ensinnäkin eetosta, missä korostuvat sellaiset klaanikulttuurin arvot kuten 
luottamus, avoimuus ja toisten ihmiset huomioiminen (discernment). Viestinnässä tarvittava paatos 
liittyy adhokratian alueelle sisältäen visioita, uskoa ihmisen mahdollisuuksiin vaikuttaa (power) ja 
tiedostaa asioita. Logos puolestaan edustaa viestin sisältämää kontrollia, loogisuutta, realismia ja 
päättäväisyyttä. Nämä ominaisuudet sijoittuvat kilpailevien arvojen kehikossa rationaalisen 
tavoitteellisuuden ja hierarkian (informaation hallinta) alueille. Dipadova ja Faerman (mt.: 143–
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147) ovat käyttäneet kilpailevien arvojen viitekehystä muun muassa tiimivalmennuksessa ja 
keskinäisen ymmärtämisen lisäämisessä organisaation eri tasoja edustavien johtajien kesken.  
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että kilpailevien arvojen viitekehystä on käytetty varsin laajasti 
erilaisissa yhteyksissä sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa käytännön 
kehittämistyössä. Tämän voidaan katsoa osoittavan, että sillä on käytännön toiminasta nousevaa 
face-validiteettia. 
 

4.5 Kulttuurin transformatiivinen muutos  
 
Schein (2001) toteaa, että jokainen organisaatio on osa sitä kulttuurista ympäristöä, missä se toimii. 
Organisaatioiden ja yritysten alakulttuurien lisäksi voidaan puhua myös yrityksiä yleisesti 
luonnehtivista kulttuurisista piirteistä (metakulttuuri). Näitä voivat olla esimerkiksi yrityksiin 
yleensä levinneet johtamisfilosofiat (ks. esim. Aaltio-Marjosola, 1991: 29–30). Mutta kukin 
organisaatio luo oman erityisen kulttuurinsa, mikä kehittyy osana organisaation kasvua. Schein 
(mt.) näkee, että nuoressa organisaatiossa luodaan uusi kulttuuri, minkä syntyyn vaikuttavat 
voimakkaasti organisaation perustajan henkilökohtaiset perusolettamukset ympäröivästä maailmasta 
ja käsitys ihmisestä. Schein omaksuu itse asiassa käsityksen, että kulttuuri on nuoressa alkavassa 
organisaatiossa selitettävä muuttuja kun taas kypsässä iässä olevassa organisaatiossa kulttuuri auttaa 
ymmärtämään siinä toimivien ihmisten tapaa jäsentää ympäristöään. 
 
Scheinin mukaan kulttuuri ja siihen liittyviä perusolettamuksia heijastavia arvoja ei aseteta 
kyseenalaiseksi ennen kuin jokin sisäinen tai ulkoinen tekijä pakottaa siihen. Usein tällaiseen 
tilanteeseen liittyy toiminnan tuloksellisuuden ongelmia ja jopa mahdollisesti konkurssin uhka. 
Schein puhuukin tässä yhteydessä organisaation eloonjäämisahdistuksesta mikä voi johtaa 
kulttuurin transformatiiviseen muutokseen tarvittavilta osin.  
 
Quinn (1998) on kuvannut muutosprosessia transformatiivisena kehänä. Siinä uuden omaksuminen 
kulkee aloitusvaiheesta epävarmuuden ja transformatiivisen vaiheen kautta uuden toiminnan 
vakiinnuttamiseen. Muutokseen lähteminen edellyttää organisaation jäsenen halua ja uskallusta 
ottaa riskiä. Uuden löytämiseen liittyy aina epävarmuutta ja intuitiivista uuden kokeilua, jolloin 
myös avautuu mahdollisuus luovaan oivallukseen. Näihin muutoksen alkuvaiheisiin liittyy 
epävarmuutta. Ellei tätä epävarmuuden vaihetta kyetä ratkaiseman onnistuneesti, voi kehitys 
pysähtyä alkuunsa.  
 
Transformatiivisessa vaiheessa ihminen asettaa piintyneet mielikuvansa tai uskomuksensa 
kyseenalaisiksi. Tätä voi verrata Kuhnin (1969) ajatukseen tieteellisistä paradigmoista, joiden 
kyseenalaistaminen voi johtaa tieteen kehityksen uuteen vaiheeseen. Transformatiivinen muutos 
edellyttää usein keskenään ristiriitaisten ajatusten tai toimintamallien yhdistämistä ihmisen mielessä 
uudella tavalla, jolloin aikaisemmin sovittamattomalta vaikuttanut ristiriita häviää. Luoville 
ihmisille on tunnusomaista kyky yhdistää vastakohtaisuuksia. Einstein esimerkiksi havaitsi, että 
putoava kappale ei voi olla lepotilassa siihen pisteeseen nähden, josta se putoaa, mutta se voi olla 
lepotilassa suhteessa toiseen putoavaan kappaleeseen. Tästä oivalluksesta kehittyi vähitellen 
suhteellisuusteoria. Transformatiivisessa muutoksessa on siten kyse mielen muutoksesta. Näemme 
maailman realiteetit uudella tavalla. Tämä puolestaan tekee mahdolliseksi sopeutua tai toimia 
entistä tehokkaammin ja joustavammin. Monet ihmiset tunnistavat tällaisen transformatiivisen 
psyykkistä energiaa vaativan luovan tilan. Muutoksen jälkeen tapahtuu vähitellen omaksuminen ja 
toiminnan automatisoituminen rutiiniksi. (Quinn, 1988.) 
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5 Talotekniikan toimiala 

5.1 Talotekniikkaklusteri 
 
Tässä käytetään hyväksi vuonna 1998 VTT Rakennustekniikan ja LVI-Keskusliiton julkaisemaa 
toimialaselvitystä talotekniikka-alasta. Vastaava selvitystä ei ole tehty myöhemmin. Talotekniikka 
on keskeinen osa rakennusalaa ja se toimii myös osana kiinteistöalaa. Talotekniikkaklusteri 
puolestaan on suurimmalta osaltaan osa kiinteistö- ja rakennusklusteria, mutta talotekniikan 
merkitys on tärkeä myös metalli-, energia-, tietoliikenne- ja hyvinvointiklustereissa. Talotekniikka 
on kansainvälistyneintä osaa suomalaisessa kiinteistö- ja rakennustoiminnassa. Käsite LVIS, jossa 
”LV” tarkoittaa putki-, ”I” ilmastointi- ja ”S” sähköalaa, viittaa kuitenkin laajempaan 
kokonaisuuteen kuin vain talotekniikkaan, koska sen tuotteista osa kuuluu muihin toimialoihin. 
Tässä tutkimuksessa käytetään kuitenkin käsitettä LVIS viittaamaan sähkö-, putki ja 
ilmastointiasennukseen uudisrakentamisessa, korjausrakentamisessa ja erilaisten kiinteistöjen 
automaatio- ja turvajärjestelmien asennukseen ja niihin liittyvään palvelutoimintaan.  Termien 
käyttö synonyymeinä tässä yhteydessä ei tuota käsitteellistä sekaannusta. Se vastaa myös 
Talotekniikka Oy:n sisäistä kielenkäyttöä, missä näitä käsitteitä käytettiin rinnakkaisina. Kuvassa 5 
on havainnollistettu talotekniikan toimialaa. 
 
Vuonna 1998 talotekniikkamarkkinoiden arvo oli noin 13 miljardia markkaa (2,2 mrd. €), mikä oli 
20 prosenttia koko talonrakennustuotannon arvosta. Talotekniikan merkitys on kasvanut 
rakentamisessa, koska uusi teknologia on tehnyt mahdolliseksi laajentaa palveluita ja erilaisten 
tuotteiden tarjontaa. Yhteiskunnan yleiset tavoitteet energiatalouden ja asumisviihtyvyyden 
lisäämiseksi ovat vaikuttamassa talotekniikkayritysten toimintaympäristöön ja teknologiaan.  
 
 
Kuva 5. Talotekniikkaklusteri 

Talotekniikka

-lämpö, vesi, viemäri
-ilmastointi
-sähkö, automaatio, turva

Urakointi

Teollisuus

Kauppa

Maahantuonti

Kunnossapito ja
huoltoKoulutus

Tutkimus ja
kehitys

Viranomais-
toiminta

Suunnittelu

 
 
Lähde: VTT Rakennustekniikka (1998). 
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Talotekninen urakointi/asennustyö muodostaa uudisrakentamisessa keskeisen toimialan 
taloteknisten järjestelmien saattamiseksi osaksi lopputuotetta kuluttajien käyttöön. 
Korjausrakentamisella on myös merkittävä asema urakointisektorilla. Taloteknisen urakoinnin arvo 
vuonna 1997 oli noin 1,6 mrd. €. Siitä viennin osuus oli noin 10 prosenttia. Poikkeuksena muista 
toimilaoista urakointisektori toimii pääasiassa kotimaan uudis- ja korjausrakentamisen syklien 
mukaan. Kansainvälistymisen mahdollisuudet perustuvat pitkälti projektiviennin lisäämiseen sekä 
toiminnan laajentamiseen yritysostoin. 
 
Talotekninen urakointi kattaa perinteisessä mielessä kaiken LVIS-asennustoiminnan sekä 
taloautomaatiosektorin, jonka painoarvo on kasvanut. Yritysnäkökulmasta talotekninen 
urakointisektori on erittäin laaja. Alaa hallitsevat toisaalta suuret konsernit, jotka kykenevät 
kokonaisvaltaisiin asennusurakoihin kattaen niin lämpö-, vesi- ja viemäröintityöt kuin myös 
sähköistykseen ja taloautomaatioon liittyvät kokonaisuudet. Toisaalta alalla toimii myös lukuisia 
pieniä asennusyrityksiä, joiden toiminta painottuu yksittäisten henkilöiden teettämiin 
pienimuotoisiin korjaustöihin sekä pienten erillisurakoiden hoitamiseen. Alalle tulo- ja 
poistumiskynnys sekä pääomavaatimukset ovat tunnetusti pieniä ja kotimarkkinoiden kysynnän 
kasvaessa alalle syntyy uusia yrittäjiä ja vastaavasti matalasuhdanteen aikana yrityskanta pienenee.  
 
Korjausrakentamisen merkitys talonrakennustuotannon vuositason volyymissä on keskeinen. 
Vuonna 1997 talonrakennustuotannon kokonaisarvo oli noin 9,1 mrd. €. Korjausrakentamisen osuus 
siitä oli noin 45 prosenttia. Nämä korjausrakentamisen vaikutukset ulottuvat myös 
talotekniikkatoimialalle ja erityisesti urakointiin. 
 
Työllistäjänä talotekninen urakointi on merkittävä. Ala tarjoaa erityisesti korkeasuhdanteen aikana 
työpaikkoja joko oman yritystoiminnan muodossa tai alalla toimivissa yrityksissä. Karkea 
nyrkkisääntö 1990-luvun loppupuolella oli, että noin 170 000 euron panostuksella talotekniikkaan 
tuotettiin noin 4 henkilötyövuotta kuten rakentamisessa yleensäkin. Vuonna 1997 talotekniikan 
piirissä työmailla työskenteli noin 20 000 putki-, ilmastointi- ja sähköasentajaa. 
Asuinrakentamisessa työskenteli noin 6000 asentajaa ja liike- ja teollisuusrakentamisessa noin 4500 
asentajaa.  
 
Taloteknisen urakoinnin työllistävä vaikutus oli vuonna 1997 noin 20 000 henkilötyövuotta. 
Korkeasuhdanteen vaikutukset heijastuvat urakointisektorille ammattitaitoisten talotekniikka-
asentajien kasvavana kysyntänä erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa.  
 
Taloteknisen urakoinnin näkökulmasta merkittävää on ollut taloteknisissä järjestelmissä tapahtuva 
muutos. Toimialan tulevaisuudennäkymiä kuvattiin (VTT, 1998) niin, että fyysisesti erillisistä 
taloteknisistä järjestelmistä tullaan siirtymään integroituihin järjestelmiin, joissa eri tehtäviä voidaan 
hoitaa yhteisillä komponenteilla ja järjestelmillä. Nähtiin, että esimerkiksi erilliset lämmitys- ja 
ilmanvaihtojärjestelmät voidaan tulevaisuudessa korvata energiataloudellisissa rakennuksissa 
yhdellä yhteisellä järjestelmällä. Teollisuuden ja urakoinnin keskeisiä teemoja olivatkin 
verkostoituminen ja tietotekniikan soveltaminen. Ranta (Helsingin Sanomat, 8.4.2004) toteaa, että 
taloteknisten verkkojen määrä, laatu ja ominaisuudet ovat muuttuneet viimeisen viidentoista vuoden 
aikana. Hän tuo esiin, että taloteknisten järjestelmien tulee olla yhteensopivia rakennusten 
kokonaisinfrastruktuuri kanssa. Mutta yhteensovittamisen esteenä voivat käytännössä olla 
ammattirajat, asenteet, normit ja piintyneet toimintatavat sekä kauppatavat. Esimerkiksi kilpailu 
estää panostamisen kehitykseen, sillä tärkein kilpailutekijä on hinta, ei laatu. Tämä kuvaa hyvin 
asennustoiminnassa vallitsevia käsityksiä. Työmaalla eri ammattiryhmät ja urakoitsijat pyrkivät 
omiin tavoitteisiinsa mahdollisimman kustannustehokkaasti, jolloin koko rakennustyömaan 
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koordinointi on vaikeaa. Talotekniikan toimialalle onkin tyypillistä työn jatkuva sovittaminen 
työmaalla yhteen eri toimijoiden kanssa, sekä kova hintakilpailu.  
 
Sitran suomalaisen yhteiskunnan toimintaympäristön muutoksia ja teollista tulevaisuutta 
kartoittavaan tutkimussarjaan liittyvässä teoksessa on kommentoitu myös rakennusalan yleistä 
toimintakulttuuria ja joustavan tuotannon periaatteita. Sen mukaan rakentaminen on perustunut 
monipuoliseen toimittajaverkostoon, ja se on luonteeltaan yksittäistuotantoa. Kuitenkin sitä on tehty 
sellaisella organisaatiolla ja tavoilla, jotka ovat olleet perinteisen massatuotannon toimintatapoja. 
Tämä ristiriita on johtanut luonnollisesti moniin tunnettuihin toiminta- ja laatuongelmiin. 
Systematisoimalla loppukokoonpanoa eli rakennuksen pystyttämistä ja kehittämällä 
toimittajaverkon hallintaa voidaan päästä kevyen tuotannon periaatteiden kautta 
massasovittamiseen, joka samanaikaisesti parantaisi laatua, vähentäisi kustannuksia sekä parantaisi 
toimintavarmuutta ja lisäisi asiakastyytyväisyyttä. (Ranta, 1994: 40.)  
 
Talotekniikkateollisuuden yrityksille ei ole tilastoitu omaa toimialaluokkaa. Siksi tässä 
tutkimuksessa käytetään LVI- ja sähköasennusalan yritysten toimialatilastojen yhdistelmää 
taloteknisen urakoinnin tunnuslukuina.  
 

5.2 Aikaisempia tutkimuksia talotekniikan alalta joustavan kyvykkyyden 
soveltamisesta 
 
Park tutkimusryhmineen (Park et. al., 2004) on mallintanut rakennusalan innovaatiotoimintaa 
systeemisenä kokonaisuutena. He toteavat, ettei rakennusala ole kovin innovatiivinen. Mutta sen ei 
tarvitse johtua siitä, että alan yritykset sinänsä olisivat vähemmän innovatiivisia kuin muut 
teollisuuden toimialat. Kysymys voi pikemmin liittyä toimialan organisointiin ja sen erityiseen 
teknologiaan, joka perustuu projektitoimintaan, missä henkilöstö on hajautuneena erillisille 
työmaille. Siten rakennusalan innovatiivisuuden esteenä voidaan nähdä vaikeus ottaa käyttöön 
uudisteita, koska toimialan yritysten ympäristö muodostuu työmaan monialaisesta verkostosta, jossa 
eri ryhmillä voi olla keskenään ristiriitaisia intressejä.  
 
Kehittämisen avainhenkilöitä rakennustyömaalla ovat projektin hoitajat tai -johtajat. Projektin 
johtajien asema on kriittinen, koska he hoitavat projektin rajafunktiota Siinä ominaisuudessa he 
kontrolloivat informaation kulkua projektista ulos- ja ulkoa sisäänpäin. He voivat joko edistää tai 
ehkäistä uudisteiden syntymistä ja käyttöönottoa. Projektin johtajat ovat verkostoteorian termejä 
käyttäen (vrt. esim. Barabasi, 2002) projektiorganisaation napoja, joihin tieto ja verkostosuhteet 
keskittyvät .  
 
Parkin tutkimus tehtiin Singaporessa. Siinä oli mukana yhteensä 32 projektipäällikköä ja 94 
projektin muuta jäsentä He työskentelivät 32 eri työmaalla. Tulosten mukaan projektitiimin koko ja 
urakan taloudellinen arvo korreloivat positiivisesti innovatiivisuuteen. Tällä ulottuvuudella 
tarkoitettiin tutkimuksessa sellaisia tekijöitä kuten työkalujen ja materiaalien asianmukaisuus, 
uusien rakennustapojen ja tekniikoiden sekä ideoiden ja ajatusten käyttö työn suunnittelussa, 
toteutuksessa ja johtamisessa. 
 
Korrelaatiotarkastelussa havaittiin, että työorganisaation innovatiivisuudella oli positiivinen yhteys 
siihen, miten projektihenkilöstö koki saavansa uudistuksille tukea ulkopuolta. Myös 
projektinhoitajan itsenäinen päätöksenteko ja tämän henkilökohtainen myönteinen asenne 
kehittämiseen liittyivät työmaan innovatiivisuuteen. Projektihenkilöstö arvioi myös, että työmaan 
innovatiivisuus yleensä ja projektin tehokkuus (performance) liittyivät toisiinsa. 

  



   46
 

 
Parkin esittämä systeeminen malli (System Dynamic Model, SD) havainnollistaa hyvin 
rakennusprojektia ja sen toimintaympäristöä kokonaisuutena. Kuvassa 6 esitetty malli on rakennettu 
nimenomaan kuvaamaan innovatiivisuuteen vaikuttavia vuorovaikutussuhteita.  
 
Kuten kuvasta 6 voidaan nähdä, innovatiivisuuden ajatellaan lähtevän liikkeelle silloin, kun projekti 
syystä tai toisesta ei toteudu suunnitellulla tavalla. Kuvassa tämä ajateltu suorituksen tavoitetaso on 
oikealla, mistä innovaatioprosessin ajatellaan lähtevän liikkeelle. Tämä noudattaa 
kontingenssilähestymistavan periaatetta, jonka mukaan yhteensopivuuden riittävän suuri puute 
johtaa yritysjohdon toimenpiteisiin, ellei ole olemassa tekijöitä, jotka peittävät muutostarpeen tai 
ehkäisevät korjaavat toimenpiteet (vrt. esim. Donaldsonin, 2003). Systeemisessä mallissa projektin 
alisuoriutuminen voi johtaa joko projektinpäällikön tai projektiryhmän toimenpiteisiin. 
Molemmissa tapauksissa projektipäällikkö on kuitenkin avainasemassa. Systeemimallissa tulee nyt 
mukaan projektin johtajan persoonallisuus ja hänen asennoitumisensa.  Zaleznik (2004) on esittänyt 
vastaavan ajatuksen siitä, että johtajat voidaan jakaa managereihin, jotka ovat asioiden johtajia, ja 
leadereihin, jotka puolestaan ovat suuntautuneet ihmisten ja muutoksen johtamiseen. Nämä 
johtajatyypit eroavat toisistaan henkilöhistorialtaan, motivaatioltaan ja persoonallisilta 
ominaisuuksiltaan. Managereita voidaan kutsua ”kerran syntyneiksi” (once born). Heille päämäärät 
ja tavoitteet tulevat itsen ulkopuolelta ja heidän suhteensa niihin on enemmän ulkokohtainen, jopa 
passiivinen. Managereille on tyypillistä pyrkimys säilyttää olemassa olevat rakenteet ja järjestelmät. 
Kilpailevien arvojen näkökulmasta managerit viihtyvät paremmin hierarkkisessa kulttuurissa. 
Leaderit taas ovat ”kahdesti syntyneitä” (twice born). Heidän henkilöhistoriaansa sisältyy sellaisia 
kokemuksia, jotka vaikuttavat heidän suhtautumiseensa ympäröivään realiteettiin. He toimivat 
managereita intuitiivisemmin ja samastuvat henkilökohtaisesti tavoitteisiin ja pyrkivät samaan 
aikaan muutoksia. Kilpailevien arvojen konstellaatiossa leaderit edustavat selvästi innovaattoreita. 
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Kuva 6. Rakennusprojektin tilannetekijöiden vaikutus innovaatioprosessiin 
 

PJ:n suhde
kehittämiseen

Innovatiivisuus

Tekninen
kompetenssi

Projektin
alisuoriutuminen

Suorituksen
tavoiteso

Innovatiivisuuden
aste

Uudisteiden
maastouttaminen

ideointi

Projektihenkilöstön
innovointi

Projektihenkilöstö-
vetoinen motivaatio

Tuki

Resurssit

Mahdollisuudet/
tilaisuudet tehdä
uudisteita

Projektin 
kompleksisuus

Uudet
ongelmat

Aliurakointi

Projektin
koko

Henkilöstön
määrä

Henkilöstön
pätevyys

Resurssit Tuki
PJ:n
Itsenäinen
päätöksenteko

Osaaminen

Kokemus Koulutus

Riskinotto

Omistajien
tuki

PJ-vetoinen
motivaatio

 
Lähde: Park  et al., (2004), mukaillen. 
 
 
Työmaan tasolla ovat mukana inhimillisten tekijöiden lisäksi monet rakenteelliset ja teknologiaan 
liittyvät muuttujat kuten projektin koko, henkilöstön osaaminen ja aliurakoitsijoiden käyttö, jotka 
vaikuttavat työmaan muotoiluun ja siten työjärjestelmään. Parkin työmaan systeeminen malli 
voidaan nähdä myös niin, että innovatiivinen työmaa edustaa toimintaperiaatteiltaan korkean 
sitoutumisen ja tuottavuuden työjärjestelmää.  
 
Suomessa Valta (1996) on väitöskirjassaan käsitellyt joustavan tuotannon soveltamista 
korjausrakentamisen työmaalla. Hän rakensi teoreettisen tarkastelun perusteella mallin, joka olisi 
tehokkaampi kuin siihen asti tyypillinen uudisrakentamisessa käytetty linjaorganisaatioajatteluun 
pohjautuva toimintatapa. Tutkimuksessa selvitettiin aluksi rakentamiseen liittyviä yleisimpiä 
ongelmia. Sekä esimiehet että työntekijät näkivät, että ongelmat liittyivät useimmiten huonoon 
suunnitteluun, tilan ahtauteen, materiaalitoimituksiin, yhteistyövaikeuksiin, kireisiin aikatauluihin, 
tiedon puutteeseen, myöhästymisiin (toisten työn valmistumisen odottaminen, 
materiaalitoimitukset), eri ammattiryhmien työnjakoon, pölyyn, tiedonkulun pullonkauloihin, työn 
viimeistelyyn ja työmaan siisteyteen. Nämä ongelmat ovat samoja, joita kohdattiin Talotekniikka 
Oy:n kehittämisohjelmassa.  
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Valta toteaa, että rakennusala, ja erityisesti korjausrakentaminen, on keskimäärin muuhun 
teollisuuteen verrattuna huomattavan työvoimavaltaista. Siksi joustavan työnteon mallit näyttäisivät 
sopivan siihen hyvin. Joustavan tuotannon etuja olisivat muun muassa käsityöteollisuudelle 
tyypillisen joustavuuden ja massatuotannolle ominaisen tehokkuuden yhdistyminen. Kuitenkin 
yrityksillä on ollut vaikeuksia toteuttaa tällaisia muutoksia. Valta esittää, että syynä tähän ovat 
muun muassa perinteiset asenteet, yhteistyön vaikeudet, työehtosopimukset ja ammatilliset 
hierarkkiset rajat. Alan työehtosopimukset ovat vahvistaneet näitä perinteitä. (Mt.: 57.)  
 
Korjaustyömaan organisointiin vaikuttaa työmaan tyyppi. Kyseessä voi olla asunto-, rivitalo-, liike- 
tai teollisuusrakennus. Ne poikkeavat toisistaan muun muassa sen suhteen, miten paljon työssä on 
samanlaisena toistuvia työaiheita ja kohteita. Rakentamiselle asetetaan myös erilaisia 
aikatauluvaatimuksia. Mikäli rakennuskohteessa on asukkaita tai liiketoimintaa, tulee rakentaminen 
sovittaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Valta katsoi, että monialaisia tiimejä voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti asuntorakentamisessa, mutta vaativammissa korjausrakennuskohteissa taas 
ammatillisesti eriytyneet työryhmät voisivat olla tehokkaampia. Rakennustyömailla on myös 
erilaisia työkohteita, joissa tarvitaan ammattityöntekijöitä. Esimerkiksi sähköasennustöissä 
lainsäädäntö edellyttää työntekijältä ammatillista pätevyyttä. 
 
Tutkimuksessa mallia sovellettiin kahdella asuntorakentamisen korjaustyömaalla, joilla 
muodostettiin joustavasti työskenteleviä ryhmiä korjausrakentajasta (kirvesmies, rakennusmies, 
muurari) ja sähkö-, putki- tai ilmastointiasentajasta (erikoisammattityöntekijä) niin sanotun 
aluekorjausrakentamisen periaatteen (space-rebuilding principle) mukaan. Korjausrakentaja oli 
pääsääntöisesti pääurakoitsijan ja erikoisammattityöntekijä aliurakoitsijan palveluksessa. Voitiin 
todeta, että joustavan työryhmätyöskentelyn tuloksena saatiin parannusta työn laadussa, 
kustannustehokkuudessa ja rakennustyön läpimenoajassa. Lisäksi todettiin, että pääurakoitsijan ja 
työmaalla toimivien ali- ja sivu-urakoitsijoiden välisessä yhteistyössä on vielä paljon 
kehittämismahdollisuuksia ajatellen työn joustavaa organisointia. 
 
Suomessa on saatu muitakin kokemuksia monialaisten tiimien käytöstä joillakin rakennustyömailla. 
Eräs pienyritys käytti onnistuneesti lyhyissä kahdesta kuuteen viikkoon kestäneissä projekteissa 
työpareja. Työntekijät tekivät kaiken sellaisen työn itse, mihin ei vaadittu erityistä lupaa kuten 
sähkö-, putki- ja ilmastointiasennukset. Tuloksena projekteissa saatiin tulosparannusta 
kokonaiskustannuksissa noin 30 prosenttia verrattuna aikaisempaan työn organisointitapaan. Näissä 
monialatiimeissä työnjohtaja kävi päivittäin työmaalla ja hänen varsinaisena tehtävänään oli muun 
muassa osallistua työjärjestelyjen organisointiin ja materiaalien tilaaminen. Vastaavia myönteisiä 
kokemuksia tämä yritys oli saanut myös suuremmilla työmailla. Niillä työnjohtaja oli kuitenkin 
pysyvästi työmaalla. Monialaiset joustavat tiimit tai työryhmät eivät ole kuitenkaan vakiinnuttaneet 
asemaansa rakennusalalla. Tähän on vaikuttanut muun muassa työmarkkinajärjestöjen asenne. 
(Valta, 1996: 50–51.) 
 
Ruotsissa, missä korjausrakentamisella on pitempi historia kuin Suomessa, monialatiimejä on 
kokeiltu aikaisemmin. Siellä saatujen kokemusten mukaan ne yritykset, jotka ovat käyttäneet 
monialaisia työtehtäviä tekeviä tiimejä, ovat voittaneet tarjouskilpailuja useammin kuin yritykset, 
joiden työntekijät olivat vain oman ammattialansa osaajia. Monialaisten tiimien käytöllä on voitu 
alentaa rakennusprojektien kokonaiskustannuksia. Ruotsissa tehdyissä monialatiimikokeiluissa on 
käytetty niin sanottua 3T – periaatetta (totaltidstänkande). Nopeuttaakseen ja edistääkseen työn 
kulkua työntekijät ovat olleet valmiita laajentamaan työtehtäviään työmaalla. Onnistumisen 
kannalta on kuitenkin osoittautunut tärkeäksi, että työntekijöille informoidaan riittävästi kokeiluista 
ja uusista käytänteistä. Myös Ruotsissa saatujen kokemusten mukaan rakennusalalla monialaisten 
tiimien ja työtehtävien laajentamisen maastouttamisen esteenä ovat olleet eri ammattiryhmien 

  



   49
 

väliset tiukat rajat, jotka vaikuttavat pienissäkin projekteissa, koska niissä on mukana monia eri 
ammattiryhmiä. Norjassa saatujen kokemusten mukaan uudisrakentamisessa työnjohtajalla on 
keskeinen rooli työn sujuvuuden kannalta. (Valta, 1996: 51–52.) 
 
Työmaan esimiestoimintaa on tutkinut myös Hyttinen (1994). Hän kuvaa keskimääräisen 
työnjohtajan seuraavaan tapaan. Työnjohtaja käytti suurimman osan ajastaan yksintyöskentelyyn. 
Vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa käsiteltiin eniten tilannekohtaisia ongelmia, annettiin 
ohjeita ja seurattiin suorituksia. Heidän ihmiskäsityksenä oli tutkijan mukaan varsin yksiulotteinen 
eikä viestinnässä otettu huomioon vastaanottajaa. Paineen alla esimies tyypillisesti vetäytyi 
vuorovaikutustilanteesta ja siirtyi seuraamaan toimintaa sivusta. Verrattuna amerikkalaiseen 
vakuutustoimiston ja suomalaisen viraston esimieheen työnjohtaja suhtautui työntekijään 
kokonaisvaltaisemmin ja tasavertaisemmin. Työssään onnistuneet esimiehet asettivat työntekijöille 
sopivassa määrin tavoitteita, he olivat yhteistyöhakuisia, antoivat palautetta ja käsittelivät myös 
omaa toimintaansa muiden kanssa. Onnistunut esimiestoiminta liittyi myös parempaan 
työturvallisuuteen työmaalla ja kustannustulokseen. Esimiestyön näkökulmasta rakennustyömaa on 
ympäristönä dynaaminen verkosto, jossa työtapaturmien vaara on jatkuvasti läsnä. Työ on fyysistä 
ja usein työskentely tapahtuu säiden armoilla, työhygienia ja ergonomiset olot ovat monasti 
puutteellisia ja työhön liittyy aikapaineita. Rakennustyömaalla kohtaavat monet eri alojen 
työntekijät ja ammattimiehet, jotka edustavat eri yrityksiä. Projektinhoitajien näkökulmasta 
työnjohdollisten tehtävien lisäksi on tärkeää hoitaa tiedonvälitystä työmaan johdon (pääurakoitsijan 
edustaja) ja oman työryhmän välillä sekä huolehtia, että kaikki osapuolet täyttävät velvollisuutensa 
sopimusten mukaan.  
 
Aikaisemmat tutkimukset ja käytännön kehittämistyöstä saadut kokemukset viittaavat siihen, että 
taloteknisessä rakennustoiminnassa on voitu lisästä työn sujuvuutta ja läpimenoaikoja, ja siten työn 
tehokkuutta, erityisesti pienissä, pääasiassa korjausrakentamiseen liittyvissä projekteissa. 
Kirjallisuuden ja käytännön kokemusten perusteella voidaan päätellä, että työvoimavaltaisella 
rakennusalalla ja talotekniikassa on laajasti mahdollisuuksia parantaa työn sujuvuutta ja laatua 
organisoimalla työtä uudella tavalla.  
 

6 Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmien valinta 

6.1 Tutkimusongelma 
 
Tämä tutkimus liittyi Talotekniikka Oy:n kehittämisohjelmaan. Kehittämishankkeesta on julkaistu 
useita tutkimusraportteja (Miettinen et al., 1994, 1995a, 1995b, 2002, 2003; Viinisalo 1995, 2001; 
Viinisalo et al., 1995 ), joissa tutkimusongelmaa on lähestytty eri näkökulmista. Niissä on saatu 
viitteitä siitä, että organisaation arvoilla ja valtuuttavalla johtamisfilosofialla on vaikutusta 
toiminnan tuloksellisuuteen. Tässä tutkimuksessa paneuduttiin tarkemmin tähän kysymykseen 
käyttämällä hyväksi myös pitkää seuranta-aikaa. Lähtökohtana oli ajatus, että Talotekniikka Oy:n 
johdon virallisesti omaksuman uuden johtamisfilosofian taustalla oli viime kädessä implisiittisenä 
olettamus, että perinteistä työjärjestelmää toteuttavana se oli kontingenssiajattelun mukaisesti kvasi-
yhteensopivassa tilassa. Uuden valtuuttavan johtamistavan ja joustavan tuotannon mukaisen 
työprosessien käyttöönoton ajateltiin tuovan pysyvää kilpailuetua työvoimavaltaisella toimialalla.  
 
Tutkimuksessa lähdettiin siitä olettamuksesta, että organisaation arvot ja siihen liittyen valtuuttava 
johtamistapa vaikuttavat organisaation tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. Organisaatiokulttuuri 
nähtiin primus motorina. Tutkimusongelmaa on havainnollistettu kuvassa 7.  
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Kuva 7. Organisaation työjärjestelmän ja arvojen hypoteettinen yhteys toiminnan tuloksellisuuteen 
 
 
 

Perinteinen +
rationaalis-hierarkkinen
arvokonstellaatio

Valtuuttava johtaminen
+ laaja 
tasainen arvokonstellaatio

Puolustautuva/
kustannustehokkuus

Innovatiivisuus,
kasvu

Työjärjestelmä ja
arvot

Tuotantostrategia/
kilpailuetu

Paranee

Haavoittuva

Toiminnan tulos/
kilpailukyky

Yhteensopivuus

Yhteensopivuus/
kvasi-yhteensopivuus

= Väylä innovatiiviseen ja ylivoimaisen osaamisen tuomaan kilpailuetuun

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutkimuksen kohteena oli Talotekniikka Oy:n muutosprosessi, jonka päämääränä oli maastouttaa 
uusi henkilöstövoimavarainen johtamisfilosofia. Tässä tutkimuksessa keskiössä olivat seuraavat 
kysymykset ja hypoteesit.  
 

1) Oletuksena oli, että organisaatio, jossa otetaan tasapainoisesti huomioon yhtäältä 
toiminnan tavoitteet ja päämäärät (perustehtävä), henkilöstön osallistuminen, 
sitoutuminen ja yhteishenki sekä toisaalta innovatiivisuus ja ulkoisista resursseista 
huolehtiminen unohtamatta työprosessien riittävää koordinointia, pystyy ottamaan 
käyttöön ja hyödyntämään sellaisia työjärjestelmän käytänteitä, jotka parantavat 
operatiivisen toiminnan tuloksellisuutta ja siten kilpailukykyä. Tällaista organisaatiota 
voidaan sanoa joustavasti kyvykkääksi, koska sillä on valmiuksia sopeuttaa toimintansa 
joustavasti toimintaympäristön edellyttämiin muutoksiin. 
 
Henkilöstövoimavarojen osallistava ja valtuuttava johtaminen sekä siihen liittyvä 
työjärjestelmä, jossa toteutuvat korkean tuottavuuden periaatteet, on keskeinen osa 
joustavaa kyvykkyyttä. Tässä tutkimuksessa luvussa 3.3 esitettyyn valtuuttavan 
johtamisen ideaan sisältyy ajatus, että sen aito toteutuminen edellyttää, että kaikki 
elementit (suunta, tuki ja autonomia) ovat samanaikaisesti riittävästi edustettuna 
(multiplikatiivinen yhteys). Tässä tutkimuksessa oletuksena oli, että edellä esitetyt 
valtuuttavan johtamisen elementit muodostavat joustavan kyvykkyyden ytimen, mihin 
todellinen tuloksentekokyky perustuu. 
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2) Organisaatiossa voidaan erottaa asiat joita käytännössä pidetään tärkeinä ja joita 
arvostetaan ja ihmisten käsitykset siitä, mitä pitäisi arvostaa. Tämä näkemysten ero antaa 
tietoa siitä, minkälaisia asioita organisaatiossa työskentelevien mielestä pitäisi kehittää. 
Voidaan ajatella, että milloin vallitsevan ja tavoiteltavan tilan välinen ero on pieni, 
organisaation arvokonstellaatio ja siihen liittyvä työjärjestelmä tukee tehokasta 
toimintaa. Milloin vallitsevan ja tavoiteltavan tilan välinen jännite on suuri, 
organisaation arvopohjan ja työjärjestelmän piirteiden ei nähdä tukevan tuloksellista 
työtoimintaa.  
 

3) Joustavasti kyvykkäässä organisaatiossa myös johto ja henkilöstö jakavat riittävässä 
määrin laajan ja joustavan arvopohjan. Tämä yhteinen näkemys on voimavara, joka 
auttaa organisaatiota vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.  
 
Tässä tutkimuksessa johdon käsityksiä organisaation arvokonstellaatiosta selvitettiin 
pääasiassa tutkimuksen alussa. Ajatuksena oli, että johdon ja henkilöstön yhtenäinen 
käsitys vallitsevasta tilanteesta ja kehittämistarpeista parantaisi organisaation 
mahdollisuuksia uudistua ja ottaa käyttöön tuottavampia ja tehokkaampia työkäytänteitä. 
 

4) Talotekniikka Oy oli yhtä aikaa sekä vanha että aloittava yritys. Yrityksen johto ja 
henkilöstö kokivat olevansa aloittamassa uutta yritystoimintaa. Organisaatioiden 
elinkaariajattelussa toimintansa alkavassa yrityksessä adhokraattisten kulttuuristen 
arvojen on ajateltu olevan tärkeällä sijalla kehitettäessä uutta toimintaa.  
 
Tässä tutkimuksessa olettamuksena oli, että uuden johtamisfilosofian onnistuneeseen 
toteuttamiseen yhdistyi sellainen kasvusuuntaukseen liittyvä kulttuuristen arvojen 
konstellaatio, missä korostuvat innovatiivisuus, joustavuus ja ulkoisen tuen 
hankkiminen. 
 

5) Tutkimuksessa oli mahdollisuus tarkastella myös erilaisten arvokonstellaatioiden 
yhteyttä tässä käytettyihin taloudellista tuloksellisuutta kuvaaviin mittareihin. 
Käytännön elämän ja kulttuuristen arvojen määritelmien perusteella voitaisiin ajatella, 
että organisaation liiketoiminnan kasvua kuvaava laskutus on yhteydessä ulkoiseen 
toimintaympäristöön suuntautuvan arvopohjan kanssa. Toisaalta enemmän työtoiminnan 
tehokkuutta mittaavien tunnuslukujen (laskutus/henkilöstö ja laatukustannukset) 
voitaisiin ajatella liittyvän organisaation sisäisen toiminnan koordinoinnin arvostamiseen 
(hierarkkinen kulttuuri). 

 
6) Tavoitteena oli myös saada systemaattisia havaintoja, miksi organisaation johdon 

tavoittelemaa muutosta kohti valtuuttavaa johtamisfilosofiaa tapahtui tai miksi sitä ei 
tapahtunut? Tämä voi auttaa ymmärtämään, miksi korkean tuottavuuden työjärjestelmät 
eivät ole yleistyneet, vaikka niiden ajatellaan liittyvän parempaan tuottavuuteen ja 
tehokkuuteen (esim. Capelli, 1999; Pfeffer, 1990). 

 
7) Tutkimuksessa oli mahdollisuus saada kuvaa myös siitä, toimiiko pääasiassa 

amerikkalaisessa toimintaympäristössä kehitetty kilpailevien arvojen viitekehys ja siihen 
liittyvä tutkimusinstrumentti suomalaisessa kulttuuriympäristössä?  
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6.2 Tutkimusmenetelmät  

6.2.1 Tapaustutkimus ja kilpailevien arvojen mittari 
 
Tapaustutkimus voidaan määritellä empiiriseksi tutkimukseksi, jossa kohteena on jokin 
ajankohtainen luonnollisessa ympäristössään oleva ilmiö. Tutkittava ilmiö voi olla yksilö tai 
organisaatio tahi jokin prosessi kuten organisaation muutosprosessin kuvaus. Tämän tutkimuksen 
ongelmanasettelun näkökulmasta tapaustutkimusta voidaan perustella esimerkiksi Yinin (1990: 23) 
esittämillä näkökohdilla. Tapaustutkimus soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa tutkittavaa ilmiötä ei 
voida rajata selvästi erilleen omasta luonnollisesta ympäristöstään. Lisäksi tutkimuksessa kerätään 
tietoa ilmiöstä käyttämällä monia eri lähteitä. Tutkimusstrategiana tapaustutkimus soveltuu 
parhaiten sellaisissa tilanteissa, joissa tutkija on kiinnostunut siitä, miten tai miksi jokin ilmiö 
tapahtuu, mutta hänellä ei ole mahdollisuutta kontrolloida ilmiötä ja sen esiintymistä kokeellisessa 
tutkimuksessa käytetyllä tavalla. Tutkimusstrategiana tapaustutkimusta voidaan pitää osuvana 
tutkittaessa inhimillisiä järjestelmiä. Esimerkiksi Rauhala (1978) ja Wilenius (1976) esittävät, että 
kokeellinen asetelma yleensä yksinkertaistaa liiaksi ihmisen osana omaa luonnollista ympäristöään. 
Voidaan myös sanoa, että kokeellinen asetelma ja siihen liittyvä observointi itsessään vaikuttavat 
ihmisen käyttäytymiseen. Tapaustutkimuksessa pyritään välttämään edellä esitettyjä inhimillisten 
järjestelmien tutkimukseen liittyviä ongelmia.  
 
Tapaustutkimusta on arvosteltu siitä, että niissä tutkijan ennakkoasenteet (esiymmärrys) vaikuttavat 
kysymyksen asetteluun ja tulosten tulkintaan tavalla, mikä ei täytä tieteelliselle tutkimukselle 
asetettavia objektiivisuusvaatimuksia. Toisaalta tähän kritiikkiin on vastattu, että myös 
kokeellisessa tutkimuksessa tutkijan esiymmärrys vaikuttaa hänen kysymyksenasetteluunsa. 
Tapaustutkimusten perusteella voidaan tehdä yleistyksiä vastaavalla tavalla kuin yksittäisten 
kokeellisten tutkimusten perusteella. Kokeellisessa tutkimuksessa yleistykset perustuvat useiden 
erillisten koeasetelmien perusteella kumuloituvaan tietoon. Vastaavasti tapaustutkimuksessa 
voidaan kerryttää tietoa useiden tapausten valossa (esimerkiksi multiple-case menetelmä). 
Yksittäisten tapausten perusteella tehtävät yleistykset ovat luonteeltaan teoreettisiin väittämiin 
liittyviä hypoteeseja samalla tavalla kuin kokeellisessa tutkimuksessa. Tutkijan tehtävänä on 
laajentaa ja yleistää teoreettista ymmärtämystä (analytic generalization).  Siten tapaustutkimusta ei 
voida verrata tilastollisen tutkimuksen otokseen, minkä pohjalta tehdään populaatioon liittyviä 
tilastollisia yleistyksiä. (Yin, 1990: 21–22.) Tässä käytetään multiple-case asetelmaa, joka tarjoaa 
mahdollisuuden kiinnittää huomiota  myös siihen, minkälaisia yhtäläisyyksiä ja toisaalta eroja 
tarkasteltavissa tapauksissa ilmenee. Tämä voi auttaa löytämään yleisiä säännönmukaisuuksia.  
 
Niinistön (1983) mukaan tulkinnallisessa hermeneuttisessa tutkimusperinteessä tutkimusongelmaa 
lähestytään ilman, että ennakkoon esitetään teoriasta lähteviä hypoteeseja. Tutkittavaa ilmiötä 
tarkastellaan sen omista lähtökohdista käsin. Tutkimusaineisto on itse asiassa hypoteesien ja 
tulkinnan lähde. Tällöin ajatellaan, että tutkimusaineistosta itsestään nousevat ne merkittävät 
kysymykset, joita tutkija pyrkii ymmärtämään osana kokonaisuutta. Tämä merkitsee, että tutkijan 
tulisi olla avoin ja ymmärtävä.  
 
Inhimillisiä järjestelmiä tutkittaessa on vaarana, että tehdään liian yksinkertaistavia yleistyksiä, 
jotka saattavat johtaa pikemmin harhaan kuin olla avuksi toiminnan ymmärtämisessä. 
Tulkinnallisessa tutkimuksessa pyritään löytämään yleistyksiä, mutta ne eivät ole luonnonlain 
omaisia ehdottomia ja pysyviä. Voidaan sanoa, että ihmisen toimintaa kuvaavat lainomaisuudet 
eivät päde aina ja kaikissa olosuhteissa, vaan ne riippuvat tilanteesta ja niissä toimivista ihmisistä. 
Ihmiselle on myös mahdollista tiedostamisen myötä käyttää hyväkseen ainakin joitakin yleisiä 
säännönmukaisuuksia tai ”lakeja”, mutta myös rikkoa niitä tai olla välittämättä niistä. Tutkijan rooli 
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on myös erilainen. Tulkinnallisessa lähestymistavassa tutkija ei voi valita vapaasti käyttämäänsä 
käsitejärjestelmää. Hän ei ole neutraali, vaan osallistuu tutkittavan sosiaalisen järjestelmän 
toimintaan käyttämällä esimerkiksi strukturoimattomia haastatteluja ja luonnollisia keskusteluja. 
Siinä muuttuvat sekä tutkija itse että tutkittava sosiaalinen järjestelmä. Tässä tutkimuksessa on 
tapaustutkimusmenetelmän yhteydessä käytetty kilpailevien arvojen instrumenttia, ja siten pyritty 
yhdistämään sekä perinteistä psykometristä että laadullista hermeneuttista tulkitsevaa 
tutkimusmenetelmää. Tapaustutkimus tutkimusstrategiana ei ota itsessään kantaa menetelmällisiin 
kysymyksiin, mutta siihen on usein yhdistetty laadullinen tutkimusote. 
 
Hermeneuttisessa ajattelussa tutkija käy ikään kuin vuoropuhelua tutkittavan ilmiön kanssa ja 
sovittaa yhteen oman esiymmärryksensä tai ennakkokäsityksensä saamiensa havaintojen kanssa. 
Nämä ennakkokäsitykset ilmenevät tutkijan esittämissä kysymyksissä tai hypoteeseissa. 
Tapaustutkimus soveltuu erityisen hyvin tilanteisiin, joissa tutkija on kiinnostunut ”miksi” tai 
”miten” kysymyksistä (Yin, 1990). Yksittäisiä tapauksia pyritään sitten ymmärtämään osana 
kokonaisuutta ja teoreettista viitekehystä. Tutkija tekee osana niin sanottua hermeneuttista 
tulkitsevaa kehää7 pikatulkintoja (Gadamer, 2004), ja etenee siten kohti laajempaa ymmärrystä. 
Lopullinen selittäminen tai ymmärtäminen on tapahtunut, kun kaikki yksittäistapaukset asettuvat 
osaksi kokonaisuutta. Tätä voidaan verrata palapelin kokoamiseen.  
 
Kilpailevien arvojen osalta tapaustutkimukset on tehty Talotekniikka Oy:n neljässä alueyksikössä, 
joita tässä tutkimuksessa kutsutaan Läntiseksi, Koilliseksi, Pohjoiseksi ja Eteläiseksi. Niihin 
perustettiin niin sanotut barometriryhmät, joihin kuului 3 – 6 jäsentä eri henkilöstöryhmistä 
(asentajat, projektinhoitajat, konttorityöntekijät). Jäsenten valinta perustui siihen, että he olivat 
myös alueyksikköjen kehitysryhmien jäseniä ja siten hyvin tietoisia yksikköjen taloudellisesta 
tilanteesta. Monet asentajat olivat myös luottamustehtävissä ja siten tottuneita keskustelemaan 
toimihenkilöiden ja johdon edustajien kanssa. Näin ryhmän koostumus edisti sellaista keskustelua, 
jossa saatiin esiin mahdollisimman laajasti erilaisia näkökulmia ja informaatiota (vrt. esim. 
Koskinen et al., 2005: 124).  Ryhmät vastasivat 16 Quinnin organisaation tehokkuutta mittaavaan 
kysymykseen (liite 2.). Mittauksia on tehty viisi, joista ensimmäinen tehtiin vuonna 1993 ja 
viimeinen vuonna 2000. Koillisessa ja Läntisessä alueyksikössä tehtiin vielä yksi mittaus vuonna 
2005.  
 
Alueyksikköjen johtajat antoivat kirjallisesti omat vastauksensa samoihin kysymyksiin. Kolmessa 
alueyksikössä johtaja vastasi kysymyksiin kaksi kertaa noin puolen vuoden välein, ja yhdessä vain 
kerran. Koillisen ja Läntisen alueyksikön johtaja vastasi kirjallisesti kyselyyn myös vuonna 2005. 
Johtajien vastauksia käytetään tässä valottamaan johdon näkemystä.  
 
Kutakin kysymystä arvioitiin Likert- tyyppisellä asteikolla 1–7. Ryhmän tuli antaa yhteinen, 
konsensukseen perustuva vastaus kuhunkin kysymykseen. Siten mitään keskiarvoja ei laskettu. 
Konsensukseen pääsemiseksi ryhmän oli keskusteltava ja perusteltava esille tuotuja näkökohtia. 
Kysymyksiä arvioitiin kahdesta näkökulmasta: minkälainen oli alueyksikön vallitseva tilanne ja 
millainen sen ryhmän mielestä tulisi olla. Tutkija oli mukana osallistuvana havainnoitsijana, ja teki 
keskustelusta muistiinpanoja. Osallistuva havainnointi ja keskustelumuistiot antavat pohjaa saatujen 
numeeristen profiilien tulkinnalle. 
 
Ryhmien ja alueyksikköjen johtajien antamat raakapisteet standardoitiin Quinnin normien mukaan, 
koska suomalaisia normeja ei ole olemassa. Standardoidut pisteet perustuvat 206 johtavassa 
asemassa olevan työntekijän vastauksiin, joissa he kuvasivat oman yksikkönsä kilpailevia arvoja. 
                                                 
7 Hermeneuttisen kehän sijasta olisi parempi puhua hermeneuttisesta spiraalista, sillä pikatulkintojen jälkeen tutkittava 
ilmiö näyttäytyy uudessa valossa suhteessa kontekstiinsa.  
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Otos edustaa erilaisia työyhteisöjä, jotka sijaitsevat eri puolilla Yhdysvaltoja. (Quinn, R., 1988: 
139.) 
 
Kilpailevien arvojen viitekehyksen ja siihen liittyvän tutkimusinstrumentin valintaa voidaan 
perustella seuraavasti: 
 

1. Viitekehys kuvaa organisaatioiden työjärjestelmän muutoksia arvojen tasolla. Tämä antaa 
tietoa muutoksista riittävän yleisellä mutta kuitenkin havainnollisella tavalla. Se jättää tilaa 
eri keinojen samanarvoisuudelle. 
 

2. Kilpailevien arvojen instrumentti on osoittautunut aikaisemmissa tutkimuksissa 
psykometrisilta ominaisuuksiltaan toimivaksi mittariksi. Tässä tutkimuksessa lähdetään 
siten siitä olettamuksesta, että organisaatioilla on kulttuuri, joista voidaan saada tietoa 
mittaamalla.  
 

3. Kilpailevien arvojen viitekehys on osoittautunut käyttökelpoiseksi myös erilaisissa 
organisaatioiden käytännön kehittämisohjelmissa, mikä antaa sille face-validiteettia. 
 

4. Tällaisessa pitkittäistutkimuksessa, missä tutkimus limittyy osaksi yrityksen päivittäistä 
toimintaa, on tärkeää, että tutkimusinstrumentti on riittävän yksinkertainen ja 
helppokäyttöinen, mutta antaa kuitenkin riittävän kattavasti informaatiota tutkittavasta 
ilmiöstä. 

6.2.2 Kilpailevien arvojen mittarin reliabiliteetti ja validiteetti 
 
Quinn ja Spreitzer (1991) ovat tutkineet kilpailevien arvojen mittarin reliabiliteettia ja validiteettia 
varsin kattavasti. He käyttivät tutkimuksessaan kahta eri instrumenttia, joista toinen perustui 
ipsatiiviseen asteikkoon, jolloin vastaajan tulee jakaa annetut pisteet eri kulttuurien kesken (klaani, 
adhokratia, rationaalinen ja hierarkkinen). Toinen mittari perustui Likert -tyyppiseen asteikkoon. 
Tässä tutkimuksessa vastaajia oli 769. He toimivat pääasiassa erilaisissa esimies- ja johtotehtävissä 
86 julkisessa teknisen alan palvelulaitoksessa (utility industry) Yhdysvalloissa.  
 
Tutkimuksessa molemmista mittareissa kutakin neljää kulttuuria kuvattiin skaalalla, jossa oli neljä 
väittämää. Ipsatiivisella asteikolla reliabiliteettikertoimet (Gronbachin alfa) vaihtelivat seuraavasti: 
ryhmäkulttuuri  .74, adhokratia .79, rationaalinen kulttuuri .71 ja hierarkkinen kulttuuri .73. Likert –
tyyppisellä asteikolla vastaavat kertoimet olivat: ryhmäkulttuuri .84, adhokratia .81, rationaalinen 
kulttuuri .78 ja hierarkkinen kulttuuri .77. Mittarin reliabiliteetti sai tutkimuksessa vahvistusta myös 
faktorianalyyttisessa tarkastelussa, jossa kutakin neljää kulttuuria kuvaavat väittämät latautuivat 
yhdellä faktorilla voimakkaammin kuin muilla. 
 
Campbel ja Fiske (1959) ovat esittäneet, että selvitettäessä jonkin menetelmän käsitevaliditeettia 
sen korrelaatioilla muiden mittausmenetelmien antamiin tuloksiin on kaksi erilaista tehtävää. 
Ensinäkin on välttämätöntä, että validoitava menetelmä korreloi positiivisesti muihin menetelmiin, 
joiden ajatellaan mittavan samaa käsitettä (convergent validity). Mutta on myös tärkeä osoittaa, että 
instrumentilla on alhainen korrelaatio sellaisten mittareiden antamiin tuloksiin, joiden ajatellaan 
mittaavan eri käsitteitä (discriminant validity). Näin voidaan välttyä käyttämästä eri käsitteitä 
kuvaamaan itse asiassa samaa ilmiötä. (Gronbach, 1970: 296.) 
 
Quinn ja Spreitzer tutkivat kilpailevien arvojen käsitevaliditeettia noudattaen edellä esitettyä 
Campbelin ja Fisken suositusta (ns. multimethod-multitrait –menetelmä). Kilpailevien arvojen 
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kulttuurit muodostuivat neljän väittämän skaalasta. Ne edustivat tässä validiteettitarkastelussa neljää 
piirrettä. Tutkimusmenetelmiä edustivat edellä esitetyt kaksi mittaria, joista toisessa käytettiin 
ipsatiivista ja toisessa Likert –tyyppistä asteikkoa. Analyysissä ilmeni, että kunkin kulttuurin neljä 
skaalaa selittivät tilastollisesta vaihtelusta enemmän kuin tutkimusmenetelmät. Saman kulttuurin 
skaalojen interkorrelaatiot poikkesivat selvästi nollasta (p< .001) ja ne vaihtelivat .212 - .513 välillä. 
Tutkijat totesivat, että analyysi antoi evidenssiä instrumentin validiteetista (convergent validity). 
 
Instrumentin erotteluvaliditeettia (discriminat validity) tutkittiin kolmella eri menetelmällä. 
Ensimmäisessä analyysissä todettiin, että 23 tapauksessa 24 mahdollisesta, saman kulttuurin skaalat 
korreloivat keskenään voimakkaammin kuin mikä oli niiden korrelaatio toisella rinnakkaisella 
instrumentilla mitattuihin muiden kulttuurien skaaloihin. Tämä tulos tuki hyvin käsitystä mittarin 
validiteetista. 
 
Toisessa analyysissä verrattiin saman kulttuurin skaalojen interkorrelaatioita samalla mittarilla 
saatuihin muiden kulttuurien skaaloihin. Ilmeni, että 16 tapauksessa kaikista 24 saman kulttuurin 
skaalojen interkorrelaatiot olivat suurempia kuin mitä niiden korrelaatiot olivat muiden kulttuurien 
skaaloihin. Tässä tulos tuki käsitystä mittarin validiteetista, mutta ei samassa määrin kuin edellä 
esitetyssä analyysissä. 
 
Kolmannessa validiteettitestissä tarkasteltiin kulttuurien keskinäisiä suhteita. Olettamuksena oli, 
että eri menetelmillä saatujen mittaustulosten antamat kulttuurit asettuvat samaan järjestykseen 
riippumatta siitä, kumpaa instrumenttia oli käytetty. Kendallin konkordanssikerroin (W=  .7643, p< 
.001) antaa vahvaa tukea mittarin validiteetista.  
 
Tutkijat selvittivät tämän lisäksi neljän kulttuurin kahdella eri instrumentilla mitattujen skaalojen 
validiteettia tutkimalla kulttuurien skaalojen yhteensopivuutta (goodness of fit). Guttmanin ja 
Lingoesin yhteensopivuuskerroin (coefficient of alienation, r =.076) ja Shepardin ja Kruskalin 
kerroin (stress coefficient =.056) viittasivat riittävään yhteensopivuuteen. 
Yhteensopivuusvaliditeettia tuki tulos, jonka mukaan kummankin instrumentin samaa kulttuuria 
mittaavat skaalat sijoittuvat lähemmäksi toisiaan kuin ne sijoittuivat suhteessa muiden kulttuurien 
skaaloihin. Instrumentin erottelukykyä osoitti se, että kukin kulttuuri sijoittui kaksiulotteisessa 
avaruudessa eri neljännekseen. Tästä voidaan päätellä, että kukin kulttuurin osa-alue on erillinen ja 
erilainen (separate, distinct). Kilpailevien arvojen lähestymistavan käsitevaliditeettia tukee myös 
Buengerin (1996) esittämä yhteenveto, joka on esitetty taulukossa 2.  
 
Tutkija on tässä prosessissa ollut erilaisissa rooleissa. Tutkija oli omalta osaltaan vastuussa 
kehittämistyön koordinoinnista yrityksessä ja yrityksen henkilöstöasioiden käytännön hoitamisessa. 
Tämä tarjosi sekä omat etunsa että vaikeutensa. Kun on syvällä sisällä tutkittavassa yhteisössä, 
joutuu väistämättä mukaan erilaisiin työyhteisön prosesseihin, joutuu ottamaan kantaa asioihin ja 
näin omat ennakkoasenteet tai esiymmärrys tulee mukaan. Tässä mielessä tutkimuksen kannalta 
onkin ollut tärkeää se, että tutkijalla on ollut mahdollisuus jatkuvaan ulkopuoliseen konsultointiin. 
Toisaalta tutkimuksessa käytetty kilpailevien arvojen instrumentti on tarjonnut sosiometrisiltä 
ominaisuuksiltaan hyvän mittarin seurata arvojen kehitystä. Barometriryhmät, jotka edustivat eri 
henkilöstöryhmiä, antoivat mahdollisuuden henkilöstön edustajille keskustella vapaasti ja 
vastaukset olivat ryhmän antamia. Näin yksityinen ihminen ei joutunut kokemaan olevansa 
henkilökohtaisesti vastuussa arvioinneista. Tutkija oli näissä istunnoissa osallistuvana 
havainnoitsijana ja tarvittaessa auttoi ryhmää pääsemään keskustelun alkuun. Henkilöstöfunktion 
edustajana tutkija oli hallinnollisissa kysymyksissä enemmän tekemisissä alueyksikköjen johdon 
kanssa. Näin barometriryhmän jäsenten ja tutkijan välillä ei ollut välitöntä hallinnollista tai työhön 
muutoin liittyvää kytköstä.   
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Tutkijan siirtyminen pois organisaatiosta vuonna 1997 tarjosi mahdollisuuden saada etäisyyttä ja 
toisenlaista näkökulmaa. Tapaustutkimuksessa esitetyt vinjetit on koottu pääasiassa erilaisissa 
kehitys- ja barometriryhmätilanteissa.  
 

6.2.3 Taloudellisen tuloksellisuuden mittarit 
 
Alueyksikön taloudellista tuloksellisuutta tarkasteltiin käyttämällä mittareina laskutusta, 
liiketulosta, laskutuksen suhdetta henkilöstömäärään sekä takuutyökustannusten suhteellista osuutta 
laskutuksesta. Tunnuslukuja verrattiin koko yhtiön ja toimialan vastaaviin lukuihin, jotka saatiin 
Osuuspankkikeskuksen yritystutkimuksen toimialatilastoista.  
 
Laskutuksen tai liikevaihdon muutosprosenttia on yleensä tulkittava suhteessa inflaatiokehitykseen. 
Tässä tutkimuksessa oleellista on alueyksikköjen laskutuksen muutosprosentin suhde toimialalla 
tapahtuvaan muutokseen. Toimialan tunnuslukuina käytettiin sähköasennusalan ja LVI-alan 
liikevaihdon muutosprosentin ja liiketulosprosentin kvartiilien keskiarvoja. Talotekniikka Oy:n 
alueyksikköjen laskutus on verrannollinen toimialatilastossa esitettyyn liikevaihtoon siltä osin, ettei 
siinä ole mukana arvonlisäveroa. Laskutus, kuten liikevaihtokin, kuvaa alueyksikön toiminnan 
kasvua tai supistumista. Alueyksikön talousalueen rakentamisen volyymien kehitys tarkastelujakson 
aikana esitettiin kunkin alueyksikön osalta. Näin laskutuksen kehitystä voitiin suhteuttaa myös 
alueen näkökulmaan. Tässä käytettiin Tilastokeskuksen tietoja. Talotekniikka Oy oli erikoistunut 
vaativaan liike- ja teollisuusrakentamiseen. Siksi alueyksikön laskutuksen muutoksia tarkasteltiin 
suhteessa alueen aloitettujen liike- ja teollisuusrakennusten määrään.  
 
Liiketulos on hyvä tuloksellisuusmittari, koska se kertoo yrityksen varsinaisesta toimialan ja 
toiminta-ajatuksen mukaisesta tuloksesta. Liiketulosprosenttia voidaan käyttää vertailtaessa 
yritysten varsinaisen liiketoiminnan tuloksellisuutta riippumatta yrityksen koosta. Sitä voidaan 
käyttää verrattaessa myös eri toimilaoilla toimivia yrityksiä. (Sjöstedt, 1987; Turunen, 2003.) 
 
Liiketulosprosentin osalta toimialatilastosta on saatavissa vertailutietoa vuodesta 1996 lähtien. 
Liiketuloprosenttia arvioitaessa voidaan yleisesti käyttää seuraavia ohjearvoja: Liiketulosprosentti 
on hyvä, jos se on yli 10, tyydyttävä, jos se on 5-10 ja heikko, jos se on alle 5 (Turunen, mt.).  
 
Osuuspankkikeskuksen yritystutkimuksen laatimissa tilastoissa painottuvat pienet yritykset, joita 
talotekniikka-alalla suurin osa on. Yhtiötasolla oikea vertailukohde olisivat olleet muut suuret 
yritykset. Mutta tässä tarkasteltiin yksittäisen alueyksikön kehitystä, ja siksi on päädyttiin siihen, 
että toimialatilastoa voidaan käyttää vertailuaineistona.  
 
Liikevaihto/henkilö on tunnusluku, jolla voidaan arvioida yrityksen henkilöstön työn tehokkuutta 
(efficiency). Talotekniikan toimialalla työntekijöiden (asentajien) urakkapalkkauksen perusteista 
sovitaan kussakin projektissa erikseen. Siten tähän tunnuslukuun vaikuttavat työntekijöiden ja 
työnantajan väliset neuvottelusuhteet.  
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Taulukko 4. Taloudellisten indikaattoreiden ja kilpailevien arvojen muutosten havainnollistaminen 
 
Laskutuksen muutos:  
on suurempi/pienempi kuin toimialan liikevaihdon muutoksen ylä/alakvartiili = ”+++/”---”. 
on lähempänä toimialan liikevaihdon muutoksen ylä/alakvartiilia kuin mediaania = ”++/”--”. 
on lähempänä toimialan liikevaihdon mediaania kuin ylä/alakvartiilia = ”+”/”-”. 
on yhtä suuri kuin toimialan liikevaihdon muutoksen mediaani = ”0”. 
 
Työn tuottavuus (laskutus/henkilöstö): 
on suurempi/pienempi kuin toimialan liikevaihdon muutoksen ylä/alakvartiili = ”+++/”---”. 
on lähempänä toimialan liikevaihdon muutoksen ylä/alakvartiilia kuin mediaania = ”++/”--”. 
on lähempänä toimialan liikevaihdon mediaania kuin ylä/alakvartiilia = ”+”/”-”. 
on yhtä suuri kuin toimialan liikevaihdon muutoksen mediaani = ”0”. 
 
Liiketulos: 
liiketulosprosentti on > 10 = ”++”  
liiketulosprosentti on 5 – 10 = ”+”  
liiketulosprosentti on 0 – 4,9 = ”-”.  
liiketuloprosentti, joka on negatiivinen saa arvon ”- -”. 
 
Laatu (takuutöiden suhteellinen osuus laskutuksesta verrattuna koko yhtiöön vastaavaan 
tunnuslukuun): 
on < />1.6 = ”+++/”---”, 
on </> 1.0 – 1.5 = ”++”/”- -” ,  
on </> 0.5 – 0.9 = ”+”/”-” ja  
on </> 0.0 – 0.4 = ”0”. 
Kilpailevat arvot: 
Muutos tulkitaan erittäin merkitseväksi ja merkitään ”+++”/”- - -”, kun tapahtunut muutos on 
suurempi kuin 1.5. 
Muutos tulkitaan merkitseväksi ja merkitään ”++”/”- -”, kun muutoksen suuruus on välillä 1.0 - 1.5. 
Muutos tulkitaan melkein merkitseväksi ja merkitään ”+”/”-”, kun muutos on 0.5 – 0.9. 
 
 
Työn laatua tarkasteltiin takuutyökustannusten osuutena (promillea) laskutuksesta. Alueyksikön 
tulosta verrattiin koko yhtiön tulokseen. Virhelähteenä tämän tunnusluvun osalta on se, että siihen 
vaikuttavat myös alueyksikön henkilöstön taito käsitellä asiakkaiden reklamaatioita.  
 
Taloudellisten indikaattoreiden ja kilpailevien arvojen muutosten yhteyksiä on havainnollistettiin 
”+” ja ”-”  -merkeillä taulukossa 4 esitetyllä tavalla. Toimialan kvartiilit olivat sähköasennus- ja 
LVI-asennustoiminnan kvartiilien keskiarvoja.  
 
 

6.3 Tutkimusasetelma 
 
Kuvassa 8 on esitetty tutkimusasetelma. Kilpailevien arvojen mittaukset tehtiin kaikissa neljässä 
alueyksikössä ensimmäisen kerran syksyllä vuonna 1993, jolloin kehittämisryhmät oli jo perustettu. 
Seuraavat kolme mittausta tehtiin noin vuoden välein vuosina 1994, 1995/6 ja 1997. Eteläisessä ja 
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Pohjoisessa alueyksikössä viimeinen mittaus tehtiin loppuvuodesta 2000 noin neljä vuoden kuluttua 
edellisestä mittauksesta. Koillisessa ja Läntisessä viimeinen mittaus tehtiin keväällä 2005. 
 
 
Kuva 8. Tutkimusasetelma 
 

M 1 M 2 M 3 M 4 M 5

Taloudellinen tuloksellisuus
- kehitysprojektit
- laskutus
- laskutus/henkilöstö
- liiketulos
- työn laatu

1993  1994  1995   1996  1997  1998  1999  2000  2001   2002   2003  2004  2005

Kilpailevien arvojen mittaukset

Uuden organisaatio-
muotoilun ja valtuuttavan
johtamistavan maastouttamisen
toimenpideohjelman 
toteuttaminen Talotekniikka 
Oy:ssä ja neljässä toimipisteessä

Talousalueen liike- ja teollisuusrakentaminen

M 6

Kilpailevat
arvot

 
 
 
Koko yhtiössä uuden valtuuttavan johtamistavan maastouttamiseen panostettiin voimakkaasti 
ensimmäisten toimintavuosien aikana. Alueyksiköissä työtä tehtiin eri tavoin noin kahden kolmen 
vuoden ajan yrityksen perustamisesta. Tutkimuspaikkakunnilla seurattiin valtuuttavan 
johtamistavan maastouttamisprosessia tarkastelemalla tapaustutkimuksen puitteissa niitä käytännön 
toimenpiteitä, joita alueyksiköissä tehtiin uusien yhteistyömuotojen kehittämiseksi. Alueyksiköiden 
barometriryhmät arvioivat kulttuuristen arvojen muutoksia käyttämällä kilpailevien arvojen 
instrumenttia. 
 
Panostuksen uuteen valtuuttavaan johtamistapaan ajateltiin selittävän alueyksiköiden 
tuloksellisuutta. Jokaisella alueyksiköillä oli oma alueellinen toimintaympäristönsä, missä niiden 
tuli vakiinnuttaa paikkansa vuonna 1992 käynnistyneen uuden kehitysvaiheen jälkeen. Tämä 
otettiin huomioon niin, että kunkin alueyksikön osalta on esitettiin alueen liike- ja 
teollisuusrakentamisen määrällinen kehitys (liitteessä 9 on esitetty vastaavat tiedot kaikkien 
rakennusten osalta). 
 
Vallitseva kulttuuri hetkellä ”t” liittyy sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen. Se osaltaan auttaa 
ymmärtämään mennyttä tuloksellisuutta ja toisaalta selittämään tulevaa. Esimerkiksi Denison 
(1989: 61) havaitsi omassa tutkimuksessaan, että sellaiset yritykset olivat systemaattisesti 
tehokkaampia, joissa työ oli organisoitu niin, että eri yksilöiden työpanokset tukivat yhteisten 
tavoitteiden saavuttamista. Tämä kulttuurinen vaikutus näkyi parempana sijoitetun pääoman 
tuottona mittausta seuraavina kolmena tai jopa viitenä vuotena. Tässäkin tutkimuksessa 
kulttuuristen vaikutusten tulkittiin liittyvän laaja-alaisesti mittaushetkeä edeltäviin ja seuraaviin 
vuosiin. 
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6.4 Talotekniikka Oy:n valinta tutkimuskohteeksi 
 
Tämän tutkimuksen virikkeenä oli Talotekniikka Oy:n kehittämisohjelma. Yhtiön toimitusjohtaja 
oli henkilökohtaisesti vakuuttunut siitä, että yrityksen tulevaisuus oli sen liiketoimintakonseptin 
kehittämisessä erillisistä putki-, ilmastointi- ja sähköasennustoiminnasta talotekniseksi 
kokonaisuudeksi. Tähän liittyi myös henkilöstövoimavarojen johtamisen kehittäminen joustavan 
tuotannon ja valtuuttavan johtamistavan periaatteiden mukaiseksi. Henkilöstövoimavarojen 
kehittämisessä toimitusjohtajalla oli apuna muutaman hengen kehittämisryhmä. Talotekniikka Oy 
oli mukana työministeriön kansallisessa työelämän kehittämisohjelmassa, mihin osallistuminen 
itsessään edellytti yhteistyötä henkilöstöryhmien edustajien kanssa. Näin kehittämishanke aloitettiin 
toimitusjohtajan ja henkilöstön luottamusmiesten yhteistyönä. Yhteistyö työministeriön kanssa 
edellytti kehittämisohjelman seuraamista ja siten tutkimuksellinen ote tuli luontevasti mukaan. 
Tästä kehittämisohjelmasta ja siihen liittyvästä seurannasta on julkaistu raportti työministeriön 
julkaisusarjassa ja artikkeleita. Ne on esitetty julkaisuluettelossa.  
 
Talotekniikka Oy:n sisällä tapaustutkimuksessa esiteltävät alueyksiköt valikoituivat tutkimukseen, 
osittain sillä perusteella, että yhtiön johto valitsi ne kehitystyön pilottiorganisaatioiksi. Toisaalta 
niissä alueyksiköiden johtajat olivat halukkaita lähtemään mukaan tähän muutosprosessiin. 
Riittävän pieninä yksikköinä ne tarjosivat mahdollisuuden tutkia kulttuurista arvomuutosta ja 
toiminnan tuloksellisuuden kehitystä koko organisaation tasolla.  
 

7 Tapaustutkimus – Talotekniikka Oy 

7.1 Talotekniikka Oy:n menneisyys: lyhyt historiikki 
 
Vinjetti 1 
”Osuusliikkeen kuva on totutusti liitetty maatalouteen; Massey-Fergusoniin, rehusäkkeihin ja 
apulantaan. Osuusliikkeen oranssi kesälakki on tv:n sketseissä ollut kaiken ns. junttiuden 
ilmentymä.” 
Toimitusjohtaja 1991 
 
Talotekniikka Oy:llä on pitkä ja kunniakas historia. Sen alkujuuret juontuvat pellervolaisesta 
osuustoimintaliikkeestä. Osuustoimintaliike on ollut merkittävästi vaikuttamassa maaseudun ja 
koko Suomen nykyaikaistamisessa. Vuonna 1905 keskellä Suomen historian merkittäviä muutoksia 
perustettiin osuusliike maanviljelijöiden yhteishankintoja varten. Perustajat halusivat vahvistaa 
myös suomalaisuutta Venäjän maahamme kohdistamia venäläistämistoimenpiteitä vastaan. 
Osuusliikkeen toiminta laajeni vuosien saatossa monille aloille ja siitä tuli monialayhtymä. Tätä 
monialaisuutta kuvastaa hyvin vakiintunut sanonta, että Osuusliike on monessa mukana. 
Osuusliikkeen yksi keskeinen ongelma olikin, miten yhdistää osuustoiminnallinen perustehtävä ja 
siihen vähitellen liitetyt niin sanotut tukitoiminnot. Osuusliikkeen pääjohtaja luonnosteli vuonna 
1971 niin sanotussa ”sinisessä muistiossaan”, että yhtiön liiketoiminta on jaettava yhtäältä 
perusliiketoimintaan, jolta ei vaadita tiukasti kannattavuutta ja toisaalta tukitoimintoihin, joilta 
edellytettiin kannattavaa liiketoimintaa. (Häikiö, 1997: 162–166.) 
 
Talotekniikka Oy:n taustalla on vuonna 1916 Osuusliikkeeseen perustettu sähköosasto, joka 
osallistui aluksi maamme maaseudun sähköistämiseen. Se suunnitteli ja rakensi kaikkine 
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johtoverkostoineen sähkölaitoksia sekä kartoitti sähkötuotantoon valjastettavaksi kelpaavia koskia. 
Vesi- ja lämpöosasto perustettiin vuonna 1929, mikä vahvisti Osuusliikkeessä teknillistä toimialaa. 
1950-luvulla asennustoiminnan painopiste siirtyi suuriin liike-, tuotanto-, sairaala- ja koululaitosten 
sähköistämisurakointiin. Tuohon aikaan sähkön ammattilaisista oli pulaa, ja asian auttamiseksi 
järjesti silloinen Osuusliikkeen sähköosasto teknilliseen korkeakouluun ja teknillisiin opistoihin 
pyrkiville oppilaskursseja hyvän käytännön pohjan antamiseksi tuleville insinööreille.  
 
Osuusliike oli ajautunut 1980-luvun puolivälissä rahoituskriisiin ja oli kuilun partaalla. Yhtymän 
toimintaa tarkastivat tässä vaiheessa rahoittajapankit ja ne edellyttivät kannattavuuden parantamista. 
Pääjohtajan vaihtuessa vuonna 1986 ja uuden johtajan ottaessa ohjat käsiinsä Osuusliikkeessä 
alettiin yhtiöittää toimintoja. Operatiivinen toiminta siirrettiin uuteen Uusi Osuusliike-Yhtymään. 
Nimi kuvasi siirtymistä uuteen aikakauteen. Osuusliike-Yhtymässä irtauduttiin osuustoiminnan 
ideologisesta taustasta, haluttiin kansainvälistyä ja päätoimialaksi tuli rakentaminen. Sähkö-, putki 
ja ilmastointiasennus yhtiöitettiin ensin omaan tytäryhtiöön, Osuusliike-Tekniikkana ja sitten 
Osuustec Oy:nä. Yhtiölle nimitettiin uusi toimitusjohtaja. 
 
Osuustecin alueyksikköverkosto kattoi käytännössä koko maan merkittävät kaupungit ja 
teollisuusalueet. Toimialalle oli tyypillistä, että siinä oli kolme suurta asennustoimintaa harjoittavaa 
yritystä, joita olivat Osuustec ja kaksi muuta valtakunnallisesti merkittävää toimijaa. Muut yritykset 
olivat huomattavasti pienempiä ja ne olivat näiden suurten yritysten alueellisten alueyksikköjen 
kilpailijoita. 
 
Osuustecista rakennettiin konsernia, jossa asiakkaalle toimitettiin kokonaisvaltaista LVIS-
rakentamiseen (putki-, ilmastointi-, ja sähköasennus) liittyvää pakettia tavoitteena yhden luukun 
palvelu. Yhtiön strategiana oli yhtäältä panostaa suunnitteluosaamisen lisäämiseen ostamalla 
suunnitteluun erikoistuneita yhtiöitä ja toisaalta laajentua maantieteellisesti yritysostoin. Lisäksi 
Osuustec pyrki kansainvälisille markkinoille.  
 
Uusi toimitusjohtaja kuvasi Osuustecia suomalaisena LVIS-urakoitsijana vuonna 1991 pitämässään 
esityksessä. Siinä hän viittaa yhtiön kunniakkaaseen perinteeseen osana osuustoimintaliikettä. 
Samalla hän profiloi yhtiön suhteessa muihin alan yrityksiin ja kilpailijoihin seuraavasti: 
 

”Missä Osuustec poikkeaa muista sähkö- ja LVI-alan yrityksistä? Se poikkeaa siinä, 
että meillä on tarjottavana LVIS-kokonaisuus. Jokaisella osa-alueella meillä on 
ainutlaatuinen pitkä kokemus ja kuulumme näiden alojen johtaviin yrityksiin 
maassamme. Kun asennustoimintaa vahvistettiin viime vuonna panostuksella 
suunnitteluun, on asiakkaidemme käytössä todella mittava LVIS-kokonaisosaaminen. 
Uskomme uudenlaisen projektitoiminnan tulevaisuuteen, projektoinnin tai 
tuotekaupan nimellä kulkevaan asiakkaan ja toimittajan yhteistoimintaan. Kun 
hankkeet toteutetaan yhteistoiminnassa heti alkuvaiheesta lähtien toteutukseen, 
käyttöönottoon ja mahdollisesti ylläpitoon asti, tulevat asiakkaan tarpeet, odotukset ja 
toivomukset kaiken aikaa otetuksi huomioon. Lopputulos on todennäköisesti 
toimivampi ja käyttökustannuksiltaan edullisempi kuin perinteisellä urakointimallilla 
toteutettu hanke.  
 
Investointikustannuksia on totuttu katsomaan ikään kuin rakentamisen kustannuksina. 
Oikeampi tapa on tarkastella asiaa koko rakennuksen tai laitoksen 
kokonaiskustannuksina. Tätä taustaa vasten varsinainen rakentamiskustannus on vain 
alle 10 % koko laitoksen eliniän käyttökustannuksista. 
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Toimintatavan muuttuminen edellyttää kokonaan uuden ajattelutavan omaksumista. 
Siirtymistä osasten optimoinnista kokonaisuuden tarkasteluun. Se merkitsee myös 
ehdotonta luottamusta osapuolten välillä. Pelko petetyksi joutumisesta leimaa liiaksi 
nykyisiä toimintatapoja. 

 
Takana on pitkä taival suomalaisen LVIS-tekniikan etulinjassa. Kehitys jatkuu, mutta 
enää emme voi jäädä pelkästään kotimarkkinoiden varaan. Lähes hermeettisesti 
suljetusta taloudestamme on lähdettävä maailmalle ennen kaikkea uuden teknologian, 
uusien materiaalilähteiden ja uusien yhteistyökumppaneiden löytämiseksi.  

 
Loistavan menneisyyden laakereille ei voi jäädä juhlimaan – mukaan on mentävä.” 

 
Syksyllä 1991 alkoi taloudellinen taantuma, joka johti maamme sodanjälkeisen ajan suurimpaan 
lamaan. Tämä taantuma kosketti erityisesti rakentamista. Voidaan sanoa, että liikkeenjohdon 
näkökulmasta markkinat putosivat alta ja alkoi vapaa pudotus. Tämän seurauksena Uusi Osuusliike 
meni konkurssiin 17.6.1992. Kahden viikon kuluttua myös Osuustecin toiminta jouduttiin 
lopettamaan, vaikka yhtiö oli kannattava. Tämä johtui siitä, että emoyhtiön kaatuminen aiheutti 230 
milj. markan luottotappion. Toimitusjohtaja piti Osuustecin konkurssia tarpeettomana, koska 
Osuustecin liiketoiminta oli kannattavaa. Siksi ryhdyttiin heti toimenpiteisiin uuden yrityksen 
perustamiseksi jatkamaan urakoita. Uusi yhtiö oli ensin nimeltään Suomen Elektroniikka Oy, mutta 
jo samana syksynä se sai nimen Talotekniikka Oy. Tällä nimellä haluttiin korostaa myös sitä, että 
uusi yritys oli suomalainen. Yhtiön osakkaina olivat kolme merkittävää alan toimijaa, joista 
kullakin oli 16,3 % osuus ja Osuustecin ne entiset työntekijät, jotka siirtyivät uuden yrityksen 
palvelukseen 49,9 % osuudella. Toimitusjohtaja oli osakkaana 1,2 % osuudella. Yrityksen 
perustamisen teki mahdolliseksi elokuussa 1992 valtiolta saatu 6 milj. markan työllistämistuki. Alan 
muut yritykset arvostelivat ankarasti sitä, että valtio tuki alkavaa yritystä taloudellisesti. Näin 
jälkikäteen voidaan sanoa, että Talotekniikka Oy on maksanut moneen kertaan yhteiskunnalta 
saamansa tuen. 
 
Ennen konkurssia Osuustecissa oli tehty jo 1991 – 1992 laajaa saneerausta. Asentajia ja 
toimihenkilöitä oli irtisanottu taloudellisista ja tuotannollisista syistä, ja konsernin työntekijämäärä 
oli laskenut noin 500 työntekijällä ja toimihenkilöllä. Konkurssin tapahtuessa työntekijöitä oli 
kaikkiaan 1430. 
 

7.2 Yrityksen käynnistäminen – kuolemanlaaksosta takaisin 
markkinoille 
 
Talotekniikka Oy:n työntekijämäärä oli vuonna 1993 yhteensä 657. Toimihenkilöitä oli 80, 
projektinhoitajia 161 ja asentajia 416. Lisäksi Venäjän projektit työllistivät alkuvuosina 
enimmillään useampia satoja työntekijöitä. Toimihenkilöillä oli yleisimmin insinööri- tai 
teknikkokoulutus.  
 
Yhtiön ensimmäinen kokonainen toimintavuosi oli lievästi tappiollinen. Vuosikertomuksessa 
toimitusjohtaja totesi katsauksessaan, että talonrakennustuotannon käynnistyminen supistui jo 
neljättä vuotta ja määrä oli painunut kolmannekseen 1980-luvun lopun huippuvuosista. 
Teollisuuden rakennusinvestoinnit supistuivat edelleen ja ylsivät vain neljännekseen vuoden 1990 
tasosta. Liike- ja toimistotilaa oli vapaana useamman vuoden tuotantoa vastaava määrä. Julkisen 
rakentamisen pulmana oli heikko rahatilanne. Rakentamisen onneton suhdannetilanne heijastui 
suoraan LVI- ja sähköurakointialan kehitykseen. Edelleen toimitusjohtaja kiinnitti huomion siihen, 
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että hintakilpailutilanne oli ollut ylikireä ja alan kielteisenä piirteenä olivat harmaat markkinat 
epäterveine kilpailukeinoineen. Rakennusliikkeiden heikko taloudellinen tilanne oli lisännyt 
merkittävästi alan riskejä ja epävarmuustekijöitä.  
 
Kehittämisestä toimitusjohtaja toi esiin, että vuoden aikana jatkettiin jo edellisvuonna käynnistettyjä 
kehitysprojekteja. Suurimmilla toimipaikoilla vakiinnutettiin sisäisten kehitysryhmien toiminta, 
joiden tavoitteena oli kustannustehokkuuden parantaminen, tuottavuuden lisääminen, koko 
henkilöstön yhteistoiminnan lujittaminen ja tiimityöskentelyn kehittäminen. Hän mainitsi myös 
erikseen, että Talotekniikka Oy oli mukana työministeriön ”Työpaikka Suomessa – työpaikka 
Euroopassa” kehitys- ja tutkimusprojektissa.  
 
Vuoden 1994 näkymiä toimitusjohtaja ei pitänyt lupaavina, koska rakentamisen kehitykseen sidotun 
toimialan suhdanneviive oli vähintään vuosi yleiseen kehitykseen verrattuna ja markkinoiden selkeä 
vilkastuminen tulisi todennäköisesti tapahtumaan vasta vuonna 1995. (Talotekniikka Oy:n 
vuosikertomus, 1993.) 
 
Tämä toimitusjohtajan katsaus kuvasti hyvin sitä ilmapiiriä missä Talotekniikka Oy aloitti 
toimintansa. Elettiin epävarmuuden aikaa kaikissa suhteissa. Yhtiön toiminta perustui 
tulorahoitukseen, koska oma pääoma oli hyvin pieni (runsaat 3 milj. markkaa). Ulkoisia uhkia oli 
paljon. Henkilöstö koki kilpailijoiden asenteen vihamielisenä muun muassa siksi, että yritys oli 
saanut valtion avustusta. Kilpailu oli veristä, toimialalla tuli edelleen suuria ruumiita kuten parin 
merkittävän toimijan konkurssit osoittivat. Eikä rakentamisen alalla valoa ollut vieläkään näkyvissä 
kuten toimitusjohtajan katsauskin osoitti. 
 
Mutta Talotekniikka Oy oli valinnut hengissä säilymisen tieksi uuden talotekniikkaan (LVIS-
kokonaispalvelun) perustuvan toimintakonseptin ja työn organisointiin perustuvan sisäisen 
kehittämisen. Voidaan hyvällä syyllä sanoa, että kyseessä oli kokonaisvaltainen koko 
yrityskulttuurin muutosprosessi, joka käsitti sekä liiketoimintakonseptin että siihen liittyvän 
henkilöstövoimavarojen johtamisen. Talotekniikka-ajattelu yrityksen markkinoinnissa edusti itse 
asiassa myös rakennusalalla uutta lähestymistapaa, joka pyrki muuttamaan koko rakennusalan 
siihenastista toimintakulttuuria. Talotekniikka Oy:n kannalta oli kysymys siitä, että asiakkaat 
oppivat näkemään hyödyn, mikä oli saatavissa yhden luukun palvelukonseptista. 
 

7.3 Erillisurakoinnista talotekniseen organisoitumiseen 
 
Konkurssin yhteydessä LVIS-suunnittelutoiminta oli jäänyt pois ja yhtiö keskittyi 
rakennusurakointiin sekä automaatio- ja kiinteistöhuoltopalveluihin. Yhtiöllä oli alusta alkaen myös 
ulkomaantoimintaa aluksi Venäjän lähialueilla ja sittemmin myös Baltian maissa. Talotekniikka 
Oy:ssä pidettiin kiinni Osuustecissa syntyneestä toimintamallista, jossa pyrittiin siihen, että sähkö-, 
putki- ja ilmastointiasennus muodostivat yhden kokonaisuuden. Uskottiin, että tämä antoi 
Talotekniikka Oy:lle kilpailuetua markkinoilla. Vähitellen tämä ajattelutapa vakiintui laajemminkin 
toimialalla ja alttiin puhua talotekniikasta, jolla viitattiin kaikkeen siihen talonrakennustoimintaan, 
jossa tehdään talon infrastruktuuriin liittyvää asennus-, ylläpito ja huoltotoimintaa. Myöhemmin 
1990-luvulla alan työnantajat perustivat Talotekniikkaliiton, jolla haluttiin yhdistää LVIS-
urakointiliiketoiminta saman katon alle myös järjestötasolla. 
 
Talotekniikka Oy:n toiminnasta pääosan muodosti projektiluontoinen uudisrakentaminen. Yritys oli 
erikoistunut vaativiin liike-, toimitila- ja teollisuuskohteisiin. Toimintaprosessi lähti liikkeelle 
tarjouslaskennasta. Voidaan sanoa, että liiketoiminnan ytimenä oli tarjouskilpailujen voittaminen ja 
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ydinosaamista oli projektin hallinta. Voitetun tarjouskilpailun jälkeen koottiin projektiorganisaatio, 
joka toteutti asennustyön. Toteutusorganisaatioon kuului ensinnäkin asentajaryhmä, jolla oli niin 
sanottu ”nokkamies” tai ”kymppi”. Hän vastasi ryhmän toiminnasta työmaalla ja edusti työryhmää 
työnantajaan päin. Projektinhoitaja vastasi suhteista pääurakoitsijaan ja muihin sidosryhmiin 
työmaalla. Lisäksi projektia tuki materiaalitoiminto ja konttorihenkilöstö. 
 
Asennusryhmän palkkausmuoto oli pääsääntöisesti urakkapalkka, jossa työntekijän ansiot 
perustuivat tehdyn työn määrään. Jokaisen projektin alussa tehtiin työmaasopimus, missä sovittiin 
myös työntekijöiden palkkauksesta. Projektinhoitajilla oli perinteisesti kuukausipalkka minkä 
lisäksi käytettiin projektikohtaisia tulospalkkioita. Toimialan yleisenä ongelmana oli, että 1980-
luvun rakentamisen suhdanteiden ylikuumenemisen aikana projektinhoitajien palkat olivat jääneet 
jälkeen asentajien palkoista. Tulospalkkiojärjestelmällä oli osittain pyritty kompensoimaan tätä 
jälkeenjääneisyyttä. 
 
Liiketoiminnan ja henkilöstöhallinnon näkökulmasta ongelmana oli se, että tarjouskilpailussa saatu 
urakka jouduttiin ikään kuin myymään uudelleen asentajaryhmälle. Tällöin projektinhoitajan ja 
asentajaryhmän taloudelliset intressit olivat keskenään ristiriidassa. Mitä suuremman ansion 
asennusryhmä sai, sitä vähemmän jäi tulospalkkiovaraa projektinhoitajalle.  
 
Talotekniikka Oy oli valtakunnallinen yritys ja sillä oli alueellisia hyvin itsenäisiä tulosvastuullisia 
yksiköitä. Jo Uuden Osuusliikkeen aikana yhtiössä oli omaksuttu koko yhtymässä laajasti 
käyttöönotettu tulosjohtamisjärjestelmä, mikä oli osa Uuden Osuusliikkeen taloudellisen 
tuloskunnon parantamisohjelmaa. Tässä johtamisjärjestelmässä korostettiin ajan hengen mukaisesti 
rationaalisten tavoitteiden asettamisen ja seurannan lisäksi yhteistyötä. Ihminen nähtiin toimijana, 
jonka sitoutumien perustuu siihen, että hän ymmärtää oman työnsä merkityksen myös laajemmassa 
kokonaisuudessa. Nämä ajatukset olivat siten yritysjohdon keskuudessa iduillaan, kun 
Talotekniikka Oy:tä perustettiin. 
 
Osuustecissa toimialat oli organisoitu linjoina niin, että talotekninen kokonaisuus yhdistyi vasta 
toimitusjohtajassa. Tämä linjaorganisaatio muutettiin Talotekniikka Oy:ssä. Nyt alueyksikön vetäjä 
oli vastuussa kaikista toimialoista. Näin talotekninen ajattelu konkretisoitui entistä paremmin myös 
organisaatiossa. 
 

7.4 Uuden Osuustecin toiminnan kehittämisen suuntaviivoja 

7.4.1 Talotekniikka Oy:n henkilöstöpoliittinen ohjelma 
 
Talotekninen asennustyö on hyvin työvoimavaltainen prosessi. Hieman karkeasti yleistäen voidaan 
sanoa, että projektin kuluista noin puolet tulee materiaalihankinnoista ja toinen puoli on 
työvoimakustannuksia. Yrityksen tuottavuuden kannalta työn organisoinnilla ja projektin 
johtamisen kehittämisellä oli siten keskeinen merkitys. 
 
Talotekniikka Oy:tä perustettaessa toimitusjohtaja antoi henkilöstöhallinnolle tehtäväksi kiteyttää 
Osuustecissa aloitettu henkilöstöpoliittinen linjaus kirjalliseksi henkilöstöpoliittiseksi ohjelmaksi. 
Tämä ohjelma oli niiden asiakirjojen joukossa, jotka toimitettiin rahoittajille ja työministeriölle, kun 
yhtiön perustamisesta neuvoteltiin. 
 
Tässä ohjelmassa tuotiin esiin Talotekniikka Oy:n kehittämisen peruslinjaukset seuraavasti. 
Ohjelmassa puhuttiin Osuustecistä, koska uutta yritystä ei vielä ollut olemassa. 
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”Osuustecin” työyhteisön toiminnan kehittämisen suuntaviivoja 
 

1. Asiantuntijaorganisaatio 
Osuustec on asiantuntijaorganisaatio, jonka ydin ovat erilaiset projektit. Tämä merkitsee 
luopumista hierarkkisesta organisaatiosta ja sen korvaamista joustavilla projektikohtaisilla 
työryhmillä. 
 
Työmaatasolla pyritään itseohjautuviin työryhmiin, joissa projektinhoitaja on osa 
työryhmää. Työnjohdollinen tehtävä siirretään mahdollisimman pitkälle nokkamiehen ja 
työryhmän vastuulle. 
 
Työryhmillä on vastuu työn laadusta ja projektien tuloksesta. Palkitsemisjärjestelmä 
sidotaan työryhmän tavoitteiden saavuttamiseen. Työryhmät sopivat itse mahdollisimman 
pitkälle palkkioiden oikeudenmukaisesta jakamisesta keskenään. 
 
Järjestelmä edellyttää, että työryhmä osallistuu projektien suunnitteluun, toteutukseen ja 
tulosten arviointiin. 
 

2. LVIS-strategia 
LVIS-strategian tavoitteena on hyödyntää Osuustecin monialaosaamista ja luoda 
asiakkaalle lisäarvoa LVIS-kokonaistoimitusten avulla. 
 
Lähtökohtana on kehittää toimialarajat ylittävää projektinjohtamista ja toteutusta 
työmaalla.  Esimerkiksi sähkön osaajat voivat toimia mahdollisuuksien mukaan LVI:n 
(putki- ja ilmastointi) liittyvissä tehtävissä ja päinvastoin. Tällä hetkellä yksi keskeisiä 
ongelmia työmailla ovat toimialojen väliset saumakohdat. Samalla laajennetaan henkilöstön 
osaamispohjaa, mikä helpottaa toimialojen välistä liikkuvuutta. 
 

3. Työnantaja/työntekijä 
Entisessä Osuustecissä on sovellettu viittä eri työehtosopimusta kuuteen eri 
henkilöstöryhmään. Tulevaisuudessa noudatetaan voimassa olevien säännösten mukaisesti 
eri alojen työehtosopimuksia. Samalla kuitenkin pyritään sopimaan työehdot yrityksen 
sisällä mahdollisimman yhtenäisiksi ja oikeudenmukaisiksi. 
 
Perinteisesti LVIS-aloilla on vahvat rajat eri henkilöstöryhmien välillä 
(toimialat/työnjohto/työntekijät). Tavoitteena on sellaisen työilmapiirin luominen, jossa 
henkilöstö kokee olevansa yksi yhtenäinen kokonaisuus. 
 
Henkilöstön osallistuminen henkilökohtaisella taloudellisella panostuksellaan yrityksen 
omistukseen edistää yrittäjyyttä ja lisää henkilöstön mielenkiintoa yrityksen menestykseen. 
Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön rooliin yrityksen hallinto- ja 
johtamisjärjestelmässä. ”Yritys on henkilöstön tärkeä voimavara”. 
 

4. Johtamisfilosofia 
Johtamisen perusperiaatteena on, että esimies nähdään työntekijöiden resurssina. 
Esimiehen tehtävänä on auttaa työntekijää selviytymään tehtävistään mahdollisimman 
hyvin. Johtaminen on sisäistä palvelutoimintaa. 
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5. Henkilöstön kehittäminen 
Toteutuakseen uusi toimintamalli edellyttää aktiivista panostusta ammatillisen osaamisen 
syventämiseen ja laajentamiseen sekä erityisesti koko organisaatiota koskevien 
yhteistyövalmiuksien kehittämiseen jo olemassa olevien suunnitelmien mukaisesti. 
 

6. Henkilöstöstrategia ja henkilöstöpolitiikka 
Edellä esitetyt asiat perustuvat entisen Osuustecin aikana laadittuun henkilöstöstrategiaan 
ja henkilöstöpolitiikkaan.  

 
Ohjelmassa korostuivat asiakaslähtöisyys, eri henkilöstöryhmien ja toimialojen välisten raja-aitojen 
madaltaminen, monialaosaaminen ja sisäisen yrittäjyyden kehittäminen. Yrityksen muotoilua ja 
rakennetta haluttiin kehittää joustavaksi projektiorganisaatioksi niin, että yksittäinen projekti oli 
yrityksen itsenäinen perusyksikkö, tiimi. Erityistä painoa annettiin sisäiselle yhteistyölle, 
avoimuudelle ja luottamukselle. 
 
Edellä esitetty henkilöstöpoliittinen linjaus oli varsin hyvin sopusoinnussa 1990-luvun alussa 
länsimaihin levinneen niin sanotun ohuen tai joustavan tuotannon periaatteiden kanssa (ks. esim. 
Womack ym., 1990), jota on käsitelty tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen yhteydessä. 
 
Taloteknisellä organisoitumisella tavoiteltiin tuottavuutta töiden paremmalla yhteensovittamisella 
työmaalla, työvoiman tehokkaammalla käytöllä ja työmaan nopeammalla valmistumisella, mitä 
kuva 9 havainnollistaa. Siinä on katkoviivalla havainnollistettu ristiinkoulutuksella ja yli 
toimialarajojen tehtävällä työllä saatua tehokkuutta ja säästöä. Tämä tehokkuuden lisäys perustui 
työmaan miehityksen määrän ja työntekijöiden vaihtuvuudesta johtuvan perehdytyksen 
vähenemiseen sekä työmaan valmistumisen nopeutumiseen. Työntekijän kannalta voitiin ajatella, 
että tämän teknologisen muutoksen johdosta työllisyys tasaantuisi, jolloin työntekijöiden ei 
tarvitsisi siirtyä niin usein työmaalta toiselle tai joutua lomautetuksi töiden puutteen takia.  
 
Talotekniikka Oy:ssä tehtiin ammatillisen koulutuksen asiantuntijoiden kanssa kartoitus, missä 
selvitettiin sähkö-, putki- ja ilmastointiasennuksen yhteiset niin sanotut ammatista riippumattomat 
työmaatyöt, sellaiset osaamisalueet, jotka voitiin opettaa työssä lyhyellä perehdytyksellä sekä ne 
ammatilliset osaamisen alueet, jotka edellyttivät syvällisempää ammatillisessa oppilaitoksessa 
annettavaa teoreettista koulutusta. Yhtiössä aloitettiinkin oppisopimuskoulutuksena ammatillinen 
”ristiinkoulutus”, mitä kuvataan havainnollistavassa esimerkissä 1.  Monialaosaamisen merkitys 
ymmärrettiin kiinteistötekniikkatoiminnassa, missä sekä johto että työntekijät näkivät mielekkääksi 
laajentaa osaamistaan toisille toimialoille 
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Kuva 9. Talotekninen organisoituminen ja tehokkuus  

Työmaan toteutusaika

Työnkulku

Henkilöstömäärä

Sähköasentajat
Putkiasentajat

Ilmastointiasentajat

LVIS-työryhmä

 
 
 
Projektinhoitajan asemaa yhtiön sisäisessä keskustelussa ja koulutuksessa hahmotettiin seuraavaan 
tapaan. Korostettiin luottamusta, avoimuutta ja yhteistyötä. Käytettiin sellaisia ilmauksia kuten 
”siirrytään pois autoritäärisestä päätöksenteosta kannustavaan tiimityöskentelyyn”, 
”projektinhoitaja on osa työryhmää ja hänen tehtävänsä on luoda puitteet projektin onnistumiselle”, 
”projekti on tiimin yhteinen yritys ja projektin onnistuminen on yhteinen asia, sillä me teemme 
työtä yhteisessä yrityksessä”. Tulevaisuudessa tavoitteena oli, että projektiryhmällä olisi myös 
yhteinen tulospalkkaus. Oli myös keskustelua siitä, että projektin johtoa voitaisiin kehittää 
asiantuntijajohtajuudesta yleisjohtamisen suuntaan, jossa projektinhoitaja projektipäällikkönä ottaisi 
vastuuta koko LVIS-työmaasta. 

 
Liitteessä 3 on esitetty tiivistelmänä Talotekniikka Oy:n kehittämishankkeen keskeistä 
yritysfilosofiaa. 
 
Esimerkki 1. Moniosaajakoulutus 

Ilmastointiasennusta opiskeleva sähkön projektinhoitaja (PR): ”Työn 
muodostumisessa rutiiniksi on sekä hyvät että huonot puolet. Talot näyttävät erilaisilta 
mutta asentajan työt ovat samoja. Ideana on kehittää töitä ja ihmisiä. Minulla on aina 
ollut haaveena, että mietitään ensin työ; putki, sähkö ja ilmastointi, kokonaisuutena ja 
sitten tehdään se viisaasti, eikä niin, että ensimmäinen asentaja tekee omalla tavallaan 
piittaamatta seuraavien tarpeista. Monta kertaa jouduttiin purkamaan ja tekemään 
moneen kertaan asioita tai sitten odotettiin, että edellinen asentajaryhmä on tehnyt 
työnsä ja vasta sen jälkeen pääsi uusi porukka omiin töihinsä. 
 
Sähköasennusta opiskeleva ilmastointiasentaja (AS): ”Jos mulle tulee jokin ongelma 
töissä, niin soitan mentorille ja kysyn neuvoa. Mä en häpeä kysyä häneltä mitään, sillä 
vain siten voi oppia. Aikaisemmin ei voinut kysyä edes esimieheltä neuvoa 
esimerkiksi miksi johonkin pitää laittaa venttiili. Pomo saattoi sanoa, ettei asia kuulu 
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sinulle, tee vaan niin kuin käsketään. Jos ei tiedä kokonaisuutta, niin miten voi 
kehittää ja parantaa?”  
PR: ”Urakkapalkkaus ylläpitää entistä järjestelmää. Palkka on sidottu siihen, miten 
nopeasti tekee töitä. Työ oli ennen ja on osin vieläkin viipaloitu hyvin pieniin osiin, ei 
tarvinnut tietää kokonaisuutta. Nyt kun meilläkin yhä useampi osaa tehdä niin putki- 
kuin sähköasentajan töitä, niin sekä rahaa että aikaa säästyy. Kouluttautuminen lisää 
työn mielekkyyttä, pitää työssä paremmin, sillä minullehan osaaminen ja todistus jää, 
vaikka yrityskin vaihtuisi. Asenteet ovat vielä entisiä rajoja ja toimenkuvia ylläpitäviä, 
mutta kyllä muutosta on jo selvästi näkyvissä.” 
 

Lähde: Projektinhoitajan ja asentajan haastattelu. (Työmarkkinat, 9/1997) 
 
Edellä esitetty asentajan konsultoiva suhde mentoriinsa säilyi myös koulutuksen 
loputtua. Mentorina toiminut projektinhoitaja kertoi, että kun asentaja soittaa hänelle 
ja kysyy neuvoa, niin hänen on helppo antaa ohjeita, koska hän tietää asentajan 
vahvuudet ja heikkoudet. 
 

7.4.2 Työntekijöiden näkökulma 
 
Osuustecin ilmastointiasennuksen luottamusmies M.H. piti Mikkelin kesäpäivillä 1993 esityksen 
”Tapaus Talotekniikka Oy – nousu Uuden Osuusliikkeen raunioista”. Tässä käytetään hänen 
esitystään valottamaan työntekijöiden näkökulmaa ja tunnelmia uuden yrityksen syntyhetkillä. Hän 
kuvasi tapahtumien kulkua elävästi asentajien näkökulmasta ja sitä, miten Uuden Osuusliikkeen 
kaatumisen vaikutus Osuusteciin yllätti henkilöstön. Hän aloitti taistelun Osuustecin puolesta 
ottamalla konkurssin jälkeen yhteyttä muiden henkilöstöryhmien luottamusmiehiin. Tapahtuma 
johti ainutlaatuiseen yhteistyöhön asentajien ja toimihenkilöiden luottamushenkilöiden kanssa. 
Kaikki tunsivat, että oli tapahtumassa suunnaton vääryys. Henkilöstön edustajat ottivat yhteyttä 
lehdistöön ja lähettivät sitä kautta viestiä julkisuuteen, että Osuustecin konkurssin myötä häviäisi 
1400 työpaikkaa. Lisäksi aliurakoitsijoiden konkurssit veisivät mukanaan heidän laskujensa mukaan 
vähintään 2000 työpaikkaa. Oli taisteltava työpaikkojen puolesta. ”Oli kirkastunut se tosiasia, että 
Uuden Osuusliikkeen kurjuuden mukana oli mennyt nurin kohtalaisen kannattava ja toiminnaltaan 
terve yritys.” Luottamusmies kertoi, että Metalliliito tuki henkilöstöä. Muiden liittojen taholta ei 
saatu yhtä varauksetonta tukea8.  
 
Asentajat suhtautuivat pienen miettimisajan jälkeen myönteisesti siihen, että he tulisivat uuden 
yrityksen omistajiksi sijoittamalla noin kuukauden nettopalkan osakkeisiin. Osakeanti oli 
suurimmalle osalle uusi asia, siitä ei ollut aiempaa kokemusta eivätkä kaikki tienneet, mihin 
taloudellisiin vastuisiin osakkuus johtaa. Omistajuuden merkitys ei ollut ainakaan kaikille 
asentajille vielä selvää, ja vasta aika näyttäisi, mitä se tuo tullessaan. Osakeannin onnistuminen 
vaatikin luottamusmiehiltä ja toimitusjohtajalta aktiivista tiedotus- ja valistustoimintaa.  
 
Työntekijöiden kannalta oli tärkeää, millaisilla ehdoilla uuteen yritykseen siirryttiin ja ketkä 
pääsivät sinne töihin. Kaikki ymmärsivät, että nyt lähdettiin nollasta ja siihen oli sopeuduttava. 
Lähtökohdaksi sovittiin voimassa olevat työehtosopimukset. Aikapalkkoja alennettiin, sairausajan 
palkoissa pidettiin entiset edut voimassa. Loma-oikeudet lähtivät juoksemaan alusta ja kuluvan 
vuoden vuosilomat jäivät siten lyhyiksi. Vaikeampaa oli se, keitä uuteen yritykseen valittiin. 
                                                 
8 Työministeriön edustaja kertoi vuonna 1992, että kilpailijat olivat kritisoineet työllistämistuen myöntämistä yllättävän 
voimakkaasti. Muilla toimialoilla, joilla oli tehty vastaavia ratkaisuja, toimenpiteet eivät olleet aiheuttaneet näin 
voimakkaita reaktioita (Lyytikäinen, 1992). 
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Esimiesporras ei ollut täysin ajan tasalla. Heille oli annettu suositus palkata entiset luottamusmiehet, 
mikäli työtilanne sen sallii. Tuntui joiltakin osin siltä, että vanhat ristiriidat maksettiin nyt takaisin 
ja siivottiin epämukavat henkilöt pois suosituksista piittaamatta.9  
 
Talotekniikka Oy:tä perustettaessa luvattiin uudenlaista henkilöstöpolitiikkaa ja toiminnan 
kehittämistä. Tästä olikin jo näkynyt merkkejä. Mutta työtä oli vielä paljon edessäpäin ennen kuin 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden väliset raja-aidat oli kaadettu ja päästy toimivaan yhteistyöhön. 
Kuitenkin eri asentajaryhmien välinen yhteistyö työmailla oli jo parempaa kuin mitä se oli ollut 
Osuustecissä. Nyt käytettiin yhteisiä telineitä ja työkaluja eikä enää oltu tyrkkimässä naapuria 
sivuun. Työmaalla töiden järjestelyssä työskentelyjärjestysten osalta oli päästy entistä paremmin 
yhteisymmärrykseen. Saman työmaan eri asentajaryhmien nokkamiesten väliset aamupalaverit 
olivat varmasti säästäneet monta markkaa Talotekniikka Oy:lle. 
 
Alihankkijoiden käyttäminen aiheutti laatuongelmia ja virheiden korjaamista. Luottamusmies näki, 
että asentajien palkkaus voisi tulevaisuudessa olla kiinteän kuukausipalkan ja tuloksiin sidotun 
palkkion yhdistelmä. Motivoiva palkkausjärjestelmä tuottaisi todennäköisesti parempia tuloksia, 
mistä hyötyisivät sekä työntekijät että yritys. Tehokkaammalla toiminnalla turvattiin yrityksen 
kilpailukyky. Tulisi myös varautua kilpailuun eurooppalaisessa mittakaavassa. HM esitti, että hänen 
edustamansa metalliliiton linjaukset olivat oikean suuntaisia ja kehitysmyönteisiä. Kaikki liitot eivät 
kuitenkaan näyttäneet vielä ehtineen samalle vuosikymmenelle. 
 
Tapaus Talotekniikka Oy:llä on ollut yleisempääkin merkitystä. Siinä päädyttiin säilyttämään 
työpaikkoja ja yhtenäisiä työryhmiä, ravisteltiin henkilöstöä etsimään uudenlaista yhteistyötä ja 
uusia toimintatapoja, luotiin parempia ja välittömämpiä keskustelusuhteita työntekijöiden ja johdon 
välille ja sillä ehkä vauhditettiin velkasaneerauslain voimaantuloa Osuustekin kaltaisten katastrofien 
estämiseksi. (luottamusmies M.H., 1993.) 
 

 

7.4.3 Kehitysryhmät perustetaan muotoilemaan uutta yritystä 
 
Vinjetti 2 
”Täällä on ollut (Osuustecin  aikana) monia konsultteja kertomassa hienoja ajatuksia. Yleensä 
emme ole ymmärtäneet niistä kovinkaan paljon, eikä mitään sitten käytännössä tapahtunutkaan. Nyt 
meille sanotaan ensimmäisen kerran, että me osaamme ja että meidän tehtävämme on kehittää. 
Tuntuu hyvältä, että meihin luotetaan. Minusta tuntuu, että meillä on kiire saada aikaan tuloksia.” 
Projektinhoitaja vuonna 1993 
 
Uuden yrityksen toimintaperiaatteiden rakentamisessa käytännön liikkeellelähtö tapahtui syksyllä 
1992. Kolmen alueyksikön vetäjät valitsivat yksiköistään asentajien luottamusmiehet ja 
projektinhoitajia sekä asennuspäälliköitä yhteiseen kolmen päivän seminaariin. Täällä 
toimitusjohtaja kertoi toimialan tilanteesta ja kehitysnäkymistä sekä Talotekniikka Oy:n 
kehittämisen ja henkilöstöpolitiikan päämääristä. Vastauksena toimitusjohtajan puheenvuoroon 
johto ja päälliköt, projektinhoitajat ja asentajat, kukin omissa ammattiryhmissään, ottivat kantaa 
toimitusjohtajan esittämään visioon. Seuraavassa on esitetty ryhmätöiden tulokset. 
 

                                                 
9 Tällainen ristiriitatilanne tulehtui eräällä paikkakunnalla jopa asentajien lakoksi, joka lopulta ratkaistiin paikallisen 
johdon ja asentajien tekemällä kompromissilla. 
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Toimitusjohtajan avauksen pohjalta tehtiin ryhmätyö, jossa vastattiin seuraaviin kysymyksiin: 
 

1. Mikä vaikuttaa lupaavalta, mihin uskomme?  
2. Mikä epäilyttää, mikä varmasti menee pieleen?  
3. Mitä odotamme Talotekniikka Oy:ltä, Talotekniikka Oy:n visio? 

 
Ryhmät esittivät seuraavat vastaksensa: 
  

Johtajat ja päälliköt 
1. Luukas 3:16 (Niin Johannes vastasi kaikille sanoen: Minä kastan teidät vedellä, mutta 

on tuleva väkevämpi, jonka kengännauhojakaan minä en ole kelvollinen päästämään; 
hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella”). 
 

2. Onko henkisiä ja taloudellisia voimavaroja ponnistella visioiden tavoitteisiin? 
Pääsemmekö irti Osuustecista? 
Olemmeko mieltäneet omistajuutemme? 
 

3. Sitoutumaton urakoitsija 
Vakavarainen 
Joustava ja muuntumiskykyinen 
Tuotantotekniikaltaan nykyaikainen 
Tulosvastuu ja päätösvalta käsi kädessä 
Valtakunnallinen ykkönen LVISAK-urakoinnissa (lämpö-, ilmastointi-, sähkö-, 
automaatio ja kunnossapito-urakoinnissa) 
Suurin suomalainen Baltian maissa 
Yksi henkilöstö (asentajat-toimihenkilöt rajan häivyttäminen) 
 

Projektinhoitajat 
1. Henkilökunnan yhteishengen luominen 

Henkilöstön kehittämisohjelmat 
LVIS-toiminnan kehittäminen 
 

2. Ettei urauduta vanhoihin kaavoihin 
 

3. Kilpailukykyistä ja pärjäävää yritystä 
Raja-aitojen kaatumista 
Asentajat-johto (yhteishenki) 
Nopeasti markkinatilanteisiin reagoivaa organisaatiota (uusien toimintamallien 
luominen) 
 

Asentajat 
1. Aikatyöpalkka, projektikohtainen luottamus 

 
2. Onko liian paljon yhteistyökumppaneita KVR-urakoinnissa? 

Onko liian raskas hallinto? 
Onnistuuko monitoimiasentajajärjestelmä, kärsiikö laatu, osaako kukaan, säästyykö 
rahaa? 
 

3. Patruunahengen poistamista 
Parempaa tiedonkulkua 
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Henkilöstön odotukset Talotekniikka Oy:tä kohtaan olivat kaikkiaan hyvin linjassa toimitusjohtajan 
talotekniikkaan liittyvän vision kanssa. Mutta usko kulttuurimuutokseen herätti epäilyksiä eri 
ryhmissä eri tavoin. Itse asiassa yrityksen johdossa nähtiin kaksi tietä edetä tässä kriittisessä 
vaiheessa. Toista edusti toimitusjohtajan näkemys, jota voidaan sanoa kasvustrategiaksi, ja johon 
hän oli sitoutunut henkilöstöpoliittisessa ohjelmassaan. Toisaalta oli niitä, jotka näkivät, että 
yrityksen olisi pitänyt keskittyä mahdollisimman kustannustehokkaaseen projektien toteuttamiseen. 
Tätä ajattelutapaa voidaan sanoa defenssiiviseksi strategiaksi. Kilpailevien arvojen näkökulmasta 
kasvustrategia liittyi arvokonstellaatiossa adhokratian ja klaanikulttuurin vahvistamiseen kun taas 
defenssiivisessä strategiassa painottuivat puolestaan rationaalisen ja hierarkkisen toimintakulttuurin 
alueet. Jälkimmäinen painotus oli enemmän linjassa aikaisemman yrityskulttuurin kanssa, mikä 
liittyi yhtäältä toimialaan yleisesti ja toisaalta Osuusliikkeen toimintakulttuuriin (ks. esim. Häikiö, 
1997). 
 
Toimihenkilöt näyttivät epäilevän, että Talotekniikka Oy:llä olisi voimia oppia pois vanhoista 
toiminta- ja ajattelutavoista. Asentajat puolestaan olivat huolissaan siitä, onko mahdollista laajentaa 
tehtävä- ja vastuualueita työmaalla talotekniikka-asentamisen suuntaan tavalla, mitä 
henkilöstöpoliittisessa ohjelmassa esitettiin. Asentajat näyttivät olevan huolissaan siitä, että ”jos 
opitaan uutta, niin vanha osaaminen ikään kuin häviää”, mihin viittasi huoli laadusta. Asentajien oli 
myös vaikea nähdä, että monitoimiasentaja toisi yritykselle taloudellista säästöä ja siten myös heille 
parempia ansiomahdollisuuksia. Psykologisesti työntekijöiden epäilevä asenne oli ymmärrettävissä. 
Kysymys oli omasta ammatti-identiteetistä, jonka tunnettiin olevan uhattuna. Puhe ammatillisen 
osaamisen laajentamisesta merkitsi puuttumista käsitykseen itsestä ammatti-ihmisenä. On myös 
helpompi ajatella, että muutos merkitsee sitä, että ulkoisissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia, ja että 
muut ihmiset muuttuvat.  
 
Projektikohtaisella luottamuksella asentajat tarkoittivat sitä, että projektin taloudelliset tiedot 
kerrotaan heille rehellisesti ja tuotto jaetaan oikeudenmukaisesti asentajien ja työnantajan kesken.  
 
Johtajien ja päälliköiden näkemyksessä tuotiin raamattuun viitaten esiin huoli siitä, että markkina- 
ja työmarkkinavoimat ovat liian mahtavia vastavoimia uuden yrityskulttuurin tiellä10. Tämän 
kysymyksen kohtaamme jäljempänä tarkastellessamme alueyksiköissä tapahtunutta kehitystä. 
Toisaalta projektinhoitajat uskoivat siihen, että Talotekniikka Oy:ssä voidaan kehittää 
talotekniikkakonseptia ja yhteishenkeä. Toivoa asetettiin myös henkilöstön kehittämiseen. 
 
Seminaari oli siinä mielessä historiallinen ja uusi avaus, että nyt ensimmäisen kerran projekteja 
toteuttava henkilöstö asentajista johtajiin yhdessä toimitusjohtajan kanssa pohtivat koko yrityksen 
toimintaa ja oman työnsä kehittämistä. Seminaarin lopuksi alueyksikköjen ryhmät hyväksyivät 
toimitusjohtajan esittämät kehityspäämäärät. Samalla sovittiin, että kehitystyö tapahtuu paikallisesti 
alueyksiköissä näiden yleisten päämäärien suuntaisesti. Ryhmät saivat myös toimitusjohtajalta 
toimeksiannon vastata oman yksikkönsä kehittämisestä. 
 
Kehittämistyön toteutuksessa keskeisiä periaatteita olivat paikallisuus, kehitystyön tekeminen 
mahdollisimman pitkälle omin voimin yhteistyössä kaikkien eri henkilöstöryhmien kesken ja 
pienten askelten politiikka. Kehittämistyön painopiste oli tästä eteenpäin paikallisten 
kehitysryhmien tehtävänä. Ryhmiä vetivät alueyksikköjen johtajat. Aluksi kehitysryhmät toimivat 
seminaariin osallistuneilla kolmella kokeilupaikkakunnalla ja ne asettivat omat paikalliset 
tavoitteensa. Yhdessä alueyksikössä ei johdon ja työntekijöiden välillä syntynyt riittäviä 

                                                 
10 Vertaus voitaisiin tulkita myös niin, että johto ilmaisee uskonsa yrityksen visioon. 
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edellytyksiä yhteistyölle eikä kehitysryhmätyöskentely lähtenyt käytännössä liikkeelle. 
Henkilöstöpäällikkö kävi alueyksiköissä avustamassa toiminnan käynnistämisessä. Vuoden 1993 
aikana kehitysryhmät perustettiin myös kahdelle uudelle paikkakunnalle ja vuoden 1994 yhtiön 
toimintasuunnitelmassa kehitysryhmätyö ulotettiin käsittämään kaikki suurimmat alueyksiköt. 
 

7.4.4 Alkuinnostuksesta työn arkeen: johdon ja henkilöstön näkökulma 
 
Kehittämistoimintaa pyrittiin tukemaan yrityksen henkilöstöhallinnossa toimineen 
muutosagenttiryhmän toimesta, joka koordinoi koko yrityksen tasolla kehitystoimintaa. 
Alkuvaiheessa paikallisista kehitysryhmistä kerrottiin näkyvästi yrityksen henkilöstölehdessä. 
Talotekniikka Oy oli mukana myös työministeriön kansallisissa työelämän kehittämishankkeissa, 
mikä oli strateginen päätös. Ajateltiin, että tällä tavalla yrityksen henkilöstö sitoutuu paremmin 
kehittämiseen, kun se tapahtuu läpinäkyvästi ja samalla tämä julkisuus luo painetta viedä läpi 
uudistuksia käytäntöön.  
 
Esimerkissä 2 on esitetty kehittämistyön alkuvaiheen tunnelmia johdon ja työntekijöiden 
näkökulmasta. Liitteessä 4 on puolestaan yhteenveto keskeisistä yksittäisistä kehityshankkeista, 
joita yrityksessä tehtiin muutaman ensimmäisen toimintavuoden aikana. Hankkeet liittyvät lähinnä 
prosessi-innovaatiohin. Niiden taloudellista merkitystä on vaikea arvioida tarkasti, mutta joitakin 
suuntaa antavia arvioita ja laskelmia yrityksessä on tehty.  
 
Työmaatoiminnan kehittämisessä tuli useammassa yksittäisessä projektissa ilmi, että toimintaa 
voitiin tehostaa seuraavilla tavoilla: 
 

• Työ suunnitellaan hyvin yhdessä ennakkoon: aloituspalaveri yhdessä asentajan ja projektin 
johdon kanssa, jossa sovitaan yhteisistä menettelytavoista. Erityisesti oli selvitettävä 
projektin talouteen liittyvät asiat ja miten kustannuskehitystä seurattiin projektin edetessä.  

• Projektin kuluessa projektiryhmä oli pidettävä jatkuvasti tietoisena kustannuskehityksestä 
suhteessa budjetoituun. Tällöin asentajilla ja projektinhoitajalla oli mahdollisuus jatkuvaan 
toiminnan korjaamiseen.  

• Työntekijöiden valtuuttaminen toi säästöjä. Asentajille annettiin mahdollisuus ja heillä oli 
velvollisuus seurata asennustarvikkeiden menekkiä ja heillä oli oikeus täydentää varastoja 
tilaamalla tarvikkeita itse. Projektinhoitajan tai ”konttorin” välikäsiä ei aina tarvittu.  

• Tarviketoimittajien kanssa tehtävät sopimukset, joissa toimittaja ylläpiti varastoa työmaalla, 
ja täydensi sitä jatkuvasti tarpeen mukaan, johti yrityksen näkökulmasta juuri oikeaan aikaan 
oikeassa paikassa (just-on-time) periaatteen toteutumiseen. Säästöjä syntyi myös siitä, ettei 
pääomia sitoutunut työmaavarastojen ylläpitämiseen.  

• Asentajien valtuuksien lisääminen myös niin, että nokkamies voi edustaa työryhmää 
työmaakokouksissa, paransi tiedonkulkua työryhmän ja muiden työmaalla toimivien 
sidosryhmien välillä, millä oli työn sujuvuuteen ja talouteen suoranaista vaikutusta.  

• Huoltotöissä asentajien suora kontakti asiakkaaseen osoittautui tärkeäksi. Asentajan 
saadessa itse asiakasvastuun, hänen motivaationsa lisääntyi ja oman työn organisointi 
parani.  

 
Näistä yleisistä johtopäätelmistä saadaan esimerkkejä jäljempänä käsiteltäessä alueyksikköjen 
kehityspolkuja. 
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Esimerkki 2.  Jatkuva kehitys – Koillisen alueyksikön projektinhoitajan ja 
asentajan näkökulma 

 
Projektinhoitajan ajatuksia 

Kehitysryhmä pääsi vauhtiin vasta Loviisan viikonloppuseminaarin11 jälkeen. ”Kun 
kutsu ja ohjelma tästä tapahtumasta tuli allekirjoittaneelle, oli v-käyrä melko 
korkealla; joutua nyt viikonlopuksi jonnekin korpeen Loviisaan – kumisaappaat ja 
työkaverit seuranaan. Kun muut ”terveet” alkoivat valmistautua yöelämää varten, niin 
me pojat ryhdyimme harjoittamaan katusuunnistusta pitkin Loviisan öisiä katuja. 
Lauantaipäivä sitten kuunneltiin ja kehitettiin ryhmissä Talotekniikka Oy:tä ja 
odotettiin illan suurta fiaskoa eli pitempää suunnistusreittiä tehtävineen. Mutta 
yllättäen siitä tulikin näin koillislaisittain suuri suksee eli homma alkoi meikäläisiltä 
sujua varsin mukiinmenevästi. Loviisan reissusta jäikin varsin hyvä maku. 
Kotimatkalla me jo kehitimme yritystämme niin maan perusteellisesti. 
 
Kehitysprosessin mukana eri henkilöstöryhmien väliset suhteet alkoivat parantua eli 
porukka alkoi tuntea selvää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Yhtenä tärkeimmistä 
tähän vaikuttaneista tekijöistä voisi tuoda esille alueyksikön johtajan 
kuukausiraporttien johdosta tehdyt selvitykset esimerkiksi siitä, mistä 
sosiaalikuluprosentti muodostuu. 
 
Sen jälkeen kun työmäärä alkoi nousta, alkoi kehityksen tuli hiipua. Työryhmät jäivät 
unholaan. Onko niin, että kun porukalle alkaa löytyä oikeita töitä, niin 
hiekkalaatikkoleikit saavat loppua. Palataanko taas asiaan kun työt alkavat loppua.  
 
Koillisessa jokainen painaa täysillä ja yrityshenkeä on löytynyt. Mutta kuinka kauan, 
jos valoa ei ala näkyä tunnelin päässä. Varsinkin toimihenkilöiden palkkaus on 
alakantissa ja silti vähän väliä vaaditaan vaan lisää säästötoimenpiteitä.  
Projektinhoitaja/Koillinen alueyksikkö 
 

Ajatuksia haalarimiehen kynästä 
Talotekniikka Oy otti käyttöön uudenlaisen yrityskulttuurin. Henkilöstön 
yhteenkuuluvaisuuden sekä tiedot ja taidot yhteen sovittaen oli tarkoitus tehdä tulosta 
uudenlaisella tavalla, jos olen oikein ymmärtänyt. Talotekniikka Oy:ssä on kaksi 
hyvää työkalua: kehitysryhmät ja laatuopas. Kehitysryhmissä pohditaan asioita, jotka 
painavat mieltä. Niissä voi esittää ideoita, jotka vaikuttavat myönteisesti yrityksen 
kehitykseen. Kehitysryhmätyöskentelystä ei kuitenkaan ole mitään hyötyä niin kauan, 
kuin sen työn tuloksia ei asentajat konkreettisesti huomaa työmailla. 
 
Laatuopas on toinen työkalu. Olen vakuuttunut siitä, että kirjasen tavoitteiden 
toteutumisen myötä monet nykyiset työmaiden ongelmat vähenisivät ja tulos paranisi 
sekä projektiryhmille että työnantajalle. 
 
Joillakin paikkakunnilla on käynnissä tulospalkkauskokeilu, joka myös kuuluu uuteen 
yrityskulttuuriin. Otamme tällä saralla ensi askelia ja suuntaus on mielestäni oikea. 
Tulospalkkaus on kuitenkin toteutettava siten, että se hyödyttää kaikkia osapuolia.  

                                                 
11  Kirjoittaja viittaa kehitysryhmien aloitusseminaariin vuonna 1992. Siellä tehtiin tiimiharjoituksia käyttämällä 
”kävelyrallia” (walking rally, ks. Thorpe et.al., 1981). Lisäksi kartoitettiin käytännön työmaatoiminnassa esiintyviä 
pullonkauloja ja etsittiin keinoja parantaa työn sujuvuutta.) 
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Tulevaisuuden yritys rakentuu hyvän yhteishengen varaan. Se on ainut tapa vastata 
ajan henkeen kuuluvalle kiristyvälle kilpailulle. 
Putkiluottamusmies/Koillinen toimipiste 
 
(Talotekniikka Oy:n henkilöstölehti nro 2/1994, otteita kirjoituksista) 
 
Johdon ja kehitysryhmän näkemys: ”Talotekniikka Oy:n menestys uudessa 
johtamistavassa”  
Yhtiön toimitusjohtaja ja Läntisen alueyksikön johtaja yhdessä kehittämisryhmän 
edustajien kanssa osallistuivat vuonna 1994 työministeriön järjestämään 
”Menestyksen avaimet seminaarin” ja esittivät Talotekniikka Oy:n kehittämisen 
suuntaviivoja yleensä ja toteutumista Läntisessä alueyksikössä. Yrityksen edustajat 
korostivat, että menestys perustuu uuteen johtamistapaan. Tuottavuus, kannattavuus ja 
kilpailukyky edellyttävät yritys- ja yhteisötasolla ajatusmaailman, rakenteiden ja 
yhteistyön täydellistä uusimista. Tähän tulee liittää tuloksiin ja keskinäiseen 
yhteistyöhön kannustavat palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät. Yritysjohto arvioi, että 
virheiden korjaamisesta, päällekkäisistä toiminnoista, pitkistä käsittelyprosesseista ja 
–ajasta aiheutuvat kustannukset ovat noin 20-30 prosenttia liikevaihdosta. Näihin 
ongelmiin on lähdetty etsimään lääkkeitä. Yrityksen edustajat kertoivat edelleen, että 
kehittämistyön alussa törmättiin asenneongelmiin. Pyritäänkö kehittämisellä ottamaan 
vain henkilöstön selkänahasta lisää irti? Onko kysymys joidenkin toimintojen 
lopettamisesta?  
 
Jäykät organisaatiorakenteet ja keskustelun rajoittuneisuus linjojen välillä koettiin 
haitallisiksi. Erityisesti yhteistyön puutetta kuvasi se, että henkilöstöhallinnon 
ongelmatilanteissa työntekijät eivät kääntyneet linjaorganisaatiossa esimiestensä vaan 
usein oman luottamusmiehensä puoleen.  
(Työelämä, 2/1994) 
 
 

8 Kehitys alueyksiköissä 

8.1 Läntinen alueyksikkö keihäänkärkenä 
 
Vinjetti 3 
”Ajattelin, että mitähän asiakas ajattelisi, jos katsoisi selkäni takana, mitä teen.” 
Asentaja kehitysryhmässä turhan työn kartoituksesta vuonna 1993 
 

8.1.1 Kehitysryhmästä kuumaksi ryhmäksi 
 
Läntisessä alueyksikössä työskenteli vuonna 1993 noin 60 toimihenkilöä ja asentajaa. Alueyksikön 
kannalta oli merkittävää, että Talotekniikka Oy:n pääomistaja oli alueella vahva vaikuttaja, jolla oli 
liike-elämän suhteita. Hän omisti myös sähköurakointiyrityksen, joka toimi samoilla markkinoilla 
Lännen alueyksikön kanssa. Vuonna 1996 Talotekniikka Oy osti tämän kilpailevan sähköliikkeen ja 
se sulautettiin Länteen.  
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Lännessä kehittämistyö lähti liikkeelle siten, että kehitysryhmä kävi tutustumassa asiakasyrityksessä 
tehtyyn vastaavaan kehittämishankkeeseen. Asiakasyrityksen kehitystyöstä vastanneesta johtajasta 
tulikin alueyksikölle tärkeä kehittämistyön tukihenkilö ja konsultti. Kehittämisryhmän, alueyksikön 
johtajan ja asiakaskonsultin välille syntyi hyvä yhteistyösuhde. Näin kehitysryhmä oli valmis 
tutkimaan alueyksikön sisäistä tehokkuutta yhdessä ulkopuolisen konsultin kanssa. Läntisestä 
alueyksiköstä tuli yrityksen kehityksen keihäänkärkiyksikkö. Havainnollistavassa esimerkissä 3 on 
kuvattu alueyksikön johdon arviota kehittämistyön lähtökohdista. 
 
Kehittämisryhmässä korostettiin alussa voimakkaasti sitä, että yhdessä aikaansaatu lisääntynyt 
tehokkuus on kaikkien etu. Näin saavutettu taloudellinen hyöty jaetaan oikeudenmukaisesti 
työntekijöiden ja yhtiön kesken.  
 
Työskentelyssä lähdettiin liikkeelle pienin askelin ja mahdollisimman konkreettisesti. 
Ensimmäiseksi asentajat ottivat tehtäväkseen kolmen eri toimialan kiinnitystarvikkeiden 
inventoinnin. Tuloksena oli yksi varasto kolmen sijasta ja tarvikenimikkeistön määrä laski 80 
prosentilla. Tämä niin sanottu pulttiprojekti tuli sittemmin koko yhtiössä tunnetuksi 
”sankaritarinaksi”, ja se toteutettiin muissakin alueyksiköissä. Samalla aloitettiin työmaiden 
arvoketjun analysointi, mitä kutsuttiin turhan työn kartoittamiseksi. Ryhmän jäsenet pitivät viikon 
ajan päiväkirjaa siitä, miten paljon aikaa meni turhaan, tuottamattomaan työhön. Yksikön johtaja oli 
tässä esimerkkinä. Myös hän teki oman työn seurantaa, ja esitti tuloksensa kehittämisryhmässä. 
Todettiin, että keskimäärin ainakin kaksi tuntia päivässä henkilöä kohti kului tuottamattomaan 
työhön. Suurin pullonkaula oli tavaran tilaamis- ja toimitusketjussa. Kehitysryhmässä laskettiin 
turhan työn poistamisella saavutettava kustannushyöty. Tämä parantunut tulos voitaisiin jakaa 
yhtiölle ja työntekijöille tulospalkkiona.  
 
Ensin ryhmä ei uskaltautunut keskustelemaan työmaan tavaratoimituksista, mutta jonkin ajan 
kuluttua ryhmässä selvitettiin yhden työmaan osalta, miten materiaalitoimitukset oli hoidettu. 
Materiaalin kulkua kuvattiin havainnollisesti fläppitaululle. Syntyi todella mutkikas viivojen 
sekamelska. Tämä havainto sai aikaan vilkkaan, jopa kiihkeän spontaanin keskustelun. Kävi ilmi, 
että työmaan tavarahankinnoissa oli päällekkäisyyttä ja monia välikäsiä kuten asentaja, nokkamies, 
työnjohtaja ja toimiston henkilöstö. Ryhmä sai havainnollisen kuvan siitä, miten määrältään ja 
arvoltaan melko pieneen tavaratoimitusprosessiin kulutettiin suhteettoman paljon työaikaa ja rahaa. 
Tästä seurasi, että työmaan materiaalihankintarutiineja päätettiin muuttaa. Asentajien ja 
nokkamiesten valtuuksia materiaalihankinnoissa lisättiin tavoitteena mahdollisimman suora yhteys 
työmaalta tavarantoimittajiin. Asennusryhmälle annettiin valtuudet ”kutsua tavaraa kotiin” eli tilata 
tarvikkeita tehtyjen hankintasopimusten puitteissa. 
 
Alueyksikön johtaja totesi myöhemmin, että edellä mainittu kehitysryhmän kokous merkitsi suurta 
muutosta. Tämän jälkeen asenteet muuttuivat kehittämismyönteisiksi ja henkilöstön aloitteellisuus 
lisääntyi (kuva 10). Tätä ryhmän kokemusta voitaisiin kuvata huippukokemukseksi, minkä ansiosta 
kehitysryhmästä tuli kuuma ryhmä (ks. Lipman ym., 1999). Tätä kuvastaa se, että nyt asentajat 
ilmoittivat, että ovat valmiita käyttämään omaa aikaansa kehitystyöhön, koska kokivat saavansa 
siitä hyötyä. Voidaan sanoa, että ryhmän jäsenet eivät vain osallistuneet vaan olivat sitoutuneet 
alueyksikön ja oman työnsä kehittämiseen. Quinnin (1991) kuvaaman transformatiivisen 
muutosprosessin näkökulmasta ryhmän voidaan sanoa siirtyneen nyt transformatiiviseen 
vaiheeseen. 
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Esimerkki 3. Alueyksikön johtajan näkemys siitä, mistä lähdettiin liikkeelle ja 
ensimmäiset periaatepäätökset 
 

Kehittämistyön motto: ”Osastorajat alas, suorat putket”.  
 
Alueyksikön johtaja näki, että Osuusliikkeen ja Uuden Osuusliikkeen aikana oli 
totuttu siihen, että ”tuloksenteko oli helppoa ja markkinat riittivät. Päälliköitä oli 
päälliköiden päällä, organisaatio oli moniportainen, toimialojen rajat olivat tiukat, 
samallakin työmaalla toimittiin ikään kuin kolmena eri yrityksenä (LV, IV, sähkö), 
palkkausjärjestelmä vahvisti toimialakohtaisuutta – toimihenkilöiden tulospalkkaus oli 
sidottu toimialakohtaisen osaston tulokseen. Asentajien ja projektinhoitajien 
palkkausperusteet olivat ristiriidassa keskenään: asentajien palkkasumman kasvaessa 
projektikate pieneni ja tämä puolestaan alensi projektinhoitajan tulospalkkiota. 
 
Osuustecin perinteet olivat siirtyneet uuteen yritykseen. Vaikka markkinatilanne oli 
muuttunut ja yrityksen koko oli pienentynyt, niin ihmisten oli vaikea muuttaa 
toimintatapaansa, vaikka he järjellä ymmärsivät, että asiat olivat muuttuneet. 
Organisaatio tuli muovata vahvistamaan uutta toimintamallia, mikä perustui 
tiimiajatteluun ja suoriin yhteyksiin talon sisällä ja akselilla toimittaja – Talotekniikka 
Oy – asiakas ( kuva 11).  
 
Alussa puhuttiin, että kehitämme LVIS-osaajia. Tämä herätti kehitysryhmässä paljon 
keskustelua. Työntekijät pitivät sitä epärealistisena. Sittemmin alettiin puhua 
toimialariippumattomien töiden tekemisestä urakkatyömailla.  Työmaa muodostui 
LVIS-tiimistä, jossa oli eri alojen eksperttejä. Yhteistyö jo sinänsä lisäsi eri alojen 
ammattiosaamista. Kehittämistavoitteena oli, että koko projektihenkilöstö pystyi 
yhdessä suunnittelemaan työmaan toteutuksen. Toimintasuunnitelman tuli ”valua” 
yksityisen työntekijän kehittämissuunnitelmaan. Esimerkiksi LVIS-strategia merkitsi 
sitä, että osattiin lukea toisen alan rakennuspiirustuksia työmaalla. Tämä tapa nähdä 
asia oli johtanut siihen, että koko henkilöstön osaaminen on pitänyt kartoittaa. 
 
Käytännön esimerkkinä todettiin, että ensimmäiset työmaatiimikokeilut 
epäonnistuivat, koska asentajien ja projektinhoitajan kanssa tehty sopimus oli ollut 
epäselvä eikä työntekijöille oltu kerrottu, miten työmaa taloudellisesti etenee. Nämä 
kokemukset otettaisiin jatkossa huomioon.  
 
Voimassa ollut palkkausjärjestelmä perustui siihen, että maksettiin joko ajasta tai 
tehdystä työstä. Mutta olisi pitänyt maksaa koko projektin etenemisestä 
(laskutuksesta) ja osaamisesta. Palkkauksen tuli olla johtamisen väline, mikä tukisi 
yhteistyötä työmaalla toimialojen välillä ja työryhmän sisällä.  
 
Keskustelussa päätettiin siitä, että jatkossa otettaisiin käyttöön työmaataulut, joissa 
annettaisiin kuukausittain tiedot aleyksikön laskutuksesta, saaduista tilauksista sekä 
työmaan budjetin ja laskutuksen toteumasta suhteessa ennustettuun. Kehittäminen 
päätettiin ottaa jatkossa yhdeksi esimiesten palkkioperusteeksi ja pitkällä aikavälillä 
koko henkilöstölle oli saatava yhteinen visio siitä, minkälaisen Talotekniikka Oy:n me 
haluamme. 
  
(Johdon kehittämistyön suunnittelupalaveri 20.11.1993) 
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Kuva 10. Läntisen alueyksikön johtajan näkemys oman yksikkönsä kehittämistoiminnan prosessista 
aloitusvaiheessa 

26.11.92 1.3.93

25.3.93

18.5.93
9.6.93

26.8.93

22.9.93

3.11.93
21.10.93

14.10.93

Asenteiden muuttuminen kehitysprosessin aikana: kehityspolku

Halu parantaa toimintatapoja toimipisteessä

Ennakkoasenteet

Halu ja tarve pitää kiinni totutuista toimintatavoista

Jatkuva
kehittäminen

 

 

8.1.2 Kohti rakenteellista kontingenssia ja uutta projektien muotoilua 
 
Moniportainen osastojakoa korostava organisaatio nähtiin yhtenä joustavan toiminnan esteenä. Nyt 
toiminnot haluttiin organisoida niin, että ne palvelisivat paremmin talotekniikan kokonaisuutta 
(LVIS-konsepti) ja samalla parantaisi yhteistyötä osastojen sisällä ja osastojen välillä. Yksikössä 
tehtiin taloudellis-tuotannollisin perustein henkilöstövähennyksiä, jotka koskivat sekä 
toimihenkilöitä että asentajia. Organisaation madaltaminen edisti myös työntekijöiden 
vastuualueiden ja operatiivisen autonomian laajentamista. 
 
Kuvassa 11 on havainnollistettu alueyksikön sen hetkinen osastojen erillisyyttä korostava 
funktionaalinen organisaatio ja talotekniikkakonseptiin perustuvaa projektiorganisaatiomallia. Uusi 
projektiorganisaatio oli nähtävä ideaalina, mihin alueyksikön johto halusi pyrkiä. 
 
Talotekniikka-ajatteluun ja työntekijöiden operatiiviseen autonomiaan tähtääviä kokeiluja tehtiin 
ennen kaikkea yksittäisissä projekteissa. Tällainen hanke oli esimerkiksi sähköasennustyömaan 
kokeilu, joka hyväksyttiin silloin voimassa olleen työehtosopimuksen mukaisesti työntekijä- ja 
työnantajaliitossa. Kokeilussa rakennettiin tulospalkkio työryhmälle, jossa projektinhoitajan ja 
nokkamiehen tehtävät oli yhdistetty projektinhoitajalle. Lisäksi työryhmä pidettiin koko ajan 
tietoisena projektin taloudellisesta etenemisestä. Yksikön johtaja esitti säännöllisesti budjetoidun ja 
toteutuneet kustannukset havainnollisesti graafisena esityksenä koko projektiryhmälle.  Tämä 
työmaa paransi merkittävästi tulostaan suhteessa budjetoituun, minkä ansiosta sekä asentajat että 
projektinhoitaja-nokkamies pystyivät parantamaan ansioitaan.  
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Asentajien antaman palautteen mukaan järjestelmä paransi erityisesti työmaan 
materiaalitoimituksia. Loppuarviossaan asentajat totesivat, että he olivat jättäneet liikaa vastuuta 
yhdistetylle nokkamies-projektinhoitajalle. He olisivat voineet tehdä itse enemmän oma-aloitteista 
työkohteiden suunnittelua eli mestasuunnittelua.12 Palautetilaisuudessa olivat mukana myös 
ammattiliittojen edustajat. 
 
 
Kuva 11.  Lännen projektiorganisaatiomalli 

 
 

hallinto Putki-
asennus

Ilmastointi-
asennus

Sähkö-
asennus

kitkakohtia

Joustavan toiminnan ja yhteistyön esteitä toimipisteen
perinteisessä organisaatiossa. 

Työmaataso

Projektin hoitaja

Asennuspäällikkö

Aluejohtaja

Asiantuntijatuki Asiakas Asiakas Asiakas

Aluejohtaja

Putkiasennus

Sähköasennus

Ilmastointi-
asennus

Projektiryhmä Projektiryhmä Projektiryhmä

Uusi talotekniikkakonseptiin perustuva projektiorganisaatio

 
Projektien uusi muotoilu liittyi projektien hankintaan ja toteutukseen. Taulukossa 5 on esitetty 
yhteenveto uudisteista, joilla tavoiteltiin valtuuttavaa projektin johtamista. 
 
 

                                                 
12 Palaute kertoo siitä, että työmaan toiminnan jatkuvassa arvioinnissa olisi voitu ottaa taloudellisen seurannan lisäksi huomioon työn 
ja työmenetelmien seurantaa. Tällöin työmaata olisi tarkasteltu enemmän kokonaistaloudellisesta näkökulmasta. Termiä 
mestasuunnittelu käytettiin viittamaan asentajan tai työryhmän työkohteessa tapahtuvaan työn suunnitteluun. Mesta voi viitata 
esimerkiksi yhteen rakennuksen huoneeseen, jossa tehdään putki-, ilmastointi- ja sähköasennukset. 
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Taulukko 5.  Lännen kehitysprojektit 1993–1996 
 
Työprosessin vaihe  Toimenpide Huomautuksia 
työn hankinta, tarjouksen 
valmistelu (tarjouslaskenta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työmaan toteutus 
 
 

1. Asentajien edustaja osallistuu 
tarjouksen tekoon, hyväksytään 
yhdessä tehtävän tarjouksen 
kriteerit 
 
 
2. Tarjous voisi sisältää sellaisia 
ehdotuksia asiakkaalle, joita ei ole 
varsinaisesti sisällytetty 
tarjouspyyntöön.  
 
 
 
 
1. Asentaja voi ”kutsua kotiin” 
asennusmateriaalia eli tilata itse. 
 
 
 
 
2. Asentaja/nokkamies edusti 
työnantajaa työmaalla. 
Konkreettisesti tämä näkyi siinä, 
että asentaja/nokkamies osallistui 
työmaakokouksiin. 
 
Työmaan talouden seuranta 
yhdessä työryhmän kanssa. 
 

1. Aikaisemmin työtä tarjottiin 
ensin asiakkaalle ja sitten se 
”myytiin” mahdollisimman 
edullisesti asentajaryhmälle. 
 
 
2. Asiakkaan edustaja 
kehitysryhmässä katsoi, että 
tällainen menettely olisi asiakkaan 
näkökulmasta hyvä ja osoittaisi, 
että tarjouksen tekijä on 
paneutunut heidän 
rakennushankkeeseensa hyvin. 
 
1. Projektinhoitajan tilatessa 
syntyi viivettä ja asentajat eivät 
ottaneet vastuuta siitä, että 
materiaalia oli riittävästi 
saatavilla. 
 
2. Asentaja/nokkamies oli 
paremmin tietoinen työmaan 
todellisesta tilanteesta ja voi siten 
antaa työmaakokouksessa 
ajantasaista tietoa. 
Projektinhoitaja oli toisen käden 
tiedon varassa. Tilannetta kuvaa 
erään työmaan vastaavan mestarin 
toteamus nokkamiehelle: 
”tämähän on pirullinen systeemi, 
kun nokkamies on mukana 
kokouksessa”. 
 

 
 

3. Projektin hoitajan ja muun 
toimihenkilöstön tehtäväksi tuli 
antaa asiantuntijatukea työmaalla 
toimiville työntekijöille.  

3. Konsultatiivisen työotteen 
omaksuminen. Alasoini (2000: 
14) esittää, että on olemassa 
evidenssiä sille, että 
työntekijöiden mahdollisuus 
keskustella esimiesten kanssa on 
innovatiivisuuden ja työpaikkojen 
synnyn kannalta tehokkaampi 
kuin pelkkä delegointi. 

 
 
Alueyksikössä tehtiin monia eri kehittämishankkeita samanaikaisesti vuosien 1993 ja 1994 aikana. 
Kuvaavaa oli, että työntekijät itse kehittivät omaa työtään. Vastuu erillisistä kehittämisprojekteista 
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oli niillä, joiden työstä oli kysymys. Tällaisia kehittämishankkeita olivat edellä esitettyjen lisäksi 
muun muassa toimistohenkilöstön atk-valmiuksien kartoitus ja koulutus, yksikön markkinointi, 
jossa ryhmä kuuli asiakkaan käsityksiä ja atk:n käyttö yksikön toiminnan tehostamisessa. 
 
Alueyksikön näkökulmasta nämä kehitysprojektit ja hankkeet olivat merkittäviä innovaatioita, jotka 
kuvastavat kulttuurista muutosta. Ensinnäkin kehitysryhmä itsessään merkitsi, että johto ja eri 
henkilöstöryhmien edustajat pohtivat yhdessä alueyksikön tilannetta ja koettivat löytää keinoja 
työprosessien sujuvuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Voisi sanoa, että kehitysryhmä myös 
laati paikallista kilpailustrategiaa.  
 
Seuraavassa tarkastellaan kulttuurin muutoksia käyttämällä kilpailevien arvojen lähestymistapaa ja 
etsitään kulttuurin ja valtuuttavan johtamistavan yhteyksiä alueyksikön toiminnan tuloksellisuuteen. 
  

8.1.3 Laadukkaasti kannattava kasvu-ura 
 
Vinjetti 4 
”Moni asia mitä silloin mietittiin (kehitystyön alussa), että onko se mahdollista, on nyt itsestään 
selvää. Ei voisi ajatellakaan paluuta takaisin.” 
Projektinhoitaja barometriryhmässä vuonna 2000 
 
Alueyksikön taloudellisen tuloksellisuuden ja kulttuurin kehityskaari voidaan nähdä 
kolmivaiheisena prosessina (tauluko 6 ja liite 6). Ensimmäinen vaihe on alueyksikön markkinoille 
etabloitumisen aikaa. Tämä vaihe ajoittui suunnilleen vuosille 1993 – 1997, ja sitä kuvaa hyvin 
ilmaus laadukkaasti kannattavalle kasvu-uralle. Länsi on tähän mennessä vakiinnuttanut asemansa 
markkinoilla ja liiketulos on vahvistunut.  Toista vaihetta luonnehtii vuonna 1996 tapahtuneen 
yritysoston sulattaminen. Tämä kesti aina vuoteen 2001. Vuodesta 2002 lähtien alkoi taloudellisessa 
tuloksellisuudessa ilmetä heikentymistä, niin että vuosina 2003 ja 2004 tuloksia on pidettävä 
pääosin heikkoina tässä käytetyillä mittareilla arvioituna. 
 
Vuodesta 1998 eteenpäin alkoi laskutuksessa taantuma ensin jyrkkänä pudotuksena (taulukko 6), 
mikä jatkui trendinä aina vuoteen 2004. Vastaavaa muutosta ei ole havaittavissa talousalueen liike- 
ja teollisuusrakentamisessa (ks. kuva 20). Vuonna 2001 alueyksikön laskutus kasvaa suhteessa 
edelliseen vuoteen, mikä selittyy osaksi sillä, että edellisenä vuonna aloitettujen rakennusten määrä 
kasvoi selvästi. Toisaalta tällainen lyhytaikainen kasvupiikki on tyypillinen silloin, kun alueyksikkö 
saa yhden suuren rakennusurakan.  
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Taulukko 6.  Lännen taloudellisten indikaattoreiden ja kilpailevien arvojen muutokset  
 
Länsi 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Laskutus, muutos-
%   ’- - + +++ +++ - - -  - +++ - - - - - - - - -*   
Liiketulosprosentti - -  - -  + + ++ + + + - -    
Laskutus/tt + -   - - - - ++ + +++ - -- ?   
Laatu   0 +++ +++ +++ + 0 +++ 0 0 -  0 - - -   
Klaanikulttuuri   +           - -         + 
Osallistuminen   ++           -           
Sitoutuminen   + -   +     - -         + + 
Adhokratia   +++           -           
Innovaatiot   ++ -         - -           
Ulkoinen tuki   +++                       
Rationaalisuus   +++    ++ - - -     +         - - 
Tuottavuus   +++ +   -     -           
Suunta   +++ ++   - - -     +++         - - - 
Hierarkkia   ++                       
Vakaus   +++ -         ++           
Tiedon hallinta     ++         -           
 
 
 
Taloudellista tuloksellisuutta kuvaavissa indikaattoreissa ja kilpailevien arvojen kulttuuriprofiilissa tapahtuneet muutokset havainnollistettuna 
muutoksen suuntaa ja suuruutta kuvaavilla ”+” ja ”-” merkeillä. 
  
* = arvioitu  
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Kuva 12. Lännen seutukunnan liike- ja teollisuusrakentaminen 
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Lännen laatukustannukset olivat alussa selvästi alhaisempia kuin yhtiössä yleensä (liite 6). Tätä voi 
osittain selittää intensiivinen kehitystyö. Mutta takuutöiden osalta alueyksikkö läheni koko yhtiön 
tasoa niin, että tarkastelujakson lopussa yksikön takuutöiden kustannukset suhteessa laskutukseen 
ylittivät selvästi yhtiön keskimääräisen tason. 
 
Vuoden 2004 osalta henkilöstön tehokkuuden toimialakohtaista vertailutietoa ei ole tässä 
yhteydessä käytettävissä, mutta toimialan laskutus/henkilöstö on noussut trendinomaisesti 
tarkasteluajanjakson aikana. Lännen vastaava tunnusluku asettuu vähän toimialalla edellisinä 
vuosina vakiintuneen mediaanin alapuolelle.   
 
Taloudellisen tuloksellisuuden kehitystä voidaan ymmärtää tarkastelemalla alueyksikössä 
tapahtunutta kulttuurimuutosta. Vuonna 1993 tehdyssä ensimmäisessä kulttuurimittauksessa profiili 
antaa varovaisen vaikutelman (kuva 13). Tätä profiilia voidaan sanoa suppeaksi ja heikoksi (weak 
comprehensive). 
 
Tuloksellisuuden näkökulmasta vallitseva kulttuuri nähtiin tehottomana. Profiilin perusteella 
voidaan todeta, että kehityspotentiaalia sisältyi klaanikulttuurin muita osa-alueita hieman 
korkeampaan arvostukseen. Tämä kertoi siitä, että alueyksikössä oli olemassa sellaista sosiaalista 
luottamuspääomaa, mikä tarjosi mahdollisuuden kehittää työkulttuuria tuloksellisemmaksi ja 
tehokkaammaksi. 
 
Barometriryhmän keskustelussa ilmeni, että alueyksikössä henkilöstö nähtiin jakautuneen kahteen 
eri leiriin: toimihenkilöihin ja asentajiin. Ihmissuhteiden koettiin kuitenkin parantuneen 
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Talotekniikka Oy:n aikana. Asentajien ei koettu sitoutuvan samalla tavalla yksikköön kuin 
toimihenkilöiden. Todettiin, ettei innovatiivisuuteen ja uudistuksiin varsinaisesti rohkaista. 
Pyrkimys lisätä työntekijöiden autonomiaa koettiin enemmän antaa mennä (laisses-faire) tyyppisenä 
johtamisena kuin työntekijöiden valtuuttamisena. Monesti nähtiin, että lisääntynyt vapaus tarkoitti 
sitä, että esimiehet siirsivät töitään asentajien tehtäväksi. Barometriryhmän mukaan johtaminen 
alueyksikössä oli persoonatonta ja etäistä.  
 
 
Kuva 13. Lännen kilpailevien arvojen profiili vuonna 1993 
 

Läntinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

Organisaation tehokkuus 6.10.1993/1

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
Nykytila =  _________ Tavoitetila = - - - - - -  
 

 
 
Jakautuminen eri leireihin näkyi myös siinä, että asentajilla ja yrityksellä ei nähty yhteisiä 
tavoitteita. Yleensäkin henkilöstö koki, ettei heillä ollut riittävästi tietoa yhtiön tai alueyksikön 
tavoitteista. Erään asentajan sanoin ”yhtiö pyrkii vain helvetinmoisiin voittoihin”. Tämä repliikki 
kuvastaa hyvin silloin vallinnutta varsin yleistä käsitystä, että työntekijät ostivat osakkeilla itselleen 
työpaikan. Osakkuutta ei mielletty omistajuudeksi. 
 
Kulttuurin hierarkkisella alueella ryhmä näki eniten puutteita. Työ kyllä sujui ja oli kontrollissa, 
mutta menettelytavat vaihtelivat aina yksittäisen henkilön mukaan. Laatukustannusten perusteella 
näytti siltä, että työ oli valvonnassa ja hallinnassa yksittäisissä projekteissa, mutta osastojen sisällä 
ja niiden välillä ei ollut sellaista koordinaatiota, jolla olisi saatu aikaan synergisiä hyötyjä ja 
kustannussäästöjä. Tässä vaiheessa arvioon vaikutti myös se, että kehitysryhmässä oli alkanut 
keskustelu turhasta työstä. Mutta barometriryhmä keskusteli myös paljon siitä, että rakennusalalla 
yleensä oli vaikea ja epävarma tilanne. Katsottiin, että nyt eletään kädestä suuhun ja tulevaisuutta 
voitiin tietää vain noin puoli vuotta eteenpäin. Näin arvioon vaikuttivat sekä alueyksikön sisäiset 
että ulkoiset markkinatekijät.   
 
Alueyksikköä ei nähty kovin innovatiivisena. Kehittämisen näkökulmasta ongelmalliseksi nähtiin 
yhtiön ja alueyksikön ulkoinen imago. Ryhmässä kerrottiin, että työmailla toisten 
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rakennusliikkeiden edustajat puhuivat Talotekniikka Oy:stä ”valtion elättinä”, koska yhtiö oli 
saanut työministeriöltä työllistämistukea aloittaessaan toimintansa. Tämä sidosryhmien 
asennoituminen koetteli selvästi henkilöstön ammatillista ylpeyttä. 
 
Nykytilan ja tavoitetilan suuri ero kaikilla ulottuvuuksilla kertoi, että alueyksikön kulttuurissa 
nähtiin voimakas muutostarve. Tässä piili yhtäältä mahdollisuus mutta myös uhka. Mikäli nykytilan 
ja tavoitetilan välillä on liian suuri ero, ja jos johto ei ole henkilöstön silmissä uskottava pyrkiessään 
kulttuurin muutokseen, saattaa seurata lamaantuminen. 
 
Kulttuurinen profiili, joka oli heikko ja suppea, oli hyvin yhteensopiva alueyksikön taloudellisen 
tuloksellisuuden kanssa, missä laatua lukuun ottamatta ensimmäiset vuodet olivat heikkoja 
suhteessa toimialan kehitykseen. Huomiota kiinnittää hierarkkisen kulttuurin osalta se, että siinä 
dokumentointi ja tiedon hallinta yltää standardipistemääränä keskiarvoon. Tämä sopi yhteen 
alueyksikön ensimmäisten vuosien alhaisten laatukustannusten määrän kanssa.   
 
Noin vuoden kuluttua tehtiin uusi mittaus (kuva 14). Profiilissa on tapahtunut selviä muutoksia. Nyt 
kulttuurista konstellaatiota voitiin sanoa tasapainoiseksi ja laajaksi. Merkittävä muutos oli 
tapahtunut rationaalisen kulttuurin ja adhokratian alueella. Alueyksikkö nähtiin innovatiivisena ja se 
oli pystynyt vakiinnuttamaan asemansa markkinoilla. Ryhmässä tuotiin esiin, että asiakkaat näkevät 
henkilöstön omistajuuden hyvänä asiana. Hierarkkisen osakulttuurin vahvistuminen selittyi sillä, 
että luottamus alueyksikön selviytymiseen oli lisääntynyt ja toisaalta työprosesseja oli aktiivisesti 
kehitetty entistä sujuvammiksi. 
 
Myös ryhmän tapa keskustella oli muuttunut. Puhuttiin avoimemmin. Asentajat ja toimihenkilöt 
ilmaisivat mielipiteitään aikaisempaa vapaammin ja ryhmässä syntyi keskustelua. Voisi sanoa, että 
ryhmä siirtyi enemmän dialogiseen vuorovaikutukseen. Asentajat korostivat, että he kaipaavat 
itsenäisyyttä ja vähemmän työnjohdollista valvontaa työmaalla. Mutta samalla he toivat esiin, että 
jotkut asentajat pelkäsivät lisääntyvää vastuuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 14. Lännen kilpailevien arvojen profiili vuonna 1994 
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Läntinen toimipiste

3 2 0 -1 -2 -2 -1 20 311

Organisaation tehokkuus 15.11.1994/2

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
Nykytila =  _________ Tavoitetila = - - - - - -  

 

 

8.1.4 Johdon näkemys alueyksikön kulttuurista ja tehokkuudesta 
 
Johdon näkemystä edustaa alueyksikön johtaja, joka antoi kirjallisen arvion vastaamalla samoihin 
kysymyksiin kuin barometriryhmä. Taulukossa 7 on esitetty yksikön johtajan vastausten 
normipisteet vuonna 1993 ja huhtikuussa 1994.  Johdon vastausten profiilit on esitetty liitteessä 8. 
 
Yksikön johtaja näki alueyksikön alkutilanteen hyvin samansuuntaisena kuin barometriryhmä. 
Johtajan käsityksen mukaan kehittämistä arvotettiin yksikössä vähemmän kuin mitä 
barometriryhmä näki. Hän näki työyhteisön myös vähemmän avoimena. Tämä kuvastanee 
johtajuuteen luonnostaan liittyvää erillisyyttä ryhmästä.  
 
Puolen vuoden kuluttua johtajan arvio oli vahvistunut kaikilla ulottuvuuksilla merkittävästi, eniten 
rationaalisen tavoitteellisuuden osalta. Johtajan ja barometriryhmän arviot yksikön lähtötilanteesta 
olivat varsin lähellä toisiaan. Pieniä eroja löytyy innovatiivisuuden, tavoitteellisuuden ja 
toimintaympäristön vakauden osalta, jotka johtaja arvioi vähän alhaisemmiksi. 
 
Mielenkiintoinen oli havainto, että noin puolen vuoden jälkeen johtajan näkemys klaanikulttuurin 
arvostuksesta oli kasvanut samalla tasolle muun henkilöstön kanssa. Tämä selittyi sillä, että 
kehittämistyön puitteissa vuorovaikutus johtajan ja henkilöstön välillä oli lisääntynyt 
kehitysryhmässä. Johtaja näki, että henkilöstö oli voimavara, ja että myös asentajia kiinnosti koko 
alueyksikön tulos ja tulevaisuus. Myös kehitysryhmän työntekijäjäsenet näkivät johtajansa 
enemmän yleisinhimillisestä perspektiivistä. 
 
 
 
Taulukko 7.  Lännen johdon ja barometriryhmän (BR) näkemys kilpailevien arvojen 
konstellaatiosta vuosina 1993 ja 1994  
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Johdon näkemys                                     Mittaukset 
Kulttuurit ja niiden dimensiot Nykytila Tavoitetila 
 1993 BR 1994  BR 1993  BR 1994 BR 
Klaanikulttuuri -0,1 0,3 1,2 1,2 1,0 1,8 2,3 2,3 
                
Osallistuminen, avoimuus -0,9 -0,1 1,2 1,2 1,0 1,6 2,0 2,0 
Sitoutuminen, yhteishenki 0,7 0,7 1,2 1,2 2,1 2,0 2,5 2,5 
Adhokratia kulttuuri -0,9 -0,5 0,7 1,1 1,9 1,9 1,7 2,1 
               
Innovaatiot, sopeutuvuus -0,9 -0,1 0,9 1,4 1,8 1,8 1,8 2,3 
Ulkoinen tuki, resurssien 
hankinta -0,8 -0,8 0,4 0,8 2,0 2,0 1,9 1,9 
Rationaalinen kulttuuri -0,5 -0,5 1,4 1,4 1,9 1,9 1,9 2,1 
               
Tuottavuus, aikaansaaminen -0,5 -0,5 1,7 1,3 1,7 1,7 1,7 2,2 
Suunta, päämäärätietoisuus -0,4 -0,4 1,0 1,5 2,0 2,0 2,4 1,9 
Hierarkkinen kulttuuri -0,6 -0,6 0,6 0,7 2,0 2,2 2,3 1,1 
              
Stabiilisuus, valvonta -1,1 -1,1 0,4 0,9 2,9 3,0 2,4 0,9 
Dokumentointi, tiedon hallinta 0,0 0,0 0,8 0,4 1,3 1,3 2,1 1,3 
 
 
Kulttuurin kehittämisen tavoitteet olivat sekä henkilöstöllä että johtajalla varsin samanlaiset. 
Vuonna 1994 johtaja näki innovatiivisuuden tavoitetason vähäisempänä kuin barometriryhmä ja 
hieman yllättäen myös tuottavuuden osalta. Toisaalta hän arvosti enemmän valvontaa ja 
tiedonhallintaa (hierarkkinen kulttuuri) kuin barometriryhmä. 
 
Alueyksikön johtajan esittämästä kulttuurisesta tavoitetilasta voitiin vetää varovainen johtopäätös 
siitä, että hän perinteisesti viihtyi monitoroijan roolissa (monitor role). Toisessa mittauksessa näkyi 
kehitysryhmän työskentelyn vaikutusta niin, että monitoroinnin arvostuksen ohella myös mentorin 
roolialue (klaanikulttuuri) nousi tavoitteena samalle tasolle kuin hierarkkinen alue. Voidaan todeta, 
että alueyksikön johtaja osallistui joidenkin projektien kehittämishankkeisiin käymällä 
henkilökohtaisesti työmailla antamassa kuukausiraportteja työryhmälle.   
 
Yksikön kasvuvaiheeseen liittyi siten kulttuurinen muutos. Kilpailevien arvojen profiili oli 
muodostunut tasaiseksi ja vahvaksi ja rationaalinen päämäärätietoisuus oli painottunut. Alueyksikön 
voimavarana oli myös se, että johdon ja henkilöstön näkemys vallitsevasta kulttuurista ja 
tavoiteltavasta arvokonstellaatiosta olivat varsin yhteneväiset. Tämä voitiin tulkita niin, että 
henkilöstöllä ja johdolla oli realistinen ja yhtenäinen käsitys alueyksikön vallitsevasta kulttuurisesta 
tilanteesta sekä kehittämistarpeista toiminnan alkuvaiheessa. Tämä vahvisti mahdollisuuksia kasvaa 
ja vakiinnuttaa asema paikallisilla markkinoilla. 
 

 

8.1.5 Yritysosto ja kulttuurinen kehitys 
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Alueyksikön barometriryhmä kokoontui seuraavan kerran vuonna 1995 noin kahden vuoden 
kuluttua kehittämistyön aloittamisesta (kuva 15).  
 
 
Kuva 15. Lännen kilpailevien arvojen profiili vuonna 1995 
 

Läntinen toimipiste

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

3 2 0 -1 -2 -2 -1 20 311

Organisaation tehokkuus 1.12. 1995/3

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
Nykytila =  _________ Tavoitetila = - - - - - - 

    
 
 
Rationaalinen tavoitteellisuus oli kasvanut merkittävästi ja saavuttanut tavoitetilan. Ryhmässä 
kiteytettiin alueyksikön tavoitteet seuraavasti: ”raha, siisti jälki, nopeus, laatu ja toimitusvarmuus”. 
Tällä kertaa ryhmässä keskusteltiin myös siitä, onko raha ainoa tavoiteltava asia. Todettiin, että 
rahalla on ”kyllästymispiste”. Usein kiitos tai muu huomionosoitus on parempi palkinto. Ryhmä 
näki, että henkilöstö ponnisteli niin paljon kuin mahdollista. 
 
Kilpailevien arvojen profiilissa kiinnitti nyt huomiota se, että dokumentointi ja tiedonhallinta – 
ulottuvuus oli ylittänyt tavoiteltavana pidettävän tason. Tämä liittyi laatujärjestelmän sisäänajon 
aiheuttamaan kritiikkiin. Nähtiin, että laatujärjestelmään liittyi liikaa erilaista raportointia. Myös 
henkilöstön sitoutumisessa ja ulkoisen tuen kohdalla oli tapahtunut pientä laskua.  
 
Vuonna 1997 tehdyssä mittauksessa kilpailevien arvojen profiili oli vielä laaja ja tasapainoinen 
(kuva 16). Rationaalinen tavoitteellisuus on kuitenkin laskenut merkittävästi. Ryhmän keskustelussa 
tuotiin esiin, että nyt oli palattu lama-aikaa edeltävään toimintakulttuuriin, jossa tekemisen määrä 
syrjäyttää tavoitteellisen toiminnan. Tapahtunut yritysosto ja siihen liittynyt fuusio herättivät 
keskustelua ja kysymyksiä siitä, mihin suuntaan alueykskköä tullaan johtamaan. 
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Kuva 16. Lännen kilpailevien arvojen profiili vuonna 1997 
  

Läntinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

Organisaation tehokkuus 23.1.1997/4

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
Nykytila =  _________ Tavoitetila = - - - - - -  

 
 
 
Tiedon hallinnan ja valvonnan osalta ryhmässä oltiin huolissaan siitä, että menettelytavat 
vaihtelevat vielä liiaksi henkilöstä riippuen. Erityisesti huolta kannettiin sen suhteen, että 
kehittämistyö kulki erilaisia polkuja eri osastoissa, jopa niin, että hyviksi havaituista käytännöistä 
oli luovuttu. Esimerkiksi asentajat eivät joillakin työmailla saaneet enää tilata itse tavaraa. Tämä 
kulttuuriprofiilista ilmenevä valvonnan puute saattoi selittää sitä, että vaikka henkilöstö koki 
ponnistelevansa jo niin paljon kuin oli mahdollista, laskutus työntekijää kohti oli näinä vuosina 
alhaisempaa kuin mitä toimialalla keskimäärin (taulukko 6).  
 
Yrityksen ja alueyksikön asema nähtiin nyt niin vakaana kuin mahdollista, mutta Osuusliikkeen 
ajan turvallisuuteen ei ollut enää paluuta. Alueyksikön imago oli vahvistunut markkinoilla 
huomattavasti. Yritys oli jälleen yksi kolmesta suuresta ja vakavasti otettava toimija markkinoilla.  
 
Kehitysryhmä ei olut toiminut pitkiin aikoihin. Näytti siltä, ettei johto ollut enää systemaattisesti 
kiinnostunut toiminnan kehittämisen arjen johtamisesta.  Uusia toimintatapoja oli omaksuttu 
joissakin projekteissa ja ryhmissä, mutta pääosin uusista työtavoista oli luovuttu. Alueyksikön 
johtajan mukaan vuonna 1996 tapahtunut yritysfuusio peitti alleen kehittämisen ja valtuuttavan 
johtamistavan periaatteiden soveltamisen. 
 
 
 
 
 
Kuva 17. Lännen kilpailevien arvojen profiili vuonna 2000 
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Läntinen toimipiste

3 2 0 -1 -2 -2 -1 20 311

Organisaation tehokkuus 23.11.2000/5

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
Nykytila =  _________  Tavoitetila = - - - - - - 

 
 
 
Vuonna 2000 tehdyssä mittauksessa klaanikulttuurin alueella on tapahtunut merkittävää laskua 
(kuva 17). Tämä liittyi erityisesti henkilöstön sitoutumisen ja yhteishengen alenemiseen. 
Vastapainona rationaalisen tavoitteellisuus oli vahvistunut. Ryhmäkulttuuri oli nyt laskenut samalle 
tasolle kuin mitä se oli vuonna 1993 ensimmäisessä mittauksessa. Silloin se tulkittiin positiiviseksi 
indikaattoriksi tulevaa kehitystä ajatellen. Se viittasi siihen, että alueyksikössä oli olemassa sellaista 
sosiaalista luottamuspääomaa, jonka varaan tehokas kokonaisvaltainen laaja kulttuurinen perusta 
voitiin rakentaa. Nyt näytti siltä, että tämä sosiaalinen luottamuspääoma oli kulunut. Henkisesti 
oltiin siirtymässä työkulttuuriin, missä painottui rationaalinen tavoitteellisuus, jolloin muut 
kulttuurin alueet jäivät vähemmälle huomiolle. Tämä merkitsi samalla paluuta aikaan, jolloin 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden intressit olivat keskenään ristiriidassa. Johtamisessa se merkitsi 
vähäisempää valtuuttavan johtamisen arvostamista.  
 
Läntisessä alueyksikössä toiminnan tuloksellisuus oli liiketuloksen ja osin työntekijää kohti 
tapahtuneen laskutuksen sekä laadun osalta kohtuullisen hyvää varsinkin vuosina 1997, 1999 ja 
2001. Tämä näytti ristiriitaiselta kulttuurisesti, missä rationaalinen tavoitteellisuus oli laskenut 
vuonna 1995 tehdystä mittauksesta vuoteen 1997 mennessä. Kuten edellä on käynyt ilmi, tämä 
tavoitteellisuuden hämärtyminen henkilöstön näkökulmasta liittyi yritysfuusioon. 
Tavoitteellisuuden arvostuksessa tapahtui fuusion aiheuttama väliaikainen lasku. Vuonna 2000 
tavoitteellisuus on jälleen vahvistunut. Mutta samaan aikaan avoimuus ja sitoutuminen olivat 
laskeneet. Merkittävää tässä näyttää olevan se, että Lännessä rakennettu klaani- ja 
adhokratiakulttuuri pystyivät kantamaan alueyksikön yli yritysfuusiosta aiheutuneen väliaikaisen 
tavoitteellisuuden hämärtymisen. Mutta fuusio jumiutti kehityksen ja aiheutti taantumaa 
kulttuurisessa konstellaatiossa sekä klaani- että adhokratian osalta. Näytti ilmeiseltä sekä 
kilpailevien arvojen mittarin että barometriryhmän keskustelujen pohjalta tehdyn tulkinnan 
perusteella, että kehittynyt rationaalinen kulttuuri yksin ei pystynyt tarjoamaan yritykselle 
perustehtävän tehokkaan suorittamisen kannalta riittävää kulttuurista pohjaa.  
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Voidaan sanoa, että tapaus Länsi viittaa siihen, että rationaalinen tavoitteellisuus on välttämätön, 
mutta ei riittävä ehto tehokkuudelle. Suunta ilman tukea ei johda perustehtävän kannalta 
tulokselliseen toimintaan. Adhokratian ja operatiivisen autonomian merkitys oli suuri toiminnan 
alkuvaiheessa. Sen avulla kehitettiin uutta teknologiaa – työprosessia ja osaamista -, millä työmaan 
työprosessit ja eri toimialojen tuottamia synergiaetuja voitiin hyödyntää. Tämä yhteinen 
kehittäminen lisäsi myös henkilöstön sitoutumista. Erityisen tärkeätä oli se, että alueyksikön 
henkilöstölle ja johdolle kehittyi alussa yhteinen jaettu käsitys alueyksikön tilanteen realiteeteista ja 
kehittämistarpeiden suunnasta. 
 
Lännessä vuonna 2000 havaittu kulttuurimuutos heijastui viiveellä taloudelliseen tulokseen, mikä 
näkyi kaikilla taloudellisilla mittareilla heikkenevänä tuloksena vuodesta 2002 alkaen. 
 
Edellä esitetty kehitysprosessi liittyi uudisrakentamisen kulttuuriin. Mutta talotekniikassa 
kiinteistötekniikan alue oli vahvistunut. Seuraavassa luodaan katsaus tämän toimialueen 
tilanteeseen Läntisessä alueyksikössä. 
 

8.1.6 Kiinteistötekniikka 
 
Vinjetti 3 
”Nyt me olemme tehneet sen mitä silloin alussa yritimme.” 
Läntisen alueyksikön johtaja vuonna 2003 
 
Kiinteistötekniikan merkitys oli kasvanut vuosien saatossa myös Läntisen alueyksikön 
liiketoiminnassa. Sille laadittiin uusi toimintamalli, joka pohjautui itse asiassa jo vuonna 1992 
esitettyihin valtuuttavan johtamisen ja monialaosaamisen periaatteisiin. Sitä oli laatimassa sama 
konsultti, joka oli ollut mukana aloittamassa kehittämistyötä vuonna 1993. Yhtiön johto oli 
hyväksynyt uuden toimintakonseptin vuoden 2001 lopussa. 
 
Yrityksen näkökulmasta kiinteistötekniikka tarjosi mahdollisuuden strategiseen kasvuun sekä 
myynnin että henkilöstömäärän osalta.  
 
Kiinteistötekniikan toimintaympäristö poikkesi uudisrakentamisesta ja edellytti erilaista teknologiaa 
ja johtamistapaa. Voidaan sanoa, että kiinteistötekniikassa toimintaympäristö oli uudisrakentamista 
kompleksisempi sekä tekniikkansa että sosiaalisen ympäristönsä puolesta. Tekniikan osalta 
työntekijä joutui operoimaan toimivien LVIS-kokonaisuutta ja automatiikkaa sisältävien 
järjestelmien kanssa. Toimiminen kiinteistöissä asiakkaan luona edellytti vuorovaikutustaitoja ja 
kykyä kuunnella asiakasta sekä asiakkaan toiveiden ottamista huomioon. Yrityksen näkökulmasta 
korostui se, että kaikki ovat tärkeitä yrityksen edustajia suhteessa asiakkaaseen. Ammatti-
identiteetin ja terveen ammattiylpeyden näkökulmasta kiinteistötekniikassa painottui työntekijän 
asiantuntijuus, mikä helposti jäi toissijaiseksi uudisrakentamisen piirissä. Voidaan sanoa, että tässä 
liiketoiminnassa oli myös enemmän kysymys palvelun kuin jonkin fyysisen tuotteen myymisestä 
asiakkaalle.   
 
Läntisen alueyksikön johdolla oli selkeä käsitys siitä, että kiinteistötekniikan kompleksisessa ja 
laaja-alaisessa teknologisessa ympäristössä menestyminen edellytti hyvän ja laajan ammattitaidon 
lisäksi valtuuttavaa johtamistapaa, missä työntekijöillä oli riittävästi operatiivista autonomiaa. Tämä 
oli sopusoinnussa esimerkiksi Kortteisen (1991) havainnon kanssa, että työryhmän todellinen 
itseohjautuvuus edellyttää asiakasvastuullisuutta. Johdon näkemystä valottaa havainnollistava 
esimerkki 4. 

  



   90
 

 
Kiinteistötekniikka eriytettiin vuoden 2004 alusta omaksi tytäryhtiökseen, mikä kuvasti yhtäältä 
toiminnan taloudellisen merkityksen kasvua, mutta toisaalta myös sitä, että se erosi teknologialtaan 
ja toimintaympäristöltään uudisrakentamisesta. Tällainen rakenteellinen eriyttäminen on 
johdonmukaista kontingenssiteorian mukaan. Kuvassa 18 on havainnollistettu eri teknologioiden ja 
toimintaympäristöjen näkökulmasta Läntisen yksikön kehitystä. Uudisrakentamisessa organisaatio 
pyrki muotoutumaan perinteisen massateollisuuden tuotannon mukaisesti (vrt. Ranta, 1994). Siihen 
liittyi enemmän autoritaariseksi koettu johtamistapa, mitä asentajat kutsuivat pomokulttuuriksi. 
Kiinteistötekniikan oli, ollakseen kilpailukykyinen, kehityttävä orgaanisen, joustavan organisaation 
suuntaan, missä menetyksellinen johtaminen edellytti valtuuttavaa johtamistapaa. 
 
 
Kuva 18. Lännen kehitys kontingenssiviitekehyksessä 
 
 

Organisaation muotoilu
ja kulttuuri: Rationaalinen,

ei-valtuuttava

Yhteensopivuus/
Kvasi-yhteensopivuus

Organisaation
tuloksellisuus/
kvasiyhteensopivuus

Organisaation ympäristö:

Uudisrakentaminen, perinteinen teknologia, ei 
asiakaspalvelua

Organisaation ympäristö:

Kiinteistötekniikka, asiakaspalvelu, ei-ennustettava

Organisaation muotoilu,
Rationaalinen ja valtuuttava

Teknologia

Teknologia

Uusi yhteensopivuus
paradigma

 
 
 
Esimerkki 4. Kiinteistötekniikan uusi toimintamalli 

Vuonna 2003 Läntisessä alueyksikössä järjestettiin tilaisuus, missä kerrottiin uudesta 
kiinteistötekniikan toimintamallista. Tilaisuudessa todettiin, että Talotekniikka Oy:ssä 
on kaksi erilaista toimintoa, perinteinen talotekniikka (uudisrakentaminen) ja 
kiinteistötekniikka.  
 
Tilaisuudessa alueyksikön johtaja korosti niitä arvoja, joille uusi toimintatapa 
perustui. Niitä olivat asiakaslähtöisyys, luotettavuus, osaaminen ja työn ilo. Hän myös 
konkretisoi näitä seuraavasti. Asiakaslähtöisyys tarkoitti asiakkaan liiketoiminnan 
ymmärtämistä. Hän korosti sitä, että asiakas on asiakas juuri siksi, ettei hän ole itse 
alan osaaja. Tästä tuli asiakkaan saama lisäarvo. Luotettavuus merkitsi, että 
sopimukset pidetään. Talotekniikka Oy oli myös vakavarainen yhtiö, mikä sinällään 
herätti asiakkaassa luottamusta. Osaaminen liittyi jatkuvaan kehittämiseen. Työn ilo 
oli tärkeä, ja siihen liittyi se, että luotetaan ihmisiin. 
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Uusi toimintamalli oli organisoitu palvelutiimiin ja asiakastiimeihin. Palvelutiimi on 
asiantuntijaryhmä, joka esiintyy asiakkaan luona asiantuntijana tyyliin ”Kato toikin 
tarttee korjausta”. Se ohjasi asiakastiimien toimintaa, valvoi laatua, huolehti 
kehittämisestä kuten koulutus, työvälineet ja työmenetelmät, vastasi suurten 
materiaalierien hankinnoista ja asiakashankinnasta. 
 
Asiakastiimien vetäjinä toimivat asentajat. Tiimit esittivät tilaisuudessa alkuvuoden 
kuukausittaisen myyntitavoitteensa ja projektikatetavoitteensa. Niissä tapauksissa, 
joissa syntyi tulospalkkiota, se jaettiin kolmeen osaan ”tekijöille, yrityksen 
kehittämiseen ja omistajille”. Tulospalkkio perustui tulostavoitteen ja asetetun 
kehittämistavoitteen saavuttamiseen kuten esimerkiksi laskutuksen läpimenoaikojen 
lyhentäminen. 
 
Tilaisuudessa todettiin, että urakkapuolella (talotekniikkakulttuuri) oli lomautuksia 
tulossa, mutta sieltä oli vaikea saada asentajia kiinteistötekniikan tiimeihin, koska 
työkulttuuri oli niin erilainen. Kiinteistötekniikassa oli työnjohdollinen toiminta 
vähentynyt, mikä merkitsi asentajien entistäkin itsenäisempää toimintaa.  

 
 

8.1.7 Läntinen alueyksikkö vuonna 2005 
 
Lännessä tehtiin viimeinen barometrimittaus kesäkuussa 2005 (kuva 19). Tällä kertaa mukana oli 
ulkopuolinen havainnoitsija ja alueyksikön johtaja oli paikalla istunnon loppuvaiheessa. Profiilissa 
oli tapahtunut selviä muutoksia rationaalisen tavoitteellisuuden ja klaanikulttuurin osalta. Ryhmä 
näki, että yksiköltä puuttuivat tavoitteet. Keskustelussa syntyi vaikutelma, että vahvistunut ”me-
henki” ikään kuin korvasi puuttuvat yhteiset tavoitteet. Näytti ilmeiseltä, että yksikössä kaivattiin 
tavoitteellisuutta. Edelleen ryhmässä todettiin, että kehittämisen perinne oli jatkunut 
kiinteistötekniikkaosastossa. Se oli kuitenkin siirretty omaan tytäryhtiöön vuoden 2005 alusta. 
Positiivinen piirre oli se, että alueyksikössä oltiin aloittamassa kehittämisryhmän toimintaa 
sähköurakoinnin puolella. Tämä kertoi toisaalta siitä, että alueyksikössä jako eri osastoihin oli 
vahva.  
 
Yksikön johdon näkemys kulttuurisesta konstellaatiosta oli edelleen varsin samansuuntainen kuin 
barometriryhmällä (taulukko 8). Johdon käsitys yksikön tavoitteellisuudesta oli pessimistisempi 
kuin barometriryhmällä. Yksikön johto koki, ettei se saanut tarvitsemaansa tukea toiminnalleen. 
Tätä tulkintaa tukee se, että johto näki ulkoisen tuen huomattavasti vähäisempänä kuin olisi ollut 
toivottavaa. Tähän vaikutti myös se, että Talotekniikka Oy oli siirtynyt suuren rakennusalan 
tytäryhtiöksi. Tämä oli johdon mielestä heikentänyt yksikön asemaa alueella puolueettomana 
toimijana. Alueyksikön katsottiin nyt edustavan kyseistä rakennusliikettä. Johdon profiilista ilmeni, 
että sen mielestä kehittämiseen olisi pitänyt suunnata enemmän resursseja. Yksikön sähköosastolla 
tämä olikin jo toteutumassa. Syntyi vaikutelma, että kiinteistötekniikassa vallinnut kehittämisen 
perinne siirtyi nyt sähköosastolle.   
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että Lännen kilpailevien arvojen profiili oli vuonna 2005 epätasainen 
ja siinä painottuivat klaanikulttuurin ja hierarkkiset arvot. Se oli ikään kuin kääntymässä sisäänpäin. 
Sekä henkilöstö että johto jakoivat tämän näkemyksen. Vuoden 2005 profiilit vastasivat jo aiemmin 
todettua taloudellisen kehityksen heikentynyttä suuntausta, eikä se ennustanut tässä suhteessa 
parantumista. 
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Kuva 19. Lännen kilpailevien arvojen profiili vuonna 2005 
 
 
 

Läntinen toimipiste

3 2 0 -1 -2 -2 -1 20 311

Organisaation tehokkuus 10.06.2005/6

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
 

Nykytila =  _________  Tavoitetila = - - - - - - 
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Taulukko 8.  Lännen johdon ja barometriryhmän näkemys kilpailevien arvojen konstellaatiosta 
vuonna 2005 
 

Johdon näkemys Nykytila Tavoitetila 
Koillinen 2005 2005 

Kulttuurit ja niiden dimensiot Johtaja BR Johtaja BR 
Klaanikulttuuri 1,0 1,2 2,3 2 

     
Osallistuminen, avoimuus 0,8 1,2 2,0 2,4 
Sitoutuminen, yhteishenki 1,2 1,2 2,6 1,6 

Adhokratia kulttuuri -0,5 0,4 1,4 1,6 
     

Innovaatiot, sopeutuvuus -0,9 -0,5 0,9 1,2 
Ulkoinen tuki, resurssien hankinta 0,0 1,2 1,9 1,9 
Rationaalinen kulttuuri -0,1 0,0 1,4 1,6 

     
Tuottavuus, aikaansaaminen 0,8 0,4 0,8 1,3 
Suunta, päämäärätietoisuus -0,9 -0,4 1,9 1,9 

Hierarkkinen kulttuuri 0,4 0,9 1,6 1,6 
     

Stabiilisuus, valvonta 0,4 1,4 1,9 1,9 
Dokumentointi, tiedon hallinta 0,4 0,4 1,3 1,3 

 

 

8.1.8 Johtopäätökset tapaustutkimuksesta 
 
Läntisen alueyksikön kulttuurin ja tuloksellisuuden prosessin tarkastelussa kävi ilmi, että 
rationaalinen tavoitteellisuus on välttämätön, mutta ei vielä riittävä ehto perustehtävän tehokkaalle 
suorittamiselle. Se tarvitsee tuekseen riittävän vahvan klaanikulttuurin ja siihen liittyvän 
yhteishengen. Sen mukana syntyy organisaation eri intressiryhmien välillä tarvittava 
yhteisymmärrys tavoitteista. Lännessä tämä yhteisymmärrys näkyi myös johdon ja henkilöstöä 
edustavan barometriryhmän samansuuntaisissa arvioissa kilpailevien arvojen tilasta ja kulttuurisen 
konstellaation tavoitetilasta. Kuvassa 20 on havainnollistettu alueyksikön kulttuurin ja 
tuloksellisuuden kehitystä. 
 
Adhokratian merkitys oli myös tärkeä. Ensinnäkin se teki mahdolliseksi uudet innovaatiot, joilla 
voitiin parantaa ja tehostaa työprosessiin liittyvää teknologiaa. Toisaalta ihmisten lähteminen 
mukaan johonkin heille uuteen tapahtui helpommin, kun heillä oli tunne siitä, että he voivat itse 
vaikuttaa asioihin ja että uudesta on heille hyötyä. Tämä oli Lännessä välttämätön työntekijöitä 
kehittämiseen sitouttava voima.  
 
Valtuuttavan johtamistavan näkökulmasta tämä merkitsi sitä, että suunta, riittävä operatiivinen 
autonomia ja tuki vaikuttivat organisaation tehokkuuteen myönteisellä tavalla.  
 
Donaldsonin (2001: 260) esittämä neo-kontingenssiteoria sisältää ajatuksen, että yritysten 
tehottomuus tai tehokkuus on suhteellinen asia. Yrityksen johto ryhtyy toimenpiteisiin yleensä vasta 
sitten kun yritys kohtaa sellaisia ongelmia, joilla on riittävän suuri vaikutus tehokkuuteen. Tällöin 
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yrityksen johto pyrkii luonnollisesti ratkaisemaan tehokkuusongelman. Yrityksen johdon on usein 
kuitenkin vaikeaa löytää optimaalista ratkaisua parantaakseen tehokkuutta. Tällöin voidaan sanoa, 
että toiminnan muutos johtaa kvasi-yhteensopivuuteen. Siihen, että yritysjohto päätyy tällaiseen niin 
sanottuun kvasi-yhteensopivaan ratkaisuun, voi olla erilaisia syitä.  Päätöksentekoon vaikuttavalla 
johdolla voi olla puutteellista tietoa tai sillä voi olla vahvat omat ennakkokäsitykset siitä, 
minkälaiset ratkaisut ovat parhaita kyseisessä tilanteessa. Nämä ennakkokäsitykset ovat usein 
kulttuurisidonnaisia ja ne on opittu aikaisemman kokemuksen perusteella. Niihin voi liittyä myös 
erilaisia sosiaalispsykologisia tekijöitä, joilla pyritään ratkaisemaan johdon keskinäisiä suhteita tai 
jotka voivat olla yhteydessä avainasemassa olevien johtajien persoonallisuuden piirteisiin (ks. esim. 
Kets de Vries, 1984 ja 2001). 
 
 
Kuva 20. Lännen kilpailevien arvojen ja taloudellisen tuloksellisuuden kehitys 
 
 

Etabloituminen
markkinoille

Kulttuuriprofiili:
Laaja – tasainen +
rationaalisuus

Fuusio

Rationaalinen
tavoitteellisuus
vähenee, mutta
klaani+adhokratia
kulttuurit sosiaalisena
voimavarana

Taloudellinen 
tuloskehitys
vahvistuu

Rationaalinen
kulttuuri dominoi,
klaani- ja adhokratia
kulttuurin sosiaalinen
tuki puuttuu

Tuloskehitys
heikkenee 

1992/3 1996/7 2000 2002 -

Aika

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3

Kulttuurinen kehitys ja taloudellinen tuloksellisuus Lännessä

 
 
 
 
 
Tässä tapaustutkimuksessa ilmeni, että uudisrakentamisen urakointiperinteessä kilpailutilanne salli 
säilyttää entinen tehottomampi toimintatapa. Toisaalta yritysosto vuonna 1996 peitti myös alleen 
tehtyä kehittämistyötä. Alueyksikön johdon energia meni hankitun uuden toiminnon integrointiin. 
Samalla uusi henkilöstö toi mukanaan vanhan perinteisen työnjohdon toimivaltaa korostavan 
työtavan.  
 
Tapaus Länsi osoitti kuitenkin, että valtuuttavalla johtamistavalla oli mahdollista kehittää 
yrityskulttuuria sellaiseksi, että se vahvisti alueyksikön tuloksellisuutta ja antoi siten ratkaisevaa 
kilpailuetua tilanteessa, missä alueyksikön hengissä säilyminen oli vaakalaudalla. Tämä oli tilanne 
Talotekniikka Oy:n ensimmäisten toimintavuosien aikana. Esimerkki kuvaa hyvin sitä, miten vaikea 
yrityksen oli muuttaa omaa toimintaansa ja parantaa tuloksellisuutta muuttamalla kulttuurista 
perinnettään silloin, kun se on ”kvasi-yhteensopivassa” tilassa, jolloin tuloksellisuus on vielä 
hyväksyttävissä rajoissa eikä kilpailu markkinoilla aseta muutospaineita. 
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Tässä tarkasteltu ajanjakso päättyi tilanteeseen, missä alueyksikön taloudellista tulosta kuvaavat 
indikaattorit olivat laskevassa suunnassa. Voidaan sanoa, että alueyksikön johto alkoi olla 
tilanteessa, missä sen tuli tehdä strategisia päätöksiä siitä, miten tuloksellisuutta parannetaan. 
Vuonna 1993 alueyksikön strategiana oli kehittää toimintaansa vahvistamalla uutta valtuuttavaa ja 
osallistavaa johtamiskulttuuria. Tämä johti siihen, että alueyksikössä rakentui entistä 
tasapainoisempi kulttuurinen konstellaatio.  Se näkyi kilpailevien arvojen mittarissa 
kulttuuriprofiilin laajentumisena tasaiseksi ja laajaksi, ja siinä painottui rationaalinen 
päämäärätietoisuus. Tämä oli tulkittavissa niin, että alueyksikössä johtamisessa otettiin paremmin 
huomioon organisaation toiminnan tehokkuuteen vaikuttavat erilaiset arvot. Sen seurauksena 
alueyksikkö kasvoi ja vahvisti asemaansa paikallisilla talotekniikan markkinoilla. Tilanteen 
vakiinnuttua alueyksikön johtaminen palautui aikaisempaan kulttuuriseen muotoiluun, missä 
johtaminen on perinteisesti enemmän auktoriteettiin perustuvaa ”pomokulttuuria” ja etäistä jättäen 
eri henkilöstöryhmät toimimaan omien erillisten rationaalisiksi kokemiensa tavoitteiden suuntaan. 
Vuonna 2005 tehdyssä mittauksessa vahvistui käsitys, että alueyksikkö oli enemmän 
arvokonstellaatioltaan sisäänpäin kääntynyt eikä henkilöstö nähnyt työllä tavoitteellisuutta. Tämän 
käsityksen jakoivat sekä henkilöstö että yksikön johto.  
 
 
 

8.2 Koillinen alueyksikkö 
 
Vinjetti 4 
”Työmaa on kuin kananmuna. Sitä voi puristaa kovaakin, mutta yksikin väärä kopautus voi rikkoa 
sen.” 
Talotekniikan asennuspäällikkö 1993 

 

8.2.1 Liikkeelle lähtö 
 
Koillisessa alueyksikössä työntekijämäärä oli noin 70. Täällä uuden yrityksen alkutaival oli 
erityisen vaikea. Alueyksikköön ei palkattu kaikkia entisiä luottamusmiehiä, mikä johti 
työtaisteluun. Se saatiin lopulta ratkaistuksi kummankin osapuolen joustaessa.  
 
Toinen merkittävä tapahtuma täällä oli alueyksikön johtajan vaihtuminen vuonna 1996. Tyypillistä 
koilliselle alueyksikölle oli myös se, että erityisesti putki- ja ilmastointiasennustöissä käytettiin 
aliurakoitsijoita tasaamaan työllisyysvaihteluita ja työntekijöiden käsityksen mukaan myös 
korvaamaan omia asentajia. Tämä kysymys oli esillä myös barometriryhmän keskusteluissa. 
Voidaan todeta, että keskustelu alihankinnan käytöstä asennusurakoinnissa oli strateginen kysymys 
koko yhtiönkin tasolla. Ajateltiin, että alihankinnassa voitiin päästä pienempiin työkustannuksiin. 
Alihankintajärjestelmässä työnjohdon ja henkilöstöhallinnon problematiikka jäi pois, mikä oli 
alihankintamenettelyä puoltavien ryhmien yhtenä motiivina. Toisaalta oli niitä, jotka katsoivat, että 
työn laadun ja yhteistyön sujuvuuden kannalta omien asentajien käyttö oli perusteltua. Koko yhtiön 
näkökulmasta sen perustamisfilosofia kuitenkin lähti selvästi siitä uskosta, että tuloksellisuus 
perustuu sitoutuneeseen omaan henkilöstöön.  
 
Koillisessa johtaja lisäsi huomattavasti tiedottamista koko henkilöstölle. Alueyksikössä panostettiin 
aloitetoimintaan, mikä ei kuitenkaan tuottanut toivottua tulosta. Näytti siltä, että kehittämisideoita 
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syntyy parhaiten silloin, kun eri henkilöstöryhmien edustajat pääsevät keskustelemaan asioista 
riittävän luottamuksellisessa ja avoimessa ilmapiirissä13. 
 
Kehitysryhmässä pyrittiin aluksi löytämään uusia tapoja toteuttaa projekteja. Yhdessä projektissa 
sovittiin, että asentajat ja projektinhoitaja kokeilevat sellaista konsultatiivista  
yhteistyötä, jossa asentajat voivat kysyä ohjeita puhelimitse projektinhoitajalta. Kehitysryhmässä 
keskusteltiin jälkikäteen tästä kokeilusta. Asentajat olivat soittaneet projektinhoitajalle työmaalta ja 
kertoneet, että heidän mielestään rakennuspiirustuksen mukaan tekeminen johtaa huonoon 
lopputulokseen. He tekivät muutosehdotuksen ja pyysivät valtuuksia poiketa piirustuksista. Heille 
vastattiin, että piirustuksia tulee noudattaa. Tämän jälkeen paikalle tullut valvoja oli moittinut 
asentajia siitä, että nämä olivat noudattaneet piirustuksia. Tämä kokemus ei rohkaissut jatkamaan 
tällaista konsultatiivista yhteistyötä eikä asentajien operatiivista autonomiaa. 
 
Käytännössä alueyksikössä kehittäminen keskittyi alkuvaiheen jälkeen yhtiön uuden 
laatujärjestelmän maastouttamiseen. Uutta yhteistyökulttuuria edusti tässä se, että projektinhoitajat 
ja päälliköt kävivät laatukäsikirjaa läpi yhdessä työntekijöiden kanssa. Laatujärjestelmään liittyi 
paljon sellaisia elementtejä, jotka lisäsivät projektiryhmien sisäistä vuorovaikutusta ja tiedon kulkua 
kuten aloituspalaverit ja loppuarviointipalaverit. Niihin osallistuvat myös asentajaryhmien 
nokkamiehet.  
 

8.2.2 Taloudellinen kehitys ja kulttuurin muutokset aloitusvaiheessa 
 
Koillisen alueyksikön kehitys voidaan sekin nähdä kolmivaiheisena prosessina, jossa alussa vuosina 
1993–1996 tapahtui merkittävää kasvua ja tulos vahvistui kaikilla tässä käytetyillä mittareilla 
(taulukko 9 ja liite 6). Liiketulosprosentin, henkilöstön tehokkuuden (laskutus/henkilöstö) ja laadun 
mittareilla Koillinen alueyksikkö eli tuloksekkainta aikaa vuosina 1996 – 2002. Vuosittain tilanne 
toki vaihteli jonkin verran. Vuonna 2003 tapahtui sitten selvä muutos niin, että laatua lukuun 
ottamatta kaikilla mittareilla tulos jäi heikoksi. Tämä tilanne näytti jatkuvan vielä vuoden 2004 
aikana liiketuloksen ja laskutuksen kasvun suhteen. 
 
Alussa kilpailevien arvojen konstellaatio vastasi hyvin alueyksikön heikkoa taloudellista 
tuloksellisuutta (kuva 21). Profiili oli tasainen ja heikko. Erityisen alhaalla oli hierarkkinen 
kulttuuri. Työprosessien ei koettu olevan riittävän hyvin valvonnassa ja koordinoituja. Tämä 
näkemys oli sopusoinnussa kyseisen vuoden takuutyökustannusten kanssa, jotka olivat 
poikkeuksellisesti selvästi yli yhtiön keskiarvon. Koillisessakin alueyksikössä ongelmana nähtiin 
uuden yrityksen asema markkinoilla. Työn ja työprosessin osalta olisi tullut päästä vakaampaan 
tilanteeseen, mutta erityisesti koko toimialan ja yhtiön epävakaa tilanne heijastui annettuun arvioon. 
Hierarkkinen kulttuuri olikin tärkein kehittämisen kohde niin, että arvioidun nykytilan ja 
tavoitetilan välillä oli suuri ero. Kuten edellä on käynyt ilmi, alueyksikössä aloitettiinkin 
intensiivinen laatujärjestelmän maastouttaminen. 

                                                 
13 Aloitetoiminnan epäonnistumiseen saattoi vaikuttaa se, että työntekijät eivät halunneet tehdä esityksiä, joiden 
vaikutusta omalle työlle ei ollut selkeästi nähtävissä.  
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Taulukko 9.  Koillisen taloudellisten indikaattoreiden ja kilpailevien arvojen muutokset 
 
Koillinen 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Laskutus, muutos-%   - - - +++ +++ - + - - ++ + + - - - ?*   
Liiketulosprosentti - - - - - + - ++ ++ + + - - - -   
Laskutus/tt ++ - -   +++ +++ +++ ++ - - - + (+) - - ++*   
Laatu - - - +++ +++ +++ 0 +         +++ + + +++ + +
Klaanikulttuuri   ++           +         - 
Osallistuminen   +++ - - +       +           
Sitoutuminen   + +         +         - - 
Adhokratia   ++   -       ++           
Innovaatiot   ++ - -       ++           
Ulkoinen tuki   +++           +           
Rationaalisuus   +   + +                   
Tuottavuus   + +         -         - 
Suunta   + + ++       -         + 
Hierarkkia   + - -       +++       ++   - - - 
Vakaus   ++ + - - -       +++         - - 
Tiedon hallinta   ++   -       +++         - - - 
 * = arvioitu muutos suhteessa toimialaan         
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Barometriryhmä oli huolissaan alueyksikön yhteishengestä. Puhuttiin siitä, että ihmissuhteet olivat 
tulehtuneita niin toimistossa kuin asentajaryhmissäkin. Tämä vaikutti negatiivisesti ilmapiiriin, jolle 
oli tyypillistä, että virheitä peiteltiin. Tästä syystä asioita ei voitu korjata rakennusprosessin aikana. 
Ongelmallisia olivat projektit, joista ei näyttänyt jäävän katetta asentajille eikä projektinhoitajalle 
tulospalkkioon. Se laski kaikkien projektiin osallistuneiden motivaatiota. Näissä tapauksissa 
työntekijöiden motivaatio laski. Ryhmässä pohdittiin myös sitä, että näissä tapauksissa pitäisi 
pystyä minimoimaan tappiot. Tämä olisi järkevää kaikkien osapuolten kannalta.  
 
Suhteet esimiehiin nähtiin jonkin verran problemaattisina. Sekä työntekijöiden että 
toimihenkilöiden oli usein vaikea mennä keskustelemaan esimiestensä kanssa ja esittää omia 
ajatuksiaan. Todettiin, että vaikka asioista mentäisiinkin puhumaan, esimiehet eivät aina kuuntelisi.  
Kehittämisen osalta näytti siltä, että kehitysideat koteloituivat kehitysryhmään tai niihin tilanteisiin, 
joissa uudisteita tapahtui. Ne eivät levinneet työmaalta toiselle. Ryhmässä nähtiin, että 
pääsääntöisesti ihmiset ponnistelivat töissään paljon, mutta tavoitteet olivat erilaisia eri ryhmillä. 
Asentajien edustajat toivat esiin, että mikäli alueyksikössä olisi enemmän yhteishenkeä, ja tavoitteet 
tunnettaisiin paremmin, niin asioista voitaisiin sopia. Tuotiin esiin, että jopa työajoista voitaisiin 
sopia joustavasti vaikka niin, että lauantainakin tehtäisiin tarvittaessa töitä.  
 
Tulevaisuuden kannalta voitiin pitää myönteisenä sitä, että ryhmä näki tärkeäksi lisätä yhteishenkeä 
ja yhteistä tavoitteellisuutta sekä työn koordinointia ottamalla käyttöön laatujärjestelmän mukainen 
projektin toteutus. 
 

 
Kuva 21. Koillisen kilpailevien arvojen profiili vuonna 1993 
 

 

Koillinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

Organisaation tehokkuus 1993/10

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
Nykytila =  _________ Tavoitetila = - - - - - - 
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Kuva 22. Koillisen kilpailevien arvojen profiili vuonna 1994 
 

Koillinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

Organisaation tehokkuus 1994/11

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
Nykytila =  _________  Tavoitetila = - - - - - -     
 
 

Noin vuoden kuluttua kaikilla kulttuurin alueilla oli tapahtunut vahvistumista (kuva 22). Profiilista 
voitiin nähdä, että Koillisessa aktiivinen tiedottaminen ja kehitysryhmätyö olivat lisänneet 
henkilöstön osallisuuden kokemusta. Alueyksikkö nähtiin myös innovatiivisena. Tästä huolimatta 
alueyksikössä ei ollut kehittynyt yhteistä päämäärätietoisuutta. Kriittisiä barometriryhmässä oltiin 
myös työn koordinoinnin suhteen (dokumentointi, tiedon hallinta). Työkulttuurin nähtiin 
muuttuneen työmailla yhteistyön suuntaan. Tarvikkeita ja työvälineitä käytettiin nyt yhteisesti. Eri 
toimialojen asentajaryhmät ja projektinhoitajat tekivät epävirallista yhteistyötä työmaalla auttamalla 
toisiaan. Mutta varsinaista organisoitua taloteknistä kokonaisuutta ei ollut syntynyt. Erilliset 
työehtosopimukset, palkkausjärjestelmät ja vahvat perinteet olivat tässä esteenä.  
 
Barometriryhmässä tuotiin esiin, että työmailla työntekijät kokivat, ettei kehittämistyöstä syntynyt 
käytännön tuloksia ja hyötyä työmaatyöskentelyyn. Esimerkkinä suunnittelun innovatiivisuudesta 
voitiin todeta, että alueyksikkö oli voittanut ilmastoinnin toimialalla merkittävän tarjouskilpailun 
esittämällä toteutusvaihtoehdon, joka tuotti taloudellista säästöä koko kiinteistön 
rakennuskustannuksissa sekä myös tulevissa huoltokustannuksissa. Voidaan sanoa, että yleinen 
myönteinen suhtautuminen uudistuksiin ja uusiin ajatuksiin oli olemassa.  
 
Vaikka yhteishenki alueyksikössä oli vahvistunut, niin työntekijöillä oli vieläkin usein pelko, että 
heille ei olla rehellisiä, kun keskustellaan projektien taloudesta. Barometriryhmässä puhuttiin, että 
monet toimihenkilöt ajattelivat vaihtavansa työpaikkaa, kun se vain tulee mahdolliseksi (mikä sitten 
toteutuikin myöhemmin toimihenkilöiden runsaana vaihtuvuutena). Tehty kehittämistyö näkyi 
kuitenkin barometriryhmän arviossa myös yhteishengen parantumisena aikaisempaan verrattuna. 
Näin oli laita erityisesti avoimuuden ja osallistumisen osalta. Näytti siltä, että keskittymällä 
laatujärjestelmän maastouttamiseen Koillisessa oli onnistuttu parantamaan työn laatua. 
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8.2.3 Johdon näkemys alueyksikön kulttuurista 
 
Alueyksikön johtajan näkemys kilpailevien arvojen kulttuurisesta konstellaatiosta poikkesi 
barometriryhmän arviosta vuonna 1993 erityisesti siinä, että johtaja näki rationaalisen ja 
hierarkkisen kulttuurin vahvempana kuin barometriryhmä (taulukko 10). Noin vuoden kuluttua 
myös johtajan arvioissa oli tapahtunut muutoksia kaikilla kulttuurin osa-alueilla. Osakulttuurien 
dimensionaalisessa tarkastelussa ilmenee, että johtajan mukaan alueyksikössä ei arvostettu 
kehittämistä siinä määrin kuin henkilöstöä edustava barometriryhmä näki. Tämä kertoi siitä, että 
alueyksikön johdolla oli epäilyksiä uuden toimintakulttuurin toteutumisen mahdollisuuksista. 
Epäily vaikutti osittain siihen, että johtaja päätyi ”valuttamaan” laatujärjestelmän Koilliseen 
alueyksikköön sen sijaan, että henkilöstö olisi yhdessä pyrkinyt löytämään uusia yhteistyömuotoja 
projekteissa.  
 
 
Taulukko 10.  Koillisen johdon ja barometriryhmän (BR)  näkemys kilpailevien arvojen 
konstellaatiosta vuosina 1993 ja 1994 
 
Johdon näkemys Mittaukset 
Kulttuurit ja niiden dimensiot Nykytila Tavoitetila 
 1993  BR 1994 BR 1993 BR 1994 BR 
Klaanikulttuuri -0,4 -0,1 0,7 0,3 2,4 2,0 2,5 2,5 
                  
Osallistuminen, avoimuus -0,1 -0,9 0,8 0,8 2,0 2,4 2,8 2,4 
Sitoutuminen, yhteishenki -0,6 -1,1 0,3 -0,2 2,1 1,6 2,5 2,6 
Adhokratia kulttuuri -0,5 -0,6 0,1 0,9 1,9 1,7 2,3 2,3 
                  
Innovaatiot, sopeutuvuus -0,5 0,0 0,5 1,4 2,3 1,8 2,7 2,7 
Ulkoinen tuki, resurssien 
hankinta -0,4 -1,2 -0,4 0,4 1,5 1,5 1,9 1,9 
Rationaalinen kulttuuri 0,0 -0,9 0,5 -0,2 2,3 1,1 2,3 1,6 
                  
Tuottavuus, aikaansaaminen 0,4 -0,1 -0,1 0,4 2,2 1,3 2,2 1,7 
Suunta, päämäärätietoisuus -0,4 -1,7 1,0 -0,8 2,4 0,8 2,4 1,5 
Hierarkkinen kulttuuri -1,0 -1,7 -0,2 -0,3 1,0 1,4 0,9 1,6 
                  
Stabiilisuus, valvonta -1,6 -1,6 -1,1 -1,0 1,9 1,9 1,9 1,9 
Dokumentointi, tiedon hallinta -0,4 -1,7 -0,8 -0,4 0,0 0,8 -0,4 1,3 
 
 
Koillisen johtaja näki rationaalisen päämäärätietoisuuden arvostuksen henkilöstöön verrattuna 
vahvempana. Hänen asettamansa tavoitetila rationaalisen tavoitteellisuuden suhteen oli selvästi 
korkeampi kuin barometriryhmällä. Johtaja ei myöskään nähnyt niin suurta vakauden tarvetta kuin 
henkilöstö. Tämä selittyy osittain sillä, että henkilöstö kaipasi enemmän vakautta oman 
työllisyytensä turvaamiseksi. 
 
Mielenkiintoinen piirre johtajan profiilissa on tiedon hallinnan ja dokumentoinnin alhainen 
tavoitetila. Johtajan käsityksen mukaan tiedonhallinnan ja dokumentoinnin tason olisi pitänyt olla 
kilpailevien arvojen profiilissa korkeintaan keskiarvon tasoa tai jopa sen alle. Henkilöstöä edustava 
barometriryhmä näki tällä alueella selvästi enemmän parantamisen tarvetta. Johtajan osalta tämä 
kertoi ilmeisesti siitä, että hän näki itsensä enemmän markkinointiin suuntautuneena broker –roolin 
edustajana kuin monitorina. Myös henkilöstöllä oli tällainen kuva. Tulkintaa tuki 
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barometriryhmässä käyty keskustelu. Siinä nimenomaan tuotiin esiin, että johtaja oli pystynyt 
luomaan alueyksikölle hyvät suhteet sidosryhmiin ja siten auttanut vakiinnuttamaan Koillisen 
aseman alueen markkinoilla. Johtajalla katsottiin olleen tärkeä vaikutus alueyksikön kasvuun. Tämä 
henkilöstön näkemys selittää myös barometriryhmän arviossa vuonna 1994 nähtyä vahvistumista 
ulkoisen tuen ja resurssien hankinnan dimensiolla.  
 

8.2.4 Kasvusta hierarkkisen kulttuurin vaiheeseen 
 
Vuonna 1995 joulukuussa barometriryhmä kokoontui kolmannen kerran (kuva 23). Koillinen eli 
vahvaa kasvun aikaa. Toisaalta alueyksikön johtaja oli ilmoittanut siirtyvänsä kilpailevan yrityksen 
palvelukseen ja oli jättämässä tehtäviään.  
 
Kilpailevien arvojen profiili oli edelleen tasainen ja se ylsi keskiarvoon tai sen yli kaikilla muilla 
ulottuvuuksilla paitsi osallistuminen ja avoimuus. Osallistuminen ja avoimuus olivat nyt laskeneet 
aikaisemmasta, mikä voi liittyä siihen, että johtajan mielenkiinto oli jo suuntautunut muualle. 
Hierarkkinen kulttuuri ja rationaalinen tavoitteellisuus olivat vahvistuneet aikaisemmasta, ja 
alueyksikkö nähtiin edelleen innovatiivisuutta arvostavana.  
 
Kuva 23. Koillisen kilpailevien arvojen profiili vuonna 1995 
 

Koillinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

Organisaatio tehokkuus 1995/12

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
Nykytila =  _________ Tavoitetila = - - - - - -  

 
   
 
Vuonna 1995 Koillista voitiin sanoa rationaalis-adhokraattiseksi kulttuuriksi, jossa henkilöstö näki 
olevansa sitoutunutta. Ongelmana oli, ettei henkilöstö kokenut olevansa riittävästi osallisena 
toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Tämä kulttuurinen konstellaatio antoi kuitenkin 
lähtökohdat alueyksikön myönteiselle kasvulle (ks. taulukko 9). 
 
Koillisen alueyksikön toiminnan tuloksellisuutta vuosina 1996–2000 ja kulttuurista kehitystä on 
tarkasteltava sekä vuoden 1996 että vuoden 2000 mittausten perspektiivistä. Siellä kilpailevien 
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arvojen kehitykselle oli tyypillistä, että rationaalinen tavoitteellisuus vahvistui koko ajan vuoteen 
1996 mennessä. Kyseisen vuoden kulttuurista profiilia voidaan sanoa selvästi rationaaliseksi mihin 
liittyy hierarkkisen kulttuurin vähäinen arvostus (kuva 24). Tähän samaan ajanjaksoon liittyy myös 
takuukustannusten tason nousu hetkellisesti samalle tasolle kuin koko yhtiössä (vuonna 1997), mikä 
oli poikkeuksellista tämän alueyksikön tapauksessa. Voidaan ajatella, että johtajan vaihtumisella oli 
vaikutusta havaittuun kulttuuriprofiilin muutokseen. Ilmeisesti johdossa tapahtuneet muutokset 
vaikuttivat siihen, että henkilöstö ja projektinhoitajat ottivat enemmän vastuuta tavoitteellisesta 
toiminnasta tässä murrosvaiheessa.  
 
Laskutus/henkilöstö oli toimialaan verrattuna näinä vuosina selvästi keskimääräistä parempi (ks. 
taulukko 9). Tämä voitaisiin tulkita niin, että henkilöstö ponnisteli työssään. Toisaalta tämä 
tunnusluku kertoo myös siitä, että alueyksikön projekteissa pystyttiin palkkakustannukset 
neuvottelemaan asentajien kanssa kilpailukykyiselle tasolle. Mutta vuoden 1997 liiketulosprosentti 
oli heikompi verrattuna edelliseen ja tulevaan vuoteen, mihin johtajan vaihtuminen saattoi 
vaikuttaa. Kokonaisuudessaan Koillisen taloudellista tuloksellisuutta voidaan pitää melko vakaana 
vuosina 1996 – 2002. Viitenä vuonna alueyksikön liiketulos yltää tyydyttävälle tasolla. Myös 
laskutus/henkilöstö ja laatu ovat pääsääntöisesti hyvää tasoa.  
 
Vuoden 2000 mittauksessa nähtiin, että hierarkkinen kulttuuri oli vahvistunut niin, että se dominoi 
kulttuuriprofiilia (kuva 25). Tähän vaikutti osaltaan se, että Talotekniikka Oy oli saanut uuden 
omistajan, minkä nähtiin antavan vakautta. Mutta se kertoo myös siitä, että laatujärjestelmän 
maastouttaminen alueyksikössä oli tuonut systemaattisuutta työprosesseihin. Toisaalta kasvu 
hierarkkisen kulttuurin arvostuksessa saattaa selittyä osittain sillä, että aikaisempi johtaja, joka ei 
arvostanut hierarkkista kulttuuria (dokumentointi, tiedonhallinta), oli lähtenyt alueyksiköstä. 
 
Myös klaanikulttuuri oli vahvistunut. Barometriryhmässä kiitettiin sitä, että oli tullut uusi päällikkö, 
joka kiertelee työmailla ja keskustelee asentajien kanssa. Tätä asentajat pitävät arvossa. 
Barometriryhmässä toivottiinkin, että tällainen johtamistapa yleistyisi. Se edistäisi 
yhteenkuuluvuuden tunteen kehittymistä ja yhteisten tavoitteiden tuntemista. Nyt alueyksikön 
ongelmana oli, ettei henkilöstö nähnyt alueyksikön yhteisiä tavoitteita. Ryhmä näki, että 
alueyksikkö oli edistyksellinen ja teknisen kehityksen kärjessä muun muassa 
tietoliikenneasennustoiminnassa.  
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Kuva 24. Koillisen kilpailevien arvojen profiili vuonna 1996 
 
 

Koillinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

Organisaation tehokkuus 1996/9

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
 
Nykytila =  _________ Tavoitetila = - - - - - -  
 
 

Kuva 25. Koillisen kilpailevien arvojen profiili vuonna 2000 
 

Koillinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

Organisaation tehokkuus 2000/11

 
Nykytila =  _________ Tavoitetila = - - - - - - 
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8.2.5 Paluu alkuun? 
 
 Vuonna 2005 Koillisessa kokoontui barometriryhmä, jonka kaikki jäsenet olivat uusia. Tämä johtui 
siitä, että entisen barometriryhmän jäsenet eivät enää työskennelleet Koillisessa. Ryhmässä oli nyt 
kolme toimihenkilöä. Lisäksi alueyksikön johtaja oli mukana keskustelussa, mutta hän ei 
osallistunut kysymysten pisteyttämiseen, vaan antoi erikseen omat vastauksensa kirjallisesti. 
Asentajien luottamusmiehiä ei työtilanteen vuoksi oltu kutsuttu paikalle. Asentajien puuttuminen 
kuvasti kuitenkin alueyksikön tilannetta. Barometriryhmän arvioissa ilmeni, että henkilöstö oli 
jakautunut uudelleen selvästi kahteen leiriin, ja asentajien ei nähty kuuluvan alueyksikön 
henkilöstöön samalla tavalla kuin toimihenkilöt. Tässä ryhmäistunnossa oli mukana tutkijan lisäksi 
toinen ulkopuolinen havainnoitsija.  
 
 
Kuva 26. Koillisen kilpailevien arvojen profiili vuonna 2005 
 

 

Koillinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

Organisaation tehokkuus 2005/04

 
Nykytila =  _________ Tavoitetila = - - - - - -  
 

 
Alueyksikön johtajan läsnäolo oli otettava huomioon arvioitaessa barometriryhmän vastauksia. 
Toinen tulkinnassa huomioon otettava näkökohta oli asentajien edustajien puutuminen. Oli 
kysymyksiä, joissa ryhmä arvioi asentajien mielipiteen poikkeavan toimihenkilöiden käsityksestä. 
Näissä tapauksissa ryhmää pyydettiin arvioimaan nykytila myös asentajien näkökulmasta. 
Lopullisessa pisteytyksessä laskettiin ryhmän antaman oman arvion ja asentajien oletetun arvion 
keskiarvo.  
 
Kuten taulukosta 9 voidaan nähdä, Koillisen profiili oli supistunut erityisen voimakkaasti 
hierarkkisen kulttuurin alueella. Kulttuurinen konstellaatio oli epätasainen ja siinä painottuvat 
adhokratia ja klaanikulttuuri, vaikka jälkimmäisen arvostus oli laskenut edellisestä mittauksesta 
(kuva 26). Barometriryhmän keskustelun perusteella alueyksikköä pidettiin edelleen teknisessä 
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mielessä innovatiivisena. Tässä yhteydessä tuotiin esiin, että suunnittelussa pyrittiin aina löytämään 
erilaisia laitevaihtoehtoja.  
 
Verrattuna toimialaan yleensä laskutus/henkilöstö oli arvioitavissa vuonna 2004 hyväksi (taulukko 
9). Tämä vaikuttaa ristiriitaiselta suhteessa rationaalisen kulttuurin (tuottavuus, aikaansaaminen) 
vähäiseen arvostukseen. Sitä voi kuitenkin selittää se, että alueyksikössä käytiin jatkuvaa 
keskustelua asentajien palkkauksesta. Barometriryhmässä todettiin, että asentajien kanssa 
”riidellään rahasta”. Näin palkkakustannusten kurissa pitäminen oli alueyksikössä tärkeä asia.  
 
Työntekijöiden ei nähty myöskään sitoutuvan alueyksikköön. Ryhmä katsoi, että asentajilla oli 
omat tavoitteensa, jotka liittyvät lähinnä palkkaukseen. Epäluottamus ja henkilöstön jakautuminen 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden leireihin näkyi myös siinä, että asentajien ei koettu ponnistelevan 
työssään yhtä paljon kuin toimihenkilöt tekivät. Tämä vaikutti osaltaan tuottavuuden alhaiseen 
arvioon. 
 
Laatukustannukset olivat pienemmät kuin koko yrityksessä keskimäärin. Tämä viittaisi siihen, että 
työprosessi olisi ollut työn toteutuksen osalta valvonnassa ja hallinnassa. Ryhmän kriittiseen 
arvioon vaikutti johtajan läsnäolo. Todettiin, että työprosessin eri vaiheiden - tarjouslaskenta, 
suunnittelu ja toteutus - muodostaman työprosessin yhteensovittamisessa sekä eri toimialojen 
yhteistyössä oli puutteita. Ne selittivät alueyksikön liiketulosta, joka oli jäänyt suhteessa 
laskutuksen määrään alhaiseksi vuodesta 2002 lähtien. 
 
Koillisen alueyksikön kasvun ajan nähtiin loppuneen, vaikka alueen rakentaminen oli kasvussa 
(kuva 27). Johtajan mukaan tämä liittyi kiristyneeseen kilpailuun. Nyt pienet yritykset olivat 
kilpailijoina kaikille suurille. Ne pystyivät kilpailemaan hinnalla. Markkina- ja kilpailutilanteen 
valossa erityisen ongelmallista oli, että barometriryhmä ja alueyksikön johtaja näkivät, ettei 
asentajien kanssa ollut enää hedelmällistä keskusteluyhteyttä. Syntyi vaikutelma, että asentajien 
koettiin samaistuvan enemmän omaan ammattiliittoonsa kuin yritykseen. Tämä näkyy kilpailevien 
arvojen profiilissa sitoutumisen ja yhteishengen alhaisena arviona.  
 
Verrattaessa alueyksikön johtajan ja barometriryhmän käsityksiä Koillisessa vallinneesta 
kulttuurisesta konstellaatiosta (taulukko 11), kiinnittää huomiota se, että molemmilla oli 
yhteneväinen näkemys klaanikulttuurin arvostuksesta. Molemmat näkivät, että sitoutuminen 
alueyksikköön oli liian vähäistä. Tämä koski nimenomaan asentajia. Muilla kulttuurien alueilla 
johtaja arvioi nykytilan alhaisemmaksi kuin henkilöstö. Erityisen kriittinen johtajan näkemys oli 
työprosessin hallinnan (stabiilisuus, valvonta) sekä tuottavuuden ja aikaansaamisen osalta. Myös 
innovatiivisuus oli hänen mukaansa selvästi alhaisempi kuin mitä barometriryhmä arvioi. Johtaja 
näki edellä esitetyillä ulottuvuuksilla myös suurimmat kehittämistarpeet. Mielenkiintoinen oli 
havainto, että sekä johtaja että henkilöstö katsoivat osallistumisen ja avoimuuden olevan jo nyt 
tavoitetasolla. 
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Taulukko 11.  Koillisen johdon ja barometriryhmän (BR) näkemys kilpailevien arvojen konstellaatiosta 
vuonna 2005 
 
Johdon näkemys       Nykytila      Tavoitetila 
Koillinen             2005            2005 
Kulttuurit ja niiden dimensiot Johtaja BR Johtaja BR 
Klaanikulttuuri 0,5 0,5 1,2 1,9 
          
Osallistuminen, avoimuus 1,2 1,2 1,2 1,6 
Sitoutuminen, yhteishenki -0,2 -0,2 1,2 2,1 
Adhokratia kulttuuri 0,2 1,1 1,5 2,1 
          
Innovaatiot, sopeutuvuus 0,0 1,4 1,8 2,7 
Ulkoinen tuki, resurssien 
hankinta 0,4 0,8 1,2 1,5 
Rationaalinen kulttuuri -0,5 0,0 1,9 1,6 
          
Tuottavuus, aikaansaaminen -1,5 -0,4 1,3 1,7 
Suunta, päämäärätietoisuus 0,6 0,4 2,4 1,5 
Hierarkkinen kulttuuri -1 -0,3 1,4 1,9 
          
Stabiilisuus, valvonta -1,1 -0,1 1,9 2,4 
Dokumentointi, tiedon hallinta -0,8 -0,4 0,8 1,3 
 
 
Vuonna 1994 Koillisen edellinen johtaja antoi oman arvionsa kilpailevien arvojen profiilista. Silloin 
hänen esittämässään tavoitekonstellaatiossa painottuivat adhokraattiset ja klaanikulttuurin arvot 
(taulukko 10). Vuonna 2005 uusi johtaja poikkesi arvostustensa osalta edeltäjästään selvästi 
(taulukko 11). Hän käytti yleisesti alhaiseksi katsottavaa arviointiskaalaa. Mutta suhteessa 
edeltäjäänsä johtaja painottaa selvästi hierarkkista kulttuuria ja siinä erityisesti työprosessin 
valvontaa (dokumentointi, tiedon hallinta). Hänen mukaansa projektin toteutuksessa olisi tullut 
päästä samaan sujuvuuteen kuin tehdasprosessissa. Tässä yhteydessä barometriryhmä toi esiin, että 
projektit ovat aina yksittäistapauksia ja niiden toteutukseen vaikuttavat ulkoiset tekijät. Niihin tulee 
aina muutoksia matkan varrella. 
 

8.2.6 Johtopäätökset tapaustutkimuksesta 
 
Koillinen alueyksikkö lähti liikkeelle tilanteesta, missä sieltä puuttui sosiaalista luottamuspääomaa. 
Tämä näkyi myös kilpailevien arvojen profiilissa vuonna 1993. Alueyksikön johtaja panosti tässä 
vaiheessa tiedottamiseen ja avoimuuteen pyrkien aktivoimaan henkilöstön osallistumista. Tämä 
näkyikin jo vuonna 1994 klaanikulttuurin vahvistumisena. Mutta oleellinen tekijä Koillisen 
kulttuurin kehityksen taustalla oli se, että puuttuvaa luottamuspääomaa pystyttiin luomaan 
keskittymällä laatujärjestelmän maastouttamiseen. Nämä toimenpiteet heijastuivat kulttuuriseen 
konstellaatioon. Vuonna 1996 Koillisessa oli kehittynyt vahva rationaalinen kulttuuri, mihin liittyi 
riittävä klaani- ja adhokratiakulttuuri. Tämä heijastui alueyksikön taloudelliseen tuloksellisuuteen. 
Näinä vuosina Koillisen taloudellinen tulos oli keskimäärin hyvää tasoa, ja vuonna 1998 Koillisen 
tulos oli kaikilla mittareilla mitattuna taloudellisesti hyvä. 
 
Vuoden 2000 mittauksessa ilmenee, että Koillinen oli onnistunut laatutyön maastoutuksessa. Nyt 
hierarkkinen kulttuuri oli selvästi arvostetuin. Siihen liittyi myös korkea klaanikulttuuri sekä 
adhokratia. Mutta keskeistä oli se, että nyt alueyksikön henkilöstö oli menettänyt yhteisen suunnan. 
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Voisi sanoa, että Koillisessa henkilöstö oli sitoutunutta ja innovatiivista. Tätä henkilöstössä piillyttä 
mahdollisuutta ei saatu käyttöön työprosessien kehittämiseksi. Innovatiivisuus liittyikin enemmän 
teknisiin uudistuksiin kuin työn ja työprosessien kehittämiseen. 
 
Koillisen alueyksikön taloudellinen tehokkuus kääntyikin laskuun vuonna 2002, jolloin 
liiketulosprosentti jäi heikoksi. Tulos laskee tämän jälkeen muillakin talouden osa-alueilla. 
Hierarkkisen kulttuurin arvostus voi selittää laadun ja työn tuottavuuden säilymisen hyvänä. Mutta 
hierarkkisen kulttuurin yhteys laatuun näyttää jossain määrin epäselvältä, koska laatu on ollut 
Koillisessa koko ajan keskimääräistä parempaa. Tulokseen voi jonkin verran vaikuttaa se, että 
Koillisessa laatuun kiinnitettiin erityisen paljon huomiota, ja henkilöstö arvioi tilannetta siitä syystä 
varsin kriittisesti. Hierarkkisen kulttuurin arvostukseen näyttää tässä liittyvän hyvä työn tuottavuus.  
 
Alueyksikön kulttuurinen konstellaatio vuonna 2000 toi mieleen tilanteen, jossa yrityksellä menee 
vaarallisen hyvin. Uskottiin, että tilanne on vakaa ja hallinnassa, henkilöstö oli sitoutunutta ja 
vallitsi hyvä henki. Yritys nähtiin myös innovatiivisena. Mutta suunta puuttui. Olisi tarvittu sellaista 
johtamista, missä ihmisille luodaan tavoitteita ja päämääriä, joihin he voivat sitoutua. 
 
Vuonna 2005 tehdyssä mittauksessa kävi ilmi, että Koillinen alueyksikkö oli palautunut entiseen 
kahden leirin kulttuuriin: yhtäältä asentajat ja toisaalta toimihenkilöt. Alueyksikön ulkoinen 
kilpailutilanne oli muuttunut aikaisemmasta. Nyt pienet yritykset olivat tulleet markkinoille ja 
pystyivät kilpailemaan hinnalla suurten yritysten kanssa. Samaan aikaan Koillisen alueyksiön 
kulttuurinen profiili kertoi siitä, että yhteishenki ja yhteinen päämäärähakuisuus olivat heikentyneet.  
 
Vuonna 2000 barometriryhmässä esiintyi optimismia ja odotusta, että uusi keskusteleva ja ihmisten 
pariin laskeutuva johtaminen (management by walking) yleistyisivät. Näin ei ollut käynyt. 
Päinvastoin, kahden henkilöstön kulttuuri oli palannut.  Valtuuttavan johtamisen näkökulmasta 
alueyksikössä ei ollut yhteistä suuntaa, johto koki, ettei sillä ollut mahdollisuuksia löytää 
yhteistyötä asentajien kanssa (tuki). Yhteisten tavoitteiden ja luottamuksen puuttuessa ei myöskään 
operatiivista autonomiaa voinut kehittää.  
 
Taloudellisessa toiminnassa raha liikkuu työprosessissa. Koillisessa näytti puuttuvan keskinäistä 
luottamusta, jolla olisi voitu kehittää yhteistyötä ja toiminnan joustavuutta. Voidaan sanoa, että 
vuonna 2005 Koillisessa ei enää muistettu Talotekniikka Oy:n alkuperäistä toimintafilosofiaa. 
Kilpailevien arvojen ja tuloksellisuuden osalta tapaus Koillinen näyttää vahvistavan käsitystä, että 
rationaalinen päämäärätietoisuus, suunta, on välttämätön edellytys tehokkaalle toiminnalle.  
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Kuva 27. Koillisen seutukunnan liike- ja teollisuusrakentaminen  
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. 

8.3 Pohjoinen alueyksikkö 
Vinjetti 5 
”Puhutaan vaan, että Osuusliikkeen kulttuurista pitää päästä eroon, mutta kaikki menee vanhaan 
malliin.” 
Kehitysryhmän jäsen 1993 
 

8.3.1 Poisoppimisen vaikeus 
 
Pohjoisen alueyksikön alku oli vaikea. Tähän vaikuttivat monet seikat. Osuustecin konkurssin 
jälkeisessä tilanteessa alueyksikön työkanta oli niukka, mikä näkyy laskutuksen vähenemisenä 
vuonna 1994 (taulukko 12 ja liite 6). Ongelmallisen työ- ja markkinatilanteen lisäksi alueyksikön 
johtaja vaihtui vuoden 1993 aikana. Vähitellen tilanne vakiintui tältä osin ja alueyksikön 
henkilöstön usko tulevaisuuteen ja uuteen toimintatapaan vahvistui. Tämä näkyi kulttuurisessa 
konstellaatiossa selvänä vahvistumisena vuonna 1994 (taulukko 12).  
 
Pohjoisen taloudellista kehitystä voitiin kuvata epäsäännölliseksi poikkeuksena liiketulos, mikä oli 
koko tarkasteluajanjakson ajan heikko (taulukko 12). Ainoa poikkeus oli vuosi 2000. Vuodesta 
2002 taloudellisissa indikaattoreissa alkoi laskusuuntaus, mikä jatkui vuoteen 2004. 
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Kilpailevien arvojen ensimmäisessä profiilissa kiinnitti huomiota se, että hierarkkinen kulttuuri oli 
muita heikompi (kuva 28). Lähemmässä tarkastelussa näkyi, että tässäkin tapauksessa ulkoinen 
epävarmuus selitti tulosta. Toisaalta arvioon vaikutti se, että yksikön johtaja vaihtui ja henkilöstö 
koki, ettei alueyksikön johtajuus ollut vakaissa kantimissa. Tavoitteellisuudessa ryhmä näki 
hengissä selviytymisen selkeänä yhteisenä päämääränä. Valtuuttavan johtamisen näkökulmasta 
tilanne oli siinä mielessä problemaattinen, että osallistuminen ja avoimuus olivat hieman keskitason 
alapuolella. Erityisen heikkona ryhmä näki innovatiivisuuden arvostuksen. Siinä, kuten 
vakaudessakin, nähtiin suuri ero nykytilan ja tavoitetilan välillä.  
 

 
Kuva 28. Pohjoisen kilpailevien arvojen profiili vuonna 1993 
 
 

Pohjoinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

Organisaation tehokkuus 16.3.1993/1

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
Nykytila =  _________ Tavoitetila = - - - - - - 

 
 
Pohjoinen pääsi taloudellisesti kasvu-uralle vuonna 1995, vaikka talousalueen rakentaminen oli 
samaan aikaan laskusuunnassa (kuva 29). Tähän kasvuvaiheeseen liittyi kilpailevien arvojen 
profiilin selvä vahvistuminen klaani-, adhokratia- ja hierarkkisen kulttuurin osa-alueilla (kuva 30). 
Henkilöstön näkökulmasta johtajuuskysymyksen ratkaisu toi vakautta ja myös uutta avoimempaa 
tiedottamista sekä yhteistyötä päätöksenteossa. Erityisesti kiitettiin kehittämistyötä ja 
kehitysryhmää, mutta samalla kritisoitiin vahvasti sitä, ettei päätettyjä uudistuksia toteutettu. 
Yhteisten tavoitteiden syntymistä ehkäisi yhteisen kielen puuttuminen, mistä esimerkkinä mainittiin 
se, etteivät asentajat osanneet lukea työmaaraportteja. Tämä johti suunnan ja päämäärätietoisuuden 
osalta aikaisempaa alhaisempaan arvioon. Kaiken kaikkiaan ryhmä kuitenkin uskoi tulevaisuuteen. 
Voidaan sanoa, että kilpailevien arvojen profiili viittasi siihen, että alueyksiköllä oli hyvät 
mahdollisuudet parantaa tehokkuuttaan ja kasvaa käyttämällä hyväksi klaanikulttuurin tarjoamia 
mahdollisuuksia. 
 
Pohjoisen kulttuurinen kehitys ei edennyt myönteisellä tavalla. Seuraavassa mittauksessa noin 
vuoden kuluttua kaikilla ulottuvuuksilla tapahtui taantumaa (kuva 31). Nyt profiili oli heikko. 
Valtuuttavan johtamisen alueilla oli tapahtunut laskua kaikilla osa-alueilla. Barometriryhmän 
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keskustelussa todettiin, että alussa oli ollut ajatuksena, että tehdään yhdessä. Mutta näin ei ollut 
tapahtunut. Laatujärjestelmän maastouttaminen ei ollut toteutunut. Työntekijät eivät tunteneet 
kuuluvansa alueyksikköön eivätkä aina olleet kiinnostuneita yhtiön tai alueyksikön tavoitteista. 
Projekteissakaan ei pidetty aloitus- tai loppuarviointipalavereja.  
 
 
Kuva 29. Pohjoisen seutukunnan liike- ja teollisuusrakentaminen 
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Taulukko 12.  Pohjoisen taloudellisten indikaattoreiden ja kilpailevien arvojen muutokset 
 

Pohjoinen 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Laskutus, muutos-
%   - -  + + - - + ++ +++ - - - +++ - - - - -* 
Liiketulosprosentti - - - - - - - - - - - + - - - - 
Laskutus/tt + - - -   ++ - ++ - ++ - - - - - - - - - -* 
Laatu + ++ +++ ++ 0 - - - ++ 0 - - - - - - 
Klaanikulttuuri   ++ - - - +                 
                         
Osallistuminen   +++ - - - -                 
Sitoutuminen     - - +++                 
Adhokratia   ++ - - - - -       ++         
                         
Innovaatiot   +++ - - -         +         
Ulkoinen tuki       -       ´+         
Rationaalisuus     - -                   
                         
Tuottavuus     -         +         
Suunta   - - - - - +       -         
Hierarkia   + + -       +         
                         
Vakaus   ++ - - +       ++         
Tiedon hallinta       - -       +         
 *= ar o vi            
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Kuva 30. Pohjoisen kilpailevien arvojen profiili vuonna 1994 
 
 

Pohjoinen toimipiste

3 2 0 -1 -2 -2 -1 20 311

Organisaation tehokkuus 29.11.1994/2

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
Nykytila =  _________ Tavoitetila = - - - - - - 
 

 
Kuva 31. Pohjoisen kilpailevien arvojen profiili vuonna 1995 
 

 

Pohjoinen toimipiste

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

3 2 0 -1 -2 -2 -1 20 311

Organisaation tehokkuus 18.12. 1995/3

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
 
Nykytila =  _________ Tavoitetila = - - - - - - 
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Ryhmässä oltiin huolissaan myös alueyksikön tuloksentekokyvystä. Kysyttiin, oliko ”järkeä kasvaa, 
jos mitään ei jää käteen”. Kaikki barometriryhmän jäsenet näkivät välttämättömäksi saada toiminta 
entistä kannattavammaksi. Tässä vaiheessa barometriryhmän havaitsema reaalinen tilanne oli 
etääntynyt kauaksi siitä, mitä olisi pidetty toivottavana.  
 
Vuoteen 1996 mennessä tilanne oli edelleen kriittinen ajatellen alueyksikön kulttuurista perustaa 
tulokselliselle toiminnalle. Kuten kuvasta 32 nähdään, kehittämisen näkökulma oli nyt kadoksissa. 
Ryhmä vaikutti varsin kyyniseltä. Asentajat ja toimihenkilöt kokivat usein oman työnsä järjestelyt 
vaikeiksi, koska heillä ei ollut aina riittävää tietoa asioista, jotka vaikuttivat heidän työhönsä. Tässä 
oli toki osastokohtaisia eroja. Nyt alueyksikön henkilöstön selviytymiskeinona näytti olevan löytää 
yhteishenkeä omasta piiristä. Tämä näkyi sitoutumisen ja yhteishengen arvostuksen selvänä 
kasvuna aikaisempaan verrattuna. Vuoden 1996 profiilissa painottuikin yksipuolisesti 
klaanikulttuurin sitoutumista ja yhteishenkeä kuvaava dimensio. Barometriryhmän arvion 
perusteella näytti siltä, että henkilöstöllä olisi ollut halua ja uskoa rakentaa yhteistä ”yritystä”, mutta 
johto ei ollut ottanut heitä mukaan. Tämä näkyi kulttuuriprofiilissa kaikkien muiden ulottuvuuksien 
alhaisena arvostuksena, poikkeuksena yhtiön asema markkinoilla ja imago. Arvioinnissa tämä 
ulottuvuus oli keskiarvon tuntumassa.  
 
Taloudellisessa tuloksellisuudessa edellä esitetty kilpailevien arvojen konstellaatio heijastui kaikilla 
indikaattoreilla, kuten taulukosta 12. voidaan nähdä. Alueyksikön kasvu oli vaihtelevaa kuten 
alueen rakentamisen volyymitkin. Syntyy vaikutelma, että alueyksikkö pystyi hoitamaan normaalit 
liikesuhteet ja saamaan töitä markkinoiden tarjoamien yleisten mahdollisuuksien puitteissa (vrt. 
kuva 29). Mutta saatua työkantaa ei pystytty käyttämään tehokkaasti hyväksi, mitä kuvaa 
liiketoimintaprosentin alhaisuus.  
 
 
Kuva 32. Pohjoisen kilpailevien arvojen profiili vuonna 1996 
 
 

Pohjoinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

Organisaation tehokkuus 24.9.1996/4

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
Nykytila =  _________ Tavoitetila = - - - - - - 
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Vuonna 2000 tehdyssä viimeisessä kulttuurimittauksessa voitiin nähdä, että vahvistumista oli 
tapahtunut profiilissa adhokratian ja hierarkian alueilla (kuva 33). Nämä muutokset liittyivät 
toisiinsa. Nyt henkilöstö kuitenkin uskoi yritykseen. Se oli vakiinnuttanut vaikeuksista huolimatta 
paikkansa yhtenä suurista talotekniikkayrityksistä myös tällä paikkakunnalla. Tämä toi vakauden 
tunnetta. Toisaalta henkilöstö koki nyt, että tuottavuus ja aikaansaaminen olivat saavuttaneet 
tavoitetason. Tämä näkemys vastasi taloudellisen toiminnan realiteetteja juuri tuona ajankohtana. 
Alueyksikkö oli pääsemässä koko tämän tarkastelujakson ajan parhaaseen tulokseensa kaikilla tässä 
tutkimuksessa käytetyillä taloudellisilla indikaattoreilla arvioituna. 

 
Kuva 33. Pohjoisen kilpailevien arvojen profiili vuonna 2000 

 
 

Pohjoinen toimipiste

3 2 0 -1 -2 -2 -1 20 311

Organisaation tehokkuus 13.9.2000/5

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
Nykytila =   _________ Tavoitetila = - - - - - - 

  
 

8.3.2 Johdon näkökulma 
 
Tässä alueyksikössä johtajan näkemys tuloksellisen toiminnan kulttuurisesta perustasta oli alussa 
selvästi pessimistisempi kuin henkilöstöä edustavan barometriryhmän käsitys (taulukko 13). Se 
muistutti enemmän barometriryhmän näkemystä liikkeellelähtötilanteessa vuonna 1993. Johtajan 
näkemys yksikön kulttuurisen kehittämisen tarpeesta oli mielenkiintoinen. Tiedon hallinta ja 
dokumentointi olivat jo tavoitetilassa. Alueyksikön laatukustannukset olivatkin kehittymässä 
myönteisesti kyseisen vuoden aikana. Tulevaisuuden näkökulmasta myönteiseltä vaikutti se, että 
johtajan ja henkilöstön näkemys kehittämisen tarpeesta valtuuttavan johtamisen alueilla olivat 
varsin lähellä toisiaan. 
 
Vuonna 1996, jolloin kehitystyö ja kulttuurinen perusta tulokselliselle työskentelylle olivat 
henkilöstön mielestä jo hiipuneet, johtajan näkemys oli huomattavasti optimistisempi kaikilla 
ulottuvuuksilla. Tämä kehitys arvostusten eroissa oli merkittävä. Johtajan ja henkilöstön käsitys 
vallitsevasta tilanteesta eivät olleet enää riittävän lähellä toisiaan, jolloin, henkilöstön näkökulmasta 
katsottuna, johtajalla ja johdolla yleensäkin, oli epärealistinen käsitys vallitsevasta tilanteesta. Tämä 
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kertoi siitä, että johdon ja henkilöstön välinen vuorovaikutus oli ilmeisesti ohutta. 
Barometriryhmässä puhuttiinkin päälliköistä omissa huoneissaan suljettujen ovien takana. 
 
Alueyksikön johtaja sai tässä vaiheessa informaatiota henkilöstön näkökulmasta. Hän päätti sen 
perusteella tiivistää kehitysryhmätoimintaa ja tehostaa päätösten toimeenpanon seurantaa sekä lisätä 
tiedottamista henkilöstölle alueyksikön tavoitteista ja saaduista töistä. Mutta tämä johtajan 
pyrkimys ei jaksanut kantaa vuoteen 2000 saakka, kuten kilpailevien arvojen kehitys osoitti. 
 
 
Taulukko 13.  Pohjoisen johdon ja barometriryhmän (BR) näkemys kilpailevien arvojen 
konstellaatiosta vuosina 1994 ja 1996 
 
Johdon näkemys Mittaukset 
Kulttuurit ja niiden dimensiot Nykytila Tavoitetila 
 1994  BR 1996  BR 1994  BR 1996 BR 
Klaanikulttuuri 0,5 1,4 1,2 0,2 2,4 2,5 2,3 2,5 
Osallistuminen, avoimuus 0,3 2 0,8 -0,9 2,0 2,4 2,0 2,4 
Sitoutuminen, yhteishenki 0,7 0,7 1,6 1,2 2,5 2,5 2,5 2,5 
Adhokratia kulttuuri -0,4 1,3 0,4 -2 1,9 2,3 2,2 1,7 
Innovaatiot, sopeutuvuus 0,0 1,8 0,0 -2,3 2,3 2,7 2,3 1,4 
Ulkoinen tuki, resurssien 
hankinta -0,8 0,8 0,8 0,3 1,5 1,9 1,9 1,9 
Rationaalinen kulttuuri 0,1 0,7 0,7 -0,5 2,1 1,6 2,1 1,4 
Tuottavuus, aikaansaaminen 0,5 0,8 0,8 -0,1 2,2 1,3 1,7 0,8 
Suunta, päämäärätietoisuus -0,4 0,5 0,5 -0,8 1,9 1,9 2,4 1,9 
Hierarkkinen kulttuuri -0,1 0,2 0,3 -0,7 1 1,9 1,4 2,1 
Stabiilisuus, valvonta -0,6 0,4 0,9 -0,6 1,9 2,4 2,4 2,9 
Dokumentointi, tiedon 
hallinta 0,4 0,4 -0,4 -0,8 0,0 1,3 0,4 1,3 
 
 

8.3.3 Huoltotiimin alakulttuuri 
 
Pohjoisessa oli pieni niin sanottu LVIS-huoltotiimi, jossa työskenteli noin kymmenen työntekijää. 
Tämän tiimin tehtävä vastasi edellä esitettyä Lännen kiinteistötekniikan toimintaa, missä asentajat 
tekivät huoltotoimenpiteitä asiakkaiden kiinteistöissä. Toiminta ei ollut lähtenyt liikkeelle eikä 
asetettuja tulostavoitteita saavutettu. Siksi oli jo tehty alustava päätös lopettaa koko toiminto. 
Yksikön johtaja kävi keskustelua työntekijöiden kanssa, ja ilmeni, että työntekijät kokivat 
työnjohdon järjestelyn olevan esteenä tehokkaalle toiminnalle. Asiakkaat olivat yhteydessä 
työnjohtajaan, joka sitten välitti työmääräykset asentajille. Tässä tilanteessa asentajat eivät 
pystyneet organisoimaan omaa työtään kunnolla. Asentajien saatavuus, heidän aikataulujensa 
järjestäminen ja varautuminen asiakkaan erityisiin tarpeisiin eivät sujuneet kitkatta. Tilannetta on 
havainnollistettu kuvassa 34. 
 
Tiimi organisoitiin nyt niin, että asentajilla oli omat nimikkoasiakkaansa, joiden kiinteistön 
huollosta he vastasivat ja sopivat suoraan itse tehtävistään. Samalla heille rakennettiin 
tulospalkkiojärjestelmä. Alueyksikön johtaja kävi kuukausittain tavoitekeskustelun ryhmän 
asentajien kanssa. Siinä käytiin läpi työkanta ja toiminnan taloudelliset tunnusluvut. 
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Tämä toiminnon uusi rakenne ja muotoilu johtivat siihen, että tiimin tulos oli kaksinkertainen 
verrattuna sille budjetoituun vuotuiseen tavoitteeseen. Myös barometriryhmässä keskusteltiin tästä 
huoltotiimistä. Muutkin työntekijät olivat panneet merkille siellä tapahtuneen muutoksen 
yrittäjähenkisyydessä. Kerrottiin, että tiimin työntekijät varasivat jo edellisenä iltana varastosta 
tarvikkeet seuraavaa päivää varten. LVIS-huoltotiimi saikin jatkaa toimintaansa. 
 
Tämä esimerkki vahvistaa ajatusta, että valtuuttavan johtamisen ideaa ja käytänteitä on 
talotekniikan toimialalla helpompi maastouttaa tilanteissa, joissa tehtäväympäristössä painottuu 
palvelu ja työskentely asiakkaan tiloissa. 
 
 
Kuva 34. Pohjoisen kiinteistöhuoltotiimin uusi muotoilu 

 
 

Asiakkaat

Ph.

Asentajat

Asiakas-
Asentaja

Asentajatiimi
Tuloskeskustelut johtajan kanssa

Tehoton

Tehokas

 
 

 

8.3.4 Johtopäätökset tapaustutkimuksesta 
 
Tarkasteltaessa yksikön profiilia vuonna 2000 osakulttuurien dimensioilla, kiinnitti huomiota se, 
että profiili oli luokiteltavissa epätasaiseksi. Rationaalisen kulttuurin heikkous poikkeaa toimialan 
yleisestä profiilityypistä (Quinn et al., 1999: 68), jossa nimenomaan rationaalinen kulttuuri on 
osoittautunut muita enemmän arvostetuksi. Pohjoisen alueyksikön tuloskehitys heikkeni selvästi 
vuodesta 2001 lähtien. Heikon taloudellisen kehityksen taustalla oli puuttuva yhteinen rationaalinen 
tavoitteellisuus. Tätä ei pystytty kompensoimaan henkilöstön korkealla sitoutumisen asteella eikä 
työprosessien valvonnalla (laatujärjestelmällä) etenkin kun henkilöstö koki, ettei sitä otettu mukaan 
toiminnan kehittämiseen (alhainen arvio dimensiolla osallistuminen, avoimuus). 
 
Tämän alueyksikön osalta henkilöstön alkuinnostusta vastassa oli johdon pessimistisempi näkemys. 
Mielenkiintoista oli se, että myöhemmässä vaiheessa tilanne kääntyi päinvastaiseksi ja johto näki 
kulttuurisen konstellaation tuloksellisuuden näkökulmasta myönteisempänä kuin henkilöstö. Tämä 
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johdon ja henkilöstön näkemysten yhteensovittamattomuus oli merkittävä tekijä. Tällaisessa 
tilanteessa johtaja ja alueyksikön johto laajemminkaan ei pystynyt käyttämään hyödyksi sitä 
kehityspotentiaalia, mikä alueyksikön henkilöstössä selvästi oli olemassa.  
 
Tilanne näkyi myös taloudellisessa tuloksellisuudessa. Alueyksikkö pystyi vain yhtenä vuotena 
positiiviseksi katsottavaan liiketulosprosenttiin. Laatu- ja siitä saatu kustannustehokkuus kärsivät 
myös henkilöstön heikosta sitoutumisesta. Toiminnan tuloksellisuuteen heikentävästi vaikutti myös 
se, että alueyksikön henkilöstöä edustavat avainhenkilöt pettyivät ja menettivät uskonsa 
tehokkaamman työkulttuurin mahdollisuuteen. Vuoden 2003 ja 2004 taloudelliset indikaattorit 
osoittivat, että tuloksellisuutta ei  pystytty parantamaan. Taulukossa 14 on havainnollistettu 
alueyksikön kilpailevien arvojen ja tuloksellisuuden kehitystä. 
 
Toisaalta LVIS-huoltotiimin kokeilu osoitti, että sellaisessa tilanteessa, missä tuloksellisuus 
heikkenee riittävästi, ja missä toimintaympäristön kulttuurinen perinne ei ole liian syvälle juurtunut, 
johto ja henkilöstö voivat yhdessä ryhtyä sellaisiin kulttuurisiin korjaaviin toimenpiteisiin, joissa 
organisaation rakennetta ja muotoilua muutetaan vastaamaan paremmin toimintaympäristön 
tehokkaalle toiminnalle asettamia vaatimuksia, kuten Donaldson (2001) on neo-
kontingenssiteoriassaan esittänyt. Tässä tapauksessa koko yrityksen kehittämisohjelman 
valtuuttavan johtamisen idea tarjosi keinon tehostaa LVIS-tiimin toimintaa.  
 
 
Taulukko 14.  Yhteenveto Pohjoisen kilpailevien arvojen ja tuloksellisuuden yhteyksistä 

 
Kehitysvaihe Kilpailevat arvot Taloudellinen kehitys Huomioita 

1993–994 Kilpailevien arvojen profiili 
laajeni tasaiseksi ja vahvaksi, 
rationaalisesta klaanikulttuurin 
dominanssiin. 

Alueyksiköllä heikot 
taloudelliset 
lähtökohdat. Laskutus 
kasvoi. Laatu oli hyvä. 

Alueyksikössä selvää 
optimismia, 
odotettiin uudisteita. 
Johdon käsitys 
arvopohjasta 
pessimistinen. 
 

1995–1999 Profiili oli heikko ja suppea. 
Rationaalinen tavoitteellisuus 
ja innovatiivisuus olivat 
heikkoja. Tiedonhallinta 
vahvuus (hierarkia) 

Alueyksikkö kasvoi, 
mutta kannattavuus 
heikko (liiketulos-%).  
Laatu ja laskutus/hlöstö 
vaihtelivat. 
 

Henkilöstö oli 
pettynyt 
kehittämistoimintaan, 
johdolla 
positiivisempi kuva 
tilanteesta. 

2000– Sitoutuminen oli korkeaa tasoa 
ja dominoi selvästi. Tuottavuus 
oli tavoitetasolla ja valvonta ja 
tiedon hallinta keskitasoa. 
Osallistuminen ja 
tavoitteellisuus olivat selvästi 
alle keskiarvon. 

Vuosi 2000 oli 
poikkeuksellisen hyvä 
(positiivinen kaikilla 
mittareilla arvioituna). 
Mutta tuloskehitys 
heikkeni vuodesta 2001 
eteenpäin. 

Henkilöstö koki 
yhteenkuuluvuutta ja 
tekevänsä parhaansa 
mutta heitä ei otettu 
mukaan. Henkilöstö 
vaikutti pettyneeltä. 
”Oliko johto jättänyt 
työntekijät 
ulkopuolelle leirin?” 
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Tämän alueyksikön osalta kiinnitti huomiota se, että johtaja sai omakohtaista kokemusta 
valtuuttavan johtamistavan mahdollisuuksista tehostaa toimintaa LVIS-huoltotoiminnon 
yhteydessä. Tästä ei kuitenkaan seurannut laajempia sovelluksia uudisrakentamisen projekteihin. 
Ilmeisesti keskijohto ja uudisrakentamisen yleinen työkulttuuri olivat tässä liian suuri vastavoima.  
 
 

8.4 Eteläinen alueyksikkö 
 
Vinjetti 5 
”Laatukäsikirjan noudattaminen poistaa työmaan ongelmat!“ 
Päällikkö laaturyhmässä 1994 
”Olen itse ollut laatimassa laatukäsikirjaa – en tiedä miksen itsekään sovella sitä?” 
Projektinhoitaja laaturyhmässä 1994 
 

8.4.1 Alueyksikön alkutilanne 
 
Eteläinen alueyksikkö oli edellisiä suurempi. Tästä johtuen siellä oli enemmän erilaisiin tehtäviin 
spesialisoituneita työntekijöitä, ja eri osastoilla on vahvempi oma ammatillinen identiteetti kuin 
pienemmissä alueyksiköissä. 
 
Etelässä alueyksikön johdon ja henkilöstöä edustavan barometriryhmän näkemykset vallitsevasta ja 
tavoiteltavasta kulttuurisesta konstellaatiosta poikkesivat toisistaan alkutilanteessa huomattavasti 
(taulukko 15). Johtajan näkemyksen mukaan alueyksikössä oli jo riittävän avoin ja osallistava 
kulttuuri. Mutta hän ei nähnyt henkilöstön sitoutuvan työhönsä ja työyhteisöön samalla tavalla kuin 
barometriryhmä. Johtaja näki myös innovatiivisuuden tarpeen vähäisempänä kuin mitä henkilöstö. 
Itse asiassa hän katsoi, että kehittämistä tehtiin alueyksikössä enemmän kuin olisi tarpeen. Johtaja 
näytti selvästi arvostavan enemmän rationaalista tavoitteellisuutta ja tiedon hallintaa sekä 
dokumentointia.  
 
Etelän johtajan näkemys tehokkaasta organisoitumisesta (tavoitetila) antoi kuvan, että hän uskoi 
enemmän aggressiiviseen kilpailuun (competitor role) ja hierarkkiseen työprosessin valvontaan ja 
tiedon hallintaan (monitor role). Henkilöstöä edustava barometriryhmä taas näki tarvetta vahvistaa 
klaanikulttuuria ja erityisesti mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon.  
 
Kehitysryhmätyöskentelyn lisäksi Etelässä alueyksikön johtaja tapasi säännöllisesti henkilöstön 
luottamusmiehiä. Nämä palaverit olivat hyvin informatiivisia. Luottamusmiesten kanssa käytiin 
yhdessä läpi tärkeitä taloudellisia raportteja ja ”opiskeltiin”, miten niitä luetaan. Näin pyrittiin 
löytämään myös yhteinen kieli.  
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Taulukko 15.  Etelän johdon ja barometriryhmän (BR) näkemys kilpailevien arvojen 
konstellaatiosta vuonna 1993 
 
         
Johdon näkemys Mittaus 1993     
Kulttuurit ja niiden dimensiot Nykytila Tavoitetila     
 Johtaja BR Johtaja BR     
Klaanikulttuuri 0,5 0,3 1,6 2,1     
              
Osallistuminen, avoimuus 1,6 -0,1 1,6  2,0     
Sitoutuminen, yhteishenki -0,6 0,7  1,6 2,1     
Adhokratia kulttuuri 0,1 0,3 0,7 2,2     
              
Innovaatiot, sopeutuvuus 1,4 1,4  1,0 2,3     
Ulkoinen tuki, resurssien 
hankinta -1,2 -0,8  0,4 2,0     
Rationaalinen kulttuuri 0,5 0,9 2,3 1,4     
              
Tuottavuus, aikaansaaminen 0,8 1,3  2,2 0,8     
Suunta, päämäärätietoisuus 0,1 0,5  2,4 2,0     
Hierarkkinen kulttuuri -1,1 0,1 1,3 1,4     
              
Stabiilisuus, valvonta -2,1 -1,1  0,4 2,0     
Dokumentointi, tiedon hallinta 0,0 1,3  2,1 0,8     
 
 
Kehittämisen vastavoimat olivat tässä alueyksikössä moneen muuhun yksikköön verrattuna 
enemmän käsin kosketeltavia. Siihen vaikuttivat useat tekijät. Johtaja koettiin jossain määrin 
etäiseksi ja ehkä liiankin rationaalisen tuloshakuiseksi. Alueyksikössä oli avainhenkilöitä, jotka 
eivät lähteneet mukaan muutokseen.  
 
Aluksi kehitysryhmä sai aikaan tuloksia, joilla järkiperäistettiin työmaatoimintoja. 
Tarjouslaskentaan perustettiin niin sanottuja voittotiimejä, joissa rakennettiin taloteknisiä 
kokonaispakettitarjouksia, ja niihin osallistui myös työntekijöiden edustajia. Työmaan 
kiinniketarvikkeita alettiin varastoida tavaratoimittajan omistamissa ja ylläpitämissä 
tarvikekonteissa, joita tämä täydensi menekin mukaan. Tämä johti siihen, että asennustarvikkeiden 
hävikki väheni noin kahdellakymmenellä prosentilla ja pientarvikeostot loppuivat. Tältä osin syntyi 
joustava yhteistyö alueyksikön projektin ja tavaratoimittajan välillä, mikä projektiryhmän 
näkökulmasta merkitsi JOT -periaatteen (just-in-time) toteutumista. Tämä uudistus ei edellyttänyt 
mitään investointeja.  
 
Hyvän lähtökohdan työmaatoiminnan kehittämiselle antoi eräs asentaja, joka piti viikon verran 
päiväkirjaa turhasta työstä työmaalla. Se, että asentaja otti itselleen tällaisen tehtävän, oli osoitus 
työntekijöiden halusta parantaa työn sujuvuutta ja tuottavuutta. Tämä päiväkirja konkretisoi 
kehitysryhmälle työmaan pullonkaulat. Todettiin, että keskeinen ongelma juonsi juurensa siitä, ettei 
työkohteita, mestoja ole suunniteltu riittävän hyvin. Siksi mestassa ei joko päästy työskentelemään 
tai tarvikkeita puuttui. Mestasuunnittelun kehittäminen otettiin nyt lähtökohdaksi. Lisäksi työmaan 
aloitus- ja arviointipalaverien merkitystä korostettiin. 
 
Alueyksikön johtajan asenne oli myös aluksi jonkin verran epäilevä yhtiössä korostettua 
kehittämistoimintaa kohtaan, mitä kuvastaa se, että hän arvioi kilpailevien arvojen vallitsevan tilan 
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innovaatiodimensiolla korkeammaksi kuin sen tavoitetilan. Toisaalta hänen asenteensa 
kehittämistyötä kohtaan oli hyvin rationaalinen. Onnistuneiden uudistusten seurauksena hän 
suhtautui kehitysryhmätyöhön positiivisemmin. Mutta hän näki kehityksen esteenä sen, että 
keskijohdossa oli avainhenkilöitä, jotka kokivat asentajien lisääntyneen aktiivisuuden, vastuunoton 
ja tietämyksen kasvun pikemmin uhkana kuin mahdollisuutena. Toiminnan läpinäkyvyyden 
lisääntyminen asetti esimiehet alttiiksi työntekijöiden arvioinnille.  
 
Kehitysryhmätyössä edellä esitetty ristiriitainen suhtautuminen uudistuksiin ilmeni vähitellen siten, 
että ryhmä alkoi työskennellä niin, että se teki nopeasti ilman keskustelua päätöksiä, joita ei sitten 
toteutettu. Kehitysryhmä sellaisenaan lopetettiin, mutta samalla aloitettiin työ laatujärjestelmän ja 
mestasuunnittelun kehittämiseksi eräällä suurella LVIS- työmaalla. Alueyksikön 
kiinteistötekniikkayksikössä sekä johto että työntekijät näkivät järkeväksi kouluttautua jonkin toisen 
ammattialan perustutkintoon. Täällä alkoikin niin sanottu ristiinkoulutusryhmä 
oppisopimuskoulutuksena. Alueyksikön kannalta oli merkittävää, että sen johtaja vaihtui vuonna 
1996. 

8.4.2 Kilpailevat arvot ja tuloksellisuus 
 
Vuonna 1993 alueyksikön henkilöstö näki, että kaikkia osakulttuureita arvostettiin melko tasaisesti, 
kuitenkin niin että rationaalinen tavoitteellisuus oli muita vahvempi (kuva 35). Alueyksikön 
vahvuutena oli kehittäminen ja henkilöstön sitoutuminen. Myös työprosessin nähtiin olevan melko 
hyvin hallinnassa ja kontrollissa. Ongelma olivat avoimuuden ja osallistumismahdollisuuksien 
vähäisyys sekä ulkoisen toimintaympäristön turbulenssi. Ulkoisen tuen ja resurssien hankinnan 
arvioinnissa vaikutti Etelässäkin se, että henkilöstö koki kiusallisena kritiikin, jota konkurssin 
jälkeen saatu valtion työllistämistuki oli aiheuttanut.  
 
Verrattuna muihin tässä tarkasteltuihin alueyksiköihin, Etelässä oli selvästi laajempi ja vahvempi 
kilpailevien arvojen profiili. Huomiota kiinnitti profiilissa osallistumisen ja avoimuuden 
suhteellisen alhainen arvostus.  
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Kuva 35. Eteläisen alueyksikön kilpailevien arvojen profiili vuonna 1993 
 

Eteläinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

Organisaation tehokkuus 1993/3

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
Nykytila =  _________ Tavoitetila = - - - - - - 

 
 
Eteläisen alueyksikön takuutyökustannusten suhteellinen osuus laskutuksesta oli vuosina1994 – 
2000 keskimäärin useammin pienempi kuin koko yhtiössä (taulukko 16). Tässä tapahtui selvä 
trendinomainen muutos vuodesta 2001 alkaen. Siitä eteenpäin takuukustannukset olivat selvästi 
suurempia kuin koko yhtiössä. Takuukustannusten alhaisuus tarkastelujakson alkupuolella sopi 
hyvin yhteen alueyksikön arvopohjan kanssa, missä laatuun ja työn valvontaan kiinnitettiin paljon 
huomiota. Kuten edellä ilmeni, tämän yksikön johto korosti enemmän vakautta ja kilpailevaa 
asennetta kuin adhokraattista toimintatapaa. Barometriryhmä näki vuonna 1994, että työn 
valvontaan ja dokumentointiin kiinnitettiin liikaa huomiota (ks. kuva 36). Mittauksissa seuraavina 
vuosina henkilöstö katsoi, että työn valvontaa tapahtui tehokkuuden näkökulmasta oikeassa 
suhteessa. Kuten edellä on käynyt ilmi, tämä näkökulma korostui kehitysryhmänkin työssä 
esimerkiksi panostamisessa mestasuunnitteluun. Laatukustannusten kasvua vuodesta 2001 lähtien 
on vaikea selittää tämän tutkimuksen puitteissa. 
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Kuva 36. Eteläisen alueyksikön kilpailevien arvojen profiili vuonna 1994 
 

Eteläinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

Organisaation tehokkuus 1994/11

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
Nykytila =  _________ Tavoitetila = - - - - - - 

 
 
Työn valvontaan ja tiedonhallintaan liittyvä arvostus näkyi Etelässä myös työn tehokkuutena 
laskutuksen suhteena työntekijää kohti, mikä vakiintui toimialan mediaania paremmaksi vuodesta 
1997 lähtien. Toisaalta liiketoiminnan kannattavuus ei ollut yhtä hyvä. Liiketulosprosentti ylsi 
positiiviseksi viitenä vuotena. (taulukko 16). Alueyksikön kasvun osalta voidaan sanoa, että se 
näytti vaihdelleen vuosittain tavalla, mikä viittaa siihen, että kasvu tapahtui markkinoiden 
muutosten mukaisesti (ks. kuva 37, taulukko 16).  
 
Etelän johtaja vaihtui vuonna 1996. Barometriryhmän keskustelun perusteella johtajan 
vaihtumisella oli vaikutusta alueyksikön työilmapiiriin. Kilpailevien arvojen profiilissa tapahtuikin 
selvää vahvistumista vuosina 1996 ja 1997 erityisesti klaanikulttuurin osalta, mikä oli alussa 
alueyksikössä vähemmän arvostettua (kuva 38). Erityisen selvästi henkilöstön kokemus 
mahdollisuuksista osallistua oli kasvanut. Lisäksi hierarkkinen kulttuuri oli vahvistunut, mikä 
selittyi tässä yhteydessä sillä, että ulkoinen toimintaympäristö koettiin nyt vakaammaksi. 
Rationaalisen kulttuurin osalta tuottavuuden nähtiin laskevan mutta sitä kompensoi taas parantunut 
tietoisuus tavoitteista.  
 
Barometriryhmän keskustelussa korostuikin henkilöstönäkökulma. Nyt asentajatkin kokivat 
kuuluvansa alueyksikköön. Henkilöstön sitoutumista pidettiin selvästi parempana kuin kilpailijoilla. 
Työilmapiiriä olivat parantaneet säännölliset asentajien kärkimiesten ja projektinhoitajien palaverit 
työmailla. Yrityksellä oli tällä seudulla hyvä maine työnantajana. Tässä barometriryhmän 
keskustelussa ei enää esitetty sellaista kritiikkiä työmaiden heikosta suunnittelusta kuin 
aikaisemmin. Varsinainen kehittäminen oli keskittynyt laatukoulutukseen.  
 
Voidaan sanoa, että valtuuttavan johtamisen näkökulmasta oli siirrytty aikaisempaa selvemmin 
sellaiseen tilanteeseen, jossa työntekijät kokivat saavansa johdolta tukea ja heillä oli operatiivista 
autonomiaa päättää siitä, miten työmaalla käytännön toiminta toteutetaan. Barometriryhmässä 
käydyn keskustelun ja kilpailevien arvojen mittarissa tapahtuneen muutoksen perusteella voidaan 
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sanoa, että myös yhteinen päämäärätietoisuus oli vahvistunut vuoteen 1993 verrattuna. Oma 
merkityksensä tapahtuneeseen muutokseen oli sillä, että yksikön johtaja oli vaihtunut. 
 
 
Kuva 37. Etelän seutukunnan liike- ja teollisuusrakentaminen 
 

 liike- ja teollisuusrakennukset
liukuva vuosisumma
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Kuva 38. Eteläisen alueyksikön kilpailevien arvojen profiilit vuosina 1996 ja 1997 
 
 

Eteläinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

Organisaatio tehokkuus 1996/11

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
 
 

Eteläinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

Organisaation tehokkuus 1997/3

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
Nykytila =   _________ Tavoitetila = - - - - - - 
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Tapahtuneen kulttuurimuutoksen voitiin nähdä heijastuvan vuosien 1997–2001 taloudellisen 
tuloksellisuuden muutoksiin. Tänä aikana liiketulos oli kolmena vuotena positiivinen (+), 
laskutus/henkilöstö on kahtena vuotena selvästi parempi kuin toimialalla yleensä (++ ja +++) ja 
laskutuksenkin suhteellinen kasvu oli myönteinen, mikä tosin voidaan yhdistää myös talousalueen 
liike- ja teollisuusrakentamisen vilkastumiseen (ks. kuva 37).  Tämä neljän vuoden jakson aikana 
laskutus kasvoi toimialaan nähden keskimääräistä enemmän ja liiketulosprosenttikin ylsi 
tyydyttävälle tasolle. Työn laatu kesti myös vertailun koko yhtiön laatutasoon.  
 
Vuonna 2000 näkyi jälleen muutoksia (kuva 39). Vaikka kulttuuriprofiili oli vielä tasainen ja ylsi 
kaikilla kulttuurin osa-alueilla yli keskiarvon, oli nähtävissä profiilin supistumista sekä klaani- että 
hierarkkisen kulttuurin alueilla. Henkilöstö koki, ettei heidän panostaan päätöksenteossa käytetty 
hyväksi. Barometriryhmässä puhuttiin siitä, että yhteishenki oli heikentynyt. Tämä ilmeni profiilissa 
osallistuminen ja avoimuus – ulottuvuuden arvion selvänä laskuna verrattuna edelliseen 
mittaukseen. Alueyksikössä rationaalinen kulttuuri oli nyt jossain määrin dominoiva piirre. Tässä 
rationaalisuudessa korostui tekeminen sen sijaan, että olisi pohdittu sitä, että tehdään oikeita asioita. 
Barometriryhmässä tämä ilmaistiin niin, että työmaalla oli niin kiire, ettei siinä ehditty miettiä. 
Ryhmä oli myös huolissaan yhteishengen häviämisestä. 
 
 
Kuva 39. Eteläisen alueyksikön kilpailevien arvojen profiili vuonna 2000 
 
 

Eteläinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

Organisaation tehokkuus 2000/9

 
 
Nykytila =  _________ Tavoitetila = - - - - - - 

 
   

. 
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Taulukko 16.  Etelän taloudellisten indikaattoreiden ja kilpailevien arvojen muutokset 
 
Etelä 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Laskutus, muutos-
%   - - - - - - +++ ++ ++ - +++ - --- - - -* 
Liiketulosprosentti              - + - - + - + + + - - - -
Laskutus/henkilöstö +++ - -   - + + ++ + +++ ++ + ++* 
Laatu - -             + +++ + - 0 + + - -- -- 0
Klaanikulttuuri 0,3 -   ++       - -         
                         
Osallistuminen -0,1 -   +++ +     - - -         
Sitoutuminen 0,7     + -               
Adhokratia 0,3 +   -                 
                         
Innovaatiot 1,4      - -                 
Ulkoinen tuki -0,8 ++     +               
Rationaalisuus 0,9     + -               
                         
Tuottavuus 1,3       -     +         
Suunta 0,5 -   ++                 
Hierarkia 0,1       ++     -         
                         
Vakaus -1,1     + +     - -         
Tiedon hallinta 1,3 +   - -       -         
 *= arvioitu            
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8.4.3 Johtopäätökset tapaustutkimuksesta 
 
Etelässä johto ja henkilöstö katsoivat tehokkuuden perustuvan erilaisiin kilpailevien arvojen 
konstellaatioihin. Johto arvosti enemmän rationaalis-hierarkkista kulttuuria kun taas henkilöstö piti 
tärkeänä yhteishenkeä ja osallistumismahdollisuuksia sekä toiminnan kehittämistä. Vuoteen 1997 
mennessä Etelässä oli selvästi vahvistunut sellainen kulttuurinen konstellaatio, mikä vastasi 
henkilöstön arvostamia tehokkaan organisaation piirteitä (kuva 38). Se oli myös yhdenmukainen 
yhtiön valtuuttavan johtamisen maastouttamisen periaatteiden kanssa. Kyseisenä vuonna 
barometriryhmän mittaus ja ryhmän istunnossa käyty keskustelu viittasivat siihen, että 
alueyksikössä vallitsi hyvä kulttuurinen perusta tehokkaalle toiminnalle. Mutta barometriryhmässä 
tuotiin esiin, että kehittäminen oli alueyksikössä loppunut. Tämä näkyi myös barometriryhmän 
aikaisempaa alhaisemmassa arviossa innovatiivisuus-ulottuvuudella. Samaan aikaan tapahtui 
taloudellisen tuloksellisuuden vahvistuminen vuosina 1997–2001. 
 
Vuonna 2000 näkyi, että valtuuttavan johtamisen elementeistä klaanikulttuurissa oli tapahtunut 
selvää laskua. Tämä muutos liittyi ajanjaksoon, jolloin alueyksikkö eli taloudellisen 
tuloksellisuutensa kannalta hyvää aikaa. Rationaalisessa tavoitteellisuudessa oli tapahtunut laskua.  
Kulttuurinen profiili oli tarkastelujakson lopussa luokiteltavissa tasaiseksi ja laajaksi. Mutta siinä 
oli havaittavissa laskeva suuntaus valtuuttavan johtamisen ulottuvuuksilla tuki ja suunta. Taulukosta 
16 voidaan nähdä, että Etelän taloudelliset tuloksellisuusmittarit osoittivat heikkenevää kehitystä 
vuodesta 2002 alkaen. Vain laskutus/henkilöstö pysyi positiivisena. Tämä vastasi barometriryhmän 
näkemystä, että tuottavuus oli kasvanut aikaisempaan verrattuna. 
 
Tämän aineiston perusteella ei ole mahdollista tehdä pitäviä johtopäätelmiä kilpailevien arvojen 
profiilin ja Etelän vuosien 2001–2004 taloudellisen kehityksen välisistä suhteista, koska 
kilpailevien arvojen profiili ennustaisi parempaa taloudellista tuloksellisuutta. Se edellyttäisi 
mahdollisuutta uuteen mittaukseen, missä voitaisiin arvioida kulttuurisen konstellaation 
kehittyminen vuoden 2000 mittauksen jälkeen.  Mutta voidaan todeta, että kilpailevien arvojen 
profiilissa oli tapahtunut supistumista ja henkilöstön näkökulmasta yhteiset tavoitteet ja 
päämäärätietoisuus olivat jäämässä kiireen jalkoihin. Eräs kehittämistyön aktiivinen tekijä 
yrityksessä puki tämän sanoiksi seuraavasti: ”On niin kiire, ettei ehdi hypätä pyörän selkään”. Uusi 
mittaus Etelässä voisi antaa lisävalaistusta kilpailevien arvojen validiteettitarkasteluun. 
 

9 Yhteenveto alueyksiköiden arvojen ja tuloksellisuuden 
kehityksestä 
Vinjetti 6 
”Raha ja romppeet ovat tuottavia vain, kun on olemassa luottamuspääomaa.”  
Talotekniikka Oy:n toimitusjohtaja 1993 
 
 
Tässä tarkastelluissa tapauksissa yleisenä havaintona oli, että siellä missä johto ja työntekijät tekivät 
yhdessä arvoketjuanalyyseja rakennusprojekteista, voitiin saada aikaan huomattavaa tehokkuuden 
paranemista. Toisaalta siellä, missä ei ollut riittävästi luottamusta, ei pystytty toteuttamaan 
käytännössä niitä periaatteita, joilla kehitysryhmäkeskusteluissa oli todettu voitavan lisätä 
tuottavuutta. 
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Alueyksiköiden kehityspolkujen tarkastelu osoitti, että niissä oli löydettävissä sekä yhteisiä että 
kullekin alueyksikölle erityisiä tyypillisiä piirteitä. Osuustecin konkurssi merkitsi kriisiä ja sellaista 
hengissä säilymisen kamppailua, että suuri osa koko henkilöstöä, johto mukaan lukien, oli 
herkistynyt tarkastelemaan toimintaansa uudella tavalla. Länsi pystyi käyttämään tätä 
herkkyysvaihetta parhaiten hyväksi. Voidaan sanoa, että yksikkö saavutti muutosprosessissaan 
transformatiivisen vaiheen.  
 
Kaikkien neljän alueyksikön kulttuuristen arvojen konstellaation ja taloudellista tulosta kuvaavien 
muuttujien kehityskulku voitiin nähdä kolmivaiheisena prosessina. Ensimmäistä vaihetta voitiin 
kuvata etabloitumiseksi markkinoille. Tämä vaihe ajoittui noin kolmesta viiteen ensimmäiseen 
vuoteen. Aloittaessaan toimintansa vuonna 1992 kaikkien alueyksikköjen onnistui vakiinnuttaa 
asemansa ja kasvaa. Tämä näkyi laskutuksen kasvun vahvistumisena myös suhteutettuna toimialan 
liikevaihdon keskimääräiseen kasvuun. Tässä vaiheessa kulttuurinen konstellaatio muuttui kolmessa 
tapauksessa heikosta suppeasta laajaksi profiiliksi. Näytti kuitenkin siltä, että yleisesti ottaen 
laskutuksen muutokset tämän tutkimuksen tarkastelujakson aikana seurasivat varsin hyvin 
talousalueen rakentamisen yleistä kehitystä.  
 
Etabloitumista seurasi vaihe, joka kesti vuosituhannen vaihteen yli. Siinä eri alueyksikköjen 
taloudelliset tunnusluvut vaihtelivat vuosittain. Mutta merkittävää on se, että tarkastelujakson 
lopussa kaikissa alueyksiköissä tapahtui selvää taantumaa taloudellisessa tuloksellisuudessa. 
Kolmessa alueyksikössä muutos oli ennakoitavissa vuoden 2000 mittauksen kulttuurisella 
konstellaatiolla. Eteläisen osalta kilpailevien arvojen profiilissa tapahtui lievää supistumista vuonna 
2000, mutta mittaushetkellä profiili olisi ennustanut parempaa taloudellista suoriutumista.  

10 Johtopäätökset tapaus Talotekniikasta 
 
Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen tuloksia suhteessa tutkimusongelmasta johdettuihin 
kysymyksiin, jotka esitettiin luvussa 6. Keskeinen kysymys liittyi siihen, voitiinko 
henkilöstövoimavarojen osallistavalla ja valtuuttavalla johtamisella parantaa toiminnan 
tuloksellisuutta ja saavuttaa kilpailuetua? 
 
Tässä tapaustutkimuksessa rakennusalalla organisaation laaja ja joustava arvopohja liittyi 
liiketoiminnan tuloksellisuuteen. Tulos vahvisti käsitystä, että laaja kulttuurinen arvopohja antaa 
joustavaa kyvykkyyttä, mikä tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden menestyä 
kustannustehokkuutta vaativilla ja kovan kilpailun markkinoilla. Tämä perustui 
henkilöstövoimavarojen valtuuttavaan johtamistapaan ja korkean tuottavuuden piirteitä soveltavaan 
työjärjestelmään. Valtuuttavan johtamisen ja korkean tuottavuuden osalta vastaavia tuloksia on 
saatu muillakin toimialoilla kuten autoteollisuudessa (Alasoini et al, 1994; Womack et al., 1990; 
MacDuffie, 1995). Se puolestaan viittasi siihen, ettei tässä saatu tulos ole pelkästään 
toimialakohtainen. 
 
Tässä tutkimuksessa saadut tulokset vahvistivat käsitystä, että rationaalinen tavoitteellisuus oli 
välttämätön, mutta ei vielä riittävä ehto taloudellisesti tehokkaalle toiminnalle Tämä vastasi 
Panayotopouloun et al. (2001) tekemiä johtopäätöksiä. Tavoitteellisuuden arvostaminen tarvitsi 
tuekseen vahvaa klaanikulttuuria, missä henkilöstö koki, että sillä oli mahdollisuuksia osallistua ja 
vaikuttaa. Klaanikulttuuri, jossa henkilöstö koki olevansa sitoutunutta, mutta missä puuttuivat 
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon sekä rationaalinen tavoitteellisuus, johti 
tavoitteiden eriytymiseen; henkilöstöryhmät ajoivat omia intressejään, eikä sitoutuminen liittynyt 
organisaation perustehtävään. Tämä tulos oli yhdenmukainen myös sen tässä tutkimuksessa esitetyn 
olettamuksen kanssa, että valtuuttavan johtamisen taustalla olevat arvot liittyvät johdon 
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määrittelemään ja henkilöstön jakamaan suuntaan (rationaalinen tavoitteellisuus), työntekijöiden 
kokemaan tukeen (klaanikulttuuri) ja operatiiviseen autonomiaan (adhokratia). Tutkimuksen 
valossa näytti siltä, että valtuuttava johtamistapa perustui arvojen ryväkseen, joiden kaikkien oli 
oltava yhtä aikaa riittävästi edustettuna. Yksittäisinä vahvoina arvokonstellaatioina ne eivät 
johtaneet  toivottuun tuloksellisuuteen. 
 
Tuloksellisuuden kannalta hierarkkisten arvojen merkitys oli vähäisempi. Tämän voitiin ajatella 
johtuvan siitä, että valtuuttavaa johtamistapaa soveltavassa organisaatiossa työntekijät ja työryhmät 
olivat itseohjautuvia, jolloin työn ulkoinen ohjaus ja kontrolli korvautuivat sisäisellä motivaatiolla 
ja yrittäjyydellä. Tällöin toiminta ja työ sovitettiin kulloiseenkin tilanteeseen ja päätöksenteko 
tapahtui siellä, missä oli paras tieto. Tämä voi näyttäytyä organisaation ulkopuoliselle tai 
sisäpuoliselle tarkkailijalle (kuten barometriryhmät) vähemmän vakaalta ja hallinnoidulta – joskus 
jopa kaoottiselta - työympäristöltä.  
 
Hierarkkisten arvojen merkityksen muita arvokonstellaatioita heikompi yhteys tuloksellisuuteen 
tässä tutkimuksessa voi selittyä osittain myös sillä, että barometriryhmät vastauksissaan heijastivat 
organisaation vakauteen liittyvät kysymykset koko toimialan epävakaaseen tilanteeseen, joten tältä 
osin vastaukset eivät kohdistuneet suoranaisesti organisaation sisäiseen tilaan.  
 
Tutkituissa tapauksissa yhdessä syntyi tarkastelujakson lopussa tilanne, jossa kulttuurinen 
arvokonstellaatio ja liiketoiminnan tuloksellisuus eivät vastanneet alussa esitettyä hypoteettista 
yhteyttä. Tässä yksikössä vuoden 2000 mittauksessa saatu kulttuurinen profiili olisi ennustanut 
parempaa liiketulosta mittausta seuraavina vuosina. Tässä tapauksessa uusintamittaus olisi voinut 
antaa viitteitä siitä, oliko kulttuuristen arvojen konstellaation havaittu supistuminen jatkunut 
edelleen, mikä olisi voinut selittää heikkenevää tulosta. Samalla se olisi antanut mahdollisuuden 
tarkastella kilpailevien arvojen mittarin validiteettia. Toisaalta tämä havainto vahvisti käsitystä, että 
yritysten taloudellinen tulos on hyvin herkkä erilaisille tilannekohtaisille tekijöille. Kulttuuriset 
arvot ovat yksi – tämän tutkimuksen tulosten valossa merkittävä – tuloksellisuuteen vaikuttava 
kontingenssitekijä. On luonnollista, ettei tässä tutkimuksessa voitu ottaa huomioon kaikkia tekijöitä, 
joilla on vaikutusta organisaation toiminnan tuloksellisuuteen.  
 
Kilpailevien arvojen nykytilan ja tavoitetilan välillä vallitsevan eron vaihtelu perustui useimmissa 
tapauksissa siihen, että arvio nykytilasta muuttui. Milloin nykytilan arvioitu kulttuurinen profiili oli 
laaja ja tasainen, olivat molemmat arviot lähellä toisiaan. Tässä tutkimuksessa nykytilan ja 
tavoitetilan välinen pieni ero tarkastellulla arvojen profiilitasolla liittyikin siten tuloksellisuuteen. 
Näytti siltä, että barometriryhmillä ja alueyksiköiden johdolla oli itse asiassa ikään kuin 
esiymmärrettyä tietoa siitä, minkälainen on tehokkaan organisaation kulttuurinen arvopohja. 
 
Johdon ja henkilöstön arvostusten osalta voitiin todeta, että organisaation muutoksen ja samalla 
tuloksellisuuden parantaminen onnistui parhaiten organisaatiossa, jossa johdon ja henkilöstön 
arvokonstellaatio olivat lähellä toisiaan. Toisaalta oli tilanteita, joissa johdon ja henkilöstön arvojen 
erilaisuus yhdistyi organisaation alhaiseen muutosvalmiuteen. Vaikutti siltä, että johdon ja 
henkilöstön antautuminen keskinäiseen vuorovaikutukseen lisäsi arvopohjan yhteneväisyyttä. 
Tulokset antoivat tukea käsitykselle, että johdon ja henkilöstön jakama laaja ja tasainen arvopohja 
lisäsivät joustavaa tehokkuutta. 
 
Kaikissa neljässä alueyksikössä adhokratian merkitys oli tärkeä lähdettäessä rakentamaan uutta 
yritystä. Uudistaminen ja uuden löytäminen oli selvästi tekijä, joka motivoi henkilöstöä ja vahvisti 
osallisuuden tunnetta. Tämä vastasi hyvin Quinnin (1988: 58–62) näkemystä, että alkavan yrityksen 
tehokkuuskriteerit liittyvät adhokraattiseen kulttuuriin (yrittäjämäisyyden vaihe). Tarvitaan 
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”unelmointia” saattamaan yritys kasvu-uralle. Talotekniikka Oy:n yritysfilosofia oli juuri tällainen 
unelma, jolla oli henkilöstöä innostavaa vaikutusta.  
 
Innovatiivisuus voidaan jakaa yhtäältä prosessi-innovatiivisuuteen (re-engineering) ja tekniseen 
innovatiivisuuteen. Prosessi-innovatiivisuudella, missä henkilöstö oli aktiivisena toimijana 
analysoitaessa heidän työhönsä liittyviä arvoketjuja, oli selvästi vaikutusta yhteishengen 
lisääntymiseen. 
 
Tutkimuksessa tarkasteltiin myös kilpailevien arvojen arvokonstellaatioiden yhteyttä tässä 
käytettyihin taloudellisen tuloksellisuuden kasvua ja työn tehokkuutta indikoiviin tunnuslukuihin. 
Näitä yhteyksiä oli kuitenkin vaikea arvioida tämän työn puitteissa. Yrityksen laskutuksen ja 
kilpailevien arvojen muutosten yhteyksien yksityiskohtaisempi tarkastelu vaatisi aivan ilmeisesti 
pitemmän ajanjakson. Silloin alueyksikön kasvun vaihteluita voitaisiin suhteuttaa toimialan ja 
alueen rakentamisessa tapahtuviin muutoksiin, jolloin satunnaisvaihteluiden vaikutusta voitaisiin 
kontrolloida. Tässä yhteydessä on otettava huomioon myös jo edellä mainittu seikka, että 
barometriryhmät heijastivat alueyksiköiden vakauteen liittyvät kysymykset koko toimialan 
epävakaaseen tilanteeseen, jolloin organisaation sisäinen näkökulma jäi vähäisemmälle huomiolle. 
Joissakin tapauksissa oli mahdollista löytää yhteyksiä hierarkkisen kulttuurin (dokumentointi ja 
tiedon hallinta) ja laatukustannusten sekä työn tehokkuuden (laskutus/henkilöstö) välillä. Tältä osin 
löydökset ovat kuitenkin siinä määrin epäsystemaattisia, ettei tämän tutkimuksen puitteissa ole 
mahdollista tehdä yleistäviä johtopäätöksiä. 
 
Kontingenssilähestymistapa osoittautui hedelmälliseksi tarkastelunäkökulmaksi pyrittäessä 
ymmärtämään niitä tekijöitä, jotka edistivät yritysjohdon alttiutta lähteä toteuttamaan uuden 
valtuuttavan johtamisfilosofian periaatteita. Ilmeni, että niissä tilanteissa, joissa työntekijät joutuvat 
työssään asiakasvastuuseen ja ratkaisemaan ongelmia, joita ei voitu kontrolloida etukäteen, tutkitut 
organisaatiot olivat alttiita omaksumaan uutta johtamisfilosofiaa. Tällaista muutosta edistävää 
asiakaslähtöistä toimintaympäristöä edusti tässä tutkimuksessa kiinteistötekniikka. Organisaation 
johdon suhtautuminen henkilöstöön voimavarana näytti liittyvän siihen, miten se näki oman 
toimialansa luonteen. Silloin kun se katsoi, että talotekniikka edusti teknologialtaan rutiinityötä, se 
ei ollut kiinnostunut investoimaan ihmisiin ja ottamaan käyttöön valtuuttavan johtamisen 
periaatteita. Tämä tuki esimerkiksi Weickin (1969) näkemystä siitä, että organisaation johto ei vain 
passiivisesti reagoi ulkoiseen toimintaympäristöön, vaan sillä on aktiivinen osa ja se luo myös itse 
itselleen mahdollisuuksia (enact). 
 
Vuonna 1992, kun Talotekniikka Oy:n kehittämisen päämääristä sovittiin yhdessä eri 
henkilöstöryhmien kanssa, yrityksen johdon edustajat esittivät raamatullisen vertauksen (Luukas 
3:16), jolla he viittasivat siihen, että markkina- ja työmarkkinavoimat tulevat kävelemään visioiden 
yli. Tämä näytti toteutuneen: Talotekniikka Oy ei pystynyt käyttämään hyväkseen Osuustecin 
konkurssin tarjoamaa tilaisuutta kehittää uutta joustavan tuotannon periaatteita soveltavaa 
valtuuttavan johtamisen toimintatapaa, jolla alussa ajateltiin voitavan savuttaa ylivoimaista 
kilpailuetua markkinoilla. Kehittämisohjelman alussa saadut myönteiset kokemukset organisaation 
valtuuttavasta muotoilusta eivät levinneet yrityksen sisällä. Kontingenssilähestymistavan 
näkökulmasta tämä oli ymmärrettävissä siten, että Osuustecin konkurssin jälkeisen tilanteen 
vakiinnuttua organisaatio oli niin sanotussa kvasi-yhteensopivassa tilassa. Taloudellinen tehokkuus 
oli vielä hyväksyttävissä rajoissa, jolloin yritysjohto ei nähnyt tarpeelliseksi lähteä tehokkuutta 
parantaviin toimenpiteisiin (vrt. Donaldson, 2001).   
 
Kilpailevien arvojen viitekehyksestä ja siihen liittyvästä tutkimusinstrumentista voidaan sanoa, että 
tässä tutkimuksessa ne osoittautuivat pääosin toimiviksi myös suomalaisessa kulttuuriympäristössä. 
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Oletettuja systemaattisia yhteyksiä organisaation kasvua ja työtoiminnan tehokkuutta kuvaavien 
operatiivisten taloudellisten tunnuslukujen ja kulttuuristen arvokonstellaatioiden välillä ei löydetty.  
Kilpailevien arvojen viitekehystä ja siihen liittyvää tutkimusinstrumenttia voitiin kuitenkin käyttää 
onnistuneesti tarkasteltaessa taloudellista toimintaa indikoivien mittareiden antamaa 
kokonaisvaltaista kuvaa tuloksellisuudesta ja sen yhteydestä kulttuuristen arvojen profiileihin. 
Lisäksi on huomattava, että kilpailevien arvojen instrumenttia käytettiin pääasiassa 
vuorovaikutteisessa haastattelutyyppisessä tilanteessa. Tutkimusinstrumentin käytettävyys olisi 
voinut olla toisenlainen, jos sitä olisi käytetty vain kirjallisena kyselylomakkeena. 
 

11 Tutkimuksen arviointia 
 
Tutkimus on ollut pitkä yli kymmenen vuoden matka tai prosessi, jossa pyrittiin löytämään 
yhteyksiä organisaation kulttuuristen arvojen ja liiketuloksen välillä. Tutkimusmenetelmänä 
käytettiin yhtäältä kilpailevien arvojen mittaria, joka on osoittautunut psykometrisiltä 
ominaisuuksiltaan toimivaksi, ja toisaalta osallistuvaa havainnointia. Kilpailevien arvojen mittarissa 
käytettiin amerikkalaisia normeja, koska suomalaisia ei ollut käytettävissä. Voidaan ajatella, että 
suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuuriympäristössä normipisteet olisivat jossain määrin 
erilaisia. Lisäksi amerikkalaiset normit perustuivat pääasiassa organisaatioiden johdon ja esimiesten 
antamiin arvioihin. Tällä ei kuitenkaan ollut ratkaisevaa merkitystä tämän tutkimuksen puitteissa.  
 
Taloudellisina indikaattoreina käytettiin operatiiviseen liiketoimintaan liittyviä mittareita. Niiden 
valinta perustui yhtäältä siihen, että ne olivat sellaisia tunnuslukuja, joihin alueyksiköillä oli 
mahdollisuus vaikuttaa omalla toiminnallaan. Toisaalta nämä indikaattorit oli suhteellisen helposti 
saatavissa yrityksen kirjanpidosta. Arvojen ja taloudellisen tuloksen yhteyksien arvioimista 
vaikeutti erityisesti se, että talotekniikan toimiala on hyvin suhdanneherkkä. Alueyksikköjen 
tulokset voivat vaihdella vuosittain hyvinkin paljon. Esimerkiksi yksi suuri rakennusprojekti voi 
vaikuttaa merkittävästi laskutukseen. Tässä tutkimuksessa käytetyistä taloudellisista indikaattoreista 
parhaana voitiin pitää liiketulosta. Se kertoo organisaation varsinaisesta toimialan ja toiminta-
ajatuksen mukaisesta tuloksesta. 
 
Ongelmallista oli myös se, että talotekniikalla ei ollut omaa toimialatilastointia. Siksi tässä 
jouduttiin konstruoimaan sähkö-, putki- ja ilmastointiurakointiin liittyvistä tunnusluvuista 
vertailuaineisto. Näillä toimialoilla liiketoimintaa kuvaavat tunnusluvut olivat kuitenkin varsin 
samansuuntaisia, joten niistä voitiin rakentaa toimivat talotekniikkaa kuvaavat tunnusluvut.  
 
Kilpailevien arvojen näkökulmasta arvokonstellaation ja siihen liittyen valtuuttavan johtamistavan 
yhteydet taloudelliseen tulokseen ovat luonnollisesti monimutkaisia. Taloudellinen tulos on herkkä 
erilaisille tekijöille, joita tässä tutkimuksessa voitiin pitää sellaisina väliintulevina muuttujina, 
joiden vaikutuksia ei voitu kontrolloida. Tulosten tulkinnassa on myös otettava huomioon kulttuurin 
prosessiluonne. Mittaushetkellä havaittu poikkileikkauksena saatu arvokonstellaatio selittää yhtäältä 
menneisyyden toimintaa ja sen hetkistä tilannetta sekä ennakoi tulevaa toiminnan tuloksellisuutta.  
 
Tutkituissa organisaatiossa barometriryhmät edustivat eri henkilöstöryhmiä. Ryhmän jäsenten 
valinta perustui siihen, että he olivat sellaisessa asemassa, että heillä oli keskimääräistä enemmän 
tietoa alueyksikön kokonaistilanteesta. Ryhmän vastausten perusteella laaditut profiilit olivat 
organisaatiota kuvaavia tyyppiprofiileita. Eri ihmisillä ja henkilöstöryhmien edustajilla sekä eri 
alayksiköissä työskentelevillä saattoi olla erilainen näkemys. Tapausselostuksen yhteydessä näitä 
eroja tuotiin esiin. Arvojen ja toiminnan tehokkuuden tarkasteleminen koko organisaation tasolla 
osoittautui kuitenkin lähtökohdiltaan toimivaksi lähestymistavaksi.  
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Tutkimuksen luotettavuuden kannalta tällaisessa etnograafisessa tutkimuksessa tutkijan rooli on 
keskeinen luotettavuuteen vaikuttava tekijä. Tätä kysymystä käsiteltiin edellä luvussa 6.2.2. Tutkija 
oli kehittämishankkeessa sisäisen konsultin asemassa. Tässä mielessä tutkija kohtasi sekä 
alueyksiköiden johtajia että luottamusmiehiä ja muuta henkilöstöä erilaisissa tilanteissa, joissa hän 
pyrki edistämään prosessikonsultin ominaisuudessa valitsevien käytäntöjen muuttamista uuden 
johtamisfilosofian mukaisiksi. Toimintatutkimuksen validiteetin näkökulmasta uskottavuutta on 
pyritty lisäämään raportoimalla tutkimuksen eri vaiheet, käsitteet, tutkimusinstrumentit ja 
teoreettinen viitekehys mahdollisimman kattavasti. 
 
Kilpailevien arvojen instrumenttia olisi voitu käyttää tehokkaammin hyväksi osana organisaation 
kehittämistä eri henkilöstöryhmien välisen yhteisen kielen rakentamisessa ja strategisen keskustelun 
viitekehyksenä kuten esimerkiksi Giek ja Lees (1993) sekä McGraw (1993) ovat tehneet. Nyt sitä 
käytettiin lähinnä barometriryhmien istunnoissa ja satunnaisesti keskusteluissa tutkimuksessa 
mukana olleiden alueyksiköiden johtajien kanssa. Tähän vaikutti osaltaan se, että yrityksen johto oli 
jo sidottu muun muassa kehitysryhmätyöhön. Siksi tutkija ei katsonut voivansa tuoda esiin uusia 
asioita, jotka olisi voitu kokea normaalia työtä häiritseviksi. Mutta siihen oli vaikuttamassa myös 
se, että tämä mahdollisuus kirkastui vasta myöhemmin aineistoa analysoitaessa. Voidaankin sanoa, 
että tämän instrumentin käyttö toimintatutkimuksen apuvälineenä tarjoaa mielenkiintoisen 
mahdollisuuden jatkotutkimukselle. Samalla menetelmää voitaisiin normeerata suomalaisessa 
kulttuuriympäristössä.  
 
Inhimillisten voimavarojen johtamisen ja organisaation toiminnan tuloksellisuuden välistä suhdetta 
tarkastelevassa tutkimusperinteessä on käytetty sekä kontingenssi- että universaalista viitekehystä. 
Tässä tutkimuksessa saadut havainnot puoltavat käsitystä, että inhimillisten voimavarojen 
johtamisen yhteys organisaation toiminnan tehokkuuteen on monitahoinen.  
Henkilöstövoimavarojen johtaminen on ilmiö, jonka ymmärtämisessä kulttuurinen tarkastelu 
osoittautui hedelmälliseksi. Kulttuuristen arvojen konstellaatio, jota voidaan luonnehtia laajaksi ja 
tasaiseksi, antoi talotekniikan toimialalla organisaatioille joustavaa kyvykkyyttä. Tulkinnassa tämä 
jätti tilaa kontingenssinäkökulmalle, eri keinojen yhdenvertaisuuden periaatteelle sekä 
organisaatiokohtaisen kontingenssin idealle. Kontingenssiviitekehys itsessään tarjosi tässä 
tutkimuksessa mahdollisuuden hahmottaa tutkimusongelmaa ja ymmärtää monia tutkimuksen 
kuluessa esiin nousseita ilmiöitä.  
 
Talotekniikka Oy:n kehittämishankeen voidaan sanoa vaikuttaneen vahvasti siihen, että yhtiö pystyi 
nousemaan Osuustecin konkurssista takaisin merkittäväksi suomalaiseksi talotekniikkayritykseksi. 
Laajemmassa kulttuurisessa katsannossa kehittämishankeen voitiin nähdä liittyvän Osuusliikkeen 
taustalla vaikuttaneen osuustoimintaliikkeen suomalaisen yhteiskunnan kehittämisen perinteeseen. 
Yritys oli mukana valtakunnallisissa työelämän kehittämishankkeissa. Talotekniikka Oy pyrki 
omalta osaltaan, käytettävissä olevilla resursseillaan, edistämään myös maamme työelämän 
kehittämistä joustavan tuotannon ja valtuuttavan johtamisen periaatteiden suuntaan.  
 

12 Diskussio 
 
Tutkimuksessa tehdyt havainnot nostivat keskiöön kysymyksen siitä, miksi uutta johtamisfilosofiaa 
ei pystytty vakiinnuttamaan tutkituissa organisaatioissa, vaikka siitä saatiin myönteisiä 
kokemuksia? Alueyksiköissä pystyttiin lisäämään taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta 
jakamalla työntekijöille tietoa työmaan taloudellisesta edistymisestä ja antamalla heille enemmän 
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itsenäistä vastuuta työn suunnittelussa ja toteutuksessa.  Seuraavassa pyritään hahmottelemaan 
vastauksia tähän inhimillisten voimavarojen johtamisen kannalta keskeiseen kysymyksen.  
 
Kysymystä voidaan tarkastella ensin kulttuurisesta näkökulmasta. Kulttuurisessa tarkastelussa on 
määritelmistä riippumatta keskeistä se, että ihmisten todellisuus rakentuu sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa ja ihminen tulkitsee aina ympäröivää todellisuutta14. Kulttuuria voidaan sanoa 
kollektiiviseksi tai yhteisölle tunnusomaiseksi elämäntavaksi, tavaksi hahmottaa ja kokea maailma 
mielekkääksi. Kulttuurisessa tarkastelussa kiinnitetään huomiota siihen, miten ihmiset antavat 
asioille ja ilmiöille merkityksiä. Nämä merkitykset ja arvostukset pohjautuvat Alasuutarin (1994, 
51) praksistiseksi kutsumassa tulkinnassa siihen, että ihmiset kiinnittävät huomiota ja siten 
arvottavat asioita sen mukaan, minkälainen merkitys niillä on heidän käytännöllisen toimintansa ja 
toimeentulonsa kannalta. Praksistinen tulkinta perustuu itse asiassa marxilaiseen filosofiaan, jossa 
ajatuksena on, että yhteiskunnallinen oleminen määrää tajuntaa. Lawrence ja Lorsch (1969) 
viittaavat tähän ilmiöön kontingenssiajattelussaan kun he toteavat, että organisaation 
differentioitumisen taustalla on johdon taipumus hahmottaa organisaatiota ja sen toimintaa oman 
toimintonsa näkökulmasta.  
 
Talotekniikka Oy edusti organisaatiota, jossa oli useita alakulttuureita. Rakenteellisesti 
horisontaalisia alakulttuureita olivat sähkö-, putki- ja ilmastointiasennus. Näiden kulttuurien 
institutionaalista erillisyyttä ja ammatti-identiteettiä vahvistivat erilliset työehtosopimukset ja 
toimialan perinne. Talotekniikan käsite oli 1990-luvun alussa vielä varsin vähän käytetty. Tämän 
tutkimuksen näkökulmasta tärkeitä olivat työntekijöiden, projektinhoitajien (keskijohto) ja johdon 
kulttuurit tai heimot. Näillä eri ryhmillä oli hyvin erilainen horisontti15 uuteen johtamisfilosofiaan. 
Tätä horisonttia voitiin ymmärtää erilaisen praksiksen näkökulmasta. 
 
Työntekijöiden kannalta työmaan käytäntöjen sujuvuus ja työvälineet olivat tärkeitä. Niillä oli myös 
vaikutusta heidän ansioihinsa. Työntekijät olivat aluksi epäileviä uutta valtuuttavaa 
johtamisfilosofiaa kohtaan. Ajateltiin, että tämä oli uusi tapa ottaa enemmän irti työntekijöiden 
”selkänahasta”. Siksi kehitysryhmätyössä olikin aluksi tärkeää, että eri henkilöstöryhmät ja johto 
jakoivat kokemuksiaan ja saivat näin kosketusta siihen, mitä muut pitivät tärkeänä. Mutta siellä, 
missä asentajat pääsivät kehittämään omaa työtään, heidän kiinnostuksensa ja innostuksensa uutta 
johtamisfilosofiaa ja organisaation muotoilua kohtaan kasvoi. Voidaan sanoa, että he sitoutuivat 
yhtiön kehittämiseen16.  
 
Jos Talotekniikka Oy:n kehittämistyötä katsotaan oppivan organisaation näkökulmasta, niin alun 
perin Vygotskylta lähtöisin oleva ajatus potentiaalisesta lähialueen kehittämisvyöhykkeestä on 
hedelmällinen. Vygotsky tarkastelee lapsen kehitystä ja erottaa siinä kaksi tasoa, jotka auttavat 
ymmärtämään oppimista ja kehitystä. Hän puhuu kehityksen todellisesta tasosta, olemassa olevasta 
valmiudesta ratkaista ongelmia, ja kehityksen potentiaalisesta tasosta. Näiden tasojen välinen ero on 
sama kuin itsenäisen suorituksen ja jäljittelevän, aikuisen avulla suoritettavan ero. Mitä lapsi pystyy 
tänään tekemään aikuisten tai etevämpien vertaisten avulla, sitä hän pystyy huomenna tekemään 
itsenäisesti17. (Häyrynen et al., 1975.)  
 
                                                 
14 Englannin kielessä tehdään ero käsitteiden tosi ”truth” ja todellisuus ”reality” välillä. Realiteetti viittaa juuri siihen, 
että todellisuus näyttäytyy eri ihmisille eri tavoin erilaisina realiteetteina tai tulkintoina. 
15 Termiä horisontti käytetään tässä hermeneuttisen tieteenfilosofian mielessä viittaamaan siihen, että ihmisen 
kokemustausta vaikuttaa hänen tapaansa tulkita asioiden merkitystä tai miten maailma tulkkiutuu hänelle (ks. esim. 
Rauhala, 2005:30). 
16 On muistettava, että kehittämistyö koski ennen muuta niitä työntekijöitä, jotka osallistuvat kehitysryhmätoimintaan 
tai kokeiluprojekteihin. 
17 Oikeastaan kyse on siitä, että kehityskykyinen lapsi pystyy kasvamaan itsenäiseksi. 
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Senge (1990) viittaa tähän samaan ilmiöön puhuessaan ihmisen nykytilan ja persoonallisen vision 
välisestä psyykkistä toimintaenergiaa antavasta luovasta jännitteestä. Kehityksen ja oppimisen 
motivaation kannalta on tärkeää, että etenemme pienin askelin sinne, ”minne silmä näkee, käsi yltyy 
koskettamaan ja mikä siten herättää tunteita ja luovaa kasvujännitettä”.  Voidaan sanoa, että uusi 
johtamisfilosofia avasi työntekijöille tämän potentiaalisen lähialueen kehitysvyöhykkeen. 
Työntekijöille annettiin valtuuksia tilata (”kutsua kotiin”) tarvikkeita työmaalle. He saivat joissakin 
tapauksissa, ensin projektinhoitajan kanssa yhdessä ja sitten itsenäisesti, edustaa työnantajaa 
työmaalla esimerkiksi työmaakokouksessa. Tällaiset kokemukset avasivat uutta perspektiiviä ja 
ymmärrystä koko projektin hoitamisen ja projektinhoitajan työhön. Näin asiat, jotka aikaisemmin 
eivät olleet työntekijälle tärkeitä, tulivat hänelle merkityksellisiksi. 
 
Koko yrityksen kannalta syntyi kulttuurinen tilanne, missä toimitusjohtajan edustama uusi 
johtamisfilosofia sai liittolaisikseen työntekijät (tai työntekijöiden edustajat). Työntekijöiden 
asemassa tapahtuneet muutokset vaikuttivat myös heidän ammatti-identiteettiinsä, ammatilliseen 
itsetuntoonsa ja terveeseen ammattiylpeyteen. Tällä on laajempaakin yhteiskunnallista merkitystä. 
Se heijastuu muun muassa ammatilliseen koulutukseen. Ammatissaan viihtyvät työntekijät ovat 
esimerkkinä ja vahvistavat toimialansa imagoa ja vetovoimaisuutta.  
 
Keskijohdon näkökulma oli toisenlainen. Projektinhoitajien työtä mitattiin sillä, miten hyvin 
projektin talous pysyi budjetissa ja laskutus toimi suunnitellun aikataulun mukaan. Uusi 
johtamisfilosofia ei näyttäytynyt heille yhtä houkuttelevana kuin työntekijöille. Itse asiassa siinä 
piili uhka, joka oli osittain realistinen. Asentajien vastuualueiden laajentaminen vähensi heidän 
työtään. Tätä uhkan tunnetta pyrittiin lievittämään yrityksen sisäisessä keskustelussa korostamalla 
sitä, että nyt projektinhoitajilla oli mahdollisuus keskittyä enemmän yleisjohtamiseen ja 
markkinoitiin tai verkostosuhteiden hoitamiseen. Mutta käytännössä tässä ei onnistuttu. Näytti siltä, 
että keskijohdolle ei syntynyt omaa potentiaalista lähialueen kehittämisvyöhykettä. Tämä johtui 
todennäköisesti siitä, että organisaatiossa johto ei ollut valmis ottamaan projektinhoitajia mukaan ja 
antamaan heille tilaa omaksi kokemallaan reviirillä. Se olisi edellyttänyt johdolta oman työn 
arviointia ja uudelleen muotoilua18. Voidaan todeta, että määrätietoisella koulutuksella olisi 
todennäköisesti voitu lisätä turvallisuuden tunnetta ja antaa valmiuksia uusien vastuualueiden 
hoitamiseen. 
 
Keskijohdon kokema, ja usein ylemmän johdon heidän kanssaan jakama, uhka voidaan nähdä 
keskeisenä tekijänä, mikä esti uusien innovatiivisten työn organisointimuotojen leviämisen ja 
käyttöönoton. Se johti siihen, että kehittämistyön myönteiset tulokset mitätöitiin ja vaiettiin. On 
sanottu, että suomalaiselle kulttuurille ja työelämälle on tyypillistä tällainen torjuva suhtautuminen 
kehittämiseen ja innovatiivisuuteen. Esimerkiksi Jyrki Nurmi (Helsingin Sanomat, 29.5.2004) 
toteaa, että Suomalaisen kirjallisuuden seuran historia kertoo, miten vaikeneminen ja 
vähätteleminen sekä lopulta julkinen häpäiseminen ovat olleet keinoja tukahduttaa uudistajat. 
Innovaatioiden ja muutosten johtamisessa keskijohto on avainasemassa. Esimerkiksi Nonaka et al. 
(1995) katsovat, että keskijohto tulkitsee ylimmän johdon visiot työntekijöille tavalla, jonka he 
ymmärtävät. Talotekniikka Oy:n uusi johtamisfilosofia ei saanut keskijohdosta tällaista tulkkia. On 
tietenkin muistettava, että myös keskijohdon piirissä oli niitä, jotka näkivät uuden 
johtamisfilosofian mahdollisuutena.  
 
Alueyksikköjen johdon asenteita voidaan ymmärtää tarkastelemalla organisaatiota 
institutionaalisesta ja resurssipohjaisesta näkökulmasta. Oliver (1997) näkee, että organisaation 
                                                 
18 Tätä organisaation muotoilun vaikutusta johdon tehtäviin ei tarkasteltu kehittämishankkeessa riittävästä, joten johto ei 
tullut kiinnittäneeksi asiaan huomiota. Mutta yleisenä havaintona oli, että johto pyrki usein pitämään kiinni 
operatiivisista tehtävistä, jolloin varsinainen johtamistehtävä jäi vähemmälle.   
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käytössä on teknologisia ja inhimillisiä resursseja, joita johto pyrkii ohjaamaan rationaalisen 
tavoitteellisesti. Toisaalta resurssien tehokasta käyttöä rajoittavat erilaiset ulkoiseen 
toimintaympäristöön ja kulttuuriin liittyvät institutionaaliset tekijät. Johdon päätöksenteko voi siten 
olla rationaalisesti katsoen epäjohdonmukaista taloudellisesta, mutta ymmärrettävää 
institutionaalisesta näkökulmasta19.  
 
Useat johdon edustajat uskoivat, että talotekniikka on alhaisen teknologian liiketoimintaa. 
Työmaaympäristössä talotekninen urakointi on alisteisessa asemassa. Siksi toimialan perinteitä 
muuttavien käytänteiden omaksuminen ei ollut suotavaa tai edes mahdollista. Tälle perustelulle 
löytyy tukea systeemiteoreettisesta ajattelusta. Avoimessa järjestelmässä muutos yhdessä systeemin 
osassa - työntekijän aseman muutos työmaaorganisaatiossa – vaikuttaa väistämättä koko työmaan 
järjestelmään. Kuten Park et al. (2004) ovat todenneet, rakennusalan innovatiivisuuden esteenä 
voidaan yleensä ottaen nähdä vaikeus ottaa käyttöön uudisteita, koska toimialan yritysten ympäristö 
muodostuu työmaan monialaisesta verkostosta, jossa eri ryhmillä voi olla keskenään ristiriitaisia 
intressejä. Voidaankin sanoa, että muutosten toteuttaminen on sitä helpompaa, mitä vähemmän ne 
liittyvät organisaation ydintoimintoihin, identiteettiin ja poikkeavat aikaisemmasta traditiosta. 
Talotekniikka Oy:n uusi johtamisfilosofia saattoi näyttäytyä joillekin johdon edustajille ikään kuin 
sodan julistuksena aikaisempaa kulttuuria vastaan. Oli esimerkkejä siitä, että alueyksikön johto 
kieltäytyi lähtemästä uudistuksiin. Työntekijöiden ja johdon yhteistyö oli mahdollista vain 
aikaisemman kontrolloivan työjärjestelmän puitteissa. 
 
Organisaatiokirjallisuudessa ja käytännön liikkeenjohdon piirissä on erilaisia käsityksiä siitä, mikä 
on yksityisen johtajan vaikutus organisaation kohtaloissa. Tämän saman kysymyksen edessä ovat 
myös historioitsijat omassa työssään. Pfefferin (1990) mukaan joissakin tapauksissa on voitu 
havaita, että ylimmän johdon vaihdoksien yhteydessä toiminnan tuloksellisuus on muuttunut. Tämä 
on antanut aiheen kysyä, voidaanko puhua johtajuuden glooriasta ja eri johtajien aikakausista. 
 
Talotekniikka Oy:n uusi johtamisfilosofia liittyi vahvasti toimitusjohtajan henkilöön. Hänellä oli 
visio taloteknisestä kokonaisuudesta ja henkilöstövoimavaraisesta johtamisesta. Nämä ideat olivat 
olemassa jo Talotekniikka Oy:n edeltäjän aikana. Voidaan olettaa, että tällä oli oma vaikutuksensa 
siihen, että työntekijöiden luottamusmiehet olivat valmiita tukemaan uuden yrityksen perustamista. 
Siten Talotekniikan muutosprosessissa oli itse asiassa kysymys siitä, että jo olemassa olleita ideoita 
ryhdyttiin implementoiman aikaisempaa määrätietoisemmin. Näin valtuuttavan johtamisen ajatus ei 
liittynyt alun perin organisaation kriisiin. Se oli ihmisten johtamiseen liittyvää uuden luomista 
erotuksena hallinnolliselle olemassa olevan tilanteen säilyttämiselle (vrt.  Zaleznick, 2004). 
Alueyksikkötasolla oli merkittävää, että yksikön johtaja osallistui henkilökohtaisesti 
kehittämisryhmien työhön.  
 
Voidaan sanoa, että karkeasti ottaen Talotekniikka Oy:n johdossa oli havaittavissa neljä erilaista 
asennoitumista henkilöstövoimavarojen valtuuttavaan johtamiseen. Toimitusjohtaja ja 
henkilöstöyksikkö muodostivat muutosagenttiryhmän, joka uskoi, että valtuuttavalla johtamistavalla 
voidaan vaikuttaa organisaation kilpailukykyisyyden vahvistamiseen. Alueyksiköiden johdossa oli 
niitä, jotka omaksuivat tämän asenteen nähtyään hyviä tuloksia. Mutta heidän ei onnistunut viedä 
muutoksia määrätietoisesti läpi. Merein (1958) aikaisemmin esitetty kokeellinen tutkimus antaa 
kuvaa siitä, miten vaikea organisaation vakiintunutta työkulttuuria on muuttaa. Se edellyttää itse 

                                                 
19 Kilpailevien arvojen viitekehyksessä ei tehdä tällaista eroa taloudellisen ja institutionaalisen rationaalisuuden välillä. 
Ero näiden välillä paljastuu tutkittaessa valintojen sanallisia perusteluja. Esimerkiksi erään lastenkodin lähistöllä oli 
alue, jonne meno oli ehdottomasti kielletty. Kun työntekijöiltä kysyttiin, miksi kielto oli olemassa, selvisi että alueella 
oli ollut ennen hiekkakuoppa, jossa oli tapahtunut onnettomuus. Yksityisen työntekijän kannalta lapsille annettu kielto 
oli institutionaalisesti järkevä, mutta toiminnan kannalta se ei ollut sitä. (Kajamaa et al., 1985.)  
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asiassa sellaista johtamista, joka pystyy näkemään ja hyväksymään sen, että organisaatiossa ja 
ryhmissä on vallalla jatkuvasti sekä rationaalisia (primaaritaso) että pinnanalaisia irrationaalisia 
prosesseja (sekundaaritaso). Stacey (1993) on käyttänyt tästä ilmaisua erinomainen johtajuus 
(extraordinary management).  
 
Kolmannen ryhmän muodostivat ne, jotka osallistuvat muutokseen jossain määrin passiivisesti ja 
seuraillen. Näissä tapauksissa johtajat odottivat tuloksia hyvin nopeasti, ja pettyivät kun työntekijät 
eivät lähteneet mukaan joustoihin. Työntekijät saattoivat kokea nämä vaatimukset niin, että heiltä 
edellytettiin uhrauksia ilman, että he saivat siitä vastaavaa hyötyä. Kuten aikaisemmin todettiin, oli 
myös niitä alueyksikköjä, joissa johto yksinkertaisesti kieltäytyi lähtemästä mukaan muutoksen. 
Näissä tilanteissa johto usein korosti, että työehtosopimukset ja palkkaukselliset kysymykset olivat 
muutoksen esteenä. Tämä kuvasti, että johto ymmärsi muutoksella ensisijaisesti määrällistä 
joustavuutta. Näiden työehtosopimus- ja ammattiyhdistyskysymysten ottaminen huomioon 
muutoksen suunnittelussa on tärkeä näkökohta (vrt. esim. Jalkanen, 1997:155). 
 
On luonnollista, että johtajien ja avainhenkilöiden merkitys muutoksen toteuttamisessa oli 
keskeinen. Sosiaalipsykologisessa kokeellisessa tutkimuksessa on tullut esille, että sellaiset 
kommunikaatioverkostot, joissa informaatio kulkee yhden tai harvojen jäsenten välityksellä, ovat 
tehottomampia ratkaistaessa monimutkaisia ongelmia (esim. Pennings, 1992). Tämä vastaa hyvin 
kontingenssiviitekehyksen näkemystä, että muuttuvassa ja vaikeasti ennustettavassa ympäristössä 
menestyminen edellyttää organisaatiolta differentioitumista tai orgaanista rakennetta. Voidaankin 
sanoa, että verkostoteoreettisesta näkökulmasta valtuuttava johtaminen ja joustavan tuotannon 
periaate merkitsevät sitä, että organisaatioon luodaan vahvoja napoja, joilla on strategista tai 
operatiivista autonomiaa. Talotekniikka Oy:ssä työntekijöiden osalta puhuttiin operatiivisesta 
autonomiasta, millä tarkoitettiin mahdollisuutta tehdä itsenäisiä päätöksiä sen suhteen, miten 
annetut tehtävät toteutetaan. Ylimmän johdon tehtävänä tällaisessa valtuuttavaa johtamista 
toteuttavassa verkosto-organisaatiossa onkin valita oikeat henkilöt ottamaan vastuuta 
avaintoiminnoista (vrt. esim. Hammel et al., 1994). Tässä tulevat mukaan johtajuuden 
psykodynaamiset ulottuvuudet (ks. esim. Kets de Vries, 2001, 1984). Verkosto- tai 
projektiorganisaatio voi näyttäytyä kaoottiselta ja uhkaavalta sellaisille tytöntekijöille ja johtajille, 
joiden kyky sietää epävarmuutta on vähäinen. Myös johtajille, joiden itsetunto on liian haavoittuva, 
voi olla vaikea toimia verkosto-organisaatiossa, jossa valta nähdään yhteisesti uutta tuottavana 
voimavarana eikä hallintana ja kontrollina (vrt. Vogt ja Murrell, 1990). 
 
Johtajuuden psykodynaamisesta, verkostoteoreettisesta ja pienryhmien 
kommunikaatiotutkimuksesta käsin voidaan johtajuuden merkitystä ymmärtää osana valtuuttavaa 
johtamista. Johtaja voidaan nähdä organisaation sisäisen systeemin napana, joka vetää puoleensa 
informaatiota ja vuorovaikutusta. Tämä on luonnollista ryhmädynamiikkaa. Johtajan näkökulmasta 
tähän liittyy monia palkitsevia tekijöitä. Tässä tutkimuksessa eräs yksikön johtaja kiteytti asian 
hyvin toteamalla, että hän tuntee itsensä tärkeäksi, kun oven ulkopuolella on jono ihmisiä 
kysymässä neuvoa häneltä. Siten toteutuessaan uusi valtuuttava johtamisfilosofia olisi merkinnyt, 
että johtajan olisi pitänyt luopua tästä hänen itsetuntoaan vahvistavasta asemasta. Voidaan sanoa, 
että verkosto- tai orgaanisessa organisaatiossa johtajuuden keskeinen tehtävä on pyrkiä muuttamaan 
tämä informaation ja vuorovaikutuksen suunta niin, että se tapahtuu enemmän hänestä riippumatta. 
Verkostotermejä käyttäen, johtamisen tehtävänä on luoda riittävän vahvoja itsenäisiä napoja, jotka 
ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja luovat verkostoja myös organisaation ulkopuolelle. Tällä 
tavalla valta nähdään ilmiönä, joka kasvattaa kaikkien (vaikutus)valtaa, kun sitä jaetaan. 
Valtuuttavassa johtamisessa ei ole kyse perinteisestä delegoinnista, vaikka se on tärkeä osa siitä. Jos 
työntekijä kokee olevansa vain organisaation tai jonkun sen edustajan työn jatkeena eikä hänellä ole 
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itsenäistä omaa aitoa suhdetta työn kohteeseen, on vaikea odottaa, että työntekijä olisi 
innovatiivinen ja ilmentäisi sisäistä yrittäjyyttä. 
 
Lopuksi pyritään hahmottelemaan tehtyjen havaintojen pohjalta mallia joustavasta kyvykkyydestä 
organisaation tasolla. Talotekniikka Oy:ssa työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet voitiin 
nähdä vuonna 1992 perinteisiksi. Sitä kuvasti tavoitteiden erillisyys, jopa vastakkaisuus. Uuden 
johtamisfilosofian taustalla oli ajatus sosiaalisesta järjestelmästä, jossa työntekijöitä ja työnantajaa 
yhdistävät yhteiset tavoitteet oikeudenmukaisuuden ja kilpailukyvyn saavuttamiseksi. Selkeimmin 
tämä sai ilmaisunsa siinä, että työntekijöistä tuli yrityksen omistajia20 ja heidän edustajansa oli 
yhtiön hallituksessa. Lucio ja Stuart (2004: 412) toteavat, että korkean tuottavuuden järjestelmän 
sijasta voitaisiin puhua myös ”yhteisen hyödyn työjärjestelmästä”. Tällainen yhteisen hyödyn 
työjärjestelmä perustuu kumppanuuteen (partnership), jossa kumpikin osapuoli kokee aidosti 
hyötyvänsä. Huolimatta siitä, että työnantajalla ja työntekijällä on erillisiä omia intressejä, voidaan 
löytää myös kumppanuutta. Tällainen systeemi edellyttää luottamusta. Kumppanuutta ei voi syntyä 
toisen osapuolen ehdoilla. Tämän tutkimuksen yhteydessä keskeinen tekijä oli se, miten 
joustavuuden käsite ymmärrettiin. Linjajohdon edustajat puhuivat usein enemmän määrällisestä 
joustavuudesta kun taas uudessa johtamisen filosofiassa tarkoitettiin toiminnallista joustavuutta, 
jossa tavoitteena oli työtehtävien uudelleen muotoilu. Määrällisellä joustavuudella tarkoitettiin 
esimerkiksi sopeutumista töiden alihankintaan silloin, kun olisi voitu käyttää omia työntekijöitä. 
Kumppanuuden näkökulmasta oli tärkeää, että erilaisia joustavuusstrategioita sovellettiin yhtälailla 
koko henkilöstöön. Kuten Kasvio (1994: 47) toteaa, tämän päivän tuotannollisessa murroksessa on 
oleellista, miten uusien toimintamallien omaksuminen hallitaan sosiaalisena prosessina. Mikäli 
näkökulma rajautuu yksipuolisesti muutoksen teknis-taloudellisten aspektien tarkasteluun, voi se 
johtaa sellaisiin uudentyyppisiin ongelmiin ja ristiriitoihin, jotka ehkäisevät muutoksille asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisen.  
 
Tässä tutkimuksessa kehitysryhmät olivat alkuna kumppanuuden rakentamisessa. Kumppanuuden 
syntyminen edellytti, että johto antoi avoimesti tietoa projekteista ja työntekijöiden edustajat olivat 
mukana jo siinä vaiheessa, kun tarjouspyyntöjä valmisteltiin. Voidaan sanoa, että kumpikin 
osapuoli näytti avoimesti korttinsa. Kumppanuus ja luottamus rakentuivat vähitellen 
perusluottamukseksi, jota on sanottu myös luottamuspääomaksi. Silloin luotetaan siihen, ettei 
toinen osapuoli ryhdy sellaisiin toimiin, joissa se pyrkii käyttämään toista osapuolta hyväksi. Tämä 
lisää yhteisyyden ja turvallisuuden tunnetta, jolloin ihmisillä on halua ja henkisiä voimavaroja 
luovuuteen ja kehittämiseen. Ulkoisen kontrollin sijasta luotetaan siihen, että ihmiset ovat 
vastuullisia ja kontrolloivat itse omaa työtään mahdollisuuksiensa mukaan. Tavoitteet ovat yhteisiä 
ja resurssien käyttö perustuu taloudelliseen tai perustehtävästä lähtevään rationaalisuuteen eikä 
enemmän tai vähemmän sokeaan institutionaaliseen ohjaukseen. 
 
Puhuttaessa luottamuspääomasta on viitattu kahteen erilaiseen luottamuksen muotoon (Fukuyama, 
1995; Harisalo et al., 1995). Yhtäältä tarkoitetaan persoonallista tai kasvollista luottamusta. Se 
kehittyy luonnollisissa työtilanteissa ja perustuu yhteisiin kokemuksiin. Toisaalta kasvottomalla 
luottamuksella tarkoitetaan sitä, että yhteisössä yleensä voidaan luottaa toisiin niin, että jokainen 
hoitaa oman osuutensa. Fukuyama on vertaillut eri kulttuureita ja päätynyt olettamukseen, että 
yhteiskunnassa vallitseva kasvoton luottamus on yritystoiminnan ja itse asiassa joustavan tuotannon 
ja valtuuttavan johtamisen käytänteiden omaksumisen edellytys. Tässä tutkimuksessa ilmeni, että 
luottamus rakentui ensin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Työntekijöiden edustajat pukivat tämän 
kauniisti sanoiksi (edellä luku 7.4.3) toivoessaan ”projektikohtaista luottamusta”. Tässä prosessissa 
                                                 
20 Tätä omistajuuden näkökulmaa ei ole tarkasteltu tässä tutkimuksessa. Yleisenä havaintona voidaan todeta, ettei 
omistajuutta mielletty henkilöstön keskuudessa siten, kuin johto odotti. Nyt uuden emoyhtiön toimesta 
henkilöstöosakkeet ollaan lunastamassa ja siten luopumassa omistajuuden ideasta.  
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persoonallinen luottamus kasvoi pääomaksi. Työpaikoilla luottamus on koettu merkittäväksi 
tekijäksi. Esimerkiksi Ilmonen et al. (1998: 176) totesivat omassa tapaustutkimuksessaan, että 
sellaisilla työpaikoilla, joilla työnantajan ja työntekijöiden välillä arvioitiin vallitsevan luottamusta, 
ammattiyhdistyksen edustajien koettiin vaikuttavan myönteisesti organisaation suorituskykyyn.   
 
Mikäli työpaikalla työnantajat ja työntekijät näkevät toisensa voittopuolisesti vastapuolina, 
yritysjohto voi pelätä, että tiedon jakaminen työntekijöille vahvistaa näiden neuvotteluasemia, mikä 
puolestaan voi heikentää yritysjohdon asemaa. Tällaisessa vastakkainasettelun ilmapiirissä 
yhteistyö yritysjohdon kanssa voi murentaa luottamusmiesten asemaa työntekijöiden silmissä, joten 
myös luottamusmiehet voivat kokea menettävänsä yhteistyön tuloksena. Kumppanuuden 
leimaaman työkulttuurin perustana voisi pitää sitä, että organisaatioissa siirrytään ”vallasta 
vuorovaikutukseen”, jolloin asia tulee keskipisteeksi tai fokukseen, ja persoonalliset tai 
henkilökohtaiset vallan ja hallitsemisen motiivit jäävät taustalle. Tällainen organisaatio voi olla 
oppiva ja uutta tietoa luova yhteisö. Kumppanuuden kokemus luo pohjaa transformatiiviselle 
muutokselle (ks. esim. Quinn, 1988; Schein, 2001). Tämän tutkimuksen puitteissa yhdessä 
organisaatiossa voitiin katsoa saavutetun siinä määrin kumppanuuden kokemusta, että sen 
kehitysryhmässä kohdattiin parhaimmillaan transformatiivista muutosta. Se alkoi omien 
kokemusten ja mielikuvien jakamisella. Ryhmä jakoi todelliseen työtilanteeseen liittyvät 
havaintonsa ja keskusteli niistä, minkä jälkeen syntyi uusi paikallinen konsensus. Tätä seurasi 
toimintatavan muutos.  
 
Kuvassa 40 on havainnollistettu jaetun praksiksen, luottamuksen ja kumppanuuden yhteyttä 
kilpailevien kulttuuristen arvojen viitekehykseen ja organisaation toiminnan tuloksellisuuteen. 
Klaanikulttuurin arvot tukevat luottamuspääoman syntymistä, mikä on edellytyksenä rationaaliselle 
tavoitteellisuudelle. Toisaalta työn valvonta perustuu ihmisten sisäiseen motivaatioon ja kontrolliin. 
Tällöin kyse ei ole vain osallistumisesta työprosessiin vaan sitoutumisesta, mikä tässä yhteydessä 
viittaa siihen, että ihmiset haluavat olla mukana yhteistyössä. Sitoutuminen ja työn kokeminen 
mielekkääksi voi johtaa innovatiivisuuteen, jos organisaation henkilöstövoimavarojen johtamisessa 
arvostetaan työntekijöiden autonomiaa. Jaetun praksiksen myötä luottamus voi tulla organisaation 
pääomaksi, joka tukee yhteistä tavoitteellisuutta. 
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Kuva 40. Kumppanuuteen perustuva joustavasti kyvykäs organisaatio 
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Tämä johtopäätös vastaa myös melko hyvin rakenteellisen kontingenssilähestymistavan oppi-isien 
Lawrencen ja Lorschin (1969) esittämiä ajatuksia. Koko organisaation tehokkuus – miten sitä 
arvioidaankin – perustuu siihen, että eri toimintojen johdon kesken syntyy riittävästi kumppanuutta. 
Tutkimuksen keskeinen anti työelämän käytännön kehittämiselle on siinä, että se vahvistaa 
käsitystä, että työyhteisöissä tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota luonnollisten 
oppimistilanteiden rakentamiseen. Työ ja oppiminen ovat ikään kuin kolikon kaksi eri puolta. Niitä 
ei voi erottaa toisistaan. 
 
Jatkotutkimusta ja käytännön kehittämistyötä voitaisiin suunnata organisaatioiden sisällä 
vallitsevien alakulttuureiden ja niiden erilaisten arvojen vaikutukseen koko organisaation 
toimintaan. Alueellisen tai taloudellisen oppimisen näkökulmasta olisi mielenkiintoista selvittää, 
voitaisiinko organisaatioiden rajojen ylittävää yhteistyötä ja niiden esteitä ymmärtää ja poistaa 
tarkastelemalla niitä myös arvojen erilaisuuden näkökulmasta. Tällainen tutkimus voisi hyvin liittyä 
toimintatutkimuksen traditioon, missä kilpailevien arvojen viitekehystä voitaisiin käyttää yhteisen 
kielen rakentamisessa. Esimerkiksi OECD:n (2001) tutkimus viittaa siihen, että yksilön ja 
organisaatioiden oppimisella on vaikutusta alueiden taloudelliseen menestymiseen. Tämä vahvistaa 
käsitystä, että oppiminen on nähtävä laajempana ilmiönä kuin vain yksityisen ihmisen 
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henkilökohtaisena oppimisena. Ehkä merkittävin jatkotutkimuksen suunta olisi kuitenkin syventää 
ymmärtämystä tapaustutkimuksen menetelmin niistä sosiaalispsykologisista prosesseista, joita 
liittyy uusien esimerkiksi tietoyhteiskuntaneuvoston (2005) esittämien työelämän toimintamallien 
omakumiseen. Tämä voisi avata suomalaiselle työelämälle ja yrityksille uusia mahdollisuuksia 
vastata globalisaation haasteisiin.  
 
Organisaatiotutkijat elävät kahdessa maailmassa kuten March ja Sutton (1997) ovat hyvin 
todenneet. Käytännön liikkeenjohto odottaa selkeitä ohjeita siitä, miten toimintaa voidaan tehostaa. 
Tieteen maailma puolestaan edellyttää pitäytymistä tiukasti tutkimuksen periaatteissa. Tutkijat 
pyrkivät monesti tyydyttämään nämä molemmat, usein ristiriitaiset toiveet. Niinpä tutkijan on 
todettava, etteivät tehdyt havainnot salli kovin pitkälle menevien johtopäätösten tekemistä. Samalla 
kuitenkin tällaisia päätelmiä tehdään. Tämän paradoksin kanssa tutkijan on ollut elettävä myös tässä 
tutkimuksessa.  
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Liitteet 
 

Liite 1. Talotekniikka Oy:n historian tärkeitä tapahtumia 
 

• Talotekniikka Oy perustetaan vuonna 1992 
• Vuonna 1996 Talotekniikka Oy osti sähköliike Länsi-Sähkön, mikä kaksinkertaisti Läntisen 

alueyksikön liikevaihdon. 
• Henkilöstöpäällikkö vaihtui vuonna 1997 
• Yhtiö sai laatusertifikaatin kesällä 1999 (iso 9002, vastaa nykyistä iso 9000) 
• Toimitusjohtaja vaihtui vuonna 1999 
• Toimitusjohtaja vaihtui vuonna 2000 
• Suuri suomalainen perheyritys osti Talotekniikka Oy:n osake-enemmistön lokakuussa 2000 
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Liite 2. Kilpailevat arvot: kyselylomake 
 
Kuvaa vallitsevia tai käytössä olevia arvoja alueyksikössäsi. Käytä vastatessasi oheista asteikkoa.  
1 = hyvin vähäisessä määrin arvostettu, 7 = suuressa määrin arvostettu. 
 
Nyt   Pitäisi  

1. Työprosessi on yhteen sovitettu ja valvonnassa. 
 

2. Alueyksikössä käytetään osallistuvaa päätöksentekoa laajasti ja asianmukaisesti. 
 

3. On olemassa selkeät säännöt, käytännöt ja muodolliset menetelmät, jotka ohjaavat 
työskentelyä. 
 

4. Useimmat työntekijät tuntevat yksikön tavoitteet hyvin. 
 

5. Työssä ihmiset ponnistelevat yleensä kovasti. 
 

6. Työympäristö on vakaa ja ennustettava. 
 

7. Alueyksikössä korostetaan uudisteiden (innovaatioiden) merkitystä. 
 

8. Täällä ilmapiirille on tyypillistä myönteiset ihmisten väliset suhteet. 
 

9. Määrälliset tavoitteet ja niiden mittaaminen ovat työilmapiirin kannalta oleellisia 
tekijöitä. 
 

10. Alueyksikössä rohkaistaan tekemään asioita yhteisesti päättäen 
(yhteisymmärryksessä). 
 

11. Ulkopuoliset näkevät alueyksikön voimakkaana ja kehityskelpoisena sekä 
kehittyvänä yksikkönä. 
 

12. Ihmisiä rohkaistaan esittämään kehitysideoita (vaikka ne eivät olisi valmiitakaan), 
uusia asioita ja oivalluksia. 
 

13. Alueyksikön yleiset tavoitteet on helppo pukea sanoiksi. 
 

14. Täällä vallitsee jatkuva pyrkimys entistä parempiin saavutuksiin. 
 

15. Työntekijät kokevat todella kuluvansa tähän alueyksikköön. 
 

16. Alueyksiköllä on kasvavan ja dynaamisen yksikön yrityskuva. 
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Liite 3. Talotekniikka Oy:n projektien muotoilu uuden bisnesfilosofian 
mukaan  
 
 
 
 

Visio, liiketoimintastrategia ja
henkilöstön koulutusohjelma

Talotekniikka asiakaslähtöisyys

Yrityksen resurssit

Teknologia
OK

Henkilöstön
osaaminen

?

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Osuustec Oy

PutkiasennusSähköasennus Ilmastointiasennus
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TALOTEKNIIKKA OY
Talotekniikan liikeidea

Sähköasennus

Putkiasennus Ilmastointi-
asennus

 
 
 
 
 
 
 
 

Projektinhoitajan asema tulevaisuudessa

Tärkeimmät muutokset

• Siirrytään pois autoritäärisestä päätöksenteosta kannustavaan tiimityöskentelyyn
•Projektinhoitaja on osa työryhmää ja hänen tehtävänään on luoda
puitteet projektin onnistumiselle

Luottamus
•Vastuun jakaminen tiimissä
työskenteleville
Avoimuus
•Kaikki tieto projektissa on kaikkien tiimissä
työskentelevien käytössä, myös taloudelliset asiat
•Tiimissä ei ole salaisuuksia
Yhteistyö
•Projekti on tiimin yhteinen yritys
•Projketien tuottavuus ja onnistuminen on yhteinen asia sillä
”me teemme työtä yhteisessä yrityksessä”

Tulevaisuudessa projektiryhmällä on myös yhteinen tulospalkkaus

Projekti

Luottamus Avoimuus

Yhteistyö
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Liite 4. Yhteenveto Talotekniikka Oy:n kehityshankkeista vuosina 1992-
1996. 
 
KEHITYSHANKE ALUEYKSIKKÖ HUOMAUTUKSIA 

 
Pultti Useat yksiköt Varastonimikkeiden määrä vähentynyt ja 

kolmen varaston sijasta yksi varasto. 
 

Tarvike Useat yksiköt Työmailta ”tapulitavaran” tilaukset suoraan 
työmaalta, kiinnitystarvikekontti työmaalla, 
asennuskärryt, teollisuuden kunnossapidon 
”syöksypakki”. 
 

Asiakkaan tarpeet Yksi alueyksikkö Asiakkaita haastateltu heidän odotuksistaan. 
 

Koulutus Useat yksiköt Kehityskeskustelut, LVIS-ristiinkoulutusta, 
henkilöstön systemaattinen 
koulutustarvekartoitus. 
 

Imago Yksi yksikkö Selvitys miten yksikön ulkoista ja sisäistä 
imagoa vahvistetaan. 

Logistiikka Koko yhtiö Hankintatoimen prosessin kartoitus, 
pullonkaulat ja kehityskohteet kartoitettiin 
esitutkimuksessa omassa TQM-
työryhmässä. 
 

Matala toteutusorganisaatio Useat yksiköt ja projektit Projektinhoitajan ja nokkamiehen työnjako 
ja/tai tehtävien yhdistäminen, jolloin 
nokkamies voi edustaa työnantajaa 
työmaakokouksissa. 
 

Tulospalkkauskokeilut työmaalla Useat yksiköt Tulospalkkioita maksettiin asentajille ja 
projektinhoitajille projektin toteutuksessa 
saatujen säästöjen perusteella. Tähän liittyi 
myös jatkuva tiedottaminen projektin 
taloudesta projektiryhmälle. 
 

Toimihenkilöiden 
palkkausjärjestelmien kehittäminen 

Koko yhtiö (hanke oli myös 
esimerkki siitä, miten kilpailevat 
yritykset voivat tehdä yhteistyötä 
rajatuissa projekteissa) 

Tehtiin talokohtainen teknisten ja 
teollisuustoimihenkilöiden 
(konttorityöntekijät) palkkausjärjestelmä, 
jossa palkkauksen perusteet lähtevät 
yrityksen toiminnasta; palkkauksen kriteerit 
motivoivat henkilöstöä joko laajentamaan tai 
syventämään osaamista. Ylempien 
toimihenkilöiden osalta kyseessä oli joko 
yleisjohtamisen tai asiantuntijuuden 
kehittäminen. 
 

Laatujärjestelmän maastouttaminen Useat yksiköt Kehitysryhmät vastasivat laadun 
maastouttamisesta esimerkiksi niin, että 
projektinhoitajat pitivät ”opintopiirejä” 
asentajille. Pilottityömaita, joissa 
laatujärjestelmä ajetaan sisään. 
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Liite 5. Kilpailevien arvojen standardoidut pistemäärät  
 
1. Läntinen alueyksikkö 
 
 
 Nykytila   Tavoitetila   
Kulttuurit ja niiden dimensiot            1993 1994 1995 1997 2000 2005 1993 1994 1995 1997 2000 2005
Klaanikulttuuri 0,3            1,2 1,2 1,4 0,3 1,2 1,8 2,3 2,7 2,5 2,1 2,0
                         
Osallistuminen, avoimuus -0,1 1,2 1,6          1,6 0,8 1,2 1,6 2,0 2,8 2,4 1,6 2,4
Sitoutuminen, yhteishenki             0,7 1,2 0,7 1,2 -0,2 1,2 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 1,6
Adhokratia -0,5            1,1 1,1 0,9 0,4 0,4 1,9 2,1 2,1 2,3 1,9 1,6
                         
Innovaatiot, sopeutuvuus -0,1 1,4           0,9 0,5 -0,5 -0,5 1,8 2,3 2,3 2,7 1,8 1,2
Ulkoinen tuki, resurssien hankinta -0,8 0,8           1,2 1,2 1,2 1,2 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Rtionaalinen kulttuuri -0,5 1,4 2,3 0,5         1,2 0,0 1,9 2,1 2,3 1,9 1,4 1,6
                         
Tuottavuus, aikaansaaminen -0,5 1,3 2,2          1,3 0,8 0,4 1,7 2,2 2,2 1,3 0,8 1,3
Suunta, päämäärätietoisuus -0,4 1,5 2,4 -0,4         1,5 -0,4 2,0 1,9 2,4 2,4 1,9 1,9
Hierarkkinen kulttuuri -0,6 0,7 1,1 0,9         0,9 0,9 2,2 1,1 2,1 2,1 1,9 1,6
                         
Stabiilisuus, valvonta             -1,1 0,9 0,4 0,4 1,4 1,4 3,0 0,9 2,9 2,4 2,9 1,9
Dokumentointi, tiedon hallinta 0,0 0,4 1,7          1,3 0,4 0,4 1,3 1,3 1,3 1,7 0,8 1,3
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2. Koillinen alueyksikkö 
 
 

Nykytila Tavoitetila
Kulttuurit ja niiden dimensiot           1993 1994 1995 1996 2000 2005 1993 1994 1995 1996 2000 2005
Klaanikulttuuri -0,1            0,3 0,1 0,3 1,0 0,5 2 2,5 2,5 2,1 1,9 1,9
                         
Osallistuminen, avoimmuus             -0,9 0,8 -0,5 0,3 0,8 1,2 2,4 2,4 2,4 2 1,6 1,6
Sitoutuminen, yhteishenki -1,1 -0,2 0,7          0,3 1,2 -0,2 1,6 2,6 2,5 2,1 2,1 2,1
Adhokratia -0,6           0,9 0,7 0,2 1,3 1,1 1,7 2,3 2,1 2,3 2,1 2,1 
                          
Innovaatiot, sopeutuvuus 0,0            1,4 0,9 0 1,4 1,4 1,8 2,7 2,7 2,7 2,3 2,7
Ulkoinen tuki, resurssien hankinta -1,2 0,4           0,4 0,4 1,2 0,8 1,5 1,9 1,5 1,9 1,9 1,5
Rtionaalinen kulttuuri -0,9 -0,2 0,7          1,4 0,0 0,0 1,1 1,6 2,1 2,1 1,6 1,6
                         
Tuottavuus, aikaansaaminen -0,1 0,4 1,3 1,3        0,4 -0,4 1,3 1,7 2,2 1,7 1,3 1,7
Suunta, päämäärätietoisuus -1,7 -0,8 0,1          1,5 -0,4 0,4 0,8 1,5 1,9 2,4 1,9 1,5
Hierarkkinen kulttuuri -1,7            -0,3 0,3 -0,7 1,7 -0,3 1,4 1,6 1,8 1,6 1,9 1,9
                          
Stabiilisuus, valvonta             -1,6 -0,1 0,6 -0,6 1,4 -0,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,4
Dokumentointi, tiedon hallinta -1,7 -0,4 0,0          -0,8 1,9 -0,4 0,8 1,3 1,6 1,3 1,9 1,3
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3. Pohjoinen alueyksikkö 
 
Pohjoinen Nykytila Tavoitetila
Kulttuurit ja niiden dimensiot 1993/3 1994/11        1995/12 1996/9 2000/9 1993/3 1994/11 1995/12 1996/9 2000
Klaanikulttuuri 0,1 1,4 -0,4 0,2       -0,1 1,9 2,5 2,3 2,5 2,1

Osallistuminen, avoimuus 
 

-0,1          2 -0,1 -0,9 -1,3 1,6 2,4 2,4 2,4 2
Sitoutuminen, yhteishenki 0,3 0,7 -0,6        1,2 1,2 2,1 2,5 2,1 2,5 2,1
Adhokratia kulttuuri 0,2 1,3 -0,7 -2 -0,5 2 2,3 2,1 1,7 1,9 

Innovaatiot, sopeutuvuus 
 

-1,0          1,8 -1,8 -2,3 -1,8 2,7 2,7 2,3 1,4 1,8
Ulkoinen tuki, resurssien 
hankinta 0,4          0,8 0,4 0,3 0,8 2 1,9 1,9 1,9 1,9
Rationaalinen kulttuuri  -0,5 -0,5 1,0 1,0 0,7 -0,7 1,9 1,6 1,2 1,4 

Tuottavuus, aikaansaaminen 
 

0,5 0,8 0 -0,1 0,4 1,3 1,3 1,3 0,8 0,4 
Suunta, päämäärätietoisuus 1,5 0,5 -1,3 -0,8 -1,3 2,4 1,9 1,0 1,9 1,5 

Hierarkkinen kulttuuri 
 

-0,4 0,2 -0,4 -0,7 0,2 2 1,9 2,3 2,1 1,9 
 
Stabiilisuus, valvonta -1,1 0,4 -1,1 -0,6 0,4 2,4 2,4 2,9 2,9 2,4 
Dokumentointi, tiedon hallinta 0,4 0,0 0,4 -0,8 0,0 1,6 1,3 1,7 1,3 1,3 
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4. Eteläinen alueyksikkö 
 
 Mittaukset 
 Nykytila Tavoitetila 
Kulttuurit ja niiden dimensiot 1993/10 1994/11 1996/1 1997/3 2000/9 1993/10 1994/11 199671 1997/3 2000/9 
Klaanikulttuuri 0,3 -0,2 1,2 1,4 0,3 2,1 2,5 2,3 2,5 1,8 
                      
Osallistuminen, avoimuus -0,1 -0,6 1,2 2,0 0,3 2,0 2,4 2,0 2,8 2,0 
Sitoutuminen, yhteishenki 0,7 0,3 1,2 0,7 0,3 2,1 2,6 2,5 2,1 1,6 
Adhokratia kulttuuri 0,3 1,1 0,3 0,7 0,7 2,2 2,3 1,9 2,1 1,9 
                      
Innovaatiot, sopeutuvuus 1,4 1,8 0,5 0,5 0,5 2,3 2,7 1,8 2,3 1,8 
Ulkoinen tuki, resurssien 
hankinta -0,8 0,4 0,0 0,8 0,8 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 
Rationaalinen kulttuuri 0,9 0,5 1,4 0,5 0,9 1,4 1,8 1,8 1,6 1,4 
                      
Tuottavuus, aikaansaaminen 1,3 1,4 1,7 0,8 1,3 0,8 1,7 1,7 1,7 1,3 
Suunta, päämäärätietoisuus 0,5 -0,4 1,0 0,9 0,5 2,0 1,9 1,9 1,5 1,5 
Hierarkkinen kulttuuri 0,1 0,5 0,2 1,4 0,6 1,4 1,9 1,7 2,1 1,4 
                      
Stabiilisuus, valvonta -1,1 -1,1 -0,6 1,4 0,4 2,0 2,4 2,4 2,4 1,9 
Dokumentointi, tiedon hallinta 1,3 2,0 1,0 1,3 0,8 0,8 1,3 1,0 1,7 0,8 
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Liite 6. Alueyksiköiden, toimialan ja Talotekniikka Oy:n taloudelliset indikaattorit  
 
Taulukossa on Lännen laskutuksen muutosprosentti, liiketulosprosentti, laskutus/henkilöstö ja takuutöiden suhteellinen osuus laskutuksesta 
(promilleina). talotekniikkatoimialan liikevaihdon suhteellisen muutos, laskutus/henkilöstö, liiketulosprosentti ja Talotekniikka Oy:n takuutöiden 
suhteellinen osuus laskutuksesta promilleina.   

 
 
Läntinen alueyksikkö 
 
vuosi 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Laskutuksen muutos- %   -4,3 18,2 73,6 92,9 -1,0 2,5 5,8 52,4 -26,0 -15,0 -38,1 
Liiketulos- % 1,7 1,5 4,5 4,0 6,1 6,5 11,8 7,8 10,0 6,6 2,2 3,2 
Laskutus/henkilöstö 
(1000€) 75,0 68,0   68,0 89,0 86,0 100,0 97,0 123,0 97,0 88,0 99,0 
Takuutyökustannukset                         
 ‰/laskutus 0,7 1,0 0,9 0,5 1,2 1,3 1,7 2,0 1,8 2,3 5,3   
Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2004 
Liikevaihdon muutos- % -7,7 14,7 12,2 9,2 10,9 11,8 7,2 87,0 7,6 4,8 6,2   
Laskutus/henkilöstö (med.) 68,0 74,0 82,0 81,0 92,0 88,0 90,0 93,0 100,0 100,0 102,0   
Liiketulos- %       5,3 6,1 6,3 6,4 6,2 5,6 6,2 6,4   
Talotekniikka Oy 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2004 
Takuutyökustannukset               
 ‰/laskutus 1,0 3,4 3,3 2,8 1,0 0,8 2,5 1,8 1,8 1,3 2,0 2,3 
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Koillinen alueyksikkö  
 
vuosi 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Laskutuksen muutos- %   -9,5 59,4 51,8 5,5 15,0 -2,0 12,8 15,1 32,4 -33,4 3,9 
Liiketulos- % -2,0 -2,5 2,1 5,3 3,7 13,1 10,1 5,4 7,1 2,6 -1,3 4,2 
Laskutus/henkilöstö 
(1000€) 87,0 64,0   181,0 143,0 144,0 106,0 97,0 90,0 113,0 89,0 133,0 
Takuutyökustannukset                         
 ‰/laskutus 3,3 1,7 1,5 1,0 0,7 0,3 0,8 1,2 1,1 0,2 1,1 1,8 
Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2004 
Liikevaihdon muutos- % -7,7 14,7 12,2 9,2 10,9 11,8 7,2 87,0 7,6 4,8 6,2   
Laskutus/henkilöstö (med.) 68,0 74,0 82,0 81,0 92,0 88,0 90,0 93,0 100,0 100,0 102,0   
Liiketulos- %       5,3 6,1 6,3 6,4 6,2 5,6 6,2 6,4   
Talotekniikka Oy 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2004 
Takuutyökustannukset               
 ‰/laskutus 1,0 3,4 3,3 2,8 1,0 0,8 2,5 1,8 1,8 1,3 2,0 2,3 
 
Pohjoinen alueyksikkö 
 
vuosi 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Laskutuksen muutos- %   -2,3 19,5 12,9 1,2 15,1 22,4 33,2 -2,1 31,0 -15,3 -10,1 
Liiketulos- % 1,6 -22,4 3,5 -3,5 2,0 -1,1 2,7 6,1 2,2 3,8 2,2 2,8 
Laskutus/henkilöstö 
(1000€) 75,0 9,0   98,0 85,0 105,0 83,0 99,0 75,0 88,0 76,0 87,0 
Takuutyökustannukset                         
 ‰/laskutus 0,2 1,9 1,4 1,4 1,4 2,9 1,5 2,1 2,7 1,9 5,3 3,0 
Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2004 
Liikevaihdon muutos- % -7,7 14,7 12,2 9,2 10,9 11,8 7,2 87,0 7,6 4,8 6,2   
Laskutus/henkilöstö (med.) 68,0 74,0 82,0 81,0 92,0 88,0 90,0 93,0 100,0 100,0 102,0   
Liiketulos- %       5,3 6,1 6,3 6,4 6,2 5,6 6,2 6,4   
Talotekniikka Oy 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2004 
Takuutyökustannukset               
 ‰/laskutus 1,0 3,4 3,3 2,8 1,0 0,8 2,5 1,8 1,8 1,3 2,0 2,3 
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Eteläinen alueyksikkö 
 
Vuosi 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Laskutuksen muutos- %   -24,8 -4,1 1,8 41,3 30,0 21,8 8,2 27,5 0,6 -11,4 -22,5 
Liiketulos- % 0,6 6,2 1,5 1,4 7,8 2,2 6,3 6,8 7,4 2,3 -0,1 1,0 
Laskutus/henkilöstö 
(1000€) 107,0 62,0   77,0 99,0 98,0 105106,0 128,0 121,0 117,0 129,0 87,0 
Takuutyökustannukset                         
 ‰/laskutus 2,2 2,8 1,7 2,1 1,5 1,0 1,9 1,0 2,4 2,4 3,3 2,3 
Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2004 
Liikevaihdon muutos- % -7,7 14,7 12,2 9,2 10,9 11,8 7,2 87,0 7,6 4,8 6,2   
Laskutus/henkilöstö (med.) 68,0 74,0 82,0 81,0 92,0 88,0 90,0 93,0 100,0 100,0 102,0   
Liiketulos- %       5,3 6,1 6,3 6,4 6,2 5,6 6,2 6,4   
Talotekniikka Oy 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2004 
Takuutyökustannukset               
 ‰/laskutus 1,0 3,4 3,3 2,8 1,0 0,8 2,5 1,8 1,8 1,3 2,0 2,3 
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Liite 7. Toimialan ja alueyksikköjen laskutus/henkilöstö 
 

1000 € 
Laskutus/henkilöstö. Toimialan laskutus on LVI ja 
sähköasennuksen kvartiilien keskiarvo 

 Toimiala Alueyksiköt 
Vuosi Q1 Q2 Q3 Etelä Koillinen Länsi Pohjoinen
1993 53 68 88 107 87 75 75 
1994 59 74 97 62 64 68 9 
1995 64 82 114     
1996 68 81 105 77 181 68 98 
1997 71 92 116 99 143 89 85 
1998 73 88 116 98 144 86 105 
1999 69 90 114 105 106 100 83 
2000 75 93 118 106 97 97 99 
2001 85 100 127 128 90 123 75 
2002 78 100 126 121 113 97 88 
2003 85 102 129 117 89 88 76 
2004    129 133 99 87 
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 Liite 8. Läntisen, Koillisen, Pohjoisen ja Eteläisen alueyksikön johdon 
kilpailevien arvojen profiilit vuosina 1993 - 2005 
 
 
 
Länsi 
 

Läntinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

Organisaation tehokkuus 1993/johdon näkemys

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
 
 

Läntinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

Organisaation tehokkuus 1994/johdon näkemys

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
 

Nykytila =  _________Tavoitetila = - - - - - -  
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Läntinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

Organisaation tehokkuus 10.6.2005/johdon näkemys

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koillinen 

 
 

Koillinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

SiToutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

Organisaation tehokkuus/johdon näkemys 1993/10
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Koillinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

SiToutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

Organisaation tehokkuus/johdon näkemys 1994/

 
 
 
 
 

Koillinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

Organisaation tehokkuus/johdon näkemys 2005/04
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Pohjoinen 
 
 
 

Pohjoinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

Organisaation tehokkuus 1994/johdon näkemys

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

 
 
 
 
 
 

Pohjoinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

Organisaation tehokkuus 1996/johdon näkemys

Sitoutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia
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Eteläinen 
 
 

Eteläinen toimipiste

3 2 1 0 -1 -2 -2 -1 0 1 2 3

SiToutuminen,
yhteishenki

Innovaatiot,
sopeutuvuus

Ulkoinen tuki,
resurssien hankinta

Tuottavuus,
aikaansaaminen

Suunta,
päämäärätietoisuus

Stabiilisuus,
valvonta

Dokumentointi,
Tiedon hallinta

Osallistuminen,
avoimuus

Klaani Adhokratia

RationaalisuusHierarkia

Organisaation tehokkuus/johdon näkemys 1993/10
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Liite 9. Läntisen, Koillisen, Pohjoisen ja Eteläisen seutukunnan 
rakentamien vuosina 1991 – 2005 
 
 
 
 
 
 

Läntinen seutukunta, 
kaikki rakennukset

liukuva vuosisumma

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*

m
ilj

. m
3

Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset Valmistuneet rakennukset

Lähde: Tilastokeskus

 

  



 168

Koillinen seutukunta, 
kaikki rakennukset

liukuva vuosisumma

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*

m
ilj

. m
3

Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset Valmistuneet rakennukset

Lähde: Tilastokeskus

 
 

Pohjoisen seutukunta, 
kaikki rakennukset

liukuva vuosisumma

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*

m
ilj

. m
3

Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset Valmistuneet rakennukset

Lähde: Tilastokeskus
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Eteläinen seutukunta 
kaikki rakennukset

liukuva vuosisumma

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*

m
ilj

. m
3

Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset Valmistuneet rakennukset

Lähde: Tilastokeskus
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