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Itseohjautuvuus on ollut paljon esillä niin Suomessa kuin maailmallakin, sillä se näh-
dään keinona vastata meneillään olevaan työn toimintalogiikan murrokseen, kiihtyvään 
digitalisoitumiseen sekä globalisoituvan maailman muutosnopeuteen. Itseohjautuvuutta 
on kuitenkin tutkittu suhteellisen vähän eikä sille ole akateemisesti verifioitua määritel-
mää. Lisäksi aiempi tutkimus on painottunut hyvin vahvasti itseohjautuvan toimintalo-
giikan organisaatiolle tuomiin hyötyihin. Tutkimustiedon lisäämiseksi tässä tutkimuk-
sessa kuvataan ja analysoidaan itseohjautuvuuden pulmallisuuksia tilanteessa, jossa 
organisaatio ei vielä ole itseohjautuva, mutta on päättänyt pyrkiä kohti itseohjautuvam-
paa toimintalogiikkaa.  
 
Kyseessä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jonka tutkimusmenetelmänä on 
käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tutkimuskohteena on case –organisaation 
työntekijä –henkilöstöryhmän edustajat, joiden näkemykset ja kokemukset itseohjautu-
vuudesta ovat toimineet tutkimuksen empiirisenä aineistona. Case –organisaatio ei ole 
vielä itseohjautuva, mutta on päättänyt pyrkiä kohti itseohjautuvaa toimintalogiikkaa. 
Tutkimusta on ohjannut ajatus useista todellisuuksista sekä ajatus niiden rakentumi-
sesta sosiaalisena konstruktiona. Tutkielman teoriaviitekehys rakentuu itseohjautuvuu-
den kirjallisuudessa toistuvista termeistä ja sen useiden määritelmien ulottuvuuksista 
sekä aiemmassa tutkimuksessa esiintyvistä ja toistuvista itseohjautuvuuden pulmalli-
suuksista. Tutkimuksen kontekstina toimii organisaation ”matka” kohti itseohjautuvuut-
ta.  
 
Itseohjautuvaan toimintalogiikkaan pyrittäessä pulmallisuuksia ilmenee jo pelkän kon-
septin epäselvyyden vuoksi. Itseohjautuvuutta ei osata määritellä, eikä ymmärretä mitä 
se voisi tarkoittaa omassa työssä tai miksi organisaatio on päättänyt pyrkiä sitä kohti. 
Epävarmuus aiheuttaa huolta ja pelkoa. Hierarkkiset rakenteet ovat juurtuneet toimin-
taan ja lisävastuita kartetaan kasvavan kuormituksen vuoksi. Oman lähiesimiehen rooli 
nähdään tärkeänä, eikä siitä haluta luopua. Hänen rooliin kuuluu muun muassa alais-
ten tiedon ja osaamisen varmistaminen sekä tavoitteiden ja päämäärien viestiminen. 
Tavoitteista ja päämääristä työntekijöillä oli pääasiassa hyvin pintapuolinen käsitys. 
 
Tutkimuksessa havaittiin, että iso osa pulmallisuuksista pyrittäessä kohti itseohjautu-
vuutta liittyvät itseohjautuvuuden vaativuuteen organisaation kannalta. Lisäksi tutki-
muksessa tunnistettiin yksilöiden radikaalistikin vaihtelevat valmiudet itseohjautuvuu-
den toteuttamiseen.  

 
 
 
Avainsanat: Itseohjautuvuus, organisaatiorakenne, vallan hajauttaminen, hierarkioiden 
pysyvyys 
 
Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin Originality Check –ohjelmalla. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Aiheen valinnan taustaa ja tutkimuskysymys 

Itseohjautuvuus ja itseorganisoituminen ovat olleet paljon esillä niin Suomessa kuin maailmalla. 

Siitä on kirjoitettu esimerkiksi New York Timesissa (Gelles, 2015), The Economistissa (2014) 

sekä management-alan julkaisuissa kuten Harvard Business Review’ssa (esim. Bernstein ym, 

2016; Hamel, 2011). Suomessa itseohjautuvuus on puhuttanut etenkin Frank Martelan ja Karo-

liina Jarenkon (2017) kirjan ”Itseohjautuvuus tulee, oletko valmis?” ilmestyttyä. Aihetta on käsi-

tellyt myös Miia Savaspuro (2019) teoksessaan ”Itseohjautuvuus tuli työpaikoille, mutta kukaan 

ei kertonut miten sellainen ollaan”, jonka tarkoituksena on selvittää suorasanaisesti laajalle ylei-

sölle itseohjautuvuutta. Itseohjautuvuus näkyy jopa 2016 voimaan astuneessa ala- ja yläkoulujen 

opetussuunnitelmassa, joka korostaa oppijan omaa aktiivisuutta oppimisessa. (Savaspuro, 2019, 

123.) Itseohjautuvuudesta on kuitenkin suhteellisen vähän akateemista tutkimustietoa (Lee & 

Edmondson, 2017; Meyer, Lu, Peng & Tsui, 2016; Salovaara & Bathurst, 2018), eikä itseohjau-

tuvuuden käsitteelle ole yhteisesti sovittua tai akateemisesti verifioitua määritelmää (Savaspuro, 

2019, 25).  Yhden yleisimmistä kuvauksista mukaan itseohjautuvuus voidaan nähdä yksilötasolla 

kykynä toimia oma-aloitteisesti ilman tarvetta ulkopuolelta saatuun ohjaukseen. Itseohjautuva 

yksilö tiedostaa päämääränsä ja pystyy sekä haluaa tavoitella sitä itsenäisesti. Puhuttaessa laa-

jemmalla tasolla, kuten ryhmä- tai organisaatiotasolla, voidaan käyttää termiä itseorganisoitumi-

nen. Tällaisessa organisaatiossa ryhmän rakenne ja toimintatavat muotoutuvat muuttuvien tar-

peiden ja tilanteiden mukaan, toisin kuin ylhäältä organisoitumisessa, jossa rakenteet ja hierarkia 

luodaan johdon toimesta. (Kostamo, 2017, 80.) 

 

Martela ja Jarenko (2017) esittävät perusteluita sille, miksi itseohjautuvuus on lyömässä läpi 

juuri nyt. Ensinnäkin vahvasti verkottuneessa globalisoituvassa maailmassa muutosnopeus on 

suuri ja menestyäkseen organisaation on kyettävä vastaamaan muuttuviin toimintaympäristöihin 

nopeasti. Toiseksi työn toimintalogiikka on murroksessa. Tulevaisuudessa tulee korostumaan 

työ, joka ei ole korvattavissa automatisaation keinoin. Tällaisia ovat muun muassa inhimillinen 

vuorovaikutus sekä luova asiantuntijuus, joka tarkoittaa kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja yh-

distellä asioita uudella tavalla. Kolmanneksi informaatioteknologian viime vuosikymmenten 

läpimurrot, jotka mahdollistavat nopean ja vaivattomamman tiedonkulun. (Martela & Jarenko, 

2017, 19-25.) Etenkin viimeisen puolivuosisadan aikana johtamisauktoriteetin rajoituksista on 
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tullut yhä ilmeisempiä. Johtamishierarkian voidaan nähdä toimivan tehokkaammin tasaisissa 

olosuhteissa, mutta yhä useammin vallitsevissa dynaamisissa olosuhteissa se kohtaa todellisia 

haasteita. Sen vajavaisuus huomataan erityisesti moderneissa organisaatioissa, kun ympäristön 

tai asiakkaiden tarpeet muuttuvat nopeasti ja organisaation työntekijöiden pitäisi pystyä vastaa-

maan nopeammin kuin johdon kontrolli ja raportointivaateet sallivat. Tämä voi johtaa menetet-

tyihin mahdollisuuksiin ja muihin epäonnistumisiin. (Lee & Edmondson, 2017, 36-37.) Perintei-

nen hierarkkinen malli ei siis tue vallitsevia trendejä, sillä se ei pysty vastaamaan nopeasti muut-

tuviin tarpeisiin jäykkien ja hitaiden hyväksyntäketjujensa vuoksi. Lisäksi usein päätöksiä teh-

dään käyttämättä suurinta osaa organisaatiossa olevasta ajankohtaisesta asiantuntemuksesta, joka 

sijaitsisi lähellä päivittäistä suorittavaa työtä. (Hamel, 2011.) Perinteisten hierarkkisten organi-

saatioiden muutos kohti itseohjautuvaa toimintamallia on merkittävä toimintalogiikan paradig-

mamuutos (Martela & Jarenko, 2017, 12). Itseohjautuvuutta pidetään nykyisin kilpailukyvyn 

lähteenä. Sen nähdään luovan suopeat olosuhteet ihmisten motivaatioon ja sitoutumiseen. Ja si-

toutuneet yksilöt, jotka käyttävät luovuuttaan tekevät työstä tehokkaampaa ja tuottavampaa, joka 

taas tekee yrityksestä muita samoilla markkinoilla toimivia toimijoita kilpailukykyisemmän. Tätä 

laadullista lisäarvoa yritys ei voi saavuttaa tehostamalla toimintaa määrällisesti eli lisäämässä 

esimerkiksi tuotantomäärää tai -nopeutta. (Salovaara 2018, 87-88.) 
 

Työn toimintalogiikan muuttuessa kohti tietotaloutta arvon luonnin lähteet muuttuvat perintei-

seen talouteen nähden. Tietotaloudessa arvoa pääasiassa luovat ideat ja asiantuntemus, kun taas 

perinteisessä taloudessa arvoa ovat luoneet tuotanto ja materiaalisten hyödykkeiden jakelu. 

(Blacker, Reed & Whitaker, 1993.) Tietotaloudessa johtajilla harvoin on täyttä asiantuntemusta, 

jota tarvittaisiin organisatorisen ongelman ratkaisuun. Näin ollen kaikkien organisaatiotasojen 

yksilöiden tietoa ja ideoita tarvitaan organisaation menestymiseen. Ylhäältä alas annetut vastauk-

set eivät tue menestystä. (Lee & Edmondson, 2017, 37.) Työntekijät ovat nykyään usein työnsä 

parhaita asiantuntijoita, jolloin valvonnasta ja käskyttävästä johtajuudesta harvoin on lainkaan 

hyötyä. Asiantuntevien yksilöiden motivoimisesta, tukemisesta ja ohjaamisesta on tullut johta-

juuden arkipäivää. (Juuti & Vuorela, 2002, 13.) Lisäksi yhä enemmän etenkin milleniaalien eli 

Y-sukupolven1 keskuudessa pidetään tärkeänä, että työstä saa henkilökohtaista tyydytystä (Ng, 

Schweitzer, & Lyons, 2010; De Hauw & De Vos, 2010; Rawlins, Indvik, &Johnson, 2008). Ai-

emmista sukupolvista poiketen, Y-sukupolvi ei enää koe työn olevan elämän tärkein sisältö. He 

                                                
1 Milleniaalit eli Y-sukupolvi on vuosina 1981-1995 syntyneiden ikäluokka (Stewart ym, 2017, 
46). 
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pitävät työssä tärkeänä työn merkityksellisyyttä, arvoja, ammatillisen kehittymisen mahdolli-

suuksia, työn mielekkyyttä sekä työn ja vapaa-ajan yhdistämisen helppoutta. (Järvensivu & Pii-

rainen, 2012, 86.) Monet heistä näkevät työn merkityksellisempänä kun heillä on suurempi vai-

kutusvalta siihen (Turco, 2016). He haluavat myös kehittää työyhteisöä sekä vaikuttaa työkult-

tuuriin, toimintatapoihin ja johtamiseen (Terjesen, Vinnicombe & Freeman, 2007, 517). Y-

sukupolvi arvostaa enemmän itsensä kehittämistä kuin työllä ansaittuja palkkioita (Pyöriä & Oja-

la, 2016, 31). Vahva hierarkkisuus ja johtamisauktoriteetti taas luo ja vahvistaa status eroja, jotka 

voivat tukahduttaa ihmisten kehittymisen ja kasvun tarpeita (Kegan 1998; McGregor, 1960). 

Grant, Gino & Hofmann (2011) esittävät, että kontrolloiva johtaminen voi helposti tukahduttaa 

oma-aloitteisten asiantuntijoiden motivaatiota ja tuloshakuisuutta. Näiden seikkojen huomioimi-

nen tulee olemaan yhä tärkeämpää, sillä Y-sukupolven osuus työvoimasta on kasvussa suurten 

ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle (Stewart ym, 2017, 46-51).  

  

Y-sukupolven lisäksi myös Z-sukupolven eli vuosina 1995-2010 syntyneiden osuus työvoimasta 

tulee kasvamaan. Tämä selittää erityisesti 2000-luvulla kasvanutta itseohjautuvuuden roolia työ-

elämässä. Salovaaran (2018) mukaan itseohjautuvuudesta on muodostunut työelämän tärkeä te-

kijä osittain juuri sukupolvien erojen vuoksi. Z-sukupolvi ovat vastuullisia ja huolissaan, mutta 

kuitenkin avarakatseisia. He haluavat vaikuttaa tulevaisuuteen, mutta pitävät perinteistä poliittis-

ta vaikuttamista korruptoituneena. Tästä syystä Z-sukupolvi pyrkii vaikuttamaan suoraan esi-

merkiksi yrittäjyyden, luovuuden ja verkostojen kautta. Ja kun peilataan näitä perineistä hierark-

kista organisoitumista vasten, huomataan liuta kriittisiä ongelmia. Näitä ovat muun muassa työn-

tekijöiden rajattu vapaus, itsenäisyys ja luovuus sekä heikko sitoutuminen ja motivaatio, työnte-

kijöiden vähäinen kannustaminen itsensä toteuttamiseen ja ideointiin sekä se, että muodollisen 

valta-asemaan pohjautuva johtaminen ei kunnioita ihmisen tarvetta olla oman elämänsä toimija.  

(Salovaara 2018, 159-162.) 

 

Kuten tämän luvun alussa on mainittu, itseohjautuvuuden akateeminen tutkimustieto on vielä 

hyvin rajallista (Lee & Edmondson, 2017; Meyer, Lu, Peng & Tsui, 2016; Salovaara & Bathurst, 

2018, Savaspuro, 2019). Lisäksi itseohjautuvuuden keskustelu on keskittynyt paljolti sen tuomiin 

hyötyihin ja etuihin (Martela & Jarenko, 2017). Tutkimustietoon pohjautuvaa itseohjautuvuuden 

kritiikkiä on kirjoitettu vielä varsin vähän. Aiempi tutkimus on kyllä tunnistanut asiaan liittyvän 

haasteita (kts. Neck & Houghton, 2006, Bathurst & Salovaara 2018; Desmaris, 2012; Martela & 

Jarenko, 2017; Salovaara, 2017; Lee & Edmondson, 2017), mutta ilmiön kokonaisvaltaisempi 
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ymmärtäminen vaatii syvällisempää haasteiden ja niiden taustojen avaamista. Tästä syystä itse-

ohjautuvuuden pulmallisuuksien tutkiminen on perusteltua ja tarkoituksenmukaista.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin kuvata ja analysoida itseohjautuvuuteen liitettäviä ongel-

mallisuuksia, niin sanottuja pimeitä puolia, organisaatiossa, joka on päättänyt pyrkiä kohti itse-

ohjautuvuutta. Tarkoituksena on tuoda esille asioita, jotka itseohjautuvuudessa ja siihen pyrkimi-

sessä voivat aiheuttaa huolia ja haasteita etenkin työntekijän näkökulmasta. Millaiset tekijät ra-

joittavat,  ja / tai voivat  rajoittaa työntekijätason itseohjautuvuuden toteutumista.  

 

Tutkimuskysymys: Mitä pulmallisuuksia itseohjautuvuuteen liittyy työntekijöiden näkökulmasta 

organisaatiossa, joka ei vielä ole itseohjautuva, mutta on päättänyt pyrkiä sitä kohti?  

 

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus empirian kautta selvittää, kattavatko teoriasta löydetyt toistuvat 

itseohjautuvuuden pimeät puolet kaikki empiriassa esiintyvät pulmallisuudet. Mitä nämä itseoh-

jautuvuuden pimeät puolet oikeastaan tarkoittavat, ja heikentävätkö ne itseohjautuvuuden uskot-

tavuutta, vai voiko itseohjautuvuus toteutua ja toimia ”harmoniassa” pimeiden puoliensa kanssa 

organisaatiossa, joka on päättänyt imperatiivisesti pyrkiä kohti itseohjautuvaa toimintalogiikkaa.  

1.2 Aiheen rajaus 

Tämä tutkimus on tehty osana MODe eli Minimalist Organizational Design –hanketta2, jonka 

tarkoituksena on vastata itseohjautuvuutta koskevan akateemisen tutkimustiedon puutteeseen 

sekä yritysten haasteisiin itseohjautuvamman toimintalogiikan omaksumisessa. Näihin pyritään 

vastaamaan tuottamalla uutta tutkimusta itseohjautuvuudesta organisaatiotasolla, käynnistämällä 

yritysten itseohjautuvuutta koskeva yhteisoppimisprosessi, kehittämällä uusia itseohjautuvuuden 

työkaluja ja tuotteita, sekä levittämällä uutta tietoa itseohjautuvuudesta, niin yksilö- kuin organi-

saatiotasolla, laajalti suomalaiseen yrityselämään. Hankkeen toimesta osoitettiin kohdeorganisaa-

tio, joka muodostaa ensimmäisen rajauksen tutkimukselle. Aineisto on kerätty yhdestä suuresta 

suomalaisesta julkisesta osakeyhtiöstä, joka pyrkii kohti itseohjautuvampaa organisaatiomallia. 

Kohdeorganisaation matka kohti itseohjautuvuutta on vielä hyvin alkutaipaleella.   

                                                
2  http://www.moderesearch.fi 
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Tutkimus keskittyy yksilöiden kokemuksiin itseohjautuvuudesta kohdeorganisaation työntekijä-

tasolla. Huomioon ei siis oteta asiantuntijoita, keskijohtoa eikä ylintä johtoa. Aiempaan tutki-

mukseen perustuen, itseohjautuvaa työskentelytapaa esiintyy yleisimmin asiantuntijatehtävissä 

(kts. Martela & Jarenko, 2017; Salovaara, 2017; Salovaara, 2018). Työntekijätason tehtävissä 

itseohjautuvuus on tyypillisesti ollut niukempaa, jolloin kyseisen henkilöstöryhmän itseohjautu-

vuuden tutkimuskin on ollut rajallisempaa. Tästä syystä tämä tutkimus keskittyy työntekijä -

henkilöstöryhmän kokemuksiin. Aihe on rajattu koskemaan yksilöiden huolia, pelkoja sekä mui-

ta negatiivissävytteisiä mielikuvia ja kokemuksia siirryttäessä kohti itseohjautuvampaa organi-

saatiomallia. Jotta näitä voitaisiin ymmärtää organisaation kontekstissa, on tutkielman kirjalli-

suusosiossa käsitelty itseohjautuvuutta yksilön näkökulman lisäksi myös organisaation näkökul-

masta. Tästä tutkimuksesta on jätetty pois autonomisten ja itseohjautuvien tiimien tutkimukset, 

sillä sen tarkoituksena ei ole tarkastella itseohjautuvuutta tiimien näkökulmasta. Näin ollen myös 

itseohjautuvuuden määrittelyssä on keskitytty niihin englanninkielisiin termeihin, jotka kuvaavat 

yksilön tai organisaation näkökulmaa, ja huomiotta on jätetty tiimien itseohjautuvuuteen liittyvät 

käsitteet, kuten ”self-managed teams”. Yksilön kokemuksista otetaan huomioon ainoastaan itse-

ohjautuvuuteen liittyvät kokemukset, ei esimerkiksi yleisesti organisaatiomuutokseen liittyviä 

huolia. Tästä syystä tässä tutkielmassa ei esitellä organisaatiomuutokseen liittyvää teoriaa. Tämä 

ei tarkoita, etteikö ymmärrettäisi muutokseen liittyvän aina huolia, pelkoja ja vastarintaa, oli 

muutos mikä tahansa.   

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus alkaa johdannolla, jossa esitellään aiheen valinnan taustaa ja johdatellaan lukijaa aihe-

piiriin. Johdanto perustelee tutkimuksen ajankohtaisuutta ja merkitystä. Lisäksi siinä esitetään 

tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymys, johon pyritään vastaamaan, aiheen rajaus sekä tutki-

muksen rakenne ja eteneminen. 

 

Toisessa luvussa tarkastellaan teoreettisia lähtökohtia ja esitetään kirjallisuuskatsaus aiheen ym-

päriltä. Aluksi luvussa määritellään itseohjautuvuutta ja esitetään erilaisia näkökulmia sen tarkas-

teluun. Itseohjautuvuuden käsitteen moninaisuuden ymmärtäminen on tärkeää, jotta voidaan kä-

sitellä ilmiön niin sanottuja pimeitä puolia. Toiseksi luku käsittelee perusteluita itseohjautuvuu-

delle ja pyrkii tuomaan esille sen etuja sekä positiivisena nähtyä puolta. Lopuksi kappaleessa  
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esitellään itseohjautuvuuden pimeitä puolia, jotka tässä tutkimuksessa tarkoittavat kirjallisuudes-

sa toistuvia itseohjautuvuuden oletettuja ja olemassa olevia negatiivisia puolia.  

 

Kolmas luku käsittelee tutkimuksen metodologiaa ja esittelee aineistoa. Luvussa perustellaan ja 

kuvataan ensin metodivalintaa ja sen jälkeen käydään läpi aineistonkeruuprosessia sekä haastat-

teluiden toteutusta. Lisäksi esitellään aineiston analyysimenetelmä ja perustellaan sen valintaa. 

Neljäs luku esittelee tutkimusaineiston ja käsittelee tutkimuksen tuloksia. Viides eli viimeinen 

luku toimii tutkimuksen yhteenvetona ja se sisältää pohdinnan, jossa vertaillaan tutkimuksen 

tuloksia aiheen teoriaviitekehykseen. Viides luku sisältää myös tutkimuksen luotettavuuden ar-

vioinnin ja jatkotutkimusmahdollisuuksia. 
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2 ITSEOHJAUTUVUUDESTA 

2.1 Itseohjautuvuuden määritelmiä  

Vaikka suomen kielessä käytämme yleisesti yhtä käsitettä, itseohjautuvuus, (esim. self-

determination/self-direction), ei käsite ole yksiselkoinen. Samankaltaisia ja itseohjautuvuuden 

ilmiötä selittäviä käsitteitä on lukuisia. Näitä ovat esimerkiksi autonomia (autonomy), itsensä 

johtaminen (self management/self-leadership) ja työntekijöiden valtuuttaminen (empowerment). 

Deci, Connell ja Ryan (1989, 580) ovat todenneet lyhyesti itseohjautuvuuden tarkoittavan koke-

musta oman toiminnan valinnan vapaudesta. Martela ja Jarenko (2017) taas tiivistävät, että itse-

ohjautuvuus on ihmisen kyky toimia omaehtoisesti ilman ulkopuolista kontrollia. He ovat myös 

erottaneet toisistaan itseohjautuvuuden ja itseorganisoitumisen (esim. self-organizing) käsitteet. 

Itseohjautuvuus voidaan nähdä yksilön ominaisuutena kun taas itseorganisoituminen ryhmän 

ominaisuutena. (Martela & Jarenko, 2017, 12.) 

 

 

 Taulukko 1.Itseohjautuvuuteen liitettäviä englanninkielisiä termejä 

Termi Sisältö 

Self-determination (theory) Itsemääräämisteoria. Itseohjautuvuuteen liittyy suurempi sisäinen 
motivaatio. 

Self-direction Itseohjautuvuus on itsensä johtamisen harjoittelun tulos. 

Self-management/ 
self-leadership 

Itsensä johtaminen. Viittaa kokonaisvaltaiseen itsensä vaikutta-
miseen. Yksilön kyky johtaa ja organisoida elämäänsä. 

Self-influence Itseensä vaikuttaminen. Työntää yksilöä suoriutumaan vähem-
mänkin motivoivista tehtävistä. 

Empowerment Mahdollisuus vaikutusvaltaan. Vastuun ja vallan siirtämistä ja 
jakamista 

Self-organizing Itseorganisoituminen. Ryhmän ominaisuus ja organisoitumisen 
tapaa, jossa ylhäältä tulevat valmiit rakenteet minimoidaan 

 Self-managing organization Itseohjautuva organisaatio. Valta on hajautettu radikaalisti läpi 
koko organisaation. 
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Edward Deci ja Richard Ryan (1958, 2000; 2017) ovat kirjoittaneet yksilön itseohjautuvuuteen 

liittyvästä itseohjautuvuusteoriasta (self-determination theory, SDT), joka voidaan suomentaa 

myös itsemääräämis- tai itsemääräytymisteoriaksi. Teorian mukaan ihminen on aktiivinen toimi-

ja, joka pykii toteuttamaan itseään ja valitsemiaan päämääriä. Se käsittelee ihmisen psykologisia 

perustarpeita ja motivaatiota sekä niiden välistä suhdetta. Itseohjautuvuusteorian ydinajatus on, 

että itseohjautuvuuteen liittyy tavallisesti suurempi sisäinen motivaatio esimerkiksi koskien työ-

tä. (Deci & Ryan 2000.)  

 
Williamsin (1997, 140) mukaan itseohjautuvuus (self-direction) on itsensä johtamisen harjoitte-

lua seuraava ihmisen käyttäytymisessä ilmenevä tulos, eli niin sanotusti itse ohjattua oppimista. 

Itsensä johtaminen (self-management/self-leadership) puolestaan viittaa kokonaisvaltaiseen it-

seensä vaikuttamiseen (self-influence), joka ”työntää” yksilöä itseään suoriutumaan luonnostaan 

motivoivien asioiden lisäksi myös niistä, jotka yksinkertaisesti vain pitää saada tehtyä, vaikka ne 

eivät olisikaan luonnostaan motivoivia (Manz, 1986, 589). Neck ja Manz (1996, 445) määrittele-

vät itsensä johtamisen yksilön kyvyksi johtaa ja organisoida omaa elämäänsä sekä työtään. 

 

Liden ja Tewkabury (1996) määrittelevät itseohjautuvuuden (empowerment) työntekijällä olevan 

kontrollin määräksi verrattuna muodollisen johtajan käyttämään kontrolliin ja valtaan, kun teh-

dään päätöksiä työasioista. Itseohjautuvuuden määrä ei heidän mukaansa ole vakio, vaan se voi 

vaihdella monilla eri tasoilla.  He näkevät, että itseohjautuvuuden ydin on mahdollisuus vaiku-

tusvaltaan ja sen kautta merkittävien päätöksien tekemiseen. (Liden & Tewkabury 1996, 387, 

392).  

 
Clutterbuck (1994) on koonnut itseohjautuvuudelle (empowerment) useampia määritelmiä. Hä-

nen mukaansa se voi olla vallan jakamista uusin tavoin niille, jotka tarvitsevat sitä eniten, saa-

dakseen työnsä tehtyä. Eli itseohjautuvuus voi olla vastuun, vallan, resurssien ja oikeuksien siir-

tämistä tehtävän vaatimalle tasolle organisaatiossa. Se voi myös olla päätöksenteon vastuun de-

legointia niin alas kuin mahdollista, vallan siirtämistä johdolta työntekijöille hallitusti tai sellais-

ten olosuhteiden luomista, joissa ihmiset voivat hyödyntää osaamistaan mahdollisimman laajasti 

tavoiteltaessa yhteistä päämäärää. Hän on myös nostanut esille kolme asiaa, mitä itseohjautuvuus 

ei ole. Ensinnäkin itseohjautuvuus ei ole ainoastaan delegointia, sillä delegointi on lähtöisin joh-

tajasta, kun taas toimiessaan itseohjautuvuus on lähtöisin jokaisesta työntekijästä itsestään. Toi-

seksi itseohjautuvuus ei ole vain vastuuta ja sen ”työntämistä” organisaatiossa alaspäin, sillä 

kaikki työntekijät eivät kykene ottamaan määräänsä enempää vastuuta. Ja kolmanneksi itseoh-
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jautuvuus ei ole pelkästään toimenpide kulujen vähentämiseksi, vaan sen tarkoituksena on myös 

kehittää organisaation toimintaa. (Clutterbuck, 1995, 13, 18-19.)  

 

Kuten aiemmin mainittu Martela ja Jarenko (2017) erottavat itseohjautuvuudesta itseorganisoi-

tumisen (self-organizing). Tällä tarkoitetaan ryhmän ominaisuutta ja organisoitumisen tapaa, 

jossa ylhäältä tulevat valmiit rakenteet minimoidaan. Organisaatiosta puuttuu esimerkiksi ennalta 

määrätyt komentoketjut, kiinteät roolit ja jäykät hierarkiat. Tarpeiden muuttuessa myös työnteki-

jät organisoituvat ja muotoutuvat keskenään uudelleen jatkuvasti. Tiimit muodostuvat suoriutu-

misen kannalta merkityksellisesti. He esittävät, että luottamus, vapaus ja yhteinen ymmärrys 

asioista luovat pohjan ryhmän itseohjautuvuudelle. (Martela & Jarenko, 2017, 12, 21.) Organi-

saation itseohjautuvuuden tarkoituksena on mahdollistaa nopea ja joustava reagoiminen, joka 

vaatii ”tilanteelle antautumista”. Tämä tarkoittaa, että ihmisille tulee antaa mahdollisuus toteut-

taa itseään ja reagoida ilman, että kukaan yksittäinen taho päättäisi, mitä organisaation pitää teh-

dä. (Salovaara, 2017, 71.) 

 

Lee ja Edmondson (2017, 39) puolestaan puhuvat itseohjautuvista organisaatioista (self-

managing organizations), joissa pyritään tietoisesti vähentämään hierarkioita. He erottavat kaksi 

eri menettelytapaa hierarkian vähentämiseen; radikaali (radical) ja vähittäinen (incremental). 

Saavuttaakseen itseohjautuvan organisaation määritelmän, tulee organisaation Leen ja Edmond-

sonin (2017) mukaan käyttää radikaalia menettelytapaa eli hajauttaa valtaa radikaalilla tavalla 

läpi koko organisaation formaalisti ja systemaattisesti, pienten vähittäisten toimenpiteiden sijaan.  

(Lee & Edmondson, 2017, 45-46.) 

 

Tässä tutkielmassa määritellään itseohjautuvuus jakamalla se ensin yksilötason ja organisaatiota-

son itseohjautuvuuteen. Tähän päädyttiin siitä syystä, että organisaatiossa on oltava näiden 

kummankin tason piirteitä, jotta itseohjautuvuus voisi toteutua. Kirjallisuudessa esiintyy näiden 

kummankin tason määritelmiä, ja suhteellisen selkeä jako näiden kahden tason käsitteissä, minkä 

vuoksi nähtiin tarpeellisena käsitellä itseohjautuvuutta kokonaisvaltaisemmin ja ottaa mukaan 

nämä molemmat tasot.  Näitä tasoja käsitellään ja määritellään tarkemmin seuraavassa alaluvus-

sa.   
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2.2 Näkökulmia itseohjautuvuuteen 

 
 Taulukko 2. Näkökulmia itseohjautuvuuteen 

2.2.1 Yksilön näkökulma 

Puhuttaessa itseohjautuvuudesta ja yksilöstä, viitataan useimmiten aiemminkin tutkielmassa 

esiintyneeseen Decin ja Ryanin (1985; 2000; 2017) itseohjautuvuusteoriaan (self-determination 

theory, SDT). Se on behavioristiseen psykologiaan perustuva teoria, jonka keskiössä on ihmisen 

motivaatio, hyvinvointi ja psykologiset perustarpeet. Sitä on käytetty jo vuosikaudet selittämään 

motivaation linkittymistä suoriutumiseen ja hyvinvointiin organisaatioissa. Sen mukaan ihmisel-

lä on perustarpeita, joiden täyttymisellä on vaikutus sisäiseen motivaatioon. Kyseisen teorian 

mukaan ihminen alkaa motivoitua itse saadessaan positiivista vahvistusta omasta kyvykkyydes-

tään, autonomisuudestaan ja kuulumisestaan yhteisöön. Tarve tuntea kyvykkyyttä nähdään tar-

peena tuntea itsensä tehokkaaksi ja todelliseksi asiantuntijaksi. Autonomisuuden tarve viittaa 

yksilön haluun kontrolloida omaa tekemistään ja kokemistaan. Sisäistä kontrollia voidaankin 

pitää yhtenä itseohjautuvan työskentelyn perustana. Ihminen haluaa tuntea sosiaalista yhteyttä 

muiden yhteisön jäsenten kanssa, joka muodostaa tämän teorian mukaan kolmannen perustar-

peen. Edellä mainittujen tarpeiden toteutuessa, yksilön motivaatiosta tulee luontaista ja ihminen 

Näkökulma Sisältö 

1. Yksilön näkökulma 
Yksilöllä on kykyä toimia ilman ulkopuolisen kontrollin 
tarvetta, valmiuksia ja halua ottaa vastuuta sekä itsensä 
johtamisen taitoja. 

2. Organisaation näkökulma	

Organisaatiossa mahdollisimman vähän ylhäältä tulevia 
valmiita rakenteita ja valtaa on hajautettu radikaalisti. 
Organisaation rakennetta on mahdollista muuttaa ja yk-
silöille annetaan mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työs-
kentelyynsä. 

  
3. Itseohjautuvuuden johtaminen 

Johtajuuden jakaminen ja varsinaisten johtajaroolien 
poistuminen. Esimiehet työn mahdollistajia ja tehtävänä 
kertoa miten tehdään, ei mitä tehdään.   
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toimii työssään innokkaasti ja määrätietoisesti sekä ottaa helpommin vastuuta. (Deci, Olafsen & 

Ryan, 2017.)  

 

Motivaatio onkin yksi itseohjautuvuuden toteutumisen edellytyksistä. Martelan ja Jarenkon 

(2017) mukaan itseohjautuvuus edellyttää henkilöltä seuraavia asioita; Hänen tulee olla itse mo-

tivoitunut eli halukas pysymään liikkeessä ilman pakottamista, hänellä tulee olla päämäärä eli 

ymmärrys tavoitteistaan sekä riittävä osaaminen päämäärän tavoitteluun. Mikäli henkilöltä puut-

tuu taidot, tarvitsee hän niin paljon tukea, ettei itseohjautuvuus voi toteutua. Tässä yhteydessä 

taidoilla tarkoitetaan varsinaisten teknisten taitojen lisäksi itsensä johtamisen kykyä, joka sisältää 

muun muassa ajanhallintaa, priorisointia, resurssien hallintaa ja tehtävien asetantaa. Itseohjautu-

va työntekijä ei enää perinteiseen tapaan ulkoista edellä mainittuja esimiehelleen. (Martela & 

Jarenko, 2017, 12-13.) Itseohjautuvassa systeemissä yksilön tulee ottaa vastuuta myös omasta 

roolistaan ja pyrkiä muokkaamaan sitä eri sidosryhmien tarpeiden mukaan. Itseohjautuvassa sys-

teemissä yksilöllä nimittäin on tavallisesti monta todella spesifioitua roolia, joita työntekijät itse 

muodostavat ja muokkaavat vastatakseen organisaation ja yksilöiden sekä markkinoiden muuttu-

viin tarpeisiin nähden. Kun taas perinteisissä organisaatioissa jokaisella työntekijällä on laveasti 

määritelty rooli ja ihmisten on usein hankalaa vaihtaa työtehtäviä. Itseohjautuvuus antaa yksilöil-

le mahdollisuuden päästä sellaisiin työtehtäviin, jotka motivoivat ja joissa he pääsevät hyödyn-

tämään juuri omaa osaamistaan. He saavat tilaa kasvaa tehtäviinsä ja käsitys omasta edistymises-

tä sekä oman työn merkityksestä paranee. (Bernstein ym, 2016, 40-41.) 
 

Yksilön näkökulmasta itseohjautuvaan työskentelytyyliin liitetään myös kognitiivisia käyttäyty-

miseen vaikuttavia strategioita, joilla on merkitystä yksilön tehokkuudelle. Vahvasti autonomi-

seen tapaan työskennellä liitetään luovuus ja innovointi, työhön sitoutuminen ja vahva luottamus 

työnantajaan, itsenäinen työote sekä motivaatio ja usko omiin tietotaitoihin. (Neck & Houghton, 

2006, 271; 283-285; Oldham ym, 2005, 154.) Itsensä johtamiseen ja näin ollen yksilön itseohjau-

tuvuuteen vaikuttaa osaltaan persoonallisuustekijät, mutta sitä voidaan myös harjoitella ja oppia. 

(Neck Houghton, 2006, 283). Williams (1997, 148) yhdistää vahvempaan itsensä johtamiseen 

seuraavia piirteitä: ulospäin suuntautuneisuus, itseensä vaikuttaminen, sisäinen kontrolli, tunnol-

lisuus sekä itsensä tarkkailu. Hän näkee ulospäin suuntautuneet persoonat itsevarmoina, seuralli-

sina, optimistisina ja innostuneina. Lisäksi itsesäätelyn on todettu korreloivan positiivisesti ulos-

päin suuntautuneisuuden kanssa ja täten lisäävän itsensä johtamisen kykyä. (Williams 1997, 145-

148.)   
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Itseohjautuvuus luo uusia mahdollisuuksia, mutta myös uusia vaatimuksia. Esimerkiksi yksilöltä 

se edellyttää lisää elämänhallintataitoja, sillä kukaan muu ei johda ja kontrolloi, vaan yksilön on 

kyettävä johtamaan itse itseään. (Martela & Jarenko 2017, 318-319.) Itseohjautuvan yksilön tu-

lee tiedostaa päämääränsä, mitä kohti hän johtaa itseään (Kostamo 2017, 80; Deci & Ryan, 

2000). Savaspuron (2019) mukaan epäselvän organisoitumisen, päätäntävallan ja työtehtävien 

sokkelossa suoriutumiseen työntekijällä tulee olla hyvä itsetuntemus ja –luottamus, oma-

aloitteisuutta, päämäärätietoisuutta sekä kykyä tehdä itse päätöksiä, kantaa vastuuta, delegoida ja 

priorisoida. (Savaspuro, 2019, 41.) Jokaiselta odotetaan kokonaisuuden hahmotuskykyä ja sys-

teemi ajattelua, prosessien, rakenteiden ja toimintatapojen hakiessa yhä toimivampia muotoja 

(Martela & Jarenko, 2017, 312-313). Lisäksi yksilöillä tulee olla ihmissuhde- ja organisoitumis-

taitoja, joustavuutta ja kykyä toimia yhdessä muiden jäsenten kanssa, sillä itseohjautuvan organi-

saation voidaan nähdä toimivan tiimeinä, jotka vastaavat itse toiminnastaan ja tavoitteiden saa-

vuttamisesta, tähtäimessään organisaation yhteinen päämäärä. Tiimin jäsenet ovat riippuvaisia 

toisistaan ja heidän on aiemmin mainitun vastuun ottamisen lisäksi myös kyettävä jakamaan vas-

tuita. (Spiik 2004, 137-139;  Salovaara, 2017, 53; Otala & Mäki, 2017, 276-277.) Jäsenten on 

myös ymmärrettävä, että jatkuva kehittäminen on osa jokaisen työnkuvaa ja arkea, niin tiimi- 

kuin organisaatiotasolla. (Martela & Jarenko 2017, 27) 

 

Tässä tutkielmassa yksilötason itseohjautuvuus määritellään yksilön kyvyksi toimia omaehtoi-

sesti ilman ulkopuolisen kontrollin tarvetta. Yksilöllä tulee olla myös itsensä johtamisen taitoja, 

sekä halua että valmiuksia ottaa vastuuta ja työskennellä itsenäisesti kohti hyvin ymmärrettyjä 

yhteisiä päämääriä. Tämä määritelmä pyrkii kokoamaan yhteen tässä alaluvussa aiemmin esitel-

tyjä määritelmiä. 

2.2.2 Organisaation näkökulma 

Ei ole itsestäänselvyys, että itseohjautuvat yksilöt muodostaisivat hyvän ja toimivan yhteisön tai 

organisaation. Itseohjautuvat yksilöt ovat useimmiten intohimoisia ja työskentelevät omassa 

”kuplassaan” eivätkä välttämättä ole halukkaita joustamaan muiden suuntaan. Omassa ”kuplas-

sa” työskentely ja joustamattomuus puolestaan aiheuttavat helposti ristiriitoja. Organisaatiomalli 

ohjaa ihmisten toimintaa ja saa heidät viemään asioita tietyillä tavoilla eteenpäin. (Salovaara, 

2017, 69-70.) Ihmiset tarvitsevat tukea fokusoimiseen ja työnsä synkronoimiseen. Itseohjautu-

vassa organisaatiossa hierarkkiset rakenteet korvataan toiminnallisilla rakenteilla, jotka tarjoavat 

tukea organisoitumiseen, tavoitteiden asettamiseen ja määrittelemiseen sekä vastuiden jakami-
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seen. (Martela & Jarenko, 2017, 320.) Itseohjautuvat organisaatiot erottaa johtamishierarkioista 

johtajan ja alaisen välisen hierarkkisen raportointi suhteen puuttuminen. Tämä raportointi voi-

daan nähdä yhtenä tärkeimpänä johtamishierarkian rakennuspalikkana ja kontrollin luojana. Itse-

ohjautuvissa organisaatioissa kaikilla työntekijöillä on tietyt päätösoikeudet, joita ei voida syr-

jäyttää vain koska joku on nimellisesti pomo. (Lee & Edmondson, 2017, 39.) 

 

Lee ja Edmondson (2017) erottavat artikkelissaan kaksi eri menettelytapaa hierarkian vähentä-

miseen organisaatioissa; radikaali (radical) ja vähittäinen (incremental). He osoittavat, että val-

taosa tutkimuksesta on keskittynyt katsomaan vähittäistä tapaa eli voimaannuttavia johtamiskäy-

täntöjä olemassa olevien rakenteiden puitteissa tai itseohjautuvia tiimejä, jotka ovat osa perintei-

sempää hierarkkista organisaatiota. Suurin osa organisaatioista ei siis pyri kohti kokonaisvaltai-

sesti itseohjautuvaa organisaatioita vaan jää toteuttamaan hierarkioiden vähentämistä vain vähit-

täisellä tavalla. Heidän mukaan radikaalit menettelytavat eroavat vähittäisissä ensinnäkin siinä 

kuinka paljon valtaa hajautetaan. Mikäli hierarkkinen raportointisuhde johtajan ja alaisen välillä 

eliminoidaan, voidaan puhua radikaalista tavasta. Näissä annetaan yksilöille täysi autonomia ja 

valta toteuttaa työtään ilman johtajan hyväksyntää tai ohjausta. Toiseksi radikaali- ja vähittäinen 

menettelytapa eroavat toisistaan vallan hajauttamisen laajuudessa. Radikaalissa tavassa valtaa 

hajautetaan läpi koko organisaation. Kolmas ero on muutoksen voimakkuus, radikaalissa menet-

telytavassa valtaa hajautetaan formaalisti ja systemaattisesti. Radikaalilla tavalla vähemmän hie-

rarkkiseksi organisoituvia organisaatioita voidaan kutsua itseohjautuviksi organisaatioiksi (self-

managing organizations) heidän mukaansa kahdesta syystä: 1. raportointisuhteen eliminointi 

johtajan ja alaisen väliltä johtaa siihen, että yksilöiden ja tiimien on ”pärjättävä keskenään” ja 2. 

radikaalisti hajauttaneet organisaatiot toimivat (saavuttavat työn) jatkuvan dynaamisen muutok-

sen avulla ennemmin kuin muodostamalla staattisen toimintamallin. (Lee & Edmondson, 2017, 

45-46.)  

 

Leen ja Edmondsonin (2017, 46) mukaan siis itseohjautuvien organisaatioiden ydin elementti on 

tyypillisesti johtajille annetun vallan radikaali hajauttaminen, jolla tarkoitetaan radikaalia vallan 

siirtämistä ”ei-johdollisiin” rooleihin ja johtajalle raportoinnin velvollisuuden poistamista. Jaet-

taessa valtaa monille ympäri organisaation, ihmisistä ei tarvitse tulla muodollisesti ajateltuja joh-

tajia vaan epävirallisia arjen johtajia. He ottavat vastuuta ja edistävät toimia, jotka kerran olivat 

yksinomaan vain ylemmän portaan oikeuksia. (Salovaara & Bathurst, 2018, 182.) Virallisen joh-

tajaroolin eliminointi ei tarkoita etteikö itseohjautuvassa organisaatiossa olisi lainkaan esimies-

työn kaltaista työtä. Yhtälailla resurssien kohdentaminen, palautteen antaminen, edistymisen 
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seuranta ja tehtävien suunnittelu ovat tärkeä osa tehokkuutta. Itseohjautuvassa organisaatiossa 

nämä valtuudet jaetaan yksilöille niin etteivät ne ole pysyviä, rajattuja tai vakiintuneita hierarki-

an arvoasteikoilla.  (Lee & Edmondson, 2017, 46.) Jaetussa johtajuudessa ei ole kyse siitä, että 

työntekijät saisivat aina oman tahtonsa läpi, vaan siitä, että pystytään välillä sopeutumaan myös 

muiden tahtoon ja mukautumaan heidän mielenkiintoihin. Yhteistyö on siis organisoitava alusta 

alkaen hyvin tai sen ongelmien korjaamiseen voi mennä tuhottomasti aikaa ja energiaa. (Salo-

vaara 2017, 70.) Jokaisella työntekijällä on oltava selkeästi tiedossa oman työn vaikutukset koko 

yrityksen tavoitteisiin (Martela & Jarenko, 2017, 22). 

 

Valtaa ja valtuuksia ei kuitenkaan ole mahdollista jakaa vain epävirallisten järjestelyiden tai 

työntekijöiden auktorisointia tukevan kulttuurin kautta. Tähän tarvitaan itseohjautuvassakin or-

ganisaatiossa formaali systeemi, joka kodifioi vallan hajauttamisen selkeiden sääntöjen ja peri-

aatteiden avulla. Tällainen systeemi on tärkeä koska johtamishierarkia on dominoiva ja vakiintu-

nut organisoitumisen muoto, jota ei voi yksinkertaisesti muuttaa vain ilmoittamalla sen olevan 

poissa. Formalisointi voi pienentää hierarkkiseen organisoitumisen malliin palaamisen riskiä, 

mutta alituinen poikkeaminen formalisoiduista säännöistä helposti laukaisee kriisin systeemin 

pätevyydestä. Tärkeää on, että vallan hajauttaminen tapahtuu koko organisaation laajuisesti ja 

nämä formaalit säännöt koskevat jokaista, etulinjan työntekijöistä keski- ja ylempään johtoon. 

Kun itseohjautuvat organisaatiot yleistyvät ja toiminnan edellyttämät periaatteet ja käytännöt 

juurtuvat organisoitumisen maailmaan, voi kodifioinnin tarve laskea. (Lee & Edmondson, 2017, 

48-49.) Organisaation kehittämiseen kohti itseohjautuvuutta, tai ylipäänsä, ei ole yhtä kaikkiin 

tapauksiin toimivaa mallia (Salovaara 2018, 181). Organisaatioiden on itse löydettävä omat ky-

seistä organisaatiota palelevat tapansa ja paikkansa lisätä itseohjautuvuutta (Savaspuro, 2019, 

51).  

 

Tässä tutkielmassa organisaatiotason itseohjautuvuudella tarkoitetaan organisoitumisen tapaa, 

jossa ei ole tai on mahdollisimman vähän ylhäältä tulevia valmiita rakenteita sekä komento- tai 

raportointiketjuja. Organisaation rakenne pystyy muuttumaan tarpeiden mukaan ja valtaa on ha-

jautettu radikaalisti kaikille työntekijöille läpi koko organisaation. Yksilöille annetaan mahdolli-

suuksia vaikuttaa omaan työskentelyynsä ja perinteisiä kiinteitä johtajarooleja ei välttämättä ole 

lainkaan. Määritelmän pyrkimyksenä on koota yhteen aiemmin tässä alaluvussa ilmenneitä mää-

ritelmiä. 
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2.2.3 Itseohjautuvuuden johtaminen 

Lalouxin (2014, 41) mukaan organisaation johtamisen tapa määrittelee pitkälti sen toimintaa eli 

ennen kuin organisaatioita voidaan kehittää, on varmistettava, että myös johtamista kehitetään 

haluttuun suuntaan. Itseorganisoitumisen (self-organizing) tukeminen vaatii johtajuuskäsitysten 

muutosta ja usein täyskäännöstä johtajuustoiminnoissa, sekä nimettyjen johtajien kohdalla että 

koko organisaation ymmärryksessä siitä, mistä johtajuus muodostuu (Salovaara & Bathurst, 

2018, 182). Itseohjautuvan organisaation johtaminen vaatii aivan erilaisia taitoja ja asenteita kuin 

perinteisen organisaation (Martela & Jarenko, 2017, 314-315). Jokainen organisaatio vaatii joh-

tamista ja tavallisesti organisaatioissa esiintyykin johdon toimesta jonkinlaista kontrollointia. 

Muun muassa, asema, palkkiot, karisma ja työkokemus ovat tekijöitä, joilla voidaan kontrolloida 

yksilöä. Näitä samoja tekijöitä voidaan käyttää myös itseohjautuvuuden tukemisen välineinä. 

Esimerkiksi erilaiset palkkiot ja etenkin positiivinen palaute ovat hyviä välineitä yksilön moti-

voimiseen, joka on tärkeä osa itseohjautuvuutta. Motivoinnin voidaankin nähdä olevan tehok-

kaampaa itseohjautuvaa toimintaa tukevassa ympäristössä kuin kontrolloivassa kontekstissa (Vii-

tala, 2013; Deci & Ryan, 1987.) 

 

Salovaara ja Bathurst (2018) tarkastelevat kolmea organisaatioita ja Mary Parker Follettin ajatus-

ta siitä, että organisaation etsiessä ratkaisuja haasteisiinsa, jokaisen kokemus on tärkeää. Yritys 

kohtaa päivittäisissä normeissa suunnattoman määrän ongelmia, eikä yksittäisellä johtajalla ole 

riittävää tietotaitoa löytää niihin ratkaisuja, saati panna ratkaisuja alulle yksin.. Lisäksi johtajuus 

toiminnot (leadership practices) voivat joko estää tai lisätä organisaation jäsenten osallistumista 

kollektiiviseen johtajuuteen. Follett puhuu yhteisen horisontaalisesti jaetun kanssa-vallan (po-

wer-with) konseptista, jossa kaikki jäsenet aktiivisesti osallistuvat organisaation toimintaan ja 

aidosti tuntevat olevansa siitä vastuussa ja ”with” –prepositiolla hän viittaa linkkiin useiden toi-

mijoiden välillä. (Salovaara & Bathurst, 2018, 194.)  

 

Itseohjautuvuus kontekstissa Salovaara (2018, 22) ehdottaa, että puhuttaisiin monikollisesta joh-

tajuudesta (leadership) eikä yksittäisistä johtajista (leader, manager). Monikollisessa johtajuu-

dessa ei juurikaan ole pysyviä johtaja-alainen suhteita tai kyseisiin suhteisiin liitettyjä valta-

asetelmia. Valitettavan usein sanasta johtajuus ihmisille tulee kuitenkin mieleen johtaja. Johta-

juutta voi olla ryhmässä myös ilman johtajaa. Itseohjautuvissa toimintalogiikan malleissa tarvi-

taan siis enemmän monikollista johtajuutta kuin yksittäisiä johtaja hahmoja. Ja kun johtajuus on 

kaiken tekemisen summa, johtajuutta on lopulta kokonaisuudessa enemmän. Mutta toisaalta itse-



21 

1 

ohjautuvuus tarvitsee myös rakenteita, käytänteitä, kulttuuria ja systeemejä taustalleen. Tällaisia 

ovat käytännössä yhteisesti määritellyt tavoitteet, avoin talouden seuranta, vallan käytön ja yhtei-

sen päätöksenteon opettelu, organisaation toiminnan kokeminen merkitykselliseksi, johdon mää-

räysvallan väheneminen sekä tiimin mahdollisuus vaikuttaa jäseniinsä ja tapoihin edetä kohti 

tavoitteita. (Salovaara 2018, 22-23; 90-91.) Savaspuro (2019) kirjoittaakin, että paras keino vält-

tää itseohjautuvuuden lisäämä liiallinen kuormitus ja kaaos organisaatiossa, on asettaa erittäin 

selvät tavoitteet.  

 

Kollektiivinen johtajuus ei ole mikään uusi asia, vaan ihmisyhteisöt ovat kautta aikojen ohjautu-

neet yhteisöllisesti tai ympäristöstään. Monikollinen johtajuus luottaa, että ihminen haluaa itse 

olla toimija eikä vain byrokratian palanen tai yksi ratas koneistossa. Perinteisessä byrokraattises-

sa johtajuudessa käskyt tulevat ”ulkoa” johtajilta, monikollisessa johtajuudessa puolestaan usko-

taan, että ihmiset haluavat itse osallistua työtään koskevaan päätöksentekoon. Vallan horisontaa-

lisen jakamisen myötä muodollinen johtajuus vähenee ja muuttaa muotoaan aiemmin mainituksi 

kanssa-vallaksi eli johtajuuden ”kokonaismäärä” säilyy samana. Mentäessä kohti itseohjautu-

vuutta on monikollisen johtajuuden oltava ”puhtaampaa” eli jäsenet itse yhdessä uudelleenmää-

rittävät organisaation tarkoituksen, tavoitteet ja toimintatavat.  (Salovaara 2018, 29; 36-37.) 

 

Salovaara (2018) esittelee teoksessaan Jean-Louis Denisin, Ann Langelyn ja Viviane Sergin 

(2012) neljä monikollisen johtajuuden mallia. Yhteistä näillä malleilla on yksittäisen johtajan 

korvaaminen monien johtajien yhteisvaikutuksella. Ensimmäinen malleista on jaettu johtajuus, 

jossa perinteisen johtajaroolin tehtävät jaetaan tiimin jäsenille ja tiimin jäsenet ohjaavat tiimityö-

tä ja toisiaan. Tiimin tehokkuuden nähdään kasvavan jaettujen johtajuuskäytänteiden myötä. 

Jaetun johtajuuden syntyä edistää työn itsenäisyys ja kompleksisuu sekä tarve sitoutumiseen. 

Toinen malleista on yhdistetty johtajuus. Tässä mallissa johtajuusroolia hoitaa pari, kolmikko tai 

vastaava muutaman hengen ryhmä, joiden osaaminen on erilaista ja toisiaan täydentävää. Erityi-

sen tärkeää on heidän keskinäinen luottamus ja viestintä sekä asioista yhdessä sopiminen. Lisäksi 

toiminnan läpinäkyvyyden varmistamiseksi tietojärjestelmien tulisi olla avoimia. Mallia voidaan 

pitää hauraana ja muutosalttiina, sillä muut jäsenet arvioivat johtajaryhmän toimintaa. Kolmas 

malli, ketjutettu johtajuus, kierrättää johtajuutta eli kukin toimii tietyssä roolissa sovitun ajan. 

Näin johtajuus levittäytyy organisaation sisäisten rajojen yli funktioiden eri tasoille. Tärkeää on 

yhteisesti sovitut käytännöt ja järjestelmät. On kuitenkin mahdollista, että vastuunotto hajautuu 

tarkoitusta enemmän ja syntyy jännitteitä. Neljännessä mallissa, kollektiivisessa johtajuudessa, 

myös ympäristö, tilat ja tunnelma luovat johtajuutta. Ihmiset luovat johtajuutta käytännön toimil-
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laan ja vuorovaikutuksessa toimijoiden kanssa. Eli johtajuus muodostuu toimijoiden verkostona, 

jossa joka tasolla ja puolella on mahdollisuus johtajuuteen. (Salovaara 2018, 81-85.) 

 

Monikollisessa johtajuudessa ja näin itseohjautuvassa toimintalogiikassa johtajuus on nähtävissä 

ihmisten välisenä vuorovaikutuksena. Toisin kuin perinteisessä byrokraattisessa toiminnassa 

johtajuus ei ole yksittäinen pieni hetki eli johtajan päätös vaan se toteutuu arkisessa vuorovaiku-

tuksessa päivän jokaisena hetkenä, myös kahvitauoilla ja käytäväpuheessa, kaikissa tilanteissa 

joissa puhutaan työasioista. Johtajuus ei pohjaudu ylhäältä annettuihin sääntöihin vaan yhteis-

työssä ja yhteisöllisessä oppimisessa tarvittaviin keskinäisiin käytäntöihin ja taitoihin. (Salovaara 

2018, 85-87.) Johtajuuden jakautumisen muutoksen tapahtuessa kaikkien sidosryhmien tulisi 

ymmärtää johtajuus kollektiivisena ilmiönä ja toimintojen prosessina, ennemmin kuin yksilön 

asemana (Crevani, Lindgren & Packendorff, 2010, 78). 

 

Itseohjautuvakaan organisaatio ei siis toimi ilman johtajuutta ja itse asiassa itseohjautuvuus saat-

taa vaatia johdolta jopa enemmän huomiota kuin perinteinen byrokraattinen organisaatio (Deci & 

Ryan, 1987, 1026-1028, 1035; Laloux, 2014, 237). Savaspuro (2019) kirjoittaa psykologien ja 

valmentajien Hanna Poskiparran ja Tuuli Virannan kyselytutkimuksen tuloksista, jotka julkistet-

tiin marraskuussa 2018. Sen mukaa itseohjautuvissa organisaatioissa tarvitaan entistä enemmän 

johtamista. Jotta henkilöstö johtaisi itse itseään, täytyy panostaa koko työyhteisön johtamisen 

laatuun ja määrään. (Savaspuro, 2019, 33.) Itseohjautuvassa työssä työnjohtajan tehtävään ei 

kuulu yhden selkeän toimintatavan osoittaminen, vaan hänen tehtävänään on näyttää suuntaa ja 

luoda merkityksiä työntekijöiden tekemiselle (Laloux, 2014, 56). Johtotehtävissä olevien tulee 

ymmärtää roolinsa sisältö uudelleen ennemminkin työn mahdollistajana sekä yhteistyölle ja de-

mokratialle suopean ympäristön luojana. Heidän tulee myös panostaa entistä enemmän työnteki-

jöiden sitouttamiseen esimerkiksi tavoitteiden ja päämäärien selkeällä viestinnällä. (Salovaara & 

Bathurst, 2018, 194.) 
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2.3 Miksi itseohjautuvuus? 

Hierarkkisen organisaatiorakenteen ja johtamisauktoriteetin ongelmallisuudet haastavat perintei-

siä organisoitumisen malleja ja työntävät kohti vähemmän hierarkkisia malleja.3 (Lee Edmond-

son, 2017, 37.) Hamel (2011) näkee perinteisten hierarkkisten organisaatioiden toiminnassa neljä 

ongelmaa. Ensinnäkin, tällaisissa organisaatioissa on suuri määrä esimiehiä, jotka eivät varsinai-

sesti tuota sille minkäänlaista lisäarvoa. Toiseksi, päätöksentekoon otetaan mukaan vain pieni 

osa henkilöstöstä, jolloin hyödyntämättä jää suuri osa koko henkilöstön asiantuntemuksesta. 

Kolmanneksi, kaikkien uusien kokeilujen ja ideoiden toteuttamiseen tarvitaan hyväksyntä ties 

kuinka monelta taholta ylempää. Näiden rajoittavien hyväksyntäketjujen vuoksi moni potentiaa-

linenkin idea voi jäädä toteuttamatta. Neljäs ja Hamelin (2011) mukaan kaikista olennaisin on-

gelma on byrokraattisen organisaation hitaus. Toimintaympäristö muuttuu nopeasti, mutta näihin 

muutoksiin reagoiminen tällaisessa organisaatiorakenteessa vaatii, että tieto kulkeutuu ensin ope-

ratiivisilta toimijoilta esimiehille ja heiltä korkeimmalle johdolle, jossa pohditaan, tehdään pää-

töksiä ja sitten muutos pitää vielä viestiä henkilöstölle. Samaan aikaan ketterä itseohjautuvampi 

organisaatio on ehtinyt havaita muutoksen ja reagoida siihen monella eri tavalla ja ottaa toimi-

vamman tavan käyttöön laajalti. (Hamel, 2011.) Itseohjautuvuuden organisaatioarkkitehtuuri 

perustuukin horisontaaliseen ja verkostomaiseen ajatteluun, jossa pyritään tukemaan sisäisten 

”rihmastojen” syntymistä. Hierarkiaa korostavista malleista poiketen itseohjautuvissa malleissa 

raportointiketjut eivät olet ylhäältä alas rakentuvia ”puita”, jossa päävastuu on ylhäällä, vaan 

vastuu keskittyy työntekijöille rihmastojen solmukohtiin. (Salovaara 2018, 49-50.) 

 

Yllä esitellyt Hamelin (2011) listaamat ongelmallisuudet, etenkin hitaus, nostavat päätään koh-

dattaessa työelämän ajankohtaisia trendejä. Lee ja Edmondson (2017) listaavat kolme ajankoh-

taista ja vallitsevaa trendiä, jotka ajavat organisaatioita kohti vähemmän hierarkkista organisaa-

tiomallia; 1. nopeampi tiedonkulku ja teknologian äkillinen kehittyminen, 2. tietotyön lisäänty-

minen, sekä 3. työn ja organisaation korostunut henkilökohtainen merkitys. Nämä trendit ovat 

pakottaneet yrityksiä lukuisiin erilaisiin pyrkimyksiin vähentää hierarkkisuutta. Tällaisia ovat 

                                                
3 Vähemmän hierarkkisella organisaatiomallilla tarkoitetaan tilannetta, jossa hierarkkinen valta 

hajautetaan. Hajauttaminen voi tapahtua monilla tavoilla, kuten vähentämällä virallisen vallan 

tasoja tai jakamalla valtaa oikeudenmukaisemmin olemassa oleville hierarkia tasoille. (Lee Ed-

mondson, 2017, 37.) 
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olleet esimerkiksi itseohjautuvat tiimit, osallistava johtaminen ja työntekijöiden valtuuttaminen. 

(Lee & Edmondson, 2017, 37.) Myös Savaspuro (2019) on kirjoittanut samankaltaisista syistä, 

sille miksi itseohjautuvuudesta on tullut modernin työelämän mantra. Hän listaa seuraavia näke-

myksiä; 1. Maailma muuttuu ennennäkemätöntä vauhtia ja muutos koskee kaikkia toimialoja. 

Muutoksessa mukana pysyminen vaatii nopeita päätöksiä ja oman sekä muiden toiminnan kon-

fliktoimista eikä se ole mahdollista, jos pomon sana on laki ja tiedonkulku on hidasta. 2. Työteh-

tävät muuttuvat, sillä kaikki rutiinityö voidaan korvata. 3. Ryhmien työskentelytavat ovat muut-

tuneet, sillä teknologia mahdollistaa organisoitumisen ilman hallinoivaa esimiestä. (Savaspuro, 

2019, 39.) Näiden trendien lisäksi työntekijöistä on tullut vaativampia (Savaspuro, 2019, 40) eli 

uudet sukupolvet tulevat muuttamaan työelämää (Stewart ym, 2017, 46). Y-sukupolven osuus 

työvoimasta kasvaa (Stewart ym, 2017, 46) ja sen nähdään olevan hyvinkin poikkeava aiempiin 

sukupolviin nähden, sillä se ei pidä työtä elämän tärkeimpänä sisältönä (Järvensivu & Piirainen, 

2012, 86). Y-sukupolven nähdään sen sijaan arvostavan työssä kehittymisen mahdollisuutta, it-

sensä toteuttamista, mukavaa työyhteisöä, työn mielenkiintoisuutta ja merkityksellisyyttä sekä 

vapaa-ajan ja työn yhdistämistä mielekkäällä tavalla (Järvensivu & Piiroinen, 2012, 86; Tuohi-

nen, 2010, 34). Työnantajalta odotetaan enemmän vapautta, autonomiaa, luottamusta, päätöksen-

tekomahdollisuuksia sekä hyvää johtamista. Savaspuron (2019) mukaan nämä näkyvät myös Y-

sukupolvea seuraavan Z-sukupolven asenteissa. (Savaspuro, 2019, 40.) Itseohjautuvuuden voi-

daan katsoa tukevan näitä uusien sukupolvien arvoja. Lalouxin (2014) mukaan itseohjautuvuu-

dessa onkin keskeistä nimenomaan se, että ihmiset pääsevät aidosti vaikuttamaan omaan työhön-

sä. 

 

Hierarkkisissa organisaatioissa valta jaetaan johtamisrooleille riippumatta roolien haltijoiden 

asiantuntemuksen tasosta eikä valtaan pystytä vaikuttamaan alemmilta organisaatiotasoilta (Lee 

& Edmondson, 2017, 46). Perinteinen johtaminen meneekin Bernsteinin ym. (2016, 40) mukaan 

pieleen juuri siinä, kun pomo saa työnkuvansa vuoksi määrätä mitä ja miten pitää tehdä, eikä sen 

vuoksi, että hänellä olisi näkemys siitä, mikä tuottaa parhaan tuloksen ja miten se toteutetaan. 

Organisaation päätöksentekoon ja kehitystyöhön tulisi saada mukaan myös ne, jotka tuntevat 

parhaiten konkreettisen tekemisen, sillä heillä on konkreettisimmat näkemykset toiminnan muu-

tosmahdollisuuksista ja uusien innovaatioiden jalkauttamisesta (Martela & Jarenko 2017, 22).  

Itseohjautuvissa systeemeissä henkilöiden työtehtävät pyritään pitämään moninaisina ja helposti 

muokattavina. Neuvottelemalla keskenään, työntekijät kohdentavat tehtäviä sen mukaan kuka 

sopii niiden hoitamiseen parhaiten. Yksilöllä voi olla monta todella spesifioitua roolia, sen mu-

kaan missä kaikissa asioissa hän on hyvä. Tällaisella roolien muokkaamisella pystytään vastaa-
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maan niin yksilöiden ja organisaation kuin myös markkinoidenkin muuttuviin tarpeisiin. (Bern-

stein ym, 2016, 40-41.) Itseohjautuvat organisaatiot erottaa johtamishierarkioista johtajan ja alai-

sen välisen hierarkkisen raportointisuhteen puuttuminen. Itseohjautuvissa organisaatioissa kaikil-

la työntekijöillä on tietyt päätösoikeudet, joita ei voida syrjäyttää vain koska joku on pomo. (Lee 

& Edmondson, 2017, 39.) Työntekijät saavat itse asettaa tavoitteitaan, määritellä omaa työtään ja 

tehdä itsenäisiä päätöksiä tarvitsematta ylimmän johdon erillistä hyväksyntää. Näin esimerkiksi 

päätöksenteko muuttuu nopeammaksi, tuottavuus paranee ja toiminnasta tulee ketterämpää. Ai-

kaa ei kulu ”turhiin” valtapeleihin ja byrokratiaan (Laloux, 2014, 290-291) Hierarkiatasojen vä-

hentyessä myös henkilöstökuluissa pystytään säästämään, sillä keskijohtoa tarvitaan vähemmän 

(Hamel, 2011). 

 

Yhteiskunnallisten trendien lisäksi organisaatiot ohjautuvat kohti itseohjautuvuutta, sillä sen 

nähdään tuovan organisaatiolle monia liiketoiminnallisia hyötyjä (Lee & Edmondson, 2017). 

Itseohjautuvuuden tehostamisen nähdään lisäävän organisaation tehokkuutta ja ketteryyttä eli 

muutokseen vastaamisnopeutta sekä vahvistavan työntekijöiden työnimua ja näin ollen myös 

työntekijöiden viihtyvyys kasvaa (Martela & Jarenko, 2017, 311-312). Itseohjautuvien organi-

saatioiden rakenne perustuu verkostomaiseen ajatteluun, jossa pyritään korvaamaan perinteisen 

hierarkkisen mallin ylhäältä alas muodostuneet valtasuhteet horisontaalisestikin hajautetulla val-

lalla. (Salovaara 2018, 49-50.) Organisaatiorakenteesta muodostuu suhteellisen matala, joka puo-

lestaan mahdollistaa jäsenten välisen luottamuksen sekä todellisen osaamisen arvostamista pel-

kän muodollisen aseman arvostamisen sijaan. Henkilöiden välinen kommunikointi helpottuu 

korkeiden hierarkiaerojen poistuessa ja näin tiedonjakaminen tehostuu. Tällainen joustava ra-

kenne mahdollistaa ketterämmän tiedonkulun lisäksi henkilöstön aloitteellisuutta, joka puoles-

taan mahdollistaa sen, että henkilöstön osaamista pystytään hyödyntämään entistä laajemmin ja 

vaivattomammin. (Manka & Manka, 2016, 87.) Tehdäkseen työnsä tehokkaasti ihmisten tulee 

päästä vaivattomasti käsiksi kriittisiin resursseihin ja heillä tulee olla selvät päämäärät. Näiden 

lisäksi heillä tulisi olla liikkumavaraa mukautua muuttuviin olosuhteisiin ja tehdä vallitsevan 

tilanteen vaatimia oikeita päätöksiä. Johtamishierarkiat eivät yleensä tarjoa tätä joustavuutta ja 

valinnanvapautta. (Bernstein ym, 2016, 38; 41.) 

 

Ihmisten toteuttaessa itseään vapautuneesta, luovat he useammin nerokkaampia ratkaisuita mitä 

perinteisemmällä ja hierarkkisemmalla johtamismallilla oltaisiin voitu toteuttaa (Syrjänen & To-

lonen, 2017, 220). Laloux (2014, 50-51) esittää, että itseohjautuvat työntekijät ovat parempia 

ongelmanratkaisijoita, koska he keskittyvät juuri siihen, mistä he pitävät ja mitä he todella ha-
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luavat tehdä. Voidaan osoittaa, että työntekijät, jotka saavat toimia autonomisemmin, ovat tulok-

sellisempia ja tyytyväisempiä työnsä sisältöön, jonka myötä he myös voivat paremmin. Kun 

työntekijä saa lisää valtaa omassa työssään toimimiseen, hän kokee, että häntä itseään ja hänen 

osaamistaan arvostetaan. Tämä kasvattaa itseluottamusta ja hän uskaltaa toimia parhaaksi katso-

mallaan tavalla. On myös nähtävissä, että tulevaisuuden menestystekijöiden ja kilpailuedun saa-

vuttamisen edellytyksenä on työntekijöiden hyvä vireystila ja viihtyminen (Martela & Jarenko, 

2017, 311-313). Työnantajan epävirallisen tuen, kuten keskustelu ja kuunteleminen sekä työn 

suunnitteleminen, on todettu vaikuttavan positiivisesti työssä viihtymiseen ja suoriutumiseen. 

(Thompson & Prottas, 2006, 114-115.) Itseohjautuvuuteen liittyy myös vahvempi työn imu, jon-

ka voidaan osoittaa olevan yhteydessä parempaan tuottavuuteen sekä yksilö- että tiimitasolla 

(Xanthopoulou ym, 2009; Christian, Garza, & Slaughter, 2011; Torrente ym, 2012). Stewart ym. 

(1996) osoittavat, että itseohjautuvat henkilöt ovat usein myös tunnollisia. Tunnollisuus puoles-

taan kuvastaa ihmisen luotettavuutta (ns. käyttövarmuutta), jolla tarkoitetaan huolellisuutta, vas-

tuuntuntoisuutta ja suunnitelmallisuutta. Lisäksi se liitetään ahkeruuteen, tuloshakuisuuteen sekä 

sinnikkyyteen. (Barrick & Mount 1993, 4.) Näistäkin syistä itseohjautuvuuden merkitys tulevai-

suudessa kasvaa.  

 

Kirjallisuus siis osoittaa, että organisaatiot pyrkivät hierarkiatasojen vähentämisellä pysymään 

kilpailukykyisinä, luomaan sisäistä tehokkuutta ja kehittämään työntekijöitään (Shaw &Schneier, 

1993; Littler, Wiesner & Dunford, 2003; Powell, 2002). Ulkoisen liiketoimintaympäristön muut-

tuessa kontrolloivasta hierarkkisesta organisaatiomallista tulee tehoton, sillä kontrolli nähdään 

esteenä mukautuvuudelle ja joustavuudelle. Johtajien pitäisi kontrollin sijaan luoda edellytyksiä 

(facilitate) työntekijöille ja mahdollistaa demokraattisen ympäristön kehittyminen. (Lee & Ed-

mondson, 2017; Raelin, 2011.) Kun fokus siirretään kontrollista demokraattisempaan, työympä-

ristö rikastuu ja muovautuu innovatiivisemmaksi, joka puolestaan mahdollistaa työntekijöiden 

kehittymisen (Lee & Edmondson, 2017). Organisaation tulisi pyrkiä keskittymään tarkoituksen-

mukaisesti käyttämään molempia, kontrollin ja itseohjautuvuuden, elementtejä. (Raielin, 2011.)  

2.4 Itseohjautuvuuden pimeitä puolia 

Itseohjautuvuuden kasvavan suosioin rinnalla siihen liittyy myös ongelmallisuutta ja kritiikkiä. 

Itseohjautuvuutta on muun muassa hyvin hankala mitata, joka on rajoittanut empiiristen tutki-

musten toteuttamista organisaatioissa. Kaikista yleisin kritiikki liittyy yleensä itseohjautuvuuden 
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konseptin epäselvyyteen. (Neck & Houghton, 2006, 274.) Itseohjautuvuus ei ole ilmiönä uusi, 

mutta sitä on tutkittu vielä suhteellisen vähän (kts. Lee & Edmondson, 2017; Meyer, Lu, Peng & 

Tsui, 2016; Salovaara & Bathurst, 2018). Itseohjautuvuuden konseptissa on siis vielä paljon sel-

vitettävää, kuten tämän tutkimuksen tutkimusongelma eli pulmallisuudet itseohjautuvuuteen 

pyrkivän organisaation työntekijöiden näkökulmasta. Monet asiat itseohjautuvuuteen liittyen 

ovat epäselviä ja arveluttavat, huolestuttavat, jopa pelottavat etenkin niitä joille hierarkkinen 

toiminta on tutumpaa (kts. Bathurst & Salovaara 2018; Desmaris, 2012; Martela & Jarenko, 

2017; Salovaara, 2017). Huolestuttavat asiat ovat itseohjautuvuuden oletettuja ja osa myös jo 

tunnistettuja negatiivisia puolia eli pulmallisuuksia ja mahdollisia toimimattomuuksia. Tällaisista 

asioita voitaisiin puhua itseohjautuvuuden pimeinä puolina. Terminä pimeät puolet on arvolatau-

tunut, sillä se sisältää asioita, joita ei vielä tiedetä. On inhimillistä, että asiat joita ei tiedetä huo-

lestuttavat, pelottavat ja aiheuttavat jopa ahdistuneisuutta (Venkula 2011, 27). Hierarkkisuutta ja 

hierarkkista organisaatiorakennetta puolestaan on tutkittu paljon ja sen ”pimeät puolet” on jo 

tunnistettu. Näitä voidaan ajatella hierarkian toimimattomuuksina tai pulmallisuuksina. (kts. 

Barker, 1993; Diefenbach 2019; Jaques, 1991.) Kun toimintalogiikasta ja sen heikkouksista eli 

negatiivisista puolista tiedetään, on kynnys sen kokeilemiselle pienempi. Hierarkia luo turvaa ja 

ihmiset hakeutuvat sitä kohti, koska se on kaikista tutuin ja turvallisin olotila (Savaspuro, 2019, 

34). Hierarkiaa pidetään yleisesti normina, eikä sitä kyseenalaisteta niin vahvasti, vaikka silläkin 

on omat ongelmallisuudet, kuten tiedonkulun ja päätöksenteon hitaus (kts. Bernstein ym, 2016; 

Diefenbach 2019; Jaques, 1991; Pfeffer, 2013). Kaikella ja kaikilla on omat heikkoutensa kuten 

myös vahvuutensa.  

 

Olen tunnistanut kirjallisuudesta viisi toistuvaa itseohjautuvuuden pulmallisuutta: 1. Itseohjautu-

vuuden konseptin epäselvyys ja määritelmän moninaisuus, 2. Onko hierarkioita ja kontrollia 

mahdollista poistaa?, 3. Sopiiko itseohjautuvuus kaikille?, 4. Kuormittaako itseohjautuvuus yksi-

löitä?, ja 5. Itseohjautuvuuden sietämätön vaativuus organisaation kannalta (kts. Bernstein ym, 

2016; Carmeli, Meitar & Weisberg 2006; Clutterbuck, 1995; Deci & Ryan, 1987; Lee & Ed-

mondson, 2017; Salovaara & Bathurst, 2018; Salovaara, 2018; Savaspuro, 2019; Syrjänen & 

Tolonen, 2017). Kirjallisuus ei erittele pulmallisuuksia sen mukaan, onko organisaation toiminta-

logiikka jo itseohjautuva vai ollaanko vasta pyrkimässä sitä kohti. Voidaan kuitenkin sanoa, että 

kirjallisuudessa toistuvat pulmallisuudet liittyvät enimmäkseen organisaatioihin, joiden toiminta-

logiikka on jo itseohjautuvaa, sillä näitä tapauksia on tutkittu enemmän. Kun taas tämän tutki-

muksen tavoitteena on selvittää pulmallisuuksia työntekijöiden näkökulmasta organisaatiossa, 

joka ei vielä ole itseohjautuva, mutta on päättänyt pyrkiä sitä kohti. 
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Pulmallisuus Sisältö 

1. Itseohjautuvuuden konseptin epäselvyys ja 
määritelmän moninaisuus 

Itseohjautuvuuden käsitteelle ei ole yh-
teisesti sovittua tai akateemisesti verifioi-
tua määritelmää. Käsitykset voivat vaih-
della radikaalisti yhdenkin organisaation 
sisällä. 

2. Onko hierarkioita ja kontrollia mahdollista 
poistaa?	

Johtamishierarkiat ovat dominoiva ja 
vakiintunut organisoitumisen muoto, 
joka tukee kriittisesti organisaation toi-
mintaa. Kontrollilla on taipumus muuttaa 
muotoaan. 

  
3. Sopiiko itseohjautuvuus kaikille? 

Itseohjautuvuus ei välttämättä tue kaikki-
en organisaatioiden toimintaa ja joillekin 
yksilöille tarkemmin strukturoitu työ 
sopii paremmin.	

4. Kuormittaako itseohjautuvuus yksilöitä?	

Yksilöiden vastuu ja työmäärä tyypilli-
sesti kasvaa itseohjautuvuuden myötä. 
Työn suorittaminen vaatii yksilöltä ai-
empaa enemmän, esimerkiksi itsensä 
johtamisen taitoja.  

5. Itseohjautuvuuden sietämätön vaativuus or-
ganisaation kannalta	

Itseohjautuvat yksilöt eivät automaatti-
sesti muodosta itseohjautuvaa organisaa-
tiota vaan tarvitsevat siihen organisaation 
tukea ja toimivia rakenteita.  

 

Taulukko 3. Teoriaviitekehyksessä toistuvia itseohjautuvuuden pimeitä puolia 

2.4.1 Itseohjautuvuuden konseptin epäselvyys ja määritelmän moninaisuus 

 Kuten aiemmin sanottu yksi itseohjautuvuuden yleisimmistä kritiikin aiheista on sen konseptin 

epäselvyys (Neck & Houghton, 2006, 274). Savaspurokin (2019, 25) kirjoittaa, että käytännössä 

emme tiedä mitä itseohjautuvuus on eikä itseohjautuvuuden käsitteelle ole yhteisesti sovittua tai 

akateemisesti verifioitua määritelmää. Käsitteen pulmallisuus ja moninaisuus on hyvin havaitta-

vissa jo tämän tutkielman luvussa 2.1 ”Itseohjautuvuuden määritelmiä”, jossa käsitellään itseoh-

jautuvuuden ilmiötä selittäviä käsitteitä. Näitä käsitteitä on useita ja moni englannin kielinen 

käsite jopa suomennetaan yhdeksi ja samaksi itseohjautuvuudeksi, vaikka niiden määritelmissä 

olisi pieniä eroja. Lisäksi itseohjautuvuuden tarpeellisuutta ja ainutlaatuisuutta on kyseenalaistet-

tu perinteisten motivaatioteorioiden kuten itsesäätelyn rinnalla, sillä monet itseohjautuvuuden 
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strategioista perustuvat jo olemassa oleviin teorioihin motivaatiosta ja itsevaikutteisuudesta (self-

influence). (Neck & Houghton, 2006, 274.) 

 

Lam, (2016) kirjoittaa työntekijöidensä itseohjautuvuuden varaan vannovasta Zappos:ista joka 

on ollut esillä esimeriksi New York Timesissa (Gelles, 2015), The Economistissa (2014) ja Har-

vard Business Reviw’ssa (Hamel, 2011) ja myös Lee ja Edmondson (2017) käyttävät Zappos:ia 

yhtenä tieteellisen artikkelin tutkimuskohteistaan. Zapposin toimintaa on varjostanut myös itse-

ohjautuvuuden konseptin epäselvyys. Kyseinen organisaatio ei osannut ennakoida toimintalogii-

kan muutoksen tuomaa hämmennyksen ja epäselvyyden määrää. Itseohjautuvuus loi sekasortoa 

ja jotkut työntekijät kertoivat, etteivät olleet enää varmoja kuinka saada asioita tehtyä. (Lam, 

2016.) Syrjänen ja Tolonen (2017) toteavatkin, että itseohjautuvuus käytännössä on ”tanssia kaa-

oksen veitsenterällä”. Itseohjautuvuudesta on monia käsityksiä ja yhden organisaationkin sisällä 

saattaa ilmetä hyvin paljon erilaisia ajatuksia sen merkityksestä ja siitä mihin suuntaan itseohjau-

tua seuraavaksi. Jotta tulosta voisi syntyä, on koko henkilöstöllä oltava yhtenevä käsitys organi-

saation vallitsevasta tilanteesta sekä siitä mihin ollaan matkalla ja miten tätä matkaa kuljetaan. 

(Syrjänen & Tolonen, 2017, 200-206.) Toiminta, rakenteet ja prosessit eivät ole kiveen hakattuja 

ja kaikkialla organisaatiossa tapahtuu jatkuvaa kehitystä. Tästä syystä itseohjautuvaa toimintalo-

giikkaa kannattavassa ja tavoittelevassa organisaatiossa työskentelevän on pystyttävä sietämään 

kaaosta ja epäselvyyttä sekä hahmottamaan olennainen kaiken ympärillä olevan ”sälän” joukos-

ta. Itsensä johtamisen taidot korostuvat ja ovat koetuksella, jotta työt saadaan tehtyä ja tavoitteet 

saavutetaan. (Martela & Jarenko, 313.)   

 

Savaspuron (2019, 41) mukaan väärillä mielikuvilla on myös osansa itseohjautuvuuden suosion 

kasvamisessa. Hän kuvaa, että vapaudesta voi muodostua vankila mikäli ei tiedä mitä sillä tekisi. 

Savaspuro (2019) kirjoittaa maailman johtaviin työelämätutkijoihin kuuluvan Jari Hakasen aja-

tuksista, että itseohjautuvuutta ihannoidaan suhteellisen kevein perustein. Vain muutamat organi-

saatiot maailmassa ovat onnistuneet sen toteuttamisessa ja näyttöön perustuva keskustelu puuttuu 

täysin. Muutamien olemassa olevien Case -esimerkkien pohjalta ei voida vielä vetää johtopää-

töksiä siitä, mikä toimii ja mikä ei. Itseohjautuvuudesta on tullut hype ja yritysjohtajien slogan, 

ilman, että aidosti ymmärretään, tai edes yritetään ymmärtää, mitä se tarkoittaa tai pohdittaisiin 

onko yrityksellä mahdollisuuksia omaksua itseohjautuvaa toimintatapaa. (Savaspuro, 2019, 31-

32.)    
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2.4.2 Onko hierarkioita ja kontrollia mahdollista poistaa? 

Pfeffer (2013) esittää, että hierarkia on yksi olennainen ja ilmeisen muuttumaton tekijä, joka vai-

kuttaa syvästi ihmisten motivaatioon ja vuorovaikutukseen työympäristössä. Vaikka hierarkiaa ei 

aina nähdä sosiaalisesti toivottuna tai houkuttelevana, on se läpitunkevaa (pervasive) ja näin ol-

len ydin ihmisten käyttäytymisen ymmärtämiselle kaiken tyyppisissä organisaatioissa. (Pfeffer, 

2013,  271.) Edullinen kommunikaatioteknologia, sosiaalinen verkostoituminen (social networ-

king) ja joukkoistaminen (crowdsourcing) ovat lisänneet taipumusta nähdä hierarkia katoavana 

ja epäolennaisena. Hierarkia kuitenkin on olennainen rakenteellinen periaate kaikissa organisato-

risissa systeemeissä, sisältäen biologiset, tekniset ja sosiaaliset systeemit (Prigozhin, 1989). On 

myös sanottu, että ihmisen kaltainen sosiaalinen laji järjestäytyy luontaisesti hierarkioihin ja täl-

laisesta hierarkkisesta järjestäytymisestä on lajille ja ryhmän toiminnalle monenlaisia hyötyjä 

(Halevy, Y. Chou, & D. Galinsky, 2011; Pfeffer, 2013). Saatamme haluta hierarkian katoavan, 

jonka vuoksi aktiivisesti etsimme sen tarpeettomuutta tukevia todisteita. Kaikesta huolimatta 

hierarkia ja sen seuraukset näyttävät pysyviltä, yksinkertaisesti siksi, että se on luonnollinen jär-

jestäytymisen tapa eikä sitä ole pakko määrätä korkealta. (Pfeffer, 2013,  272.) 
 

Johtamishierarkioita on tutkittu paljon ja ne ovat osoittaneet tehokkuutensa ja toimivuutensa 

etenkin suurien organisaatioiden rakenteina (Jaques, 1991, 108). Hierarkkisten tasojen nähdään 

toimivan kehityksen ja menestyksen sekä toimintojen integraation mahdollistajana (Shaw & 

Scheier, 1993, 3). Lisäksi ne ovat suuressa roolissa tiedon siirtämisessä (Shaw & Scheier, 1993, 

3), etenkin sisäisen tiedon siirtäminen on tavallisesti ollut nyt poistumassa olevan keskijohdon 

tärkeimpiä tehtäviä. He ovat jakaneet tehtäviä ja ohjeistaneet työntekijätasoa mikäli suoriutumi-

nen on heikkoa. (Balogun, 2003, 70.) Hierarkia luo myös tärkeitä seurauksia käytökselle. Vallan 

ja statuksen hierarkioiden olemassaolo saa väistämättä monet ellei useimmat yksilöt tahtomaan 

lähemmäksi organisaatio hierarkian ylätasoa kuin juuritasoa, jonka mukaisesti he myös käyttäy-

tyvät. Yksilöitä motivoi hierarkioiden ylätason tavoittelemiseen muun muassa paremmat talou-

delliset palkkiot. Lisäksi ihmiset haluavat olla yhteydessä valtaan, niin strategisista syistä pääs-

täkseen kiinni resursseihin jotka usein seuraavat valtaa, kuin voidakseen paistatella sen heijaste-

lemassa vaikutusvallassa ja saavutuksessa. Menestyksen ja menestyjän lähellä olemisen toive 

selittää miksi monet ihmiset vapaaehtoisesti työskentelevät organisaatioille ja pomoille, jotka 

ovat hankalia ja epämiellyttäviä. (Pfeffer, 2013, 272, 276.) Hierarkiatasojen tasoittamisen myötä 

mahdollisesti myös joidenkin työntekijöiden motivaatio ja halu sitoutua voi heikentyä, sillä ei ole 
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enää nähtävissä perinteistä ”portaikkoa”, jolla edetä yrityksessä ja kehittyä vastuullisempiin teh-

täviin. (Lam, 2016.)  

 

Pfeffer (2013, 272) esittää, että jaetun vallan järjestelyt pysyvät erittäin harvinaisina osittain 

myös siksi, että sisäiset ja ulkoiset edustajat haluavat kyetä näkemään ”kuka on vastuussa” osoit-

taakseen tilivelvollisuuden oikeaan osoitteeseen. Vastuuvelvollisuuksien selkeys tekeekin hie-

rarkkisista yrityksistä ennalta arvattavampina. Tämän seurauksena ne ovat mahdollisesti työnte-

kijöidenkin mielestä mukavampia, sillä silloin on helpompaa selvittää, kuka teki, mitä teki ja 

kuinka korvaukset pitäisi jakaa (Desmarais 2012). Vastuun- ja vallanjaon selkeys tekee hierark-

kisista yrityksistä myös helpompia uusille työntekijöille, sillä itseohjautuvaan ympäristöön voi 

olla hankala tulla kun ei esimerkiksi tiedä kuka tekee mitäkin tai keneltä kysyä neuvoa missäkin 

aisoissa. (Salovaara & Bathurst 2018, 192). Johtamisauktoriteetti on yksinkertainen ja tehokas 

tapa luoda tavoitteita ja selvittää erimielisyyksiä (Magee & Galinsky, 2008; Nickerson & Zen-

ger, 2004; Simon, 1947; Williamson, 2000). Se auttaa varmistamaan kontrollin ja vastuuvelvolli-

suuden tilanteissa, joissa työstä ei voida tehdä täydellistä sopimusta tai sitä ei voida täydellisesti 

spesifioida (Ouchi & Maguire, 1975; Williamson, 1981). 

 

Johtamishierarkiasta on tullut dominoiva ja vakiintunut organisoitumisen muoto, jota voi olla 

vaikea muuttaa. Johtamishierarkioiden vähentäminen ei onnistu vain ilmoittamalla niiden olevan 

poissa, vaan se vaatii formaaleita ja systemaattisia toimenpiteitä läpi organisaation. (Lee & Ed-

mondson, 2017, 48-49.) Olemassa olevat valta- ja voimasuhteet ovat usein hyvinkin syvälle juur-

tuneita eikä niiden muuttaminen käy kovinkaan nopeasti eikä varsinkaan vaivattomasti ja yksin-

kertaisesti (Bernstein ym, 2016, 45-47). Diefenbach (2019) kirjoittaa harvainvallasta (oligarchy) 

ja kyseenalaistaa ajatuksen, että jokainen organisaatio kohtaisi sen jossain vaiheessa. Harvainval-

lan uhka on kuitenkin aina olemassa, koskien kaikkia sosiaalisia systeemejä. Edes kaikista koko-

naisvaltaisimmat ja kehittyneimmät formaalit demokraattiset instituutit eivät ole koskaan täydel-

lisiä ja niitä pystytään kiertämään. Ne eivät pysty yksinään suojelemaan organisaatiota vallan 

anastamiselta tai ei-demokraattisten elementtien hyväksikäytöltä. Sillä vaikka kuinka hyvin ja 

vankasti oltaisiin toteutettu demokraattinen vastuun ja vallan jako, ei vallan ja vaikutuksen vää-

rin käyttöä voida täysin estää. Kaikissa sosiaalisissa systeemeissä on aina mahdollisuus, että joku 

kunnianhimoinen tarkoituksellisesti yrittää tavoitella omaa etuaan, kasvattaa valtaansa ja vaikut-

taa asioihin ei-demokraattisella tavalla. (Diefenbach, 2019, 546, 558.) Salovaaran ja Bathurstin 

(2018, 197) mukaan tarvitaan rohkeita pilotteja vallan jakamisesta pitkin organisaatiota eikä yk-
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sikään organisaatio tai kulttuuri voi muuttua jäykästä hierarkiasta vapauteen muutamassa viikos-

sa. 

 

Vaikka muodollista ja virallista kontrollia saataisiin vähennettyä, ei se takaa hierarkioista vapau-

tumista. Kun esimiehet ja selkeät vastuut puuttuvat, voi aiheutua valtatyhjiö, jota aletaan työnte-

kijöiden toimesta täyttää epävirallisella hierarkialla. Epävirallista hierarkiaa alkavat yleensä 

muodostaa sellaiset ihmiset, joilla on eniten sosiaalista pääomaa eli käytännössä ne joilla on 

vahvin näkemys sekä rohkeutta tuoda se esiin ja eniten luontaista johtajuutta sekä kapasiteettia 

käyttää sitä. (Savaspuro, 2019, 43.) Esimerkiksi henkilöt, jotka ennen toimivat johtajina ja kont-

rolloivat tiettyjä asioita saattavat yrittää kontrolloida niitä jatkossakin toimintalogiikan muutok-

sesta huolimatta (Bernstein ym, 2016 46). Salovaara ja Bathurst (2018, 196) esittävät, että hie-

rarkioiden purkamisen ja vallan hajauttamisen toteuttaminen edellyttää, että kaikki organisaation 

jäsenet ovat valmiita luopumaan kontrollista ja dominoivista johtajista. Perinteisellä johtamisella 

työntekijät on pidetty suhteellisen lyhyessä narussa, mutta siirryttäessä monikolliseen johtami-

seen ja itseohjautuvampaan toimintalogiikkaan työntekijöistä tulee johtajia ja esimiesten rooli 

muuttuu. Tämä muutos saattaa olla monille esimiehille pelottava ja he alkavat kyseenalaistamaan 

omaa rooliaan. Jotta monikollinen johtajuus on mahdollista, on johtajien uskallettava antaa val-

taa ja alaisten on opittava ottamaan sitä. (Salovaara 2018, 25; 37.) 

2.4.3 Sopiiko itseohjautuvuus kaikille? 

Ajatus itseohjautuvasta organisaatiosta muodostuu usein helpoksi, mutta toimintalogiikan muu-

tos itseohjautuvaksi on haastavaa ja jopa erittäin hankalaa etenkin isoissa ja urautuneissa organi-

saatioissa (Lowe, 1994, 23). Monesti ei ymmärretä, että etenkin suurien osakeyhtiöiden ei pitäisi 

yrittää omaksua näitä itseohjautuvuuden ”tekniikoita” kerralla vaan osissa. Lisäksi tulisi selvit-

tää, mikä on yrityksen tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaista; kuinka paljon ja mihin toimintei-

siin itseohjautuvuuden piirteitä pystytään omaksumaan ja käyttämään kyseisessä organisaatioissa 

niin, että se johtaa parempaan tulokseen? Yritysten on selvitettävä, kuinka paljon hierarkiaa ja 

prosesseja tarvitaan johdonmukaisuuden varmistamiseen sekä millaisia muita yhtäläisyyttä yllä-

pitäviä asioita, kuten jaettu päämäärä ja yhteinen eettinen ”kompassi”, voidaan käyttää. (Bern-

stein ym, 2016, 49.) Hierarkioiden purkaminen ja pomoista eroon pääsyn ei tulisi olla itsetarkoi-

tus, vaan organisaation on tarkkaan harkittava, tukeeko se yhtiön perimmäisten tavoitteiden ja 

päämäärien saavuttamista (Savaspuro, 2019, 33). On myös kohdattava se fakta, että itseohjautu-

vuus ei välttämättä tue kaikkien organisaatioiden toimintaa (Deci & Ryan, 1987) ja joillekin yk-
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silöille tarkemmin strukturoitu työ vain yksinkertaisesti sopii paremmin (Martela & Jarenko, 

2017, 319). 

 
Itseohjautuvuus ei välttämättä ole luontaista kaikille yksilöille. On yksilöitä, jotka tuottavat pa-

rempaa tulosta saadessaan enemmän tukea ja ohjausta työhönsä, kuin toimiessaan autonomisesti. 

Itseohjautuvuus ei siis ole yksilönkään näkökulmasta itsestäänselvyys, vaan se sopii tietynlaisille 

persoonille paremmin. (Deci & Ryan, 1987; Carmeli, Meitar & Weisberg 2006; Williams, 1997.) 

Toisten ollessa valmiita hyväksymään organisaation tarpeettoman byrokratian poiston, toiset 

vielä kieltäytyvät uskomasta muutokseen (Davey, Fearon & McLaughlin, 2013, 8). Itseohjautu-

vuus ja itsensä johtaminen vaativat työympäristön moninaisuutta. Sen on muovauduttava monek-

si, sillä ihmisiä on monenlaisia (Kuitunen & Pystynen, 2017, 302). Savaspuro (2019) kirjoittaa 

psykologien ja valmentajien Hanna Poskiparran ja Tuuli Virannan kyselytutkimuksen tuloksista, 

jotka julkistettiin marraskuussa 2018. Sen mukaan itseohjautuvaa organisaatiota johdettaessa 

alaiset tulee tuntea syvällisemmin, sillä ihmiset tarvitsevat yksilöllistä tukea. Toiset tarvitsevat 

hyvinkin paljon tukea päätöksentekoon ja työnsä organisointiin, kun taas toiset motivoituvat saa-

dessaan tehdä oman mielensä mukaan. (Savaspuro, 2019, 33.) 

 

Johtajuuden ollessa kaikille jaettu vastuu, kaikkien tulisi ymmärtää, mitä se on ja myös toimia 

sen vaatimalla tavalla. Ihannetilanteessa päätökset tehdään yhdessä, jolloin hyvien päätösten 

saavuttamiseksi kaikkien jäsenten pitäisi pystyä tuomaan näkemyksensä esille. Tätä ei kuiten-

kaan aina tapahdu, sillä joillain ihmisillä on enemmän ”voimaa” ilmaista itseään kuin toisilla ja 

esimerkiksi johtajat, jotka ennen valvoivat tiettyjä toimintoja, saattavat yrittää kontrolloida niitä 

edelleen, joka taas puolestaan aiheuttaa työntekijöille dilemman, seuratako uutta systeemiä vai 

kuunnellako vanhaa pomoa. Joillekin ihmisille voi tuottaa myös hankaluuksia itsensä esille tuo-

minen ja omasta päätösvallasta kiinni pitäminen. (Bernstein ym, 2016, 42; 45-47.) Vallan hajaut-

taminen läpi organisaation ei tarkoita, että se jakautuu täysin tasaisesti. Toisilla saattaa yhä olla 

enemmän valtaa kuin toisilla. Niin ikään epäformaalinkaan vallan erot eivät jää merkityksettö-

miksi edes itseohjautuvassa organisaatiossa. Toiset saattavat saada taaksensa enemmän tukea 

esimerkiksi perustuen heidän maineeseensa, ihmissuhdetaitoihinsa, teknisiin taitoihinsa ja mui-

hin vastaaviin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. (Lee & Edmondson, 2017, 49.) Aidosti tasa-

arvoisen yhteisön luominen on haastavaa (Salovaara, 2017, 66). Joukossa on aina myös niitä, 

jotka eivät sittenkään työskentele yhteisen päämäärän hyväksi, mutta nauttivat silti mielellään 

sen saavuttamisen tuomista eduista, sillä tasa-arvon ideologiassa palkinnot työstä jaetaan tavalli-

sesti tasan (Savaspuro, 2019, 41-42). Kaikissa sosiaalisissa systeemeissä voi Diefenbachin 
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(2019) mukaan ilmetä epävirallisia johtajia ja dominoivia ryhmiä. Tähän voi johtaa yksinkertai-

sesti erot asiantuntemuksen tasoissa, persoonallisuuden piirteissä, asenteissa tai kommunikoin-

nin, vuorovaikutuksen ja tekemisen tavoissa. Lisäksi kaikki organisaation henkilöstöstä ei vält-

tämättä halua tai pysty ottamaan osaa päätöksentekoprosessiin niin paljon kuin tarvittaisiin, jotta 

valtaa voitaisiin merkittävästi jakaa ja sosiaalista kontrollia toteuttaa. (Diefenbach, 2019, 558.) 

2.4.4 Kuormittaako itseohjautuvuus yksilöä liikaa? 

Savaspuron (2019) sanoin: ”Itseohjautuvuus on vaativa laji.” Itseohjautuvuus vahvistaa suoritus-

keskeisyyttä, rajattomuutta ja epävarmuutta sekä vaatii yksilöiltä yhä enemmän henkistä kapasi-

teettia ja erinäisiä taitoja. (Savaspuro, 2019, 41.) Työntekijän tulee muun muassa kyetä prio-

risoimaan ja delegoimaan työtehtäviä (Martela & Jarenko, 2017, 12-13) ja ottamaan vastuuta 

monista entisistä esimiehen vastuista kuten oman osaamisen päivittämisestä (Salovaara, 2017, 

65).  

 

Niin kuin aiemmin olen maininnut, itseohjautuvissa organisaatioissa yksilöllä on monta spesifi-

oitua roolia, joita voidaan muokata organisaation ja työntekijän tarpeiden mukaan. Roolien li-

sääntymisellä on kustannuksensa, sillä se luo Bernsteinin ym. (2016) mukaan kolme inhimilli-

seen pääomaan liittyvää pulmallisuutta. Ensinnäkin, se tekee varsinaisen työn tekemisestä mo-

nimutkaisempaa, koska yksilöt ponnistelevat pirstaloitumisen kanssa. Ihmiset kamppailevat sen 

kanssa mihin keskittää huomionsa ja kuinka priorisoida sekä koordinoida tehtävien kirjoa. Esi-

merkkinä yksinkertaiset aikataulutus ongelmat. Toiseksi, työn korvaaminen monimutkaistuu, 

kun yksilöllä on monta roolia. Mittapuiden ja ”markkina-arvojen” määrittäminen on hankalaa, 

kun yksikön tehtäviin kuuluu monia erilaisia ja mahdollisesti eritasoisiakin tehtäviä ja niiden 

toteutumisen suhteita voi olla mahdoton laskea tarkasti. Kolmanneksi, roolien lisääntyminen 

vaikeuttaa palkkaamista, niin koko organisaatioon kuin tiettyyn rooliinkin. Roolijakojen epäsel-

vyys kuormittaa työntekijöitä (Powell, 2002, 57). Vaikka uudet työntekijät kohdistetaan organi-

saation tarpeisiin, he alkavat nopeasti etsimään ja lisäämään uusia rooleja tehtäväkenttäänsä esi-

merkiksi organisaation sisäisten projektien myötä. (Bernstein ym, 2016, 40-42.) Tähän uusien 

roolien etsimiseen työntekijöitä voi työntää muun muassa roolijakojen epäselvyyden aiheuttama 

tuntemus vähentyneestä työllisyysturvasta (job security) (Powell, 2002, 57-58). Lisäksi intohi-

moista ohjautuessaan yksilöt näkevät organisaatiossa paljon mielenkiintoisia asioita. Yksilön 

pitäisi malttaa rajata ja pohtia, mihin oikeasti haluaa fokusoitua eli mihin mennä mukaan ja mi-
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hin ei. Ja samalla punnita omia voimavarojaan sekä ajankäyttöään, jotta kuormitus ei käy liian 

suureksi. (Salovaara, 2017, 65.) 

 

Vaikka itsensä kontrollointi, kuten oman työajan määrittäminen ja itsenäinen päätöksenteko koe-

taan usein vapauttavina asioina, ovat ne myös kuormittavia vastuita. Pahimmassa tapauksessa, 

itsensä johtamisen taitojen puuttuessa, nämä kuormitukset kasautuvat ja johtavat työuupumuk-

seen. (Martela & Jarenko 2017, 318-319.) Tällä hetkellä monet itseohjautuvuuden ideologialle 

perustetut yritykset kamppailevatkin muun muassa priorisointi ongelmien, tehottomuuden, liial-

lisen kiireen, stressin ja uupumuksen kanssa, koska kaikki ei mennytkään niin kuin oletettiin. 

Esimiesten poistuttua työntekijöiltä helposti jää puuttumaan taho, jonka puoleen kääntyä ja ker-

toa huolensa. Ihmiset jäävät herkästi liian yksin, etenkin kun työ on yhä useammin paikasta ja 

ajasta riippumatonta. Lisääntynyt autonomia ei siis automaattisesti tarkoita lisääntynyttä hyvin-

vointia, vaan voi helposti muuttaa työn liian rajattomaksi. Jotkut ihmiset saattavat soimata itse-

ään jopa laiskuudesta, sillä eivät saa asioita aikaan totuttuun tapaan selkeiden ohjeiden ja rajojen 

puuttuessa. Tämä on hyvin tyypillinen skenaario, kun muutos kohti itseohjautuvuutta tapahtuu 

hyvin nopealla tahdilla eikä niin sanottuja pelisääntöjä ehditä luomaan ajoissa. (Savaspuro, 2019, 

41, 45-46.)  

 

Itseohjautuvassa organisaatiossa johtajuus muuttuu ja keskijohdon roolien nähdään vähenevän 

(Hamel, 2011). Keskijohdon vastuulla on tyypillisesti ollut organisaation toimimiselle kriittisten 

päivittäisten johtamistoimintojen pyörittäminen (Raelin, 2011, 137). Keskijohdon vähentyessä 

ylimmän johdon vastuu ja heille suoraan vastaavien alaisten määrä lisääntyy (Rajan & Wulf, 

2006, 759) ja heidän kokonaistyökuormansa kasvaa (Rajan & Wulf, 2006, 772). Työkuorman 

yhtäkkinen kasvu voi aiheuttaa loppuun palamista ja muita negatiivisia seurauksia (Meacham, 

2012). Hajautetussa johtajuudessa voi olla haastavaa löytää balanssi asiakastarpeen, oman tah-

don ja muiden tahdon välille. Tämä on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, sillä kuten aiemmin mai-

nittu ei monikollisen johtajuuden tarkoitus ole antaa jokaisen tehdä oman tahtonsa mukaan. (Sa-

lovaara, 2017, 70.) Lisääntyneen vapauden ja vallan nähdään vaativan korkeaa sitoutumisen ta-

soa, jolla voi olla negatiivisia seurauksia kuten systeemin politisoituminen ja työntekijöiden 

stressaantuminen. Ja korruptoituneessa systeemissä ihmiset kokevat, että heidän parhaimmat 

saavutuksensa ja meriittinsä eivät tule aina palkituiksi vaan kompensaatio ja ylennykset seuraa-

vat henkilökohtaisia yhteyksiä jokseenkin läpinäkymättömissä verkostoissa. (Salovaara & Bat-

hurst, 2018, 193-194.) Yksilön ollessa itse vastuussa toimistaan, odotetaan hänen itse johtavan 

aktiivisesti myös omaa suoriutumistaan kohti hyvää tulosta. Suoriutumista mitataan Salovaaran 
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ja Bathurstin (2018) esimerkkitapauksessa yksilön saavutuksilla, joka tekee ilmapiiristä indivi-

dualistisen ja näin ollen yksilö itse määrittelee omat rajansa. Itsensä johtamisen ja ahkeroimisen 

kääntöpuoli onkin pitkät päivät töissä, perheistä erkaantuminen, stressi ja lopulta loppuun pala-

minen (burn out) eli totaalinen uupuminen. Salovaaran ja Bathurstin (2018) kolmesta tarkaste-

lemasta itseohjautuvaa toimintalogiikkaa kannattavasta organisaatiosta kahdessa yhteistyömalli 

johti helposti liikaan kilpailuun tai korruptioon. Näissä organisaatioissa yksilön etuja etsittiin 

toisten haitaksi asti. Tuloksena molemmissa näistä organisaatioista kärsittiin henkilökunnan 

huonosta hyvinvoinnista ja loppuun palamisesta. Kolmas tarkasteltu organisaatio, jossa pitkän 

ajan hyvinvointi näytti parantuvan yhteisen vallan malliin siirryttäessä, oli näistä kaikista vähiten 

autonominen työntekijöiden näkökulmasta. (Salovaara & Bathurst, 2018, 188, 193.) 

2.4.5 Itseohjautuvuuden sietämätön vaativuus organisaation kannalta 

Organisaation näkökulmasta itseohjautuvuuden toteuttaminen tarkoittaa, että sen on kyettävä 

luomaan riittävät tukirakenteet varmistaakseen yksilöiden itsensä johtamisen taitojen oppiminen. 

Toiset tarvitsevat tässä tukea enemmän kuin toiset. Organisaation on pystyttävä tarjoaman siis 

laajalti työkaluja, tukea ja valmennusta liittyen itsensä johtamisen taitoihin. (Martela & Jarenko 

2017, 319-320.) Yhdellä esimiehellä ei esimerkiksi tulisi olla liian montaa alaista, jotta yksilölli-

nen kohtaaminen ja tarpeista lähtöisin oleva johtaminen onnistuu. (Savaspuro, 2019, 33.) 

 

Jotta yksilöt onnistuisivat organisoitumaan yhteen jaetun päämäärän saavuttamiseksi, on neljän 

avaintekijän toteuduttava. Ensinnäkin on löydettävä jokaisen jäsenen hyöty eli syy miksi yhdessä 

toimiminen on parempi kuin erillään toimiminen. Toiseksi on estettävä vapaamatkustaminen eli 

on kehitettävä toimivat mekanismit järjestelmän hyväksikäytön välttämiseksi. Kolmanneksi 

työnjako on oltava tarkoituksenmukaista, sillä se on yksi tärkeimmistä yhteenliittymisen tuomis-

ta mahdollisuuksista. Ja neljänneksi on varmistettava toimivat kommunikaatiokanavat, jotta kes-

kinäinen koordinaatio toimii ja kunkin yksilön tekeminen tukee koko organisaation etua. (Marte-

la, 2017, 166.) Kuten aiemmin on esitetty, itseohjautuvuutta vahvistavan yrityskulttuurin luomi-

sen yksi peruspilareista on mutkaton vuoropuhelu. Johdon ja työntekijöiden keskusteluyhteys 

täytyy olla avoinna ja luonteva, sillä muuten tieto ei liiku eikä johto voi tietää mitä työntekijät 

ajattelevat. Dialogin tulee olla aitoa, jolloin asioista voidaan ja etenkin uskalletaan olla myös 

erimieltä. (Savaspuro, 2019, 52.) Viisaat päätökset edellyttävät hyvää tiedonkulkua ja hyvä tie-

donkulku edellyttää vahvaa läpinäkyvyyttä. Työntekijöille on varmistettava helppo ja nopea yh-

teys esimerkiksi tietoverkkojen kautta organisaation eri sidosryhmiin (Salovaara, 2018, 89). Or-
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ganisaation itseohjautuvan toimintalogiikan voidaankin sanoa perustuvan yhteisen ajattelun ja 

päätäntävallan jaon lisäksi vahvaan läpinäkyvyyteen. Läpinäkyvyyden lisäksi on varmistettava 

tiedon saatavuus. Tiedon avoimuus ei riitä, vaan sen tulee olla jokaiselle työntekijälle ominaises-

sa ja ymmärrettävässä muodossa. Kun tieto kulkee tehokkaasti ja avoimesti ja organisaation si-

sällä ajatellaan asioita yhdessä, on vastuuta ja valtaa mahdollista jakaa koko henkilökunnalle. 

(Martela & Jarenko 2017, 27; 320.) Mikäli tieto ei liiku organisaation sisällä, ei voida tehdä no-

peita päätöksiä ja muutoksia eikä näin ollen pystytä reagoimaan tarvittavalla nopeudella jonka 

seurauksena ei pysytä mukana maailman ja markkinoiden muutoksen vauhdissa (Savaspuro, 

2019, 39). 

 

Bernstreinin ym. (2016, 38) mukaan tehokkaan työskentelyn varmistamiseksi ihmisillä tulee olla 

pääsy kriittisiin resursseihin sekä selvät tavoitteet ja vastuut. Jotta ihmiset voisivat eri puolilla 

organisaatiota tehdä omaa ja yhteistä työtään koskevia päätöksiä viisaasti sekä kehittää toimintaa 

jatkuvasti, on heillä oltava erittäin hyvä käsitys kokonaisuudesta (Martela & Jarenko, 2017, 319-

320). Itseohjautuvan organisoitumisen mallin peruspilareita ovat yhteistyö ja luottamus, eikä se 

voi toimia, jos yrityksen työntekijät eivät jaa yhteistä päämäärää (Savaspuro, 2017, 35). Yhteisen 

käsityksen varmistaminen vaatii vahvaa läpinäkyvyyttä ja sitä tarvitaan myös kasvattamaan ih-

misten luottamusta ja varmistamaan pääsy tarvittavaan ajankohtaiseen tietoon. (Syrjänen & To-

lonen, 2017, 200-206.) Organisaation on pystyttävä tarjoamaan henkilöstölle selkeä selitys ja 

syy, miksi toimintalogiikkaa muutetaan kohti itseohjautuvuutta (Lee & Edmondson, 2017, 54). 

Jotta organisaatiomuutos kohti vähemmän byrokraattista mallia voisi olla menestyksekäs, on 

yksilöiden ja organisaation välillä vallittava luottamus (Wood ym, 2009, 40). Itseohjautuvuuden 

toteutuminen edellyttää koko organisaation laajuista luottamusta, myös virheistä ja ongelmista 

pitää voida, ja saada, puhua avoimesti. Jokaisen organisaation jäsenen on tiedettävä mikä on or-

ganisaation suunta, tavoiteltu päämäärä ja mitä sinne pääsemisen eteen on tehtävä. Näistä on 

kommunikoitava selkeästi ja niiden tulee olla kaikkien tiedossa. (Savaspuro, 2019, 48.)  

 

Ei ole olemassa yhtä tiettyä toimivaa mallia, jolla pyrkiä kohti itseohjautuvaa organisaatioita 

(Salovaara 2018, 181). Savaspuron (2019) mukaan on kuitenkin tiettyjä reunaehtoja, joita ilman 

itseohjautuvuus ei voi toteutua. Hän peilaa organisaation toimintatapaa aiemmin esiteltyyn itse-

ohjautuvuusteoriaan (Deci & Ryan, 2000), jonka mukaan yrityskulttuurin tulee tukea kolmen 

psykologisen tarpeen toteutumista itseohjautuvuuden vahvistamiseksi: 1. Omaehtoisuus eli ihmi-

sen tulee tuntea voivansa vaikuttaa omaan tekemiseensä ja on näin sisäisesti motivoitunut, 2. 

Kyvykkyys eli ihmisen tulisi kokea osaavansa hommansa, selviävänsä haasteista ja saavansa 
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asioita hoidettua, ja 3. Yhteisöllisyys eli ihmisen tarvitsee olla yhteydessä toisiin ja välittää heistä 

sekä kokea, että myös hänestä välitetään. Ja jotta nämä voisi toteutua on yrityskulttuurin raken-

nuttava luottamuksen, autonomian ja mutkattoman vuoropuhelun päälle. (Savaspuro, 2019, 51-

52.)  

 

Lisäksi organisaatiorakenteen muuttaminen itseohjautuvammaksi saattaa hankaloittaa työnteki-

jöiden sitouttamista, sillä johtotason roolit vähenevät ja kilpailu ylennyksistä kasvaa. Yksilöiden, 

etenkin alhaisimmilla organisaation tasoilla, on mahdollisesti pohdittava urasuunnitelmiaan uu-

delleen, sillä ylennysmahdollisuudet vähenevät eivätkä he voi enää luottaa, että organisaatio 

varmasti työllistää heidät jatkossakin. (Ebadan & Winstanley, 1997; Clarke, 2013; Hassard, Mor-

ris & McCann, 2012.) Organisaatioiden on varmistettava ylennysprosessien selkeys ja etene-

mismahdollisuudet sekä kommunikoitava niistä työntekijöille, jotta heitä pystytään sitouttamaan 

(Shaw & Scheier, 1993, 15).   
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3 METODOLOGIA 

3.1 Metodin valinta 

Kuten mainittu tämä tutkimus on tehty osana MODe -tutkimushanketta, jonka tutkimusmetodiksi 

on valittu laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Laadullinen tutkimus on tiedon hankintaa, jos-

sa aineisto perustuu todelliseen maailmaan. Yleensä laadullisessa tutkimuksessa aineisto perus-

tuu ihmisiin ja heistä tutkimuksen pohjaksi saatuun tietoon. Tavallisesti lähtökohtana ja tavoit-

teena on itse aineisto ja sen analysoiminen sekä huolellinen arvioiminen. Alasuutarin (2011, 38) 

mukaan laadullisessa tutkimuksessa aineistoa käsitellään tyypillisesti kokonaisuutena, joka ku-

vastaa vain tutkimuksen kohdetta eikä tulkinnassa voida käyttää tilastollisia todennäköisyyksiä. 

Laadullisen tutkimuksen aineiston keruun kohdejoukko on valittu tietoisesti. Tutkittavien oma 

ääni ja erilaiset näkökulmat pyritään saamaan esiin, jolloin aineisto on aina ainutlaatuinen. (Hir-

sijärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 164.) Laadullinen tutkimus soveltuu tutkimustavaksi, kun 

aiotaan kerätä syvempää tietoa kohteesta, vastaten ennemmin kysymykseen ”miten” kuin ”kuin-

ka monta” (Silverman, 2010, 11). Lisäksi laadullinen tutkimus painottuu ihmisten kokemuksiin 

(Alasuutari, 2011, 31) ja olemassa olevien asioiden selittämiseen ja kuvaamiseen (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2018, 25). Itseohjautuvuuden ollessa vielä suhteellisen vähän tutkittu aihe ja MODe -

hankkeen pyrkimys ymmärtää aihetta syvällisemmin, antaa perustelun laadullisen tutkimusmene-

telmän käyttämiselle. Lisäksi tämän tutkimuksen tutkimuskysymys etsii vastauksia ihmisten ko-

kemuksista itseohjautuvuudesta ja sen mahdollisista pulmallisuuksista. 

 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 23) mukaan laadullisessa tutkimuksessa teorian merkitys on ilmei-

nen ja siitä syystä sitä tarvitaan välttämättä. Laadullisessa tutkimuksessa tuloksia selitetään ym-

märtävästi sekä verrataan muuhun tutkimukseen ja teoreettiseen viitekehykseen (Alasuutari 

20122, 38). Teorian ilmeisen merkityksen vuoksi tässäkin tutkielmassa on laaja kirjallisuuskat-

saus ja tutkielman lopussa verrataan saatuja tuloksia aiemmin esitettyyn teoriaan. Kattava kirjal-

lisuuskatsaus luo ymmärrystä aiemman tutkimuksen pohjalta aineiston tulkintaan ja analyysiin. 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoitus osana tutkimusta, on tarkastella aiheen aikaisempia tutkimusnä-

kökulmia ja –tapoja sekä näyttää miten kyseinen tutkimus voidaan liittää niihin. Lisäksi sen tar-

koituksena on ilmentää miten kyseinen tutkimus luo uutta tietoa (Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara 

2013, 121, 258). 



   40 

 

 

 

Organisaatio- ja johtamistieteissä on ominaista, että tutkimus perustuu empiriaan eli tietoon sosi-

aalisesta elämästä. Tavoitteena empiirisessä tutkimuksessa on luoda empirian ja tutkimustiedon 

välille vuoropuhelua. Tähän pyritään yhdistämällä tiedon rakenteita tiettyihin empiirisiin aineis-

toihin. Tämä myös osaltaan tekee eron empiirisen tutkimusperinteen ja teoreettisen tutkimuksen 

välille. (Myers, 2009, 12.) Tämän tutkielman empiirinen tutkimus suoritettiin tapaus- eli case -

tutkimuksena. Case -tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusotetta, jossa kerätään erilaisia tapauksia 

yhdestä kohdeorganisaatiosta ja analysoidaan niitä (Koskinen, Alasuutari & Peltonen, 2005, 

154). Farquhar (2012, 5) määrittelee case –tutkimuksen empiiriseksi tiedusteluksi, joka tutkii 

käsillä olevaa ilmiötä syvällisesti ilmiön todellisessa kontekstissa, erityisesti kun ilmiön ja kon-

tekstin välinen raja on vaikeasti todennettavissa. Case -tutkimuksen osana käytetään mahdolli-

simman osuvaa metodia, joka on tyypillisesti haastattelu tai kirjalliset aineistot (Koskinen, 

Alasuutari & Peltonen, 2005, 157). Case –tutkimuksen kohdeorganisaatio osoitettiin MODe –

tutkimushankkeen toimesta, ennen tutkimuksen näkökulman vahvistumista tai tutkimuskysy-

myksen määrittelemistä.  

 

Tämä tutkimus toteutettiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla eli teemahaastatteluilla. Teema-

haastattelu on haastattelumuotona joustava, eikä kysymysten sanatarkkuus tai tietty järjestys ole 

täysin ehdotonta. Haastattelija voi mukauttaa ja esittää tarkentavia kysymyksiä haastattelutilan-

teessa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 87-88.) Kyseinen haastattelumetodi soveltuu hyvin mielipitei-

den, kokemusten, asenteiden, käyttäytymisen, prosessin ja ennusteiden ymmärtämiseen (Rowley, 

2012) ja se jättää tilaa henkilön omille kokemuksille (Alasuutari, 2011, 31). Teemahaastattelu 

sopii tähän tutkimukseen hyvin, sillä kuten sanottu aihe on vielä suhteellisen vähän tutkittu ja 

haastattelumuoto mahdollistaa aiheeseen syventymisen ja lisäkysymysten esittämisen. Suurin osa 

laadullisen menetelmän haastatteluista ovat puolistrukturoituja, toiset enemmän ja toiset vähem-

män. Haastattelut ovatkin erityinen aineistonkeruumenetelmä, sillä vuorovaikutuksen ansiosta 

tutkimustieto alkaa kertyä jo haastattelun aikana. (Hyvärinen ym, 2017, 21, 405.) 

3.2 Aineiston keruu ja haastattelujen toteutus 

Puolistrukturoidun haastattelun luonteeseen kuuluu, että näkökulma ja haastattelun runko määri-

tellään ennalta ja ne ovat kaikille haastateltaville samat. Haastateltavien on kuitenkin määrä vas-

tata kysymyksiin subjektiivisesti eli omin sanoin ja omasta näkökulmasta. Tästä syystä sitä voi-
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daan kutsua teemahaastatteluksi. Haastateltavat ovat etukäteen valittuja ja heillä on jollain taval-

la yhteinen lähtökohta haastatteluun, kuten kokemukset samassa organisaatiossa työskentelystä. 

(Hirsijärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 47.) Teemahaastattelussa on huomioitava, että teemat 

painottuvat eri haastatteluissa eri tavalla haastateltavan kiinnostuksen ja tietämyksen mukaan 

(Hyvärinen ym, 2017, 22). Haastattelun teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen eli tutkit-

tavasta aiheesta ennalta tiedettyyn (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 88). 

 

Tässä tutkielmassa käytetty teemahaastattelun haastattelurunko on MODe -tutkimushankkeen 

tutkijoiden laatima, eikä sitä ole muokattu tämän tutkimuksen näkökulman tai tutkimuskysymyk-

sen mukaan. Hankkeen tutkimussuunnitelmassa määriteltiin, että kohdeorganisaatiosta haastatel-

laan 20 henkilöä, joihin sisältyy henkilöstöä eri organisaatiotasoilta. Haastattelurungosta tehtiin 

kaksi eri versiota, toinen työntekijöille ja toinen keskijohdolle ja ylemmälle johdolle. Nämä run-

got sisälsivät samat teemat, mutta eri järjestyksessä ja erilaisilla kysymysten asetteluilla. Teemo-

jen järjestys haastatteluissa vaihteli keskustelun etenemisen mukaan, eikä kysymyksiä kysytty 

aina tarkalleen alkuperäisessä muodossa. Joitain ennalta määriteltyjä kysymyksiä saatettiin jättää 

myös kysymättä, sillä vastaus tuli ilmi jo toiseen kysymykseen vastattaessa. Kuten aiemmin esi-

tettyyn teemahaastattelun luonteeseen kuuluu, haastatteluissa pysyttiin keskeisten teemojen ym-

pärillä keskustelun keinoin, mutta ei väkisin ja konemaisesti kysytty jokaista kysymystä. Lisäksi 

useissa haastatteluissa esitettiin ymmärrystä syventäviä lisäkysymyksiä. 

 

Haastatteluja tehtiin lopulta 17, sillä vastaukset alkoivat toistamaan itseään. Tämä kertoo aineis-

ton saturaatiosta eli kyllääntymisestä, jolla tarkoitetaan tilannetta, jossa haastattelut eivät tuota 

enää uutta tietoa tutkimusongelmasta ja näin ollen aineisto alkaa toistaa itseään (Tuomi & Sara-

järvi 2018, 99). Kohdeorganisaatio nimesi haastateltavat, eikä haastateltavista annettu ennen 

haastattelua nimen ja yhteystiedon lisäksi muuta informaatiota. Haastateltavista seitsemän henki-

löä työskenteli työntekijä tasolla, neljä asiantuntijoina, viisi keskijohdon tehtävissä ja yksi kuului 

organisaation ylimpään johtoon. Tämä luokittelu on tehty haastateltavien tehtävänimikkeiden 

perusteella MODe –tutkimushankkeen tutkijoiden avustuksella. Tässä tutkimuksessa analyysin 

kohteeksi otettiin työntekijätasolla toimivat henkilöt, koska työntekijätason itseohjautuvuutta on 

tutkittu vähemmän verrattaessa asiantuntija- ja johtotehtäviin. Voidaan myös sanoa, että itseoh-

jautuvuuden toteutuminen on tyypillisempää asiantuntijoiden ja korkeammalla hierarkiassa työs-

kentelevien keskuudessa kuin organisaation alimmalla hierarkiatasolla suorittavaa työtä tekevien 

keskuudessa. Analysoitava aineisto koostui siis seitsemästä noin tunnin mittaisesta puhelinhaas-

tattelusta. Näistä seitsemästä työntekijätason haastateltavasta kuusi työskenteli nimikkeellä ”Sa-
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les Agent” ja yksi nimikkeellä ”Technical Customer Support”. Haastatteluiden perusteella kaikki 

haastatellut työskentelivät samassa kohdeorganisaation osassa, kuluttaja-asiakaspalvelussa.  

 

Kaikki haastattelut toteutettiin teema- ja yksilöhaastatteluina puhelimitse. Yksilöhaastatteluilla 

pyrittiin laajaan subjektiiviseen tietoon. Haastateltaville lähetettiin haastattelurunko etukäteen 

tutustuttavaksi ja pyydettiin varaamaan haastatteluun aikaa yksi tunti ja viisitoista minuuttia. 

Lyhin haastattelu oli kestoltaan 49 minuuttia ja pisin 69 minuuttia. Haastattelujen keston kes-

kiarvo oli 56 minuuttia. Mielenkiintoista oli, että yksi haastateltavista ei ollut saanut tietoa haas-

tattelustaan organisaation toimesta lainkaan ja tästä syystä hän suhtautui haastatteluun aluksi 

hieman negatiivisesti. Hän ei myöskään tiennyt MODe –tutkimushankkeesta enempää kuin mitä 

haastattelurungon kanssa lähetetyssä alustuksessa kerrottiin, kun taas muille haastateltaville oli 

organisaationkin puolesta edes muutamalla sanalla kerrottu tästä tutkimushankkeesta. Haastatte-

lujen alussa pyrittiin kuitenkin varmistamaan, että kaikilla oli jonkinlainen käsitys siitä, millai-

sessa hankkeessa haastattelua käytetään tämän pro gradu -tutkielman lisäksi. Yksi haastattelu 

jouduttiin myös siirtämään toiselle päivälle, sillä haastateltava oli yksin työvuorossa ja hänen oli 

oltava asiakaspalvelussa linjoilla. Epäselväksi jäi, oliko syynä mahdollisesti sairastapaus vai oli-

ko haastattelu jäänyt merkitsemättä työvuoroihin. Haastateltavat osallistuivat haastatteluun kes-

ken työpäivän.  

 

Haastattelut tehtiin kesällä 2019 kahta lukuun ottamatta kuukauden ajanjaksolla ja maksimissaan 

kaksi haastattelua päivässä. Kaikki haastattelut toteutettiin ennen tutkielman näkökulman vahvis-

tumista ja tutkimuskysymyksen määrittelemistä. Käsitys siitä, mistä aineisto voisi kertoa, alkoi 

muodostua haastatteluiden aikana. Näkökulma vahvistui vasta, kun kaikki haastattelut oli saatu 

litteroitua ja tutkimuskysymys muotoutui lopulliseksi, kun aineistosta ryhdyttiin poimimaan nä-

kökulman kannalta tärkeimpiä kohtia.  

3.3 Aineiston analysointi 

Haastatteluaineiston analyysi toteutettiin litteroinnin jälkeen sisällönanalyysia käyttäen. Sisäl-

lönanalyysin on perusanalyysimenetelmä, jota on mahdollista käyttää kaikissa laadullisen tutki-

muksen perinteissä. Sitä käytetään tekstein sekä tekstimuotoon saatettujen aineistojen kuten litte-

roitujen haastatteluiden analysoimisessa. Sisällönanalyysia ei lähtökohtaisesti ohjaa tietty teoria, 

mutta siihen voidaan soveltaa suhteellisen vapaasti monia teoreettisia lähtökohtia. (Tuomi & 



43 

1 

Sarajärvi 2018, 103.) Sisällönanalyysin tarkoitus on löytää tekstiaineiston tekstissä esiintyviä 

merkityksiä. Pyrkimyksenä on saada kuvaus tutkittavasta ilmiöstä tiivistetyssä ja yleisessä muo-

dossa, kadottamatta aineiston informaatioarvoa. Sisällönanalyysissa tuodaan esille tekstissä 

esiintyviä yhtäläisyyksiä ja eroja sekä kuvataan niitä sanallisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117). 

Sisällönanalyysi sopii tämän tutkimuksen analyysimenetelmäksi, sillä tarkoituksena on kuvata 

aineiston keskeisiä asioita tiivistetysti sanallisessa muodossa.  

 

Sisällönanalyysiä on mahdollista tehdä aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti tai teoriaohjaavasti. 

Aineistolähtöisenä toteutettaessa aineisto ohjaa analyysiä ja aineistosta poimitaan keskeisimmät 

asiat välittämättä siitä mitä ne ovat tai mikä on niiden suhde aiempiin tutkimuksiin. Haasteena on 

tutkijan aiempi teoriatieto, sillä hänen tulisi olla täysin avoin aineistolle eikä antaa teoriatiedon 

vaikuttaa aineistosta poimittaviin asioihin. Teorialähtöinen sisällönanalyysiä ohjaa alusta saakka 

nimensä mukaisesti teoria. Teorian perusteella aineistosta etsitään tiettyjä asioita tai merkityksiä, 

ja löytyviä käsitteitä verrataan jo olemassa olevaan teoreettiseen malliin tai tietoon. Tyypilli-

simmin teorialähtöistä lähestymistapaa käytetään, kun halutaan testata pitääkö teoria paikkansa 

esimerkiksi uuden ympäristön kohdalla. Teoriaohjaava sisällönanalyysissa puolestaan tutkijan 

ajattelua ohjaa välillä teoria ja välillä aineisto. Yleensä analyysiyksiköt muodostetaan aineistosta, 

mutta niiden ryhmittelyä ja/tai tulkintaa ohjaa teoria. Teoriaohjautuvuus voi toteutua myös niin, 

että analyysi on tehty aineistolähtöisesti, mutta aineiston perusteella tehdyt havainnot on sidottu 

teoriaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 108-111.) 

 

Tämä tutkimus on toteutettu teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä käyttäen. Itseohjautuvuuden pul-

mallisuudet eli analyysiyksiköt on poimittu aineistosta, mutta niiden ryhmittely on tehty teo-

riaviitekehyksessä ilmenneisiin pimeisiin puoliin peilaten sekä lopussa havainnot on sidottu ai-

empaan teoriaan. Aikaisemman tiedon vaikutus tämän tutkielman analyysissä on tunnistettavissa, 

mutta aikaisemman tiedon merkitys ei ole teoriaa testaavaa vaan uusia näkökulmia avaava. Myös 

ilmiön teoreettiset käsitteet ovat valmiina eli ne tiedetään etukäteen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

109; 133.) 

 
Tämän tutkielman päättelyn logiikassa oli kyse induktiivisesta analyysistä, jolla tarkoitetaan ”yk-

sittäisestä yleiseen”. Haastatteluissa ilmenneet yksittäiset näkemykset pyrittiin yhdistämään mui-

hin ja näin ollen muodostamaan yleistyksiä ilmiöstä. Toisaalta analyysissä oli piirteitä myös ab-

duktiivisesta päättelystä, sillä analyysi toteutettiin teoriaohjaavasti, joka tarkoittaa, että analyysin 

muodostukseen liittyy jokin johtoajatus. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 107). Perusajatus abduktiivi-
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sessa päättelyssä on, että uudet tieteelliset löydöt ovat mahdollisia ainoastaan havaintojen perus-

tuessa johonkin johtoajatukseen. Aineiston tarkastelua ohjaa usein tutkijan perehtyneisyys kirjal-

lisuuteen sekä omat ennakkokäsitykset aiheesta. Johtoajatus voi olla mitä vain epämääräisestä 

intuitiivisesta käsityksestä pitkälle muotoiltuun hypoteesiin, kunhan sen auttaa kohdistamaan 

havaintoja tiettyihin tärkeiksi oletettuihin seikkoihin. (Grönfors 2011, 17-20.) Aineistosta poi-

mittiin analysoitavaksi aiheita haastatteluteemoista, jotka liittyvät teoriaviitekehyksen mukaan 

kriittisesti itseohjautuvuuden toteutumiseen ja onnistumiseen. Näitä ovat tavoitteet ja yhteinen 

päämäärä, esimiehen rooli, tiedon saatavuus, kuormittavuus, vastuu ja valta -suhteet, hierarkioi-

den asema ja organisaation tuki. Lisäksi analyysissä kiinnitettiin paljon huomiota haastateltavien 

omiin kokemuksiin ja ajatuksiin itseohjautuvuudesta sekä kyseisen ilmiön haasteista ja huonoista 

puolista.  

 

Käytännössä analyysi aloitettiin poimimalla litteroidusta haastattelumateriaalista tutkimuskysy-

myksen kannalta tärkeimmät kohdat, johon vaikutti tutkijan perehtyneisyys aiempaan teoriaan. 

Tämän jälkeen poimittujen kohtien pelkistetyistä ilmauksista muodostettiin taulukko haastattelu-

teemojen mukaisesti. Taulukkoon merkittiin myös, jos sama asia toistui toisen henkilön haastat-

telussa. Näin voitiin huomata tiettyjen havaintojen, kokemusten ja ajatusten esiintyvän useam-

min kuin toisten. Aineiston synteesiä lähdettiin tekemään muodostamalla alaluokkia pelkistetyis-

sä ilmauksissa toistuville aihepiireille. Tämän jälkeen näille alaluokille pyrittiin muodostamaan 

yläluokkia ja lopulta yläluokkia yhdistävät tekijät. Yläluokat muovautuivat vielä uudestaan tulos-

lukua kirjoittaessa. 
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4 TULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen keskeisimmät tulokset, jotka vastaavat kysymykseen mitä 

pulmallisuuksia kuten huolia, haasteita tai ongelmia itseohjautuvuuteen liittyy työntekijöiden 

näkökulmasta organisaatiossa, joka ei vielä ole itseohjautuva, mutta on päättänyt pyrkiä sitä koh-

ti. Alaluvussa 4.1 esitellään aineiston mukaisia tutkimuskysymykseen vastaavia itseohjautuvuu-

den pulmallisuuksia.  

4.1 Itseohjautuvuuden pulmallisuuksia 

Tässä alaluvussa tarkastellaan itseohjautuvuuden pulmallisuuksia, niin sanottuja pimeitä puolia, 

aineiston analyysin synteesin avulla. Analyysin synteesin tuloksena saatiin kahdeksan yläluok-

kaa: 1. Kapea ja pirstaleinen käsitys itseohjautuvuudesta, 2. Hierarkiat ja niiden purkaminen, 3. 

Valta ja sen hajauttaminen, 4. Tiedonkulku ja tiedon saatavuus, 5. Tavoitteet ja päämäärä, 6. 

Kuormittavuus ja motivaatio, 7. Organisaatiotason erot sekä 8. Yksilötason erot. Synteesi on 

toteutettu etsimällä jokaisesta haastatteluista yhtäläisiä ilmiöitä eli yläluokat on luotu toistuvuu-

den perusteella. Oheisessa taulukossa (taulukko 4) on esitetty yläluokkien tiivistetty sisältö.  
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Pulmallisuus Sisältö 

1. Kapea ja pirstaleinen käsitys itseohjautuvuu-
desta 

Ei yhtenäistä kuvaa itseohjautuvuudesta. 
Ainoa toistuva tekijä itseohjautuvuuden 
määrittelyssä oli omaan tulevaisuuteen 
aktiivisesti vaikuttaminen. 

2. Hierarkiat ja niiden purkaminen 

Radikaaleihin toimiin ei ole ryhdytty ja 
hierarkiatasojen paljous ja juurtuneisuus 
hankaloittaa hierarkioiden purkamista. 
Lähiesimiehen rooli koettiin erityisen 
tärkeänä. 

3. Valta ja sen hajauttaminen 

Paljon byrokraattisia rakenteita ja rajoi-
tuksia ohjaamassa toimintaa. Valta on 
ylemmillä hierarkiatasoilla ja iso osa 
päätöksistä tulee ”annettuina”. 

 
4. Tiedon kulku ja tiedon saatavuus 

Tietoa ja viestintäkanavia on jopa turhan 
paljon, mikä hankaloittaa sekä hidastaa 
tiedonhakua. Lisäksi tiedon ajantasai-
suutta ja oikeellisuutta joudutaan varmis-
telemaan. 

5. Tavoitteet ja päämäärät 

Keskeiset tavoitteet ja päämäärät tulevat 
ylemmiltä hierarkiatasoilta ”annettuina”. 
Kokonaiskuva organisaation tahtotilasta 
puuttuu ja tavoitteisiin sitoutuminen on 
vaihtelevaa. 

6. Kuormittavuus ja motivaatio 

Työ on hektistä ja ohjeistukset muuttuvat 
jatkuvasti. Työ on myös henkisesti ras-
kasta ja sen koettiin seuraavan kotiin. 
Motivaatiota on toisinaan vaikea löytää 
työn yksipuolisuuden vuoksi. Työnteki-
jöillä on oman vastuun lisäämiseen kui-
tenkin hyvin vaihtelevat valmiudet. 

7. Organisaatiotason erot 

Organisaation eri osissa itseohjautuvuu-
teen suhtaudutaan eri tavoin ja myös 
toimet sitä kohti eroavat radiaalistikin. 
Mahdollisuudet itseohjautuvuuteen vaih-
televat työtehtävän mukaan. 

8. Yksilötason erot 

Osa työntekijöistä on juurtuneita van-
hoihin toimintamalleihin eikä muutosha-
lukkuutta välttämättä ole. Itseohjautu-
vuus tuntuu pelottavalta, eikä kaikilla ole 
kykyjä sen toteuttamiseen. Vahvat per-
soonat käyttävät herkästi epäformaalia 
valtaa ylitse muiden. 

Taulukko 4. Itseohjautuvuuden pulmallisuuksia 
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Tässä tutkielmassa määriteltiin itseohjautuvuus jakaen se yksilötason ja organisaatiotason itseoh-

jautuvuuteen. Yksilötason itseohjautuvuudella tarkoitetaan yksilön kykyä toimia omatoimisesti 

ilman ulkopuolista kontrollia, kykyä itsensä johtamiseen, valmiuksia sekä halua ottaa vastuuta ja 

työskennellä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Organisaatiotason itseohjautuvuudella tarkoi-

tetaan organisoitumisen tapaa, jossa on mahdollisimman vähän ylhäältä tulevia valmiita rakentei-

ta ja raportointiketjuja, valtaa on hajautettu radikaalisti läpi organisaation ja yksilöille annetaan 

mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä eikä kiinteitä johtajarooleja välttämättä ole lainkaan. 

Kohdeorganisaatiossa pulmallisuuksia ilmeni haastattelujen perusteella enemmän organisaatiota-

solla kuin yksilötasolla. Kuitenkin yksi merkittävimmistä yksittäisistä huolenaiheista haastatelta-

vien työntekijöiden keskuudessa oli yksilöiden erot. Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi taulu-

kossa 4 esitellyt haastatteluista nousseet pulmallisuudet.  

4.1.1 Kapea ja pirstaleinen käsitys itseohjautuvuudesta 

Kysyttäessä mitä itseohjautuvuus tarkoittaa, haastateltavat vastasivat pääsääntöisesti melko lyhy-

esti ja omaan työhön peilaten. Haastattelujen perusteella kohdeorganisaation työntekijät tarkoit-

tivat itseohjautuvuudella hyvin pitkälti aktiivista omaan tulevaisuuteen vaikuttamista. Koettiin, 

että itseohjautuvuudessa ollaan itse vastuussa oman osaamisen kehittämisestä, omasta urakehi-

tyksestä ja omista tulevaisuuden tavoitteista. H12 lisäsi vielä itsensä kehittämiseen omien heik-

kouksien ja vahvuuksien tunnistamisen. H4 ja H7 mainitsivat myös aktiivisen itsenäisen tiedon 

hankinnan kuuluvan itseohjautuvuuteen. Vastuun nähtiin rajoittuvan lähinnä oman päivittäisen 

työn suorittamiseen. Muunlainen vastuunottaminen ei tullut haastatteluissa esille.  

 

”No siis mun mielestä se tarkottaa se itseohjautuvuus vähän sitä, että että on ikään kuin 

itse vastuussa omasta työstä ja osaamisesta ja aktiivisesti.  Sit - - vielä lisäksi jostain 

uralla etenemisestä ja semmosesta. Että mää ite - - sitten otan vastuun siitä ja pyrin 

omassa toiminnassani kohti niitä tavotteita.” (H6) 

 

Itseohjautuvuuden määritelmissä toistuva itsenäinen työskentely mainittiin haastatteluissa aino-

astaan kerran. Lisäksi vain yksi haastateltavista H10 mainitsi, että itseohjautuvuuteen liittyy ul-

kopuolisen ohjauksen tarpeen puuttuminen. Tämä samainen haastateltava oli myös ainoa, joka 

toi itseohjautuvuutta määritellessään esiin kaikille yhteisen päämäärän tavoittelun ja organisaati-

on tuen merkityksen. H9 puolestaan koki, että itseohjautuvuus on täysin yksilöstä itsestään läh-

töisin, eikä esimiehellä tai organisaatiolla ole mahdollisuutta ”tehdä sinusta itseohjautuvaa”. H5 
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ajatteli, että itseohjautuvuudessa saa määritellä itse mitä tekee ja tavoitteet ovat henkilökohtai-

sempia. Organisaationtason itseohjautuvuutta haastateltavat eivät maininneet tai sivunneet lain-

kaan. 

 

”Mä nään itseohjautuvuuden sellaisena, että et kaikki ovat niin sitoutuneita yhteiseen ta-

voitteeseen, et tavallaan he pystyvät itse ohjaamaan toimintaansa sen tavotteen saavut-

tamiseksi. Eli ei tarvita tavallaan erikseen jotakuta sanomaan, et nyt näin pitää tehdä. 

Vaan koska me kaikki halutaan, et se yhteinen tavoite toteutuu, me pystytään itse näke-

mään, aa näin pitää tehdä, ja me ollaan motivoituneita tekemään näin. Se on se sellanen 

semmonen ideaali tilanne, jossa kaikki yhtä motivoituneena ja yhtämielisinä siitä, mikä 

on meidän päämäärä, niin toimivat sen edistämiseksi.” (H10) 

 

Käsitykset itseohjautuvuudesta rajoittuivatkin suhteellisen kapeiksi ja yhtenäistä määritelmissä 

oli ainoastaan omaan tulevaisuuteen tietoisesti vaikuttaminen. Teoriaviitekehyksen määritelmän 

mukaisia itseohjautuvuuteen liittyviä tekijöitä kyllä mainittiin, mutta kokonaiskuvan muodosta-

minen oli selvästi hankalaa. Haastatteluista kävi ilmi, että organisaatiossa puhutaan itseohjautu-

vuudesta, mutta epäselväksi jäi, onko sitä käsitelty sen syvällisemmin ja esimerkiksi perehdytetty 

työntekijöitä siitä mitä itseohjautuvuudella tarkoitetaan tai mitä se voisi tarkoittaa juuri heidän 

työssään.  

4.1.2 Hierarkiat ja niiden purkaminen 

Nykyisellään kohdeorganisaatiossa on vielä varsin paljon hierarkiatasoja. Hierarkioiden purka-

minen vaikuttaa hyvin haastavalta. Niiden purkamisen esteenä voidaan pitää johtamishierarkioi-

den ja muiden roolien juurtuneisuutta sekä organisaation suurta kokoa. Suuressa organisaatiossa 

H5 mukaan ”äänen saa kuuluviin heikosti” ja ”ylemmäs on vaikea vaikuttaa”. Suurin osa haas-

tateltavista piti hierarkiatasojen purkamista mahdottomana, mutta koki niiden myös hankaloitta-

van työntekoa. Lisäksi organisaation suuri koko ja hierarkiatasojen paljous tekevät muutoksista 

hitaita. Myös muutos kohti itseohjautuvuutta nähtiin erittäin haastavana ja hitaana juurikin orga-

nisaation koon ja hierarkioiden vuoksi. H7 koki, että kohdeorganisaatio voi olla vain tiettyyn 

pisteeseen asti itseohjautuva, ja uskoi että nykyinen organisaatiorakenne on jo muodostettu te-

hokkuusajattelulla. Lisäksi H10 kyseenalaisti itseohjautuvuuden mahdollisuutta toteutua täydel-

lisesti. 
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”- - Kun on tosi iso firma, niin en mä oikein osaa - - sanoa, että miten sitä pystyis keven-

tämään. Kyl se kuitenkin tosi paljon kun on työntekijöitä ja tosi paljon on ihmisiä töissä, 

ja nimenomaan niin paljon eri toiminteita, - -. Et kyl sitä on pakko olla niitä ylempiä ta-

hoja, jotka hoitaa sellasiakin asioita, mistä - - ehkä just ja just kuullu.” (H5) 

 

Esimiehen rooli kohdeorganisaatiossa on haastatteluiden perusteella suhteellisen tärkeä, ja vaik-

ka hierarkioita purettaisiin, omasta lähiesimiehestä ei haluttaisi välttämättä luopua. Esimiehen 

roolista kysyttäessä haastateltavien vastauksissa eniten toistui sellaisten käytännön asioiden hoi-

to, johon työntekijöillä itsellään ei ole oikeuksia, kuten työaikakorjaukset ja lomamerkinnät (H4, 

H5, H9, H10). Tämän jälkeen esimiehen tärkeimpinä tehtävinä nähtiin alaisten tietojen ajantasai-

suuden varmistaminen (H4, H5, H12), osaamisen ja tavoitteiden seuraaminen sekä ylläpitämi-

nen, tuloksista raportointi (H5, H9, H10) ja hyvään tulokseen sparraaminen (H4, H7, H12). Li-

säksi H6 koki esimiehen roolin tärkeäksi muualla tehtyjen päätösten viestinnässä. Lähiesimiehel-

lä on vastuullaan asioita, joita työntekijät pystyisivät itsekin hoitamaan, mikäli heillä olisi tarvit-

tavat oikeudet ja ennen kaikkea halukkuus hoitaa näitä asioita itse. Työntekijät nojaavat paljon 

lähiesimieheen ja luottavat siihen, että hän on aina varmistamassa ja vahvistamassa asioita. Or-

ganisaation rakenne monine hyväksyntäportaineen on omiaan vahvistamaan tällaista työntekijöi-

den käyttäytymistä. 

 

”- - Esimiehen läsnäolo on tosi tosi tärkee. Et kyl se vaatii sen, et hän tsemppaa ja just 

pitää siitä ajan tasalla, että mitkä on viikon - - tulokset verrattuna tavotteisiin ja kuinka 

paljon pitäisi nyt saada, jotta me ollaan siinä mitä tavotellaan. Et kyl se silleen vähän 

hankala niitä on olis - - ilman häntä seurata.” (H5) 

 

” - - kaikki ylhäältä tulevat päätökset ei ihan purematta niellä meillä, vaan se esimiehen 

tehtävä on olla semmonen - - pehmentäjä siinä välissä. Yrittää sit tietenkin meille myydä 

kaikki - - mitä ylhäältäpäin tulee.” (H6) 

 

Muutos kohti itseohjautuvuutta on ehkä alkanut, mutta hyvin pienin askelin. Itseohjautuvuus 

kuuluu organisaatiossa puheissa, mutta konkreettisia ja radikaaleja toimia hierarkioiden purka-

miseen on nähty vasta vähän. Lisäksi hierarkioiden purku ei ole ollut koko organisaation laajuis-

ta, vaan toisissa toiminteissa kokeiluita on ollut enemmän. Ja kuten aiemmin tässä luvussa mai-

nittu, on työntekijöillä melko kapea käsitys siitä mitä itseohjautuvuus on tai mitä sillä tarkoite-



   50 

 

 

taan ja tavoitellaan. Organisaation tuki työntekijöiden itseohjautuvuuteen ei välttämättä ole vielä 

riittävän suurta ja aktiivista.  

 

”Itseohjautuvuus, - - ei se prioriteetti ykkönen meillä tällä hetkellä oo, mut koko ajan se 

siellä taustalla kummittelee - -.” (H9) 

4.1.3 Valta ja sen hajauttaminen 

Kohdeorganisaatiossa on paljon byrokraattisia rakenteita ohjaamassa toimintaa, joka ei tue itse-

ohjautuvuuden toimintalogiikkaa. H4 sanoin ”päätökset menee aikamoisen byrokratian kautta”. 

Työntekijätasolla moneen asiaan joudutaan kysymään lupaa ylemmiltä hierarkiatasoilta ja pää-

tösten tullessa ”annettuina”, ei työntekijät aina ymmärrä miksi ja miten tähän päätökseen on pää-

dytty. H9 koki, että suuremmat päätökset tulevat annettuina ja ymmärrys niiden taustasta jää 

helposti heikoksi. H10 lisäksi mainitsi, että ylemmältä organisaatiotasolta tulevat päätökset eivät 

välttämättä ole aina johdonmukaisia. Päätöksenteon nähtiin toimivan silloin, kun se on tehty yh-

dessä keskustelemalla ja päätökselle löytyy selkeät ja ymmärrettävät perustelut.  

 

Työntekijöillä ei haastatteluiden perusteella juurikaan vaikuttanut olevan tietoa tiimin ulkopuoli-

sista päätöksentekotavoista ja laajemmin organisaatioon vaikuttavien päätösten tekemiseen haas-

tatellut työntekijät eivät kokeneet pääsevänsä osallistumaan. Isommat päätökset tehdään ”jossain 

ylempänä” työntekijöiden ulottumattomissa ja niiden tekeminen tuntuu olevan jähmeää. Viralli-

nen päätösvalta on rajattu suhteellisen tiukasti ja työntekijöillä on vastuu toimia annettujen oh-

jeiden mukaisesti.  

 

”Mm kyllä kai se tietenkin varmasti - - prosessit ja kaaviot löytyy, että miten ne päätökset 

menee. Mutta se on tietenkin, täs mikä omaa työtä koskettaa, niin siihen on omat kana-

vansa, että jos jotain - - isompia päätöksiä tarvitaan, niin sitten kysytään sieltä [ylemmäl-

tä] suunnalta apua - -” (H7) 

 

Pääasiassa vastuun ja vallan suhteeseen ollaan kuitenkin tyytyväisiä, sillä vastuuta ja valtaa on 

sopivasti omaan ”tasoon” nähden. Vastuuta on vallan tavoin vähemmän suhteessa ylempiin hie-

rarkiatasoihin. Vastuu ja valta kysymysten koettiinkin koskevan enemmän hierarkiassa ylemmil-

lä tasoilla työskenteleviä. 
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” - - Nää vastuu valta kysymykset on sit just tuolla ylemmillä tasoilla, et ketkä - - päättää 

enemmän. Et heillä toisaalta myös on sit isompi vastuu. Et meillä, ketkä ollaan asiakas-

palvelu työssä, me hoidetaan se oma - - tontti. - -” (H5) 

 

Omaan työhön ja työskentelyyn vaikuttaminen rajoittuu työvuorotoiveisiin ja tiettyyn määrään 

etätyöskentelymahdollisuuksia. Näitä rajoituksia pidetään pääasiassa ymmärrettävinä työnkuvan 

ja –luonteen vuoksi. Asiakaspalvelussa jonkun on oltava palveluaikojen puitteissa koko ajan 

linjoilla ja valmiina palvelemaan. Projekteihin mukaan pyrkimisen haastateltavat näkivät hyvänä 

tapana vaikuttaa siihen millaista työtä tekee. Työntekijöiden perustyölle asetetut tavoitteet eivät 

kuitenkaan ”salli” muunlaista työtä, sillä kaikki oman perustyön ulkopuolinen työ laskee työnte-

kijän tehokkuuslukuja, joka puolestaan vaikuttaa negatiivisesti saatavaan palkkaan. Tämä tuntui 

työntekijöistä ristiriitaiselta, sillä projekteja on paljon ja niihin tyypillisesti valikoituu menestyviä 

työntekijöitä, mutta niihin osallistumista ei kompensoida palkassa mitenkään.   

 

”- - arjessa tietysti tällaset asiat, kuten millon mä tuun töihin tai tai millon mä pidän tau-

ot, nehän tulee meillä - - kuitenkin ylhäältä päin johdettuna, koska meidän täytyy reagoi-

da asiakastilanteeseen. Aika paljonhan täs on sellaista, johon - - mun täytyy - - ensin ky-

syy hyväksyntä - - ” (H10) 

4.1.4 Tiedonkulku ja tiedon saatavuus 

Tiedon saatavuus voi osoittautua yhdeksi merkittävimmistä haasteista pyrittäessä kohti itseohjau-

tuvuutta. Jokainen haastateltava mainitsi, että tietoa on saatavilla todella paljon ja todella mones-

sa eri kanavassa. Tiedon paljous koettiin osittain hyväksi, mutta myös haastavaksi, sillä tätä 

kaikkea tietoa on mahdotonta sisäistää ja sen seasta on välillä hankalaa löytää etsimänsä. Kun 

tietoa tulee niin monista eri viestintäkanavista, on oman työn kannalta asioiden tärkeimpien poi-

miminen haastavaa. Suurin osa haastateltavista (H4, H5, H6, H7, H9, H12) koki tiedon olevan 

vaikeasti saatavissa. Tiedon haku on hidasta ja toisinaan vaivalloista, eikä se aina löydy loogisis-

ta paikoista. H5 mainitsi, että jotain henkilöitä joudutaan jopa patistamaan itsenäiseen tiedonha-

kuun, sen tuntuessa niin hankalalta. H10 tunnisti kuitenkin, että tiedon helpompaan ja nopeam-

paan saatavuuteen oltaisiin etsitty ratkaisuita.  
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”- - Meillä on tietoo niin paljon saatavilla, esimerkiksi kirjallisina ohjeinakin, niin se 

helposti hukkuu. Se et sä pystyt kaivaan sen sieltä massasta, se on joskus ongelma. - - ” 

(H4) 

 

Lisäksi tiedon ajantasaisuuteen ja oikeellisuuteen ei aina voida luottaa, vaan H5 mukaan saatavil-

la saattaa olla useitakin vuosia vanhaa ohjeistusta. H4 ja H7 kokivat, että välillä työtä joudutaan 

tekemään vähäisillä ja/tai puutteellisillakin tiedoilla, sillä tieto esimerkiksi muutoksista ei ole 

kulkeutunut kaikille, jotka sitä työssään tarvitsisivat eikä uuden tiedon sisäistämiseen jätetä riit-

tävästi aikaa. Tätä havainnollistaa esimerkiksi se, että tästä haastattelusta ei ollut mennyt tietoa 

yhdelle haastateltavalle organisaation toimesta lainkaan. Oikean tiedon löytämisestä, sen sisäis-

tämisestä ja oikeellisuuden varmistamisesta jätetään suuri vastuu yksilölle. H12 kertoi haastatte-

lussaan, että kaikki eivät esimerkiksi viitsi lukea kaikkia vastaanottamiaan sähköposteja. Näin 

ollen informaatiokatkokset ovat väistämättömiä ja työntekijöiden itsenäinen työnteko hankaloi-

tuu.  

 

”Mut sit tietysti huonoo siinä [itseohjautuvuudessa] on se, et jos puuttuu hirveesti ohjei-

ta, kukaan ei tiedä mistään mitään vaik kysyy apujakin, niin  sit se on siinä kohtaa se on 

huono. Se pitäis olla aika semmonen simppeli juttu, että sulla on mahdollisuus siihen it-

seohjautuvuuteen.” (H4) 

 

”Ja sitte toi tuleeko tieto ajoissa, niin välttämättä ei - - vähän siinä hatarilla tiedoillaki, 

saattaa olla et joudutaan lähteä - - tekeen sitä työtä - -.” (H7) 

 

Yleisesti haastateltavien keskuudessa koettiin, että kaikki omassa päivittäisessä työssä tarvittava 

tieto on saatavilla ja ymmärretään miksi joitain tiettyjä tietoja ei jaeta. H10 kuitenkin toivoi, että 

organisaation työntekijöihin luotettaisiin ja yhä suurempi määrä tietoa voisi olla avointa kaikille 

työntekijöille. Kohdeorganisaation toiminta ei vaikuta läpinäkyvältä. H4 toikin haastattelussaan 

esille, että hän ei koe organisaation läpinäkyvyyden olevan riittävää.  

 

”- - osittain varmastikin kilpailutilanteista ja tällaisesta liittyen, niin jotkut - - päätökset, 

on todella rajatulla - - ihmisryhmällä ja - - niihin liittyvä tieto saattaa olla joskus vaike-

asti saatavilla. Mää haluaisin, et se olis ehkä laajemmin saatavilla varsinkin tänne - -, 

jossa se on usein kuitenkin hyvin tarpeellista tietoa. Mä ymmärrän tietysti sen, että mistä 

syystä sitä ei välttämättä haluta jakaa, koska siinä on potentiaalia, et jotain - - pääse lii-
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an aikaisin julkisuuteen. - - Ideaalitilannehan olis se, että jos organisaatiossa olis niin 

iso luottamus kaikkiin työntekijöihin, että tietoa ei tarvitsisi lievästi kätkeä tai - - salata.” 

(H10) 

4.1.5 Tavoitteet ja päämäärä 

Tavoitteet joiden kautta seurataan työntekijöiden tehokkuutta tulivat työntekijöille annettuina, 

eivätkä he osanneet haastatteluissa kertoa tarkemmin miten heidän omat tavoitteensa määritetään. 

Tavoitteet vaikuttivat tuntuvan työntekijöistä hieman etäisiltä. Tavoitteisiin kaivattiin henkilökoh-

taisempaa kosketusta, eli mahdollisesti ymmärrystä oman päivittäisen työn merkityksestä. Pääasias-

sa tavoitteet olivat kaupallisia ja työntekijät hyvin tulosorientoituneita. 

 

”- - totta kai mulle tavoitteiden tekeminen ja mahdollisimman ison tuloksen tekeminen 

on semmonen kunnia asia. - - mä teen tavoitteeni mitä mulla on määritetty - - ja sit 

taas se, että mä teen mahdollisimman ison myynti provision itte.- -” (H9) 

 

Lukuun ottamatta yhtä haastateltavaa, kaikki kokivat tavoitteiden tulevan ylemmältä organisaatiota-

solta. (H4, H6, H7, H9, H10, H12). H5 puolestaan ei osannut kertoa lainkaan mistä oman työn 

tavoitteet tulevat. Näihin tavoitteisiin suhtaudutaan erilailla yksilöstä riippuen ja H5 mukaan kaikki 

eivät ole sitoutuneita tavoitteisiin. H10 ja H7 kertoivat, että henkilökohtaisia urakehitystavoitteita 

on mahdollista päästä pohtimaan ja määrittämään lähiesimiehen kanssa keskustellen. H9 koki, että 

tavoitteita on paljon. Haastatelluilla työntekijöillä ei vaikuttanut olevan isommassa kuvassa yhtä 

selkeää päämäärää, jonka saavuttamiseksi töitä tehdään.  

 

”Tuolta ne [tavoitteet] tulee jostain isommasta johtoportaasta. Sieltä on myöskin 

määritelty tulostaulukot, minkä mukaan ne tehokkuuspalkkiot tulee.” (H4) 

 

Haastattelujen perusteella työntekijöillä ei myöskään ollut käsitystä organisaation visiosta tai 

strategiasta. Suurin osa haastateltavista (H5, H6, H7, H9, H10, H12) koki, että työntekijätasolla ei 

juurikaan ole mahdollisuutta vaikuttaa niihin. Ylipäätään haastatelluilla työntekijöillä ei ollut kuvaa 

koko organisaation rakenteesta ja tavoitteista. Oman tiimin ja yksikön osalta päämääristä ja strate-

gioista oltiin jollain tasolla tietoisia.  
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” - - strategiat ja visiot, niin kyllä ne nyt tietenkin useamman kerran - - vuodessa nii-

hin jossain törmää, näissä palavereissa tai tuloskatsauksessa tai tämmöisissä. - - Tun-

tus, - - että ei sillä tavalla pääse ite vaikuttaan kyllä.” (H7) 

4.1.6 Kuormittavuus ja motivaatio 

Suurin osa haastateltavista (H4, H5, H7, H9 H10, H12) tunnisti kuormittuneisuuden tai jopa lop-

puun palamisen riskin olemassaolon. H10 ja H12 näkivät loppuun palamisen riskin olevan kui-

tenkin tällä hierarkiatasolla hyvin pieni esimerkiksi ennalta määritellyn ja rajatun työajan ansios-

ta. Osa haastateltavista (H4, H7, H9) koki työn henkisesti todella raskaaksi ja joillakin haastatel-

tavista (H4, H9, H10) oli itsellään ollut nykyisessä tehtävässään haasteita työssä jaksamisen 

kanssa. Muun muassa jatkuva selvittäminen ja tiedon oikeellisuuden tarkistaminen koettiin uu-

vuttavana. H6 koki, että tehtäväksi ohjautuu toimeksiantoja, jotka eivät varsinaisesti kuulu omal-

le tontille. Näiden toimeksiantojen selvittämiseen kuluu valtavasti aikaa, joka ei taas tue tavoit-

teiden saavuttamista. Työ on hektistä ja etenkin haastavat asiakastilanteet jäävät helposti pyöri-

mään mieleen vapaa-ajallakin. H12 kertoikin, että vaikka loppuun palamisesta kuulee ennem-

minkin ylemmiltä hierarkiatasoilta, joilla on enemmän vastuuta, voi se silti kosketta jokaista, 

joka vie töitä kotiin. Henkilökohtaisen vastuun lisääminen voisi aiheuttaa kuormittuneisuutta, 

alan ollessa muutenkin nopeasti muuttuva ja koska jo nykyiselläänkin joka päivä tulee uutta tie-

toa sisäistettäväksi. H7 koki, että aina uuden opetteleminen kuormittaa.  

 

Kyllähän se aina on mahdollisuus [loppuun palaminen]. - - Ei välttämättä asiakaspalve-

lussa, jossa on kuitenkin tiukemmat työajat - -. Mut siis jossain ylempänä, jossa on pro-

jektityötä, niin kyllähän siinä varmasti on mahdollisuus siihen. Ja jossain määrin ehkä 

asiakaspalvelussa se isoin riski sisältyy siihen, et jos sä tavallaan sen oman työn lisäksi 

otat jonkun projektin tai meet mukaan johonkin projektiin, niin meillä ei välttämättä aina 

tavoitteet, just tehokkuuden ja tällaisen suhteen jousta näissä tilanteissa riittävästi. Jollon 

on mahdollista, että se johtaa semmoseen kuormittamiseen. Eli sä yrität tehdä sen nor-

maalin arkityös lisäks jotain muuta ja sit siihen ei riitäkään oikein enää energiaa ja re-

sursseja. Kyllähän tää riski on ihan selkeesti olemassa.” (H10) 

 

Haastatteluissa kävi myös ilmi, että motivaation löytäminen työskentelyyn oli ollut toisinaan 

hankalaa. Tämä voi johtua perustyön vaihtelevuuden puutteesta. Työntekijöitä pyritään moti-

voimaan erilaisten kilpailuiden avulla, mutta ne eivät motivoi läheskään kaikkia. Lisäksi välillä 
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on saattanut käydä niin, että kilpailun palkintoa ei ole koskaan saatu. Projekteihin osallistumisen 

nähtiin ylläpitävän ja kasvattavan työmotivaatiota, mutta lisäävän kuormitusta aiemmin mainittu-

jen tavoitteiden joustamattomuuden vuoksi. Projekteihin osallistuessaan työntekijän tulisi tehdä 

projektityön lisäksi perustyötään entiseen malliin. Tässä tilanteessa tarkkaan määritelty työaika 

voi aiheuttaa kuormitusta, sillä projektityölle ei saada perustyön ulkopuolelta lisää työaikaa ja jos 

perustyön suorittamisesta nipistetään, näkyy se tehokkuuslukujen heikentymisen kautta työnteki-

jän saamassa palkassa.  

 

” - - Jos työnimike on myynnillinen asiakaspalvelija, niin sehän tarkoittaa, et osa pal-

kasta meillä on myyntiprovisioita. Jolloinka sillon, ku me ollaan noissa projekteissa, 

niin ne myyntiprovikat jää, jolloin me ollaan sitte peruspalkalla. Eli se on vähän rajot-

tanu sitä sitä halukkuutta osallistua noihin, koska sit se välittömästi siellä tilipussissa 

näkyy. Vaikka se - - ois tosi mielenkiintoista ja hauskaa. Niihin ei oo mitään semmosta 

tapaa, mikä kompensois sen - - rahallisen menetyksen.” (H6) 

 

Kuormittuneisuuteen puuttumista nähtiin tapahtuvan, mutta sen ei koettu olevan aktiivista. H4 

koki, että ideoista, jotka olisivat työntekijöiden parhaaksi, saa kuulla vain nahistelua ja niitä ei 

viedä eteenpäin vaan vedotaan hierarkioihin. Ideoihin uskotaan ja toimeen tartutaan toisinaan 

vasta, kun niin sanottu vahinko on jo tapahtunut. H10 olikin sitä mieltä, että toiminnan pitäisi 

olla enemmän proaktiivista eli kuormittuneisuuden syyt tulisi selvittää ja sen avulla pyrkiä ennal-

ta ehkäisemään kuormittuneisuuden syntymistä. Työntekijöiden tulosorientoituneisuus voi myös 

aiheuttaa sen, että kuormittuneisuudesta ei uskalleta tai haluta juurikaan puhua. 

 

”On, täällä on monikin samasta aiheesta [loppuun palaminen] puhunut ja milloin ku-

kakin, et mää jään kohta sairaslomalle - -. Sitä en tiedä onko he vienyt sitä asiaa min-

ne asti. Mut sitä, mitä jutellaan kollegoitten kesken, voi tietysti olla sit eri asia - - että 

pystyy lähestymään esimiestä tämmösellä asialla.” (H4) 

4.1.7 Organisaatiotason erot 

Haastatteluissa nousi esiin kohdeorganisaation sisäisiä eroja ja huoli itseohjautuvuuden toimimi-

sesta kohdeorganisaatiossa. Itseohjautuvuuteen suhtaudutaan eri tavalla organisaation eri osissa. 

Toisissa organisaation osissa itseohjautuvuutta on lähestytty enemmän kuin toisissa, joka näkyy 

kokeiluiden keskittymisenä enemmän yritys- kuin kuluttajapuolelle. H12 myös koki, että kulutta-
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japuolella on vielä selkeämpi organisaatiorakenne ja hierarkia kuin yrityspuolella. Lisäksi itseoh-

jautuvuuden mahdollisuudet vaihtelevat, sillä jotkut tehtävät vaativat yhden tai useamman työn-

tekijöistä läsnäoloa lähes koko ajan. Itseohjautuvuuden koetaan olevan enemmän läsnä korke-

amman hierarkiatason työtehtävissä eikä sitä välttämättä edes kaivata työntekijätasolle enempää. 

Kuten aiemmin mainittu H10 kyseenalaisti itseohjautuvuuden toteutumista kohdeorganisaatios-

sa, hän pohti ylipäätään organisaatioiden ja toimialojen eriäviä mahdollisuuksia itseohjautuvuu-

teen. 

 
 

”- - meidän osastollahan ei ole mitään niin radikaalia ees tehty, mä tiiän kun - - hyvinkin 

läheinen ihminen on tuolla yrityspuolella asiakaspalvelutehtävissä niin siellähän sitten 

taas on niin että, siellä on tälläkin hetkellä siellä on esimiehetön tiimi, et sielä ei ole esi-

miehiä ollenkaan, mun mielestä se on sitten jo se seuraava steppi. Meillä kuitenkin on 

paljon selkeämpi tää organisaatiorakenne vielä siinä mielessä, sul on selkeästi joku 

ylempi jolta sä voit kysyä tarvittaessa ja näin. Meiän tasolla mun mielestä täällä ei ole 

niin suurta itseohjautuvuutta mitä sitte vois olla vaikka tuolla toisessa niinkun nyt vaikka 

siellä yrityspuolella.” (H12) 

 

”- - onko se [itseohjautuvuus] jokaiselle yritykselle jokaisella alalla mahdollista. - -” 

(H10) 

4.1.8 Yksilötason erot 

Kohdeorganisaation haastateltuja työntekijöitä huolestutti itseohjautuvuuteen siirtymisessä sel-

keästi eniten yksilöiden erilaiset valmiudet ja mahdollisuudet itseohjautuvuuteen. Monesti pu-

heeksi otettiin huoli työntekijöistä, jotka ovat tehneet pitkän työuran organisaatiossa ja mahdolli-

sesti vielä ovat olleet koko ajan samoissa tehtävissä. Heidän uskottaan tottuneen tiettyihin toi-

mintatapoihin ja heidän ei koettu välttämättä haluavan muuttaa niitä. Kysyttäessä itseohjautu-

vuuden haasteista ja huonoista puolista, monia (H5, H7, H9, H12) haastateltavista askarruttikin 

juuri, miten erilailla yksilöt suhtautuvat itseohjautuvuuteen ja miten nämä pystyvät itseohjautu-

vuuden toteuttamiseen sekä omien toimintatapojen muuttamiseen. Kaikki eivät välttämättä halua 

itsenäisempää työotetta. H5 oli sitä mieltä, että kaikki eivät jaksa ajatella itse eivätkä jaksa tehdä 

päätöksiä itse, vaan haluavat tehdä niin kuin käsketään. Joillekin jopa itsenäinen tiedonhaku tuot-
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taa haasteita ja heitä joudutaan patistamaan siihen. Lisäksi tavoitteisiin sitoutuminen on paljolti 

yksilöstä riippuvaista.  

 

”- - No siis sehän on itestä lähtösin. Että, jos sää et ite tee asioita, niin ei mitään tapah-

dukkaan. Et sä kehity. Ja näin päin pois. Et kaikki on itestä lähtösin. Totta kai esimiehet 

esimerkiks tukee siihen.  Mut ei esimiehet pysty sua tekemään itseohjautuvaksi. Kaikki 

lähtee omasta itsestä tässä hommassa.” (H9) 

 

”Haasteena on just se että kun on paljon sellaisia ihmisiä - -, jotka on vähän ujoja siinä 

että ne uskaltaa tunnustaa itselleen että nyt mä haluaisinkin tehä tommosta tai tommosta, 

niin tämmösille ihmisille se saattaa se itseohjautuvuus olla vähän semmoinen ahdistava 

asia et ne kokee sen niin että pitäisi muuttua joksikin sellaiseksi mitä ei ole - - Mä oon 

tuohon törmännyt täällä siis mun mielestä ihan tiimin sisälläkin - -, se tulee ehkä esille 

sellaisista ihmisissä jokka on ollut pitkään - - samoissa tehtävissä, niin - - ne saattaa ko-

kea sen mörkönä ja vaikeana asiana.” (H12) 

 

Kysyttäessä haastateltavilta formaalin ja epäformaalin vallan jakautumisesta organisaatiossa, oli 

heille ensin avattava mitä epäformaali eli epävirallinen valta tarkoittaa. Formaalia valtaa nähtiin 

olevan organisaatiossa ylemmillä tasoilla työskentelevillä ja sen lisääntyvän aina sen mukaan 

mitä ylempänä hierarkiassa henkilö työskentelee. Useat haastateltavista (H4, H7, H10, H12) ko-

kivat, että jokaisella voi halutessaan olla epävirallista valtaa. Yksilön henkilökohtaisten ominai-

suuksien sekä suuremman osaamisen ja tietämyksen nähtiin vaikuttavan epävirallisen vallan 

määrään. H9 puolestaan koki, että epävirallista valtaa ei juurikaan työntekijätasolla ole, sillä aina 

vaaditaan virallinen päätös, jos jotain toimintaa halutaan muuttaa.  

 

”Virallista valtaa varmasti on tiettyyn pisteeseen asti kaikilla - - virallista valtaa tie-

tysti on enemmän esimiehillä ja tietysti heidän yläpuolellaan olevilla mutta sitten taas 

tämmöstä epävirallista valtaa on aika paljon meillä itellä jossa se ammattitaito ja se 

asiakkaiden lukeminen ja tilanteiden ymmärtäminen on varmasti sillä tekijällä ehkä 

paremminki hallussa mitä sitten vaikka sillä esimiehellä että monestihan se meneekin 

niin että jos on joku asia joka pitää hyväksyttää jossai ylemmällä niin yleensähän se 

menee niin että mulla on siihen joku ehdotus mitä mä ehdotan että tehdäänkö näin, ja 

se on tavallaan sellainen kumileimasin vaan et joo ok tehään näin. - -” (H12) 
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Haastattelun muissa osioissa kävi ilmi, että vaikutusvaltaeroja on havaittavissa yksilöiden välillä, 

eikä esimerkiksi päätöksentekotilanteissa puheenvuorot jakaudu tasaisesti. Kaikki eivät välttä-

mättä uskalla ja/tai halua tehdä päätöksiä itse. H9, H10 ja H12 näkivät vaikutusvaltaerojen tule-

van esiin esimerkiksi palavereissa, joissa useimmiten äänessä ovat tietyt samat henkilöt.  

 

”- - meidän tavoite tila on ollut se, että me saadaan enemmän ihmiset osallistumaan. 

Eli, no varmaan monessa muussakin firmassa on paljon henkilöitä, että jos on palave-

ri niin kymmenestä ihmisestä 2-4 puhuu muut on hiljaa.” - - (H9) 

 

Yksi haastateltavista koki myös, että urakehitykseen vaikuttaa yksilön henkilökohtaiset ominai-

suudet kuten ulkonäkö ja ulospäin suuntautuneisuus. Etenemismahdollisuuksia ei siis välttämättä 

aina nähty tasavertaisina kaikille. 

 

”- - jossain vaiheessa, eräskin kollega selkeesti oli, sanoi näin, että tässä firmassa pääsee 

eteenpäin, jos on hyvännäköinen nainen tai käy sählyä pelaamassa pomojen kanssa 

(haastateltava ja haastattelija nauraa). Sillä keinolla pääsee asiakaspalvelusta jonnekin 

muualle. Sit ku itse ei - - kiinnostanut sitten käydä sählyä pelaamassa vaan tuli töiden 

jälkeen kotiin, niin ei esaanut näillä suhteilla sitä jalkaa oven väliin, - - ” (H5) 
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5 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa esitetään johtopäätökset eli kerrotaan mitä tulokset tarkoittavat tutkimusongelman 

kannalta sekä tarkastellaan saatujen tulosten suhdetta teoriaviitekehykseen. Ensimmäisessä ala-

luvussa 5.1 pohditaan itseohjautuvuuden vaativuutta organisaation kannalta ja alaluvussa 5.2 

yksilöön kohdistuvia vaatimuksia. Näitä pohditaan tutkimusongelman mukaisesti tilanteessa, 

jossa organisaatio ei vielä ole itseohjautuva vaan on vasta pyrkimässä kohti itseohjautuvampaa 

toimintalogiikkaa. Lisäksi luvun lopussa tarkastellaan tutkielman luotettavuutta ja rajoituksia 

sekä esitetään jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

5.1 Itseohjautuvuus vaatii organisaatiolta aitoa panostusta 

Kuten tulosluvussa kävi ilmi, suurin osa havaituista pulmallisuuksista pyrittäessä kohti itseohjau-

tuvuutta liittyivät itseohjautuvuuden vaativuuteen organisaation kannalta. Tämä huomio tukee 

teoriaviitekehyksen väitettä siitä, että itseohjautuvat yksilöt eivät automaattisesti muodosta toi-

mivaa itseohjautuvaa yhteisöä tai organisaatiota, vaan tarvitsevat itseohjautuvuuden toteuttami-

seen paljon tukea (Salovaara 2017, 69-70). Itseohjautuvassa organisaatiossa yksilöt tarvitsevat 

erilaista ja erityistä tukea muun muassa organisoitumiseen, tavoitteiden asettamiseen ja määritte-

lemiseen sekä vastuiden jakamiseen. (Martela & Jarenko, 2017, 320.) Organisaation rooli toi-

mintalogiikan muutoksessa kohti itseohjautuvuutta on näin ollen ilmeinen. Tässä tutkimuksessa 

organisaation roolin merkitys korostui ja oli jopa suurempi, mitä teoriaviitekehys antaa olettaa.  

5.1.1 Vanhoista tavoista luopuminen ja siirtyminen uuteen 

Organisaation toimintalogiikan muuttaminen itseohjautuvaksi on haastavaa etenkin isoissa ja 

urautuneissa organisaatioissa (Lowe, 1994, 23). Kohdeorganisaation haastatelluista työntekijöis-

tä jokainen toi haastattelussaan esille epäilyksensä hierarkioiden purkamisen mahdollisuuksista 

ja suurin osa perusteli epäilystään juuri organisaation koolla ja vakiintuneilla toimintatavoilla. 

Havaintojen perusteella pitkään toimineessa ja kooltaan suuressa organisaatiossa byrokratiaa ja 

hierarkiatasoja tarvitaan eikä niistä välttämättä haluta luopua. Tämä vahvistaa teoriaviitekehyk-

sen ajatusta hierarkkisen rakenteen pysyvyydestä ja toimivuudesta etenkin isoissa organisaatiois-

sa (Jaques 1991, 108). On myös sanottu, että ihmisen kaltainen sosiaalinen laji järjestäytyy luon-

taisesti hierarkioihin ja tällaisesta hierarkkisesta järjestäytymisestä on lajille ja ryhmän toimin-
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nalle monenlaisia hyötyjä (Halevy, Y. Chou, & D. Galinsky, 2011; Pfeffer, 2013). Haastateltavi-

en hieman kielteinen ja pelokas asenne hierarkioiden purkamista kohtaan vahvisti myös tätä väi-

tettä.  

 

Kohdeorganisaatiossa konkreettisia ja radikaaleja toimia kohti hierarkioiden purkamista oli tehty 

vasta vähän eikä pyrkimykset toimintalogiikan muuttamiseen olleet tapahtuneet läpi koko orga-

nisaation. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat hyvin Leen ja Edmondsonin (2017) esittämää 

väitettä, että suurin osa organisaatioista purkaa hierarkioita radikaalin tavan sijaan vähittäisellä 

tavalla; halutaan olla itseohjautuvia, mutta muutokseen ei kuitenkaan olla valmiita laittamaan 

niin sanotusti kaikkea peliin. Kohdeorganisaatiossa on muun muassa kokeiltu esimiehetöntä tii-

miä, mutta se on ollut osana perinteistä hierarkkista organisaatiota. Esimiehetön tiimi oli todettu 

toimivaksi ja sen toiminta vakiinnutettiin. Tämä on hyvä esimerkki rohkeasta vallan hajauttami-

sen pilotista, joita Salovaaran ja Bathurstin (2018, 197) mukaan tarvitaan itseohjautuvuuden to-

teutumiseen. Valtaa ei oltu kohdeorganisaatiossa jaettu systemaattisesti perinteisten johtajarooli-

en ulkopuolelle, vaikka se on yksi itseohjautuvan toimintalogiikan edellytyksistä. Lee ja Ed-

mondson (2017) esittävätkin, että johtamishierarkia on dominoiva ja vakiintunut organisoitumi-

sen muoto, jota on vaikea muuttaa. Muuttaminen ei onnistu vain ilmoittamalla johtamishierarki-

an olevan poissa, vaan vallan hajauttamiseen tarvitaan formaali systeemi. (Lee & Edmondson, 

2017, 48-49.) Kohdeorganisaation toiminta puoltaa vahvasti hierarkioiden pysyvyyden ajatusta 

ja muutoksen hitautta. 

 

Toisaalta, onko kokonaisvaltainen itseohjautuvuus edes kyseisen organisaation tahtotila?  Ennen 

edellä mainittuja pyrkimyksiä vallan radikaaliin hajauttamiseen, kohdeorganisaation on selvitet-

tävä, mikä on organisaation tarpeiden mukaista ja millaisella organisaatiorakenteella sekä toi-

mintalogiikalla organisaation yhteinen päämäärä sekä parhaat tulokset voidaan saavuttaa (Bern-

stein ym, 2016). On fakta, että itseohjautuvuus, kuten mikään muukaan toimintalogiikka, ei ole 

automaattisesti optimaalinen valinta aivan jokaiselle yritykselle (Deci & Ryan, 1987). Bernstei-

nin ym. (2016, 49) mukaan yritysten on selvitettävä kuinka paljon hierarkiaa ja prosesseja tarvi-

taan johdonmukaisuuden säilyttämiseen sekä millaisia muita yhtäläisyyttä ylläpitäviä asioita, 

kuten jaettu päämäärä ja yhteinen eettinen ”kompassi”, voidaan käyttää. Tehdyistä haastatteluista 

jäi käsitys, että ainakaan työntekijätasolla ei tiedetä mihin itseohjautuvuudella pyritään, miksi 

sellaisia halutaan olla, mikä on organisaation tulevaisuuden tahtotila ja mitä tämä paljon puhuttu 

itseohjautuvuus oikeastaan edes tarkoittaa. Organisaation on kyettävä tarjoamaan henkilöstölle 

selkeä syy ja selitys, miksi toimintalogiikkaa muutetaan kohti itseohjautuvuutta (Lee & Edmond-
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son, 2017). Havaintojen perusteella kohdeorganisaatiossa oltiin suhteellisen tyytyväisiä nykyi-

seen organisaation toimintalogiikkaan eikä itseohjautuvuuden tuomia hyötyjä nähty tai osattu 

ajatella koko organisaation näkökulmasta. Kysyttäessä esimerkiksi itseohjautuvuuden hyvistä 

puolista, vastaukset liittyivät lähinnä mahdollisuuteen vaikuttaa omaan työhönsä. Tästä herää 

kysymys, onko organisaatiossa tehty tällaista teoriaviitekehyksen mukaista pohdintaa toiminta-

logiikan muutoksen perusteista ja tarkoituksenmukaisuudesta. Tutkimuksen havainnot osoittavat, 

että näistä ei ainakaan ole viestitty koko organisaation laajuisesti ja/tai niin, että se ymmärrettäi-

siin jokaisella organisaatiotasolla.  

5.1.2 Lähiesimiehen roolin tärkeys 

Teoriaviitekehyksessä puhutaan itseohjautuvan toimintalogiikan toteuttamisen yhteydessä johta-

juuden jakamisesta niin sanotusta monikollisesta johtajuudesta (kts. Salovaara 2018; Martela & 

Jarenko 2017). Tällaisessa johtajuudessa ei juurikaan ole pysyviä johtaja-alainen suhteita tai ky-

seisiin suhteisiin liitettyjä valta-asetelmia. Ihmiset luovat johtajuutta käytännön toimillaan ja 

vuorovaikutuksessa toimijoiden kanssa. Eli johtajuus muodostuu toimijoiden verkostona, jossa 

joka tasolla ja puolella on mahdollisuus johtajuuteen. (Salovaara 2018, 81-85.) Lähiesimies oli 

havaintojen perusteella kuitenkin kohdeorganisaation työntekijöille hyvinkin tärkeä ja häntä ko-

ettiin tarvittavan päivittäisestä työstä suoriutumisessa. Esimiehen vastuulle kuului muun muassa 

monien käytännön asioiden hoitaminen ja hänen koettiin olevan vastuussa alaisten tietojen ja 

osaamisen ajantasaisuuden varmistamisesta. Häneltä saatettiin odottaa myös hyväksyntää ratkai-

suille. Työntekijät eivät havaintojen perusteella olleet valmiita ottamaan näitä esimiehen vastuita 

itselleen, mutta eivät myöskään halunneet niiden siirtyvän ”kauas heistä”. Esimerkiksi asiakasti-

lanteiden mahdollisista ratkaisuista tai omista lomatoiveista oli helppoa jutella esimiehen kanssa, 

joka on muutenkin usein läsnä ja helposti tavattavissa. Teoriaviitekehyksessä puhutaan hyvin 

vähän lähiesimiehen roolista itseohjautuvuudessa. Teoriaviitekehys ei myöskään tunnista pul-

mallisuutta liittyen itseohjautuvuuteen ja yksittäisen lähiesimiehen suureen merkitykseen suorit-

tavan tason työntekijälle. Itseohjautuvuuteen siirryttäessä hierarkiatasoja pyritään vähentämään 

ja sillä pyritään tavallisesti tehokkaampaan toimintaan (Hamel, 2011), mutta tämän tutkimuksen 

tulosten perusteella ainakaan suorittavaa työtä tekevien työntekijöiden lähiesimiesten poistami-

seen ei olla valmiita.  
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5.1.3 Päämäärien, tavoitteiden ja kokonaiskuvan ymmärrys  

Havaintojen perusteella työntekijöiltä puuttui selkeä isompi päämäärä ja ymmärrys oman työn 

vaikutuksesta kokonaiskuvaan. Heillä ei ollut esimerkiksi käsitystä, miten ja missä koko organi-

saation strategia määritellään ja muodostetaan. Itseohjautuvuus tarvitsee onnistuakseen selkeitä 

yhteisesti määriteltyjä tavoitteita (Salovaara 2018, 90-91) ja päämääriä (Bernsteinin ym, 2016, 

38). Tämä pulmallisuus korostuu organisaatiossa, joka on vasta matkalla kohti itseohjautuvuutta. 

Kohdeorganisaation ”itseohjautuvuuden matka” on vasta alussa ja havaintojen perusteella ym-

märtämättömyys päämääristä ja kokonaiskuvasta hidastaa matkan eli toimintalogiikan muutok-

sen etenemistä.  Martelan ja Jarenkon (2017) mukaan työntekijöillä on oltava erittäin hyvä käsi-

tys kokonaisuudesta, jotta he voisivat tehdä omaa ja muiden työtä koskevia päätöksiä viisaasti 

sekä kehittää toimintaansa jatkuvasti. Itseohjautuvuudelle ominaisen jaetun johtajuuden ja yhtei-

sen kontrollin saavuttamiseksi, organisaation jäsenten on löydettävä yhdessä setti ydinarvoja 

muokkaamaan omaa käytöstään. Tähän taas tarvitaan tietämystä organisaation strategiasta. (Ba-

reker,1993, 411.) Päätöksenteon hajauttaminen kohdejoukon mukaisella ymmärryksellä kohde-

organisaation toiminnan kokonaiskuvasta mahdollisesti aiheuttaisi organisaatiossa haasteita, sillä 

havaintojen perusteella ymmärrys päätösten vaikutuksista ja seurauksista oman työn ulkopuolella 

on heikkoa. Etenkin muutosvaiheessa kohti itseohjautuvampaa organisaatiota, jokaiselta odote-

taan kokonaisuuden hahmotuskykyä ja systeemiajattelua, prosessien, rakenteiden ja toimintata-

pojen hakiessa yhä toimivampia muotoja (Martela & Jarenko, 2017, 312-313). 

 

Myös työntekijöiden käsitys työnsä tavoitteista oli informanttien perusteella hieman pintapuolis-

ta. Tavoitteiden osattiin kertoa tulevan ”tuolta jostain ylhäältä”, mutta tavoitteiden määräytymi-

sen perusteista ei juurikaan osattu kertoa. Itseohjautuvan yksilön tulisi tiedostaa päämääränsä, 

mitä kohti hän johtaa itseään (Kostamo 2017, 80; Deci & Ryan, 2000). Kaupalliset tavoitteet 

olivat työntekijöillä hyvin tiedossa, mutta niihin ei päästy vaikuttamaan. Itseohjautuvuuden vah-

vistamiseksi yrityskulttuurin tulisi tukea henkilöstön tunnetta siitä, että he voivat vaikuttaa 

omaan tekemiseensä (Deci & Ryan, 2000). Mielenkiintoista oli kuitenkin se, miten sitoutuneita 

näihin tiedossa oleviin tavoitteisiin oltiin, siitä huolimatta, että ei oltu tietoisia niiden asettamisen 

perusteista eikä niihin itse voitu vaikuttaa. Mahdollisuutta vaikuttaa tavoitteisiin ei pidetty tär-

keänä työntekijätasolla, vaan oltiin totuttu tekemään sen mukaan mitä ”joku jossain ylempänä” 

päättää ja siihen oltiin varsin tyytyväisiä. Joka tämäkin osaltaan vahvistaa aiemmin käsiteltyä 

hierarkian pysyvyyttä ja ihmisen luontaista tapaa järjestäytyä hierarkkisesti (kts. Halevy, Y. 

Chou, & D. Galinsky, 2011; Pfeffer, 2013).  
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Tavoitteiden tapaan, iso osa päätöksistä tuli työntekijöille annettuina ilman, että he pääsivät nii-

hin vaikuttamaan. Hamelin (2011) mukaan perinteisissä hierarkkisissa organisaatioissa päätöksiä 

tehdään usein käyttämättä suurinta osaa organisaation ajankohtaisesta osaamisesta, joka on päi-

vittäistä suorittavaa työtä tekevillä. Tämä näkyi myös kohdeorganisaatiossa, sillä iso osa tiedos-

ta,  etenkin päivittäiseen työhön liittyen on työntekijöillä, mutta silti suurin osa päätöksistä teh-

tiin ylempänä ilman heidän osallistumistaan. Osa päätöksistä saattoi tulla jopa ilman minkään-

laista perustelua, jolloin niihin sitoutuminen koettiin hankalaksi. Liden ja Tewkaburyn (1996, 

392) mukaan itseohjautuvuuden ydin on mahdollisuus vaikutusvaltaan ja sen kautta myös osal-

listuminen merkittävien päätösten tekemiseen, kuuluu itseohjautuvuuden perustaan. Lisäksi or-

ganisaation tulisi varmistaa päätöstensä ja toimiensa johdonmukaisuus (Bernstein ym, 2016, 49). 

Edellä mainitut seikat jäivät selkeästi kohdeorganisaatiossa vajavaisiksi. Havaintojen perusteella 

työntekijät kuitenkin kokivat, että valtaa oli omaan henkilöstöryhmään/tehtävän tasoon nähden 

sopivasti, joka puolestaan kertoo siitä, että lisävastuiden ottamiseen ei olla välttämättä valmiita. 

Ristiriitaista tästä tyytyväisyydestä vaikutusvallan puuttumiseen teki kuitenkin se, että päätösten 

nähtiin olevan onnistuneita ja niihin voitiin sitoutua silloin, kun ne oli tehty yhdessä keskustele-

malla ja päätökselle löytyi selkeät perustelut. Kuinka sitoutuneita työntekijät sitten todellisuudes-

sa ovat näihin päätöksiin, kun ne tulevat isolta osin annettuina?  

5.1.4 Läpinäkyvyys, viestintä ja tiedon saatavuus 

Ei riitä, että selkeä syy ja selitys toimintalogiikan muutokselle ovat olemassa, vaan ne tulee myös 

viestiä kaikille organisaatiossa toimiville. Kaikilla työntekijöillä tulisi olla yhteinen ymmärrys 

organisaatiosta, joka Martelan ja Jarenkon (2017, 12) mukaan on itseohjautuvuuden perusta. 

Yhteisen käsityksen varmistaminen vaatii vahvaa läpinäkyvyyttä ja sitä tarvitaan myös kasvat-

tamaan ihmisten luottamusta sekä varmistamaan pääsy tarvittavaan ajankohtaiseen tietoon (Syr-

jänen & Tolonen, 2017, 200-206). Itseohjautuvuuden toteutuminen ylipäätään vaatii yksilöiden 

ja organisaation välistä luottamusta ja esimerkiksi myös ongelmista on pystyttävä puhumaan 

(Wood ym, 2009, 40).  Haastatteluissa kävi ilmi, että esimiehen lähestyminen arkaluontoisilla 

asioilla saattoi olla toisinaan haasteellista. Esimerkkinä tapaus, jossa useammat työntekijät (haas-

tateltujen havainto) olivat olleet huolissaan jaksamisestaan, mutta tästä tuskin koskaan oli kerrot-

tu esimiehelle asti. Tämä ei viesti kovin korkeasta luottamuksen tasosta esimiehen ja alaisten 

välillä. Työntekijöiden tietämättömyys esimerkiksi koko organisaation strategiasta, visiosta, 

omien tavoitteiden määrittelemisestä tai oman työn ulkopuolella tapahtuvasta, kertoo osaltaan 
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tietämättömyyden kautta heikosta läpinäkyvyydestä ja viestinnästä. Samoin kun useasti esiin 

noussut kuvaus päätöksenteosta - ”ne (päätökset) tehdään tuolla jossain ylhäällä”. Martelan ja 

Jarenkon (2017, 27) mukaan läpinäkyvyys on yksi itseohjautuvan toimintalogiikan peruspilareis-

ta. Tämä pulmallisuus estää tai ainakin hidastaa kohdeorganisaation matkaa kohti itseohjautu-

vuutta.  

 

Työhön tarvittavaa tietoa oli saatavilla riittävästi, ellei jopa liikaa ja omaan työhön tarvittavaan 

tietoon päästiin käsiksi. Tiedon avoimuus ja olemassaolo ei yksinään kuitenkaan riitä tukemaan 

itseohjautuvuutta, vaan tiedon tulee olla jokaiselle työntekijällä ominaisessa ja ymmärrettävässä 

muodossa (Martela & Jarenko, 2017, 27). Tiedon määrästä oltiin kiitollisia, mutta havaintojen 

perusteella tiedon paljous hankaloitti ja hidasti työntekoa merkittävästi. Tämä johtui muun muas-

sa siitä, että tieto oli vaikeasti saatavilla ja sijaitsi toisinaan epäloogisissa lähteissä. Juuri oikean 

ja kyseisellä hetkellä tarvittavan tiedon etsimiseen ja löytämiseen kului valtavasti aikaa. Lisäksi 

tiedon oikeellisuutta jouduttiin varmistelemaan, sillä pahimmassa tapauksessa pitkän etsinnän 

tuloksena löydetty tieto ei enää ollut ajantasaista. Välillä töitä jouduttiin tekemään hatarilla tie-

doilla, koska tiedon oikeellisuutta ei pystytty varmistamaan tarpeeksi nopeasti. Bernsteinin ym. 

(2016, 38) mukaan työskennelläkseen tehokkaasti, yksilö tarvitsee vaivattoman pääsyn kriittisiin 

resursseihin kuten ohjeisiin ja tiedotteisiin. Tämä vahvistaa teoriaviitekehyksen ajatusta siitä, että 

tiedon saatavuus on yksi todennäköisistä pulmallisuuksista siirryttäessä kohti itseohjautuvampaa 

organisaatiota. 

 

Havaintojen perusteella myös tiedonkulun hitaus oli välillä syynä sille, miksi työntekijät joutui-

vat tekemään työtään hatarien ja/tai puutteellisten tietojen varassa. Saattoi esimerkiksi käydä 

niin, että tieto jostakin päätöksestä tai muutoksesta ei ollut tullut työntekijälle asti, vaikka hän 

tätä tarvitsisi päivittäisessä työssään. Kävi ilmi, että asiakastilanteissa oltiin välillä jouduttu niin 

sanotusti soveltamaan, koska tarvittavaa tietoa ei oltu saatu ajoissa. Jos jokainen asiakaspalvelija 

”soveltaa” samassa asiassa, mutta eri tavalla, kuinka pitkään voidaan olla varmoja toiminnan 

johdonmukaisuudesta? Johdonmukaisuus nimittäin osoittautui yhdeksi kohdejoukon työn perus-

pilareista, kun taas tiedon soveltamisen voidaan ajatella kuuluvan itseohjautuvuuteen. Yrityksen 

on selvitettävä kuinka paljon hierarkiaa ja prosesseja tarvitaan johdonmukaisuuden varmistami-

seen (Bernstein ym, 2016, 49). Tiedonkulun ongelmat lisäksi tuhoavat luottamusta työntekijöi-

den ja organisaation väliltä (Syrjänen & Tolonen, 2017, 204-206). Havaintojen perusteella koh-

deorganisaatiossa toivottiin, että tietoa voitaisiin jakaa avoimemmin ja, että työntekijöihin luotet-

taisiin enemmän. Kuten aiemmin mainittu, on yksilöiden ja organisaation välillä vallittava luot-
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tamus, jotta organisaatiomuutos kohti vähemmän byrokraattista mallia voisi olla menestyksekäs 

(Wood ym, 2009, 40). Nämä pulmallisuudet ovat vaikeuttaneet työntekijöiden itseohjautuvam-

paa työskentelyä sekä näin myös koko organisaation toimintalogiikan muutoksen edistymistä. 

Tiedonkulku ja tiedon saatavuus osoittautuivat havaintojen perusteella koko organisaatioita kos-

keviksi haasteiksi pyrittäessä kohti itseohjautuvuutta. 

5.2 Yksilöiden eriävät valmiudet itseohjautuvuuden edellytyksiin 

5.2.1 Erilaiset käsitykset itseohjautuvuudesta  

Havaintojen perusteella työntekijöillä oli hyvin erilaiset käsitykset itseohjautuvuudesta ja siitä 

mitä se tarkoittaa heidän omassa työssään. Itseohjautuvuuden määritteleminen osoittautui hanka-

laksi, joka on täysin teoriaviitekehyksen mukaista, sillä esimerkiksi Neckin ja Houghtonin (2006, 

274) mukaan itseohjautuvuuden konsepti on vielä suhteellisen epäselvä. Kuten aiemmin mainit-

tu,  työntekijöillä ei myöskään ollut hyvää ymmärrystä siitä miksi organisaatio on pyrkimässä 

kohti itseohjautuvaa toimintalogiikkaa. Syrjänen ja Tolonen (2017) kirjoittavatkin, että herkästi 

itseohjautuvuus aiheuttaa epäselvyyttä, ja siitä esiintyy organisaation sisälläkin monia eri käsi-

tyksiä. Jotta tulosta voisi syntyä, koko henkilöstöllä tulisi olla yhtenäinen käsitys itseohjautuvuu-

den merkityksestä kyseiselle organisaatiolle sekä siitä, miten kohti itseohjautuvampaa toiminta-

logiikkaa pyritään. (Syrjänen & Tolonen, 2017). Havaintojen perusteella työntekijät kaipaisivat 

lisää tietoa itseohjautuvuudesta ja siitä, mitä se tarkoittaa juuri heidän tilanteessaan sekä aikaa ja 

tukea tämän kaiken sisäistämiseen.   

 
Kohdejoukon itseohjautuvuuden käsityksissä oli havaittavissa joitakin samoja tekijöitä kuin teo-

riaviitekehyksen määritelmissä. Tekijät esiintyivät määritelmissä suurelta osin yksittäin, eli yh-

dessä määritelmässä oli tyypillisesti vain yksi teoriaviitekehyksen mukainen tekijä. Näitä teo-

riaviitekehyksen kanssa yhdenmukaisia itseohjautuvuuden määritelmään kuuluvia tekijöitä olivat 

vastuu itsensä kehittämisestä, ulkoisen kontrollin tarpeen puuttuminen, itsenäinen tiedon hankin-

ta sekä yhteinen päämäärä ja sen eteen työskentely (kts. Martela & Jarenko, 2017; Lee & Ed-

mondson, 2017; Clutterbuck, 1995). Mielenkiintoista oli, että yksi haastateltavista koki vahvasti 

itseohjautuvuuden olevan täysin yksilöstä lähtöisin eikä hän tunnistanut esimiehen tai organisaa-

tion roolia muutoksessa kohti itseohjautuvuutta. Teoriaviitekehyksessä kuitenkin nähdään esi-

miehen ja organisaation tuki merkittävänä tekijänä siirryttäessä kohti itseohjautuvaa toimintolo-
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giikkaa (Martela & Jarenko 2017). Mielenkiintoinen näkökulma oli myös yhden haastateltavan 

ajatus siitä, että itseohjautuvuudessa saa itse määritellä mitä tekee. Kuten aiemmin todettu, tulok-

sen syntymiseksi vaaditaan itseohjautuvassakin organisaatiossa yhteinen päämäärä ja ymmärrys-

tä oman tekemisen vaikutuksesta sen saavuttamiseen (Syrjänen & Tolonen, 2017). Näin ollen 

voidaan sanoa, että kyse on enemmänkin vaikuttamisesta siihen, miten tekee kuin mitä tekee. 

Nämä yksittäiset radikaalisti muista eroavat ajatukset itseohjautuvuudesta on nostettu tässä esiin 

havainnollistamaan itseohjautuvuuden käsityksien laajaa kirjoa kohdeorganisaation sisällä. Ne 

myös havainnollistavat hyvin käsityksien eroavaisuuden aiheuttamaa pulmallisuutta pyrittäessä 

kohti itseohjautuvampaa toimintalogiikkaa.  

5.2.2 Juurtuneisuus sekä erilaiset kyvyt ja asenteet 

Vaikka suurin osa itseohjautuvaan toimintalogiikkaan pyrkimisen pulmallisuuksista osoittautui-

vat liittyvän organisaation rooliin, toistui informanteissa erityisen paljon myös huoli yksilöiden 

kyvyistä ja mahdollisuuksista sopeutua itseohjautuvaan toimintalogiikkaan. Suurimmaksi huo-

leksi nousi selkeästi työntekijät, jotka ovat tehneet pitkän työuran kohdeorganisaatiossa ja mah-

dollisesti vielä olleet koko ajan samoissa työtehtävissä. Havaintojen perusteella työntekijöiden 

huolta itseohjautuvuudesta korosti aiemmin esitelty epäselvyys siitä, mitä itseohjautuvuus tar-

koittaa tai miten itseohjautuvuutta toteutetaan. Vaikka huolta nostettiin esille enemmän toisten 

työntekijöiden pärjäämisestä, havaintojen perusteella huoli oli läsnä jokaisella myös omasta itse-

ohjautuvuuteen sopeutumisestaan. Vähäinen tietämys itseohjautuvuudesta saattaa ajaa yksilöitä 

entistä kovemmin pitämään kiinni vanhasta. Tämä on havaittavissa muun muassa radikaalien 

itseohjautuvuutta kohti pyrkivien toimien puuttumisena. (Lee & Edmondson, 2018.) 
 

Kohdeorganisaatiossa oltiin totuttu hierarkkisempaan ja byrokraattisempaan toimintalogiikkaan, 

eikä siitä osata tai välttämättä edes haluta pyrkiä pois. Toiset näkivät vahvassa hierarkiassa on-

gelmia, toiset taas ei. Pohdittaessa toimintalogiikan muutosta kohti itseohjautuvuutta onkin ym-

märrettävä, että itseohjautuvuus ei välttämättä ole jokaiselle ominainen tapa toimia ja joillekin 

yksilöille tarkemmin strukturoitu työ sopii paremmin (Martela & Jarenko, 2017, 319). Havainto-

jen perusteella kohdejoukossa oltiin melko varmoja siitä, että kaikki työntekijät eivät pysty toi-

mimaan itseohjautuvuuden toimintalogiikan mukaisesti. Yhdessä keskijohdon haastattelussa 

(joka ei muilta osin ole tämän tutkimuksen analyysissa mukana) haastateltava jopa sanoi, että ei 

aio yrittää muovata sellaisten työntekijöiden (tarkoittaen alaisiaan) toimintaa itseohjautuvaksi, 

jotka ovat lähellä eläkeikää ja ovat toimineet pitkään samoissa tehtävissä. On tavallista, että yksi-
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löt suhtautuvat vielä hyvin erilailla itseohjautuvuuteen; toisten ollessa valmiita poistamaan tar-

peetonta byrokratiaa, toiset kieltäytyvät uskomasta muutokseen (Davey, Fearon & McLaughlin, 

2013, 8). Kohdejoukon ajatus ja huoli eriävistä valmiuksista ja asenteista liittyen itseohjautuvuu-

teen on täysin linjassa teoriaviitekehyksen kanssa.  

 

Teoriaviitekehyksessä suhteellisen usein esiin noussut yksilöiden liiallisen kuormittumisen uhka 

puolestaan ei saanut haastatteluissa niin suurta merkitystä kuin olisi voinut olettaa, ainakaan 

työntekijä -henkilöstöryhmässä. Pääasiassa liiallisen kuormittumisen uhka koski informanttien 

mukaan kohdeorganisaatiossa ylemmillä hierarkiatasoilla työskenteleviä. Liiallisen kuormittumi-

sen uhka oli työntekijä –henkilöstöryhmässäkin kuitenkin tunnistettavissa, sillä itseohjautuvuu-

den myötä vastuun määrä kasvaa eikä siihen oltu välttämättä valmiita. Vastuun lisääntymisen 

seuraukset huolestuttivat etenkin sellaisten yksilöiden puolesta, joiden ei koettu olevan valmiita 

itseohjautuvuuteen. Tällaisia yksilöitä oli havaintojen perusteella merkittävä osa kohdeorganisaa-

tion työntekijöistä. Teoriaviitekehyksen mukaan ihmisillä on eriävät valmiudet vastuun ottami-

seen (Diefenbach, 2019, 558). Itseohjautuvuuden yksi perusajatuksista on kuitenkin hajauttaa 

valtaa (Lee & Edmondson, 2017) ja se tuo mukanaan lisää vastuuta ja toimia, jotka aiemmin 

olivat vain ylemmän portaan oikeuksia (Salivaara & Bathurs, 2018). Yleisesti heikko valmius 

vastuun määrän lisäämiseen muodostaa pulmallisuuden, mikäli myös työntekijä –

henkilöstöryhmän edustajien työtä pyritään muokkaamaan itseohjautuvan toimintalogiikan mu-

kaiseksi.  

 
Ja vaikka valtaa hajautettaisiin ja vastuuta jaettaisiin läpi koko organisaation, ei se tarkoita, että 

ne todellisuudessa jakautuisivat tasaisesti (Lee & Edmondson, 2017, 49). Vallan hajauttaminen 

tasaisesti on hankalaa, sillä toiset yksilöt ovat vahvempia ilmaisemaan itseään kuin toiset (Bern-

stein ym, 2016, 42). Tämä teoriaviitekehyksen mukainen pulmallisuus oli havaittavissa myös 

kohdeorganisaatiossa. Yksilöiden välillä oli merkittäviäkin vaikutusvaltaeroja eikä esimerkiksi 

päätöksentekotilanteissa puheenvuorot jakautuneet tasaisesti. Lisäksi oli havaittavissa, että kaik-

ki eivät välttämättä uskalla ja/tai halua tehdä päätöksiä itse. Kaikissa sosiaalisissa systeemeissä 

voi ilmetä epävirallisia johtajia ja dominoivia ryhmiä. Tähän voi johtaa esimerkiksi erot asian-

tuntemuksen tasoissa, persoonallisuuden piirteissä tai toiminnan tavoissa. (Diefenbach, 2019, 

558.) Esille tulleista kohdeorganisaation toimista oli havaittavissa vaikutusvallan olevan suu-

rempaa henkilöillä, joilla oli suurempi asiantuntemus ja vahva persoona. Aidosti tasa-arvoisen 

yhteisön luominen ei ole yksinkertaista (Salovaara 2018, 66). Tasa-arvoisen yhteisön luominen 

tuottaa haasteita myös kohdeorganisaation matkalla kohti itseohjautuvuutta.  
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5.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Myersin (2009, 9) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen tunnetuimpia rajoitteita on heikko yleis-

tettävyys suurempaan populaatioon. Tässä tutkimuksessa analysointiin seitsemää työntekijähaas-

tattelua, mikä antaa vain rajatun kuvan rajatusta joukosta case-yrityksessä. Tämä yhdessä kvali-

tatiivisen tutkimusotteen kanssa aiheuttaa sen, että tutkimustulokset eivät ole yleistettävissä vaan 

ne ovat kontekstisidonnaisia.  

 

Tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellään yleensä validiteetin ja reliabiliteetin käsittein 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, 160). Validiteetti viittaa siihen, että tulokset ja tulkinnat sekä itse tut-

kimus mittaavat juuri sitä, mitä tutkimuksella on alunperin aiottu ja tarkoitettu mitata (Koskinen, 

Alasuutari & Peltonen, 2005, 253-254). Tämän tutkimuksen validiteetti on hieman kärsinyt val-

miista MODe -hankkeen haastattelurungosta, jonka vuoksi kysymyksiä ei ole laadittu etsimään 

vastauksia vain tämän tutkimuksen tutkimusongelmaan. Validiteettia on kuitenkin pyritty vaali-

maan muun muassa toimittamalla haastattelurunko haastateltaville etukäteen tutustuttavaksi ja 

varmistamalla, että haastateltava ymmärtää mitä kysymyksillä tarkoitetaan ja näin haastattelija ja 

haastateltava puhuivat samoista asioista. Koskinen ym. (2005) jakavat validiteetin ulkoiseen ja 

sisäiseen validiteettiin: ulkoinen tarkoittaa tulkinnan yleistettävyyttä muihinkin kuin tutkittuihin 

tapauksiin ja sisäinen sitä, että tulkinta on loogista ja ristiriidatonta. (Koskinen, Alasuutari & 

Peltonen, 2005, 254-255.) Tämän tutkimuksen ulkoinen validiteetti, kuten aiemmin todettu yleis-

tettävyys, toteutuu rajoitetusti otannan rajallisuuden vuoksi. Tutkimuksen tuloksien yleistämistä 

on kuitenkin rajatusti mahdollistanut toteutetun tutkimuksen vertailu aiempaan tutkimukseen 

sekä yhtenevyyksien löytäminen näistä. Sisäinen validiteetti on tässä tutkimuksessa turvattu to-

teuttamalla tutkimusprosessi johdonmukaisesti, keräämällä ja analysoimalla aineisto huolellisesti 

sekä esittämällä tulokset johdonmukaisella tavalla. Tuloksia on lopussa myös verrattu empiriaan. 

Luotettavuutta heikentää kuitenkin aineiston sisäiset ristiriidat, joista päätellen eripuolilla organi-

saatiota ja eri tehtävissä on hyvinkin erilaisia käsityksiä. Jotta voitaisiin selvittää, kuinka paljon 

tietyt ilmiöt todellisuudessa näkyvät organisaatiossa, tulisi tehdä lisätutkimus moninkertaisella 

otannalla case -organsaatiosta. Lisäksi haastateltavista osa saattoi mainita tiettyjä asioita tai ilmi-

öitä pelkän oletuksen perusteella, eli ilman, että ne ilmenisivät heidän omassa työssä. 

 

Reliabiliteetti puolestaan liittyy tutkimusmenetelmien soveltuvuuteen, tutkimuksen luotettavuu-

teen ja ristiriidattomuuteen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteetilla tarkoitetaan tutki-

muksen ja tutkimustulosten toistuvuutta, joka puolestaan tarkoittaa sitä, että toinen tutkija saisi 



69 

1 

samoja tuloksia toteuttaessaan kyseisen tutkimuksen uudelleen. (Koskinen, Alasuutari & Pelto-

nen, 2005, 253-258.) Tässä tutkimuksessa reliabiliteettia on pyritty vahvistamaan haastatteluai-

neiston huolellisella analysoimisella. Haastatteluaineiston laatu oli hyvä nauhoitusten ja litteroin-

tien suhteen, mikä lisää aineiston tulkinnan luotettavuutta. Kvalitatiivinen tutkimus kuitenkin 

painottuu ihmisten kokemuksiin (Alasuutari, 2011, 31) ja aineisto on aina ainutlaatuinen (Hirsi-

järvi, Remes & Sajavaara, 2009, 164), eikä haastateltavien kokemuspohjainen tieto välttämättä 

säily täysin samana pitkään. Tutkimuksen luonteeseen kuuluu, että tutkimukselliset tulkinnat 

ovat lähtökohtaisesti aina kiisteltäviä ja kiistanalaisia (Hyvärinen ym, 2017, 408).  

 

Tässä tutkimuksessa lähtökohtana olivat työntekijöiden näkemykset ja kokemukset itseohjautu-

vuudesta. Näin ollen se sisältää ajatuksen monista totuuksista ja niiden rakentumisesta sosiaali-

sena konstruktiona. Tämän vuoksi Lincolnin ja Guban (1985) mukaan perinteisen validiteetin, 

reliabiliteetin ja yleistettävyyden tarkastelun sijaan, näkemyksiin ja kokemuksiin perustuvan 

tutkimuksen luotettavuuden arviointiin sopivat paremmin seuraavat arviointikriteerit: uskotta-

vuus, siirrettävyys, riippumattomuus ja vahvistettavuus. Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, kuin-

ka perehtynyt tutkimuksen tekijä on aiheeseen ja kuinka syvällisesti hän sitä ymmärtää. Uskotta-

vuuteen sisältyy myös se, että tutkimuksen tulokset on mahdollista todistaa kerätyn aineiston 

avulla. Siirrettävyys viittaa tutkijan vastuuseen luoda vuoropuhelua aiemman tutkimuksen kans-

sa sekä näyttää kyseisen tutkimuksen yhteys aiempiin tutkimuksiin. Riippumattomuus ilmentää 

tutkimusprosessin loogissuuta, jäljitettävyyttä ja dokumentointia. Vahvistettavuuden arviossa 

taas korostuu aineiston tulkintojen ymmärrettävyys. (Eriksson & Kovalainen, 2008, 294.) 

 

Tämän tutkimuksen uskottavuutta ilmentää huolellinen jo olemassa olevaan tutkimukseen pereh-

tyminen. Olen tutkinut lukuisia sen eri itseohjautuvuuden määritelmiä ja siihen liitettäviä käsit-

teitä. Olen myös perehtynyt tarkasti aiempaan tutkimukseen, sen löydetyistä ja/tai oletetuista 

heikkouksista. Nämä ovat mahdollistaneet käsiteltävän aiheen syvällisen ymmärtämisen ja tul-

kintojen tekemisen. Lisäksi kattava teoriapohja on mahdollistanut siirrettävyyden, sillä sen avul-

la tutkimuksen tuottamaa tietoa on voitu tarkastella suhteessa aiempiin tutkimuksiin ja osoittaa 

niiden yhteys. Riippumattomuutta tarkastellessa voidaan todeta, että tutkimusprosessi on edennyt 

loogisesti, mutta prosessin etenemistä olisi voinut dokumentoida lukijalle paremmin. Vahvistet-

tavuudesta puolestaan voidaan todeta, että tutkimustulokset on esitetty lukijalle järjestelmällisesti 

ja ymmärrettävässä muodossa, minkä ansiosta lukijan perehtyminen aiheeseen helpottuu. Näiden 

perusteella tutkimuksen voidaan nähdä olevan melko luotettava.  
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Eettisen tieteen tekeminen edellyttää tutkittavien henkilöiden suojelua ja arvostusta heitä kohtaan 

(Myers, 2009, 45). Tämän tutkimuksen eettisyydestä on pidetty huolta informoimalla haastatel-

tavia huolellisesti. Heille on selvennetty jo ennen haastattelua tutkimuksen tarkoitusta sekä ai-

neiston käyttötarkoitusta. Tutkittaville on etukäteen kerrottu kysymyksiin vastaamisen vapaaeh-

toisuudesta sekä siitä, miten heidän antamiaan vastauksia käytetään tutkimuksessa. Kaikkea saa-

tua tietoa on käsitelty luottamuksellisesti. Empiirisessä tutkimuksessa tutkijan on huolehdittava 

tutkittavien anonymiteetista ja tunnistamattomuudesta (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Anonymitee-

tin suojaaminen on toteutunut tässä tutkimuksessa, sillä tutkittavien henkilöllisyyttä ei tuoda mil-

lään tavoin esille tutkimusraportista eikä se ole pääteltävissä. Myös esimerkiksi kaikki mahdolli-

set murteet on pyritty poistamaan. Tutkimuksen toteuttamisessa on näin ollen noudatettu eettisiä 

tutkimusperiaatteita. 

5.4 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

Tämän tutkimuksen otanta on hyvin rajallinen, eikä näin ollen voida tietää missä suhteessa tietty-

jä itseohjautuvuuden pulmallisuuksia ilmenee koko organisaation laajuisesti. Tämä vaatisi suu-

rempaa ja kattavampaa otantaa. Tuloksissa ilmeni, että kohdeorganisaation eri yksiköt ovat 

edenneet eri tahtia toimintalogiikan muutoksessa kohti itseohjautuvuutta ja itseohjautuvuuteen 

ylipäätään suhtaudutaan eri tavoin organisaation sisällä. Olisikin mielenkiintoista tutkia näitä 

organisaation sisäisiä eroja sekä niiden taustalla olevia syitä. Eroaako esimerkiksi johtamistyylit 

radikaalisti organisaation sisällä ja onko löydettävissä lineaarista yhteyttä tietyn johtamistyylin ja 

ilmenneiden itseohjautuvuuden pulmallisuuksien kanssa. Itseohjautuvan organisaation johtami-

nen vaatii paljolti erilaisia taitoja ja asenteita kuin perinteisen organisaation johtaminen (Martela 

& Jarenko, 2017 314-315). Myös haastatteluissa mainittiin erilaisista johtamistyyleistä.  

 

Monissa haastatteluissa kävi myös ilmi, että eri tehtävissä ja eri henkilöstöryhmissä mahdolli-

suudet itseohjautuvuuteen koettiin olevan erilaiset. Itseohjautuvaa työskentelytapaa on esiintynyt 

yleisimmin asiantuntijatehtävissä (kts. Martela & Jarenko, 2017; Salovaara, 2017; Salovaara, 

2018), mutta miksi ja eroaako itseohjautuvuuden pulmallisuudet henkilöstöryhmien ja/tai työteh-

tävien välillä ja jos eroaa, niin miten? Lisäksi haastateltavat kokivat, että itseohjautuvuus on 

haasteellisempaa toisille sukupolville kuin toisille. Salovaaran (2018) mukaan itseohjautuvuus 

on noussut tärkeäksi tekijäksi työelämässä etenkin 2000-luvulla juurikin sukupolvien erojen 



71 

1 

vuoksi. Olisikin mielenkiintoista tutkia syvällisemmin, millaisia eroja itseohjautuvuuden pulmal-

lisuuksissa ilmenee sukupolvien välillä.  

 

Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty organisaatiosta, joka on vastikään päättänyt pyrkiä kohti 

itseohjautuvampaa toimintalogiikkaa. Tutkimus olisi mielenkiintoista tehdä tähän kohdeorgani-

saatioon esimerkiksi vuoden tai kahden kuluttua ”uudelleen” ja tutkia, onko itseohjautuvuuden 

pulmallisuudet muuttuneet matkalla kohti itseohjautuvuutta. Lisäksi olisi mielenkiintoista tietää 

toistuvatko samat pulmallisuudet samassa mittakaavassa organisaatiossa, jonka toimintalogiikka 

on jo itseohjautuva. 



   72 

 

 

LÄHTEET 

Kirjallisuus 
 
 
Alasuutari, P. (2011). Laadullinen tutkimus 2.0. 4. uudistettu painos. Tampere: Vastapaino.  
 
Balogun, J. (2003). From blaming the middle to harnessing its potential: Creating change inter-
 mediaries. British Journal of Management, 14(1), 69-83. 
 
Barker, J. R. (1993). Tightening the iron cage: Concertive control in self-managing teams. Ad-
 ministrative Science Quarterly, 38(3), 408-437 

Barrick, M. R. ja Mount, M. K. (1991). The Big Five Personalisty Dimensions and Job Perfor-
 mance: A Meta-Analysis. Personnel Psychology. ProQuest . 44(1), 1-26. 

Bernstein, E., Bunch, J., Canner, N., & Lee, M. (2016). Beyond the Holacracy Hype. Harvard 
Business Review, (July-August), 38-49. 

 
Blackler, F., Reed, M., & Whitaker, A. (1993). Editorial introduction: Knowledge workers and 
 contemporary organizations. Journal of Management Studies, 30, 851–862. 
 
Carmeli, A., Meitar, R., & Weisberg, J. (2006). Self-leadership skills and innovative 
 behavior at work. International Journal of Manpower, 27(1), 75-90. 
 
Christian, M. S., Garza, A. S. & Slaughter, J. E. (2011). Work engagement: A Quantitive Review 
 and Test of Its Relations with Task and Contextual Performance. Personnel Psychology, 
 64, 89-136. 
 
Clarke, M. (2013). The organizational career: Not dead but in need of redefinition. The Interna-
 tional Journal of Human Resource Management, 24(4), 684-703. 
 
Clutterbuck, D., & Kernaghan, S. (1994). The power of empowerment: release the hidden talents 
 of your employees. Kogan Page. 
 
Crevani L, Lindgren, M. and Packendorff, J. (2010). Leadership, not leaders: On the study of 
 leadership as practices and interactions. Scandinavian Journal of Management. 26(2), 
 77–86. 
 
Davey, R., Fearon, C., & McLaughlin, H. (2013). Organizational grief: An emotional perspective 
 on understanding employee reactions to job redundancy. Development and Learning in 
 Organizations: An International Journal, 27(2), 5-8. 
 
De Hauw, S., & De Vos, A. (2010). Millennials’ career perspective and psychological contract 
 expectations: Does the recession lead to lowered expectations? Journal of Business and 
 Psychology, 25(2), 293–302. 
 
Deci, E. L., Connell, J. P. & Ryan, R. M. (1989). Self-Determination in a work organization. 
 Journal of Personality and Social Psychology, (74)4,  580-590. 
 



73 

1 

Deci, E. L., & Ryan. R.M., (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Be-
 havior. NewYork: Plenum Press 
 
Deci, E. L., & Ryan, R. M., (1987). The support of autonomy and the control of behavior. 
 Journal of personality and social psychology, 53(6). 
 
Deci, E. L., Olafsen, A. H. & Ryan, R. M., (2017). Self-Determination Theory in Work Organi
 zations: The State of Sience. The Annual Review of Organizational Psychology and Or-
 ganizational Behavior, 4, 19–43. 
 
Diefenbach, T. (2019). Why Michels’ ‘iron law of oligarchy’ is not an iron law – and how dem-
 ocratic organisations can stay ‘oligarchy-free’. Organization Studies, 40(4), 545-562. 
 
Ebadan, G., & Winstanley, D. (1997). Downsizing, delayering and careers - the survivor's per-

 spective. Human Resource Management Journal, 7(1), 79. 
 
Eriksson, P. & Kovalainen, A. (2008). Qualitative methods in business research. London: Sage. 
 
Farquhar, J. D. (2012). Case study research for business. London: SAGE Publications Ltd 
 
Grant, A. M., Gino, F., & Hofmann, D. A. (2011). Reversing the extraverted leadership ad-

 vantage: The role of employee proactivity. Academy of Management Journal, 54(3), 528-
 550. 

 
Halevy, N., Y. Chou, E., & D. Galinsky, A. (2011). A functional model of hierarchy: Why, how, 

 and  when vertical differentiation enhances group performance. Organizational Psy-
 chology Review, 1(1), 32-52. 

 
Hamel, G. (2011). First, let’s fire all the managers. Harvard Business Review, 48-60. 
 
Hassard, J., Morris, J., & McCann, L. (2012). ‘My brilliant career’? New organizational forms 
 and changing managerial careers in Japan, the UK, and USA. Journal of Management 
 Studies, 49(3), 571-599. 
 
Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 
 
Hyvärinen, M., Nikander, P. & Ruusuvuori, J. (2017). Tutkimushaastattelun käsikirja. Tampere: 
 Vastapaino. 

Juuti, P. & Vuorela, A. (2002). Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi. Jyväskylä: PS Kustannus. 
 
Jaques, E. (1991). In praise of hierarchy. Teoksessa Thompson, G., Frances, J., Levacic, R. & 
 Mitchell, J. (toim.) Markets, Hierarchies and Networks, The Coordinaiton of Social Life. 
 (ss. 108-118). SAGE Publications. 

Johnson, P., Wood, G., Brewster, C., & Brookes, M. (2009). The rise of post-bureaucracy: Theo-
 rists' fancy or organizational praxis? International Sociology, 24(1), 37-61. 

Järvensivu, A. & Piirainen, T. (2012). Hyvän työn ehdot työpaikan arjessa. Teoksessa Pyöriä, P. 
 (toim.) Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus, (ss. 80–98).  



   74 

 

 

 
Kegan, R. (1998). In over our heads: The mental demands of modern life. Harvard University 
 Press. 
 
Koskinen, I., Alasuutari, P., & Peltonen, T. (2005). Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. 
  Vastapaino. 
 
Kostamo, T. (2017). Pelkkä uusi hype? Itseohjautuvuus ja johtamisajattelun historia. Teoksessa 

 Martela, F. & Jarenko, K. (toim.) Itseohjautuvuus, miten organisoitua tulevaisuudessa, 
 (ss. 79-110). Helsinki: Alma Talent. 

 
Kuitunen, M. & Pystynen, J.. (2017). Johtaminen palveluna. Teoksessa Martela, F. & Jarenko, 

 K. (toim.) Itseohjautuvuus, miten organisoitua tulevaisuudessa (ss. 287-310). Helsinki: 
 Alma Talent. 

 
Laloux, F. (2014). Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by 

 the Next Stage of Human Consciousness. Brussels: Nelson Parker. 
 
Lee, M. Y., & Edmondson, A. C. (2017). Self-managing organizations: Exploring the limits of 
 less-hierarchical organizing. Research in Organizational Behavior, 37, 35-58. 
 
Liden, R. C., Tewksbury, T. W. (1996). Empowerment and Work Teams. Teoksessa Ferris, G., 
 Rosen, S. D., Barnum, D. T. (toim.) Handbook of human resource management. Oxford: 
 Blackwell Publishing.  
 
Littler, C. R., Wiesner, R., & Dunford, R. (2003). The dynamics of delayering: Changing mana-
 gement structures in three countries. Journal of Management Studies, 40(2), 225-256. 
 
Lowe, P. (1994). Empowerment: Management dilemma, leadership challenge. Executive 
 Development, 7(6), 23-24. 
 
Magee, J. C., & Galinsky, A. D. (2008). Social Hierarchy: The self-reinforcing nature of power 
 and status. The Academy of Management Annals, 2(1), 351–398. 

Manka, Marja-Liisa & Manka, Marjut 2016. Työhyvinvointi. Talentum Pro, Helsinki  

 
Manz, C.C. (1986), “Self-Leadership: toward an expanded theory of self-influence processes in 
 organizations”. The Academy of Management Review, (11)3, 585-600. 
 
Martela, F. (2017). Mitä bakteerit ja kaljurotat opettavat meille itseorganisoitumisesta? Organi-

 soitumisen neljä ennakkoehtoa. Teoksessa Martela, F. & Jarenko, K. (toim.) Itseohjautu-
 vuus, miten organisoitua tulevaisuudessa (ss. 123-170). Helsinki: Alma Talent. 

  
Martela, F., & Jarenko, K. (Eds.). (2017). Itseohjautuvuus - Miten organisoitua tulevaisuudes-

 sa? Helsinki: Alma Talent. 
 
McGregor, D. (1960). The human sideof enterprise. New York: McGraw-Hill Companies. 
 
Meacham, D. (2012). Going thin on top work intensification and the neglect of personal support 
 of senior managers. International Journal of Work Innovation 7, 1(1), 94-99. 



75 

1 

 
Meyer, M. W., Lu, L., Peng, J. & Tsui, A. S. (2016). Microvisionalization: Using Teams for 

 Competitive Advantage. Academy of Management. 3(1).  
 
Müller, T. & Niessen, C. (2018). Self-leadership and self-control strength in the work 
 Context. Journal of Managerial Psychology, 33(1), 74-92. 
 
Myers, M. D. (2009). Qualitative research in business & management. Thousand Oaks, CA: 
 Sage. 
 
Neck, C. P. & Manz, C. C. (1996). Thought self-leadership: the impact of mental strategies train-
 ing employee cognition, behavior, and affect. Journal of Organizational Behavior. 17(5), 
 445-467. 
 
Neck, C. P., Houghton, J. D. 2006. Two decades of self-leadership theory and research: 
 Past developments, present trends, and future possibilities. Journal of Managerial 
 Psychology, 21:4, 270–295. 
 
Nickerson, J. A., & Zenger, T. R. (2004). A knowledge-based theory of the firm—The problem-
 solving perspective. Organization Science, 15(6),617–632. 
 
Ng, E. S., Schweitzer, L., & Lyons, S. T. (2010). New generation, great expectations: A field 
 study of the millennial generation. Journal of Business and Psychology, 25(2), 281–292. 
 
Oldham, G. R., Hackman, J. R., Smith, K. G., & Hitt, M. A. 2005. How job characteristics 
 theory happened. The Oxford handbook of management theory: The process of theory 
 development. 
 
Otala, L. & Mäki, T. (2017). Palvelut uudistuvat ja johtaminen muuttuu sote-alalla. Teoksessa 

 Martela, F. & Jarenko, K. (toim.) Itseohjautuvuus, miten organisoitua tulevaisuudessa 
 (ss. 265-285). Helsinki: Alma Talent. 

 
Ouchi, W. G., & Maguire, M. A. (1975). Organizational control: Two functions. Administrative 
 Science Quarterly, 20(4), 559–560 
 
Pfeffer, J. (2013). You’re still the same: Why theories of power hold over time and across con

 texts. The Academy of Management Perspectives, 27(4), 269-280. 
 
Powell, L. (2002). Shedding a tier: Flattening organisational structures and employee empower-
 ment. International Journal of Educational Management, 16(1), 54-59. 
 
Prigozhin, A. I. (1989). Hierarchy in organizations. Sociological Research, 28(3), 9–14. 

Pyöriä, P. & Ojala, S. (2016). Nuorten työasenteet puntarissa – eroaako Y-sukupolvi edel-
 täjistään? Yhteiskuntapolitiikka,1(81), 31-42.  

 
Raelin, J. A. (2011). The end of managerial control? Group & Organization Management, 36(2), 
 135-160. 
 



   76 

 

 

Rajan, R. G., & Wulf, J. (2006). The flattening firm: Evidence from panel data on the changing 
 nature of corporate hierarchies. The Review of Economics and Statistics, 88(4), 759-773. 
 
Rawlins, C., Indvik, J., & Johnson, P. (2008). Understanding the new generation: What the Mil-
 lennial cohort absolutely, positively must have at work. Journal of Organizational Cultu-
 re, Communication and Conflict, 12(2)1 
 
Rowley, J. (2012). Conducting research interviews. Management Research Review, 35(3), 260 – 
 271. 
 
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000), Self-determination theory and the facilitation of intrinsic mo-
 tivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78. 
 
Salovaara, P. (2017) Monikollinen johtajuus: Kuinka organisoida itseohjautuvuutta. Teoksessa 

 Martela, F. & Jarenko, K. (toim.) Itseohjautuvuus, miten organisoitua tulevaisuudessa 
 (ss. 49-78). Helsinki: Alma Talent. 

  
Salovaaara, P. (2018). Riisuttu organisaatio - Itseohjautuvuus ja monikollinen johtajuus maail-

 massa joka on kyllästynyt hierarkioihin. Helsinki. eKirja. http://www.monikollinen.fi. 

Salovaara, P., & Bathurst, R. (2018). Power-with leadership practices: An unfinished business. 
 Leadership 14(2), 179-202.  

Shaw, D. G., & Schneier, C. E. (1993). Making organization change happen: The keys to suc-
 cessful delayering. Human Resource Planning, 16(1), 1-19. 
 
Silverman, D. (2010). Doing qualitative research: A practical handbook (3. ed. 2010.). Sage 
  Publications. 
 
Simon, H. A. (1947). Administrative behavior. MacMillan Publishers. 

Spiik, K. (2004), Tulokseen tiimityöllä. WSOY, Helsinki. 

Stewart, G.L., Carson, K.P. & Cardy, R.L. (1996) The joint effects of conscientiousness and self-
 leadership training on employee self-directed behavior in a service setting. Personnel 
 Psychology. ProQuest, 49(1), 143-164.  

Stewart, J. S., Oliver, E. G., Cravens, K. S. & Oishi, S. (2017). Managing millenials: Embracing 
 generational differences. Business Horizons, 60(1), 45–54.  

Syrjänen, T. & Tolonen, A. (2017) Tanssia kaaoksen veitsen terällä – itseohjautuvuus käytän-
 nössä. Teoksessa Martela, F. & Jarenko, K. (toim.) Itseohjautuvuus, miten organisoitua 
 tulevaisuudessa (ss. 201-220). Helsinki: Alma Talent. 

 
Terjesen, S., Vinnicombe, S. & Freeman, C. (2007). Attracting Generation Y graduates: Organi-
 satio na l attributes, likelihood to apply and sex differe nces. Career Development Inter-
 national, 12(6), 504–522.  



77 

1 

Thompson, C. A., & Prottas, D. J. 2006. Relationships among organizational family support, job 
 autonomy, perceived control, and employee well-being. Journal of occupational health 
 psychology, 11(1), 100. 
 
Torrente, P., Salanova, M. Llorens, S. & Schaufeli, W. B. (2012), Teams make it work: How 
 team work mngagement mediates between social resources and performance in teams. 
 Psicothema, 24(1), 106-112. 

Tuohinen, T. (2010). Nuorten ”työeetos” – protestanttisesta etiikasta työyhteisön henkeen? 
 Työpoliittinen Aikakauskirja, 53(4), 33–42.  

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi: Uudistettu laitos. 
 Tammi. 
 
Turco, C. (2016). The conversational firm: Rethinking bureaucracy in the age 
 of social media. Columbia University Press. 
 
Venkula, J. (2011). Epävarmuudesta ja varmuudesta (2. painos). Helsinki: Kirjapaja Oy 
 
Williamson, O. (1981). The economics of organization: The transaction cost approach. American 
 Journal of Sociology, 87(3), 548–577. 

Williams, S. (1997), Personality and self-leadership. Human Resource Management Review, 
 7(2), 139-155. 

Williamson, O. E. (2000). The new institutional economics: Taking stock, looking ahead. Jour-
 nal of  Economic Literature, 38(3), 595–613. 
 
Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demerouti, E. & Schaufeli, W. B. (2009) Reciprocal rela-
 tionships between job resources, personal resources and work engagement. Journal of 
 Vocational Behavior. 74(3), 235-244. 
 
 
Verkkolähteet 
 
 
Desmarais, C. (2012). Your Employees Like Hierarchy (No, Really), Inc. Tulostettu 13.4.2020. 
 https://www.inc.com/christina-desmarais/your-employees-like-hierarchy-no-really.html. 
 
Gelles, D. (2015). At Zappos, pushing shoes and a vision. New York Times, 136.  
  Tulostettu 13.4.2020. https://www.nytimes.com/2015/07/19/business/  
  at-zappos-selling-shoes-and-a-vision.html. 
 
Grönfors. M. (2011). Laadullisen tutkimuksen kenttätyömenetelmät. Toim. Vilkka, H. Tulostettu 

 16.1.2020. http://vilkka.fi/books/Laadullisen_tutkimuksen.pdf. 
 
Lam, B. (2016). Why Are So Many Zappos Employees Leaving? The Atlantic. Tulostettu 

 13.4.2020. https://www.theatlantic.com/business/archive/2016/01/ 
 zappos-holacracy-hierarchy/424173/. 

 



   78 

 

 

The Economist. (2014). The holes in holacracy. The Economist. Tulostettu 13.4.2020.
 https://www.economist.com/business/2014/07/05/the-holes-in-holacracy. 

 

 

 
 

 
 


