
 

 

TAMPEREEN YLIOPISTO 
Johtamistieteiden laitos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISAATIOIDEN FUUSIO  
JA INNOVATIIVINEN ORGANISAATIOKULTTUURI 

‐ case Petäjä-opisto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallintotiede 
Pro gradu-tutkielma  
Huhtikuu 2011 
Ohjaaja: Juha Vartola 
 
Outi Itäluoma 



 

 

 

TIIVISTELMÄ 

Tampereen yliopisto Johtamistieteiden laitos, hallintotiede 

 

Tekijä:  ITÄLUOMA, OUTI 
Tutkielman nimi: Organisaatioiden fuusio ja innovatiivinen organisaatiokulttuuri 
Pro gradu-tutkielma: 103 sivua, 9 liitesivua 
Aika:  Hutikuu 2011 
Avainsanat:  fuusio, innovatiivisuus, organisaatiomuutos, organisaatiokulttuuri 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko organisaatioiden fuusion yhteydessä mahdollista luo-
da työyhteisön innovatiivisuutta edistävää organisaatiokulttuuria ja millaisin keinoin. Tutkimukses-
sa selvitetään työyhteisön innovatiivisuuden vahvistamisen keinoja ja toisaalta myös innovatiivi-
suutta rajoittavia tekijöitä kohdeorganisaatiossa, joka fuusioitui vuoden 2009 alussa. Tutkimus koh-
distuu Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän omistamaan Petäjä-opistoon, jonka toiminta-
alueena on viisi kuntaa Pohjois-Satakunnassa ja Pirkanmaalla. 
 
Ilmiötä tutkitaan kohdeorganisaation henkilöstön näkökulmasta käsin tutkimuksen lähestymistavan 
ollessa konstruktivistinen ja hermeneuttinen. Tutkimuksen kohdejoukkona ovat kohdeorganisaation 
päätoimiset työntekijät sekä otos oppilaitoksen tuntiopettajista. Tutkimuskysymystä selvitetään kva-
litatiivisen tutkimusotteen avulla. Tutkimusaineisto kerättiin ryhmähaastattelun ja kyselylomakkeen 
avulla marraskuussa 2010.     
 
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu sekä organisaatiomuutosta ja fuusiota että innova-
tiivista organisaatiokulttuuria käsittelevästä kirjallisuudesta. Fuusioon liittyvässä teoriassa tutkimus 
nojaa pääasiassa Länsisalmen, Romanin ja Valteen havaintoihin ilmiöstä. Innovatiivista organisaa-
tiokulttuuria käsittelevässä osuudessa keskeisiä ovat Rajaniemen, Harisalon ja Miettisen sekä Ah-
medin tutkimukset. Innovatiivisuuden edistämistä kohteessa tarkastellaan organisaation kulttuurisen 
tehokkuuden ja yksilöllisyyden, organisaatiorakenteen sekä johtamisen ulottuvuuksista. Fuusion 
onnistumista sekä organisaation oppimista tukevat tekijät linkittyvät kohdeorganisaation tilanteessa 
innovatiivisen organisaatiokulttuurin luomiseen. 
 
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kohdeorganisaatiossa on asenteellinen valmius työyhteisön 
kehittämiseen ja innovatiiviseen työskentelyyn: fuusioituminen on hyväksytty, sen merkitys pääosin 
ymmärretty ja yhteisistä toimintatavoista sovittu. Innovatiivisuutta edistävät organisaatiossa hyvä 
työilmapiiri, tulevaisuuteen katsova johtaminen, oman työn hallinta, vuorovaikutus sekä työympä-
ristö. Kaksi viimeksi mainittua tekijää näyttäytyvät organisaatiossa myös innovatiivisuutta rajoitta-
vina tekijöinä. Tällaisiksi tekijöiksi tunnistetaan myös kiire, strategisen tuen puute, organisaation 
hierarkia ja johtamisjärjestelmä.  
 
Innovatiivisuuden edistämiseksi tulee organisaation kulttuurista tehokkuutta lisätä luomalla uusia 
kohtaamisfoorumeita henkilöstölle sekä tehostamalla strategista osaamista ja oppimista oppilaitok-
sen käytännön työn tasolla. Organisaation osaamispotentiaalin kohdentumiseen tulee kiinnittää 
huomiota samoin kuin työtiloihinkin. Johtamisjärjestelmään liittyvää hierarkkisuuden tunnetta tulisi 
vähentää mahdollistavaan johtamiseen keskittymällä.  
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1 JOHDANTO 

 

Nykyajan organisaatiot elävät jatkuvassa muutoksessa – samanaikaisesti niiltä odotetaan innovatii-

visuutta ja luovuutta toimintansa kehittämiseksi ja menestymisensä takeeksi. Organisaatioiden muu-

tokset ovat hyvin erilaisia laajuutensa ja syvyytensä puolesta. Joskus ne ovat vähäisiä koskettaen 

vain joitakin organisaation jäseniä tai sen osaa. Usein on kuitenkin kysymys isoista muutoksista, 

jolloin organisaation toimintatavat muuttuvat laajemminkin ja yhteisössä alkaa muotoutua myös 

uudenlainen kulttuuri. Tulevaisuuden organisaatioita ovat ne, joissa vallitsee luovuudelle otollinen 

kulttuuri ja joissa muutoksiin suhtaudutaan innovaatioihin tähtäävinä mahdollisuuksina.  

 

Tyypillinen organisaatiomuutos 2000-luvun Suomessa on fuusioituminen. Se on järjestely, jossa 

vähintään kaksi organisaatiota tai niiden osaa yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Tällöin yhteen 

liittyneiden organisaatioiden kulttuurit kohtaavat, ja tutkimuksien mukaan juuri se tekee fuusioista 

erityisen haasteellisia. Fuusion onnistumisessa yksi keskeinen tekijä on liittyneiden osapuolien yh-

teen hioutuminen. Siinä on kyse uuden organisaatiokulttuurin muodostumisesta. Vallitseva organi-

saatiokulttuuri säätelee myös työyhteisön luovuutta ja innovatiivisuutta. Organisaatiomuutos voi 

olla kuitenkin mahdollisuus edistää tietoisesti työyhteisön innovatiivista ja luovaa organisaatiokult-

tuuria.  

 

Tässä tutkimuksessa käsitellään erästä suomalaista kansalaisopistoa, joka muodostui vuoden 2009 

alussa kahden oppilaitoksen yhdistymisen seurauksena. Lyhyessä ajassa maahamme on syntynyt 

useita suuropistoja fuusioiden kautta. Kansalaisopistojen fuusioita perustellaan tavanomaisesti pal-

veluiden saatavuuden parantamisella, toiminnan taloudellisella tehostamisella ja yhdistymisen tuot-

tamilla muilla synergiaeduilla. Organisaatiofuusion avulla muodostunut kansalaisopisto on monien 

haasteiden edessä. Sen pitäisi löytää luova työskentelytapa, jotta organisaation perustehtävän suorit-

tamisessa onnistuttaisiin, fuusioon liittyvät odotukset täytettäisiin ja olemassaolon edellytykset säi-

lyisivät myös tulevina vuosina.  

 

Työyhteisöltä kysytään innovatiivisuutta samanaikaisesti, kun se yrittää sopeutua moniin yhdisty-

misestä seuranneisiin muutoksiin. Tutkimuksen kohdeorganisaatiossa fuusio toi mukanaan organi-

saation toiminta-alueen laajenemisen, uudet työtoverit, uuden hallintokulttuurin ja johtamisjärjes-

telmän. Fuusion onnistuminen ja innovatiivisen organisaatiokulttuurin luominen ovat kuitenkin 
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haasteita, jotka kannattaa ottaa vastaan muutoksen laajuudesta ja syvyydestä huolimatta. Keskeistä 

on kiinnittää huomioita näitä tavoitteita tukeviin toimenpiteisiin uuden organisaation elämän alku-

metreillä, ja tiedostaa niiden merkitys myöhemminkin. Jokaisella organisaatiolla on oma toimin-

taympäristönsä ja reunaehdot, minkä puitteissa toimitaan. Oikeanlaisella, organisaation menesty-

mistä tukevalla johtajuudella voidaan kuitenkin vaikuttaa moniin työyhteisön innovatiivisuutta li-

sääviin asioihin.           
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1 TUTKIMUKSEN PERUSVALINNAT 

1.1 Tutkimuksen päätehtävä ja peruskysymys 

Innovatiivisuus ja organisaatiomuutos uudistavat ja muuttavat organisaatioiden käytäntöjä, työpro-

sesseja ja rakenteita. Väistämättä myös kulttuuri muuttuu. Varsinkin fuusiossa on kysymys kahden 

tai useamman organisaatiokulttuurin yhteentörmäyksestä. Romanin (2007, 2) mukaan integraation 

onnistuminen riippuu yhteen liittyneiden organisaatioiden strategisesta ja kulttuurisesta yhteen so-

pivuudesta. Tällöin keskeistä on kulttuurien yhteensovittamisen onnistuminen. Fuusio-ilmiötä kos-

kevissa tutkimuksissa on löydetty joitakin muutoksen onnistumista edesauttavia tekijöitä. 

 

Innovatiivisuuden merkitys on huomattu käytännön ammattilaisten joukossa niin julkisissa kuin 

yksityisissäkin organisaatioissa niiden strategisella, hallinnollisella ja operatiivisella tasolla. Raja-

niemi (2010, 16-18) näkee luovuuden ja innovatiivisuuden organisaatiomuutoksen tehostajana ja 

inhimillisten voimavarojen säästäjänä. Hän myös korostaa ihmisten halukkuutta olla mukana itse-

ään koskevien olosuhteiden muuttamisessa ja uusien tuloksien aikaansaamisessa. Innovatiivisuus 

pidentää organisaatioiden ikää. Tutkimuksen kohteena oleva oppilaitostyyppi, kansalaisopisto, on 

yli sata vuotta vanha instituutio Suomessa. Kansalaisopiston historiallisen tausta ja vaiheet osoitta-

vat, että instituutio on kyennyt uusiutumaan lukuisia kertoja olemassa olonsa aikana sekä muovaa-

maan toimintansa yhteiskunnallisen muutoksen myötä.     

 

Tutkimuksen päätehtävänä on selvittää, onko organisaatiomuutoksen yhteydessä mahdollista luoda 

työyhteisön innovatiivisuutta edistävää organisaatiokulttuuria ja millä keinoin. Tutkimuksessa ol-

laan kiinnostuneita innovatiivisuuden esteistä ja innovatiivisuuden vahvistamisen keinoista työnte-

kijöiden näkökulmasta käsin. Tarkoituksena on kuvailla kohdeorganisaation muutoksessa esiin 

nousseita näkyvimpiä ilmiöitä ja niiden keskeisiä piirteitä organisaation innovatiivisuuden kannalta.  

 

Tutkimuksen käytännöllisenä tavoitteena on edesauttaa vapaan sivistystyön oppilaitoksia ja muita-

kin organisaatiota ymmärtämään fuusioprosessin ja henkilöstön innovatiivisuuteen liittyvien teki-

jöiden välistä suhdetta. Organisaatioiden elinkelpoisuuteen vaikuttaa oleellisesti niiden kyky uusiu-

tua ennakkoluulottomasti. Tällöin niiden yksi tärkeä ominaisuus on innovatiivisuus. Koska innova-

tiivisuus voi joskus johtaa kahden tai useamman organisaation yhdistymiseen, taikka organisaatio 

voi muista syistä johtuen päätyä tähän suureen muutokseen, on tärkeää tietää, miten uuden organi-
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saation toimintaa ohjataan, ja mitä tulee ottaa huomioon, että luova ajattelu ja siitä kumpuava inno-

vatiivisuus voisivat kukoistaa. 

 

Tutkimuksen peruskysymys on, millaisin keinoin fuusioituneeseen kansalaisopistoon on mahdollis-

ta syntyä innovatiivinen organisaatiokulttuuri oppilaitosten fuusion jälkeen. Rajaniemen (2010) 

väitöskirjatutkimus paljastaa lukuisia innovatiivisuutta estäviä tekijöitä media-alan organisaatiossa. 

Havaitut esteet ovat byrokratisoituneille organisaatioille tyypillisiä toimialasta riippumatta. Kiin-

nostavaa on, missä määrin esteitä tunnistetaan tutkimuksen kohdeorganisaatiossa ja onko niitä mah-

dollista murtaa.  

 

Innovatiivisuudelle otollista organisaatiokulttuuria ja ilmapiiriä on tutkittu. Muun muassa organi-

saatiorakenne, johtamistapa, organisaation tehokkuus ja yksilöllisyyden huomioiminen säätelevät 

luovuuden ja innovatiivisuuden ilmenemistä (Ahmed, 1998). Tutkimuksen alakysymyksin selvite-

tään, miten tutkimuskohteen organisaatiorakenne ja oppilaitoksen johtamistavat vaikuttavat luovuu-

den esiintymiseen työyhteisössä. Lisäksi selvitetään, miten henkilöstön yksilöllisyys tulee esiin 

työnjaossa ja työtehtävissä sekä millaisissa työolosuhteissa kukin kuvittelisi pääsevänsä parhaisiin 

työn tuloksiin ja kokevansa työn iloa.   

 

Roman (2007, 3) on havainnoinut fuusiosta, että kriisin ohella se on organisaatiolle myös mahdolli-

suus. Käytännössä organisaatio voi ajautua ”kulissiavioliittoon”, jossa todellista sitoutumista ja tun-

netasolla tapahtuvaa yhdistymistä ei ole tapahtunut. Parempi vaihtoehto on tietoinen yhdistymisen 

johtaminen, jossa avautuu tie tunnetason yhdistymiseen. Tämän prosessin onnistumista auttaa Ro-

manin esiin tuomat keskeiset teesit, joista seuraavat liittyvät myös innovatiivisen organisaatiokult-

tuurin luomiseen: kulttuurierojen tunnistaminen, dialogin käyminen ja luottamuspääoman kartutta-

minen. Tutkielman peruskysymykseen vastausta haetaan tutkimalla myös näitä ulottuvuuksia koh-

deorganisaatiosta.  

 

1.2 Tutkimuksen lähestymistapa ja näkökulma 

Tutkimuksen tekemistä voi kuvata matkan tekona, jossa edetään monihaaraista tietä pitkin. Koko 

matkan ajan on tehtävä erilaisia valintoja ja päätöksiä siitä, miten matkaa jatketaan. Jo ennen aineis-

ton keruuta tutkijan pitää tehdä valintoja keskeisistä tutkimuksen tekemistä ohjaavista asioista. Näi-

tä ovat ongelmanasettelu, tieteenfilosofiset valinnat, menetelmävalinnat ja teoreettinen ymmärtämi-

nen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 124). Tutkimus on kokonaisuus, jonka osavaiheet ovat 
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keskinäisessä riippuvuussuhteessa. Empiirisessä tutkimuksessa on tärkeää selvitellä tutkimuksen 

kokonaisluonne (Hirsjärvi & Hurme 1980, 10). 

 

Tutkimuksen perususkomukset (paradigma) vaikuttavat tutkimukseen suuntaamalla tutkijan ihmis- 

ja maailmankuvaa (Metsämuuronen 2008, 10). Paradigma viittaa tieteellistä toimintaa ohjaaviin 

ajatuskulkuihin ja muihin tietoteoreettisiin näkökulmiin. Erilaiset tieteen filosofiset suuntaukset 

tuottavat siten kukin erilaisen tutkimuksen metodologisia valintoja myöden.  

 

Metsämuuronen (2008, 10-12) mainitsee neljä tieteenfilosofista pääsuuntausta, joista kukin määrit-

telee todellisuuden olemuksen erilailla. Positivistisen tieteenfilosofian lähtee siitä, että totuus on se, 

mikä näkyy ja minkä konkreettisesti voi tavoittaa. Tutkija nähdään objektiivisena tarkkailijana ja 

tutkittavana tarkkailtavana kohteena. Tieto kulkee yksisuuntaisesti. Postpositivistin käsitys todelli-

suudesta taas on ”kriittisen realistinen”. Postpositivismissakin pyritään mahdollisimman objektiivi-

seen havaintojen saamiseen, mutta siinä tiedostetaan, että täydelliseen objektiivisuuteen ei päästä. 

Ihmisen tietämyksen ulkopuolelle saattaa jäädä jotain, mitä ei pystytä tavoittamaan. Näille suunta-

uksille vastavedoksi syntyi aikanaan kriittisen teorian suuntaus, johon kuuluu monia erilaisia filoso-

fioita kuten materialismi, feminismi ja uusmarxismi.  

 

Neljäntenä suuntauksena Metsämuuronen mainitsee konstruktivistisen suuntauksen, jonka mukaan 

todellisuus on eri henkilöiden suhteellista todellisuutta. Osa todellisuudesta saattaa silti olla yhteistä 

monien yksilöiden kanssa. Tiedon saanti todellisuudesta tapahtuu tutkijan ja tutkittavan vuorovaiku-

tuksessa eli interaktiivisessa yhteydessä. Tutkimustulokset muodostuvat siitä, mitä tutkija tulkitsee 

tutkimuksen kohteesta. Metodologiana on tulkintaa ja ymmärtämistä tutkiva hermeneutiikaksi kut-

suttu filosofian osa-alue (Niiniluoto 1997, 71; Juntunen & Mehtonen 1982, 113-117). 

 

Tämän tutkimuksen filosofinen lähestymistapa on konstruktivistinen ja hermeneuttinen, jota voitai-

siin kutsua myös eksistentiaalis-fenomenologis-hermeneuttiseksi. Tarkoituksena on etsiä ja luoda 

tulkintoja todellisuudesta. Hermeneutiikan periaatteisiin kuuluu, että ilmauksia tutkittaessa otetaan 

huomioon niiden merkitys- ja asiayhteys. Merkitys on siis kontekstuaalista. Ilmauksen tutkiminen 

johtaa hermeneuttisessa tulkintatavassa toisen ilmauksen tutkimiseen, jolloin tulkintaprosessi kul-

kee kehämäisesti. Tekstin kokonaisuus tulee ymmärretyksi osiensa kautta ja osat kokonaisuuden 

kautta. (Kakkuri-Knuuttila & Ylikoski 2003, 30-31.) 
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Hermeneuttisessa tulkintatavassa tulee noudattaa kolmea periaatetta, joita ovat esiymmärrys, ilmei-

syys ja hermeneuttinen kehä, joista viimeinen on edellä kuvattu. Tekstin tulkitsemisessa tutkija no-

jaa aiempiin uskomuksiinsa ja tietoihinsa asiasta. Tulkinnan edetessä tutkija korjaa ennakkokäsitys-

tään, mikäli teksti niin ohjaa. Ennakkokäsitykset toimivat ymmärryksen lähtökohtana, jota kutsu-

taan esiymmärryksen periaatteesi. Tulkinnassa tutkija pyrkii löytämään tekstistä mielekkyyden si-

ten, että tekstin kaikkien osien merkitykset sopivat lopulta yhteen. Tekstin tärkeitä osia ei myös saa 

jäädä tulkinnan ulkopuolelle. Ilmeisyyden periaatteen mukaan tekstin sisällön tulee olla lukijalle 

ilmeinen. (Juntunen & Mehtonen 1982, 113-117; Kakkuri-Knuuttila & Ylikoski 2003, 30-31.) 

  

Tutkijan tulee valita tutkimuksellinen lähestymistapa taustasitoumuksien - filosofisten ja metodolo-

gisten valintojen – lisäksi. Hirsijärvi ym. (2009, 132-135) esittelevät kolme perinteistä tutkimusstra-

tegiaa Robsonia (1995) mukaillen. Niitä ovat kokeellinen tutkimus, survey-tutkimus sekä tapaustut-

kimus (case-study), jota tämä tutkimus edustaa. Tapaustutkimus ei sinänsä merkitse metodologista 

valintaa. Metsämuuronen (2008, 16-17) lainaa Yinin (1983) määritelmää, jonka mukaan se on em-

piiristä tutkimusta, joka tutkii monipuolisia tiedonhankintamenetelmiä käyttäen nykyistä tapahtu-

maa tai toimivaa ihmistä ilmiötä sen todellisessa kontekstissa. Tutkimuskohteena on pieni joukko 

(yksi tai useampi) tapauksia. Päämääränä on ilmiöiden kuvailu (Hirsijärvi ym. 2009, 135) sekä ta-

pauksen ymmärtäminen entistä syvällisemmin (Metsämuuronen 2008, 17).  

 

Tapaustutkimukset ovat usein laadullisia, mutta mukana voi olla myös määrällistä tutkimusta. Tut-

kimuksen toteutukseen pohdittiin kvantitatiivisen tutkimuksen mahdollisuutta tilastollisin tutki-

musmenetelmin. Tämän vaihtoehdon heikkoutena aiheeseen nähden on vastaajille annettujen vasta-

usmahdollisuuksien rajoittuneisuus. Pelkän kyselytutkimuksen avulla ei olisi mahdollista saada niin 

vivahteikkaita ja kuvailevia vastauksia kuin esimerkiksi laadullisin haastattelumenetelmin.  

 

Paitsi tutkittavan kohdejoukon pienen koon vuoksi, myös tutkimuksen tavoitteen ja aihepiirin takia 

tässä tutkimuksessa päädyttiin laadulliseen tutkimustapaan. Siinä on tyypillisesti kysymys empiiri-

sen ilmiön tutkimisesta ja tutkimuksessa käytettäviä menetelmiä on pidettävä työkaluina ilmiön 

tutkimiseksi. Tarkoituksena on kohdeilmiön käsitteellinen pohdinta. (Eskola & Suoranta 1999, 14 – 

15.) Alasuutarin (1999, 32) mukaan laadullisessa tutkimuksessa on kysymys arvoituksen ratkaise-

misesta. Tutkimustapa on myös joustava - siinä voi vaihtaa tai lisätä näkökulmia tutkimusmatkan 

varrella. Aineistoa kerätään vuorovaikutustilanteissa ja sen jälkeen tulkitaan. Mahdollisuus käyttää 
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ryhmähaastattelua ja osallistuvaa havainnointia menetelminä vaikuttivat myös tutkimustyypin valin-

taan. Osa aineistosta kerättiin kyselylomakkeen avulla.  

 

Tutkimuksen näkökulma on kohdeorganisaation henkilöstössä. Organisaation innovatiivisuudessa 

on kyse henkilöstön luovuudesta ja siitä kumpuavasta innovatiivisuudesta. Näkökulmaksi olisi voitu 

asettaa esimerkiksi kohdeorganisaation asiakkaat eli opiskelijat, mutta silloin tutkimuksen mielen-

kiinto ei olisi kohdistunut työyhteisöön ja innovatiivisuuttakin olisi tutkittu eri tavoin. Tutkimuksen 

käytännön tavoitteena on kehittää johtamista muutoksen läpikäyneessä työyhteisössä siten, että or-

ganisaatioon olisi mahdollista muodostua vähin erin innovatiivinen organisaatiokulttuuri. Tavoittee-

seen pääsy, johtamisen kehittäminen edellyttää selkeästi tutkimusongelman tarkastelua henkilös-

tönäkökulmasta.        

 

1.3 Aikaisemmat tutkimukset 

Maamme kansalaisopistoissa ei ole tähän mennessä tutkittu opistojen fuusioita ja innovatiivista or-

ganisaatiokulttuuria. Muihin organisaatioihin liittyen näitä ilmiöitä on tutkittu viime vuosina ja vuo-

sikymmeninä paljonkin. Kansalaisopistoon niin kuin vapaaseen sivistystyöhön yleensäkin on koh-

distunut melko vähän tutkimusta. Tätä pidetään alalla yleisesti puutteena. Varsinkin aikuiskasvatus-

tieteen alan opiskelijoita on kannustettu tutkimaan enemmän alaa. Seuraavaksi käydään läpi joitakin 

käsillä olevan tutkimuksen kohdekenttään liittyviä tutkimuksia. 

    

Kansalaisopistoalaan liittyvänä keskeisenä ja paljon lainattuna tutkimuksena pidetään Juha Sihvo-

sen Tampereen yliopistossa vuonna 1996 valmistunutta väitöskirjaa ”Sivistystä kaikille vai valituil-

le”. Sihvonen tarkastelee opistotoiminnan muutosta kansalaisopistojen yli satavuotisen historian 

aikana monista eri näkökulmista käsin. Väitöskirjan opistotoiminnan hallintoa käsittelevä osa tarjo-

aa mielenkiintoisia huomioita myös tätä tutkimusta ajatellen.  Jo aiemmin, vuonna 1993 Sihvonen 

tutki samaa alaa aiheenaan ”Onko vapaat sivistystyöt tehty? Tutkimus kansalaisopistojen sopeutu-

misesta yhteiskunnallisiin muutoksiin”. 2000 – luvulla on tehty lisäksi joitakin kansalaisopistoon 

liittyviä pro gradu – tutkielmia (esim. Koivuniemi, 2008; Sallinen, 2006; Kuuva, 2008), mutta nii-

den ilmiökentät eivät sivua tätä tutkimusta.   

 

Julkisella sektorilla sekä varsinkin yrityksissä tapahtuneita fuusioita on tutkittu paljon.  Tutkimusten 

näkökulmat ovat moninaisia: esimerkiksi fuusio henkilöstön kokemana, yritystaloudellisena vaihto-

ehtona tai kasvustrategiana. Kouvon pro gradu-tutkielma (2007) käsittelee henkilöstön roolia fuu-
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siotilanteessa. Hän käsittelee muutosteoriaa, organisaatiomuutosta, erityisesti fuusiota, sekä muu-

toksen johtamista ja organisaatiokulttuurin merkitystä fuusion toteutuksessa.  

 

Rajaniemi tutki väitöstutkimuksessaan (2010) organisaatiorakenteista johtuvia innovatiivisuuden 

esteitä keskisuurissa suomalaisissa sanomalehdissä. Innovatiivisuutta edistävän johtamistavan lisäk-

si keskeistä on purkaa organisaatiossa olevia rakenteellisia esteitä, joita tutkimus paljasti useita. 

Pitkäsen väitöstutkimuksen (2006) ”Jännitteet kulttuurien törmätessä, yrityskulttuurin vaikutus 

muutosprosessissa” johtopäätöksenä on muun muassa, että johtaminen ja oppiminen ovat niitä pro-

sesseja, jotka yritystoiminnassa ovat oleellisesti vaikuttamassa kulttuurien hallittuun kohtaamiseen. 

Korpelaisen (2005) kasvatustieteen alan väitöstutkimuksessa ”Kasvun pelivara: innovatiivisuus, 

motivaatio ja jaksaminen markkinointiviestintäyrityksessä” etsittiin sekä innovatiivisuuden, moti-

vaation ja jaksamisen keskinäisiä yhteyksiä että sisäisten ja ulkoisten kasvuedellytysten välistä yh-

teyttä.     
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat organisaatiomuutos, fuusio, organisaatiokulttuuri ja innovatii-

vinen organisaatiokulttuuri. Seuraavassa on esitetty pääkäsitteet ja niiden liittyminen toisiinsa (ku-

vio1). 

 

 

        
    ORGANISAATIO-         ORGANISAATIO- 
            MUUTOS             KULTTUURI 

 

 

 

  

                       INNOVATIIVINEN 
            FUUSIO           ORGANISAATIO- 
               KULTTUURI 

 

  

KUVIO 1 Tutkimuksen keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostaa kehän, jossa eri käsitteet liittyvät tutkimusongel-

man kautta toisiinsa. Jokaisessa organisaatiossa vallitsee omanlaisensa kulttuuri, joka ilmentää mo-

nin tavoin organisaation persoonallisuutta. Organisaation kohdatessa tarpeeksi suuren muutoksen, 

muuttuu myös organisaatiokulttuuri. Organisaatiomuutos ja organisaatiokulttuuri ovat siten yhtey-

dessä toisiinsa. Fuusio on organisaatiomuutoksen laji, joka vaikuttaa yhdistyvien organisaatioiden 

kulttuureihin väistämättä. Organisaatiokulttuurien yhteenliittyminen ja harmonisoituminen on tut-

kimuksien mukaan fuusion onnistumisen kannalta lähes keskeisin asia.  

 

Organisaatiokulttuuri voi parhaimmillaan olla innovatiivista. Tutkimuksessa selvitetään, onko fuu-

sion yhteydessä mahdollista vahvistaa innovatiivisen organisaatiokulttuurin syntymistä tutkimuksen 

kohdeorganisaatiossa ja millä keinoin. Tässä tutkimuksessa kohdeorganisaation fuusio ja organisaa-

tiokulttuuri liittyvät siten innovatiivisen organisaatiokulttuuriin. Keskeiset käsitteet muodostavat 

yksin ja yhdessä hyvin laaja-alaisen ilmiön, niitä voisi tutkia lukuisista näkökulmista käsin. Kirjalli-
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suuskatsauksen perusteella ilmiön tutkiminen kohdistuu innovatiiviseen organisaatiokulttuuriin liit-

tyen organisaation kulttuuriseen tehokkuuteen ja yksilöllisyyteen, organisaatiorakenteeseen ja joh-

tamiseen.  Organisaatiomuutosta käsitellään johtamisen ja organisaation oppimisen kannalta. Fuusi-

oon liittyvä teoriaosuus sisältää fuusion tyypittelyn ja muutoksen toteuttamisen lisäksi kuvauksen 

sen yhteydestä organisaatiossa vallitsevaan kulttuuriin. Seuraavaksi pääkäsitteitä tarkastellaan 

omissa luvuissaan mainittujen ulottuvuuksien kautta.   

  

2.1 Organisaatiomuutos 

Organisaatiomuutosta edeltää ulkoinen tai sisäinen vaatimus tai paine muutokseen. Helposti voi-

daan ajatella, että nykyinen nopea elämänrytmi jo itsessään aiheuttaa muutostarvetta myös työelä-

mässä aikaisempia vuosikymmeniä enemmän. Ontologisten teorioiden valossa muutosta voi tarkas-

tella prosessuaalisesti. Huttunen ja Santalainen (1993, 15-16) esittävät kolme tekijää, jotka yleensä 

laukaisevat organisaatiomuutoksen: voimakkaat muutossignaalit, kriisit ja halu uudistua.  

 

Muutos (change) on moniselitteinen ja kaikilla tieteenaloilla esiintyvä. Organisatoristen reformien 

yhteydessä muutoksen käsite esiintyy usein. Setälän (1994, 10) määritelmän mukaan ”organisaa-

tiomuutoksessa työpaikka siirtyy vähitellen nykyisestä toimintatavasta ja elämästä uuteen, nykyi-

seen verrattuna toisenlaiseen ”elämänmenoon”. Muutoksessa on siis kysymys muutoksen alkutilan 

ja lopputilan välisestä prosessista. Juuti ja Virtanen (2009, 12-13) luonnehtivat muutosta laa-

tusanoilla absoluuttinen ja suhteellinen. Edellinen tarkoittaa, ettei muutosta voi estää.  

 

Muutoksen kautta organisaatiossa yritetään päästä yleensä kokonaisuuden kannalta parempaan ti-

laan kuin mitä ilman muutosta ehkä jouduttaisiin. Muutokselta odotetaan myös mahdollisimman 

täysimääräisiä tuloksia sekä onnistunutta muutoksen läpivientiä (Valtee, 2004). Organisaatiot ovat 

erilaisia uudistushakuisuutensa suhteen ja niissä voidaan havaita olevan myös erilaisia ajanjaksoja 

tarkasteltaessa niiden muutoshalukkuutta. Juuti ja Virtanen (2009) tarkastelevat organisaation kehit-

tämistä kompleksisuusajattelun viitekehyksessä (kuvio 2).  
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KUVIO 2 Kompleksisuusajatteluun perustuva organisaation kehittäminen (Juuti & Virtanen 2009, 
26) 
  

Kun muutos on kerran aloitettu, sen prosessia ei voi pysäyttää, mutta sen läpivientiä voi kuitenkin 

osata (Valpola 2004, 27). Monet organisaatiomuutoksia tutkineet esittävät muutoksen työvaiheet 

loogisesti etenevänä tapahtumasarjana. Muutoksen toteutusta halutaan työyhteisössä hallita, jotta 

vältyttäisiin kaaokselta ja sekasorrolta. Toisaalta esimerkiksi Aula (1999) nostaa dynaamista orga-

nisaatioviestintää käsittelevässä teoksessaan esiin kaoottisen organisaation muutoksen, joka ei etene 

hallitusti. Käytännön tilanteessa muutosta verrataan jopa mäkeä alas vieriväksi lumipalloksi, joka 

vetää sattumanvaraisesti mukaansa kaiken (Valpola 2004, 28). Ståhle ja Grönroos (1999, 108-14) 

näkevät kaaoksen ja tasapainottomuuden kuitenkin uudistumisen lähteenä organisaatioille. 

 

Muutosprosessissa on yksinkertaisimmillaan kolme vaihetta: loppu (ending) – tyhjyys time of lost-

ness) – alku (beginning a new).  Useille ihmisille vanhasta luopuminen `lopettaminen´ on vaikeaa, 

koska jatkuvuuteen tulee katkos ja juuri siihen ihminen yleensä panostaa. Vanhan loppumisen ja 

uuden alkamisen välissä on tyhjyyden hetki, jolloin lähestyvän muutoksen tiedostaminen tapahtuu. 

Toiset vähentävät rutiineillaan lopetuksen aiheuttamaa stressiä. (Valpola 2004, 35-36.)  

 

Aulan (1999, 201) mukaan useimmista organisaation hallittua muutosta kuvaavista jaotteluista voi 

tunnistaa seuraavat vaiheet: ongelman eli muutospaineiden tiedostamisen, muutoksen suunnittelun, 

päätökset muutoksen toimenpiteistä sekä toimenpiteiden toteutuksen. Myös Huuhtanen (1994) löy-

tää prosessista lähes samankaltaiset vaiheet: muutostarpeen ja -edellytysten tunnistamisen, tavoit-

teen asettamisen, muutoksen toteutustavan valinnan, muutosprosessin toimeenpanon sekä seurannan 

                      

 

VAHVA              

KIEHUNTA        FLOW 
Muutoshalua                                      Energiaa  
Poikkeavia käsityksiä                       Vahvoja tunnetiloja; innostusta 
muutoksen suunnasta                       Haasteena positiivisen  
Haasteena näkökulman                    uudistumiskierteen ylläpitämin. 
luominen   

                      

 
HEIKKO 

 
PYSÄHTYNEISYYS              LEPOKITKA  
Epäluuloja, pelkoja, ristiriitoja         Yhtenäinen käsitys suunnasta 
Haasteena luottamuksen                    Haasteena pienten muutosten 
rakentaminen                                      käynnistäminen 

 UUDISTUS- 
 HAKUISUUS 
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ja arvioinnin. Edelliset kuvaukset edustavat organisaation johdon ja esimiesten näkemystä muutok-

sesta. Niihin lisätään vielä muutostarpeen määrittelyn jälkeinen vaihe; yhteisen näkemyksen luomi-

nen, jolloin muutosprosessissa otetaan huomioon koko työyhteisö. (Valpola 2004, 29.)  Hallitun 

muutoksen mallista Aula (1999, 201) on todennut, että se on eksplisiittisen kulttuurirakenteen tuote.  

 

Useat tutkijat näkevät muutoksen – toisin kuin edellä esitetyssä – dynaamisena ja monimutkaisena 

prosessina, jota ei pidä käsitellä lineaaristen tapahtumien sarjana.  Puhutaan kaoottisesta muutokses-

ta, joka on kulttuurin näkymättömällä eli implisiittisellä tasolla oleva prosessi. Dawson (1994, 3-4) 

korostaa organisaatiomuutoksen prosessinomaisuutta. Muutos on kompleksinen ja dynaaminen pro-

sessi, jota ei pidä nähdä sarjana lineaarisesti eteneviä tapahtumia. Dawson puhuu organisaation siir-

tymistä, joita ovat käsityksen syntyminen muutoksesta, muutosprosessi ja toiminta uusien käytäntö-

jen ja menettelyiden aikaansaamiseksi. Näiden vaiheiden väliin mahtuu monimutkaisen epälineaari-

nen muutosprosessi, johon voi kuulua joukko erilaisia toimintoja ja tapahtumia.    

 

Organisaation näkyvän toiminnan alla on syvärakenne, joka saattaa aiheuttaa käyttäytymisen epä-

vakaisuuden ja ennakoimattomuuden muutoksessa. Kaoottisen muutoksen mallissa muutoksen eri 

vaiheet vaihtelevat edestakaisin ja tapahtumat etenevät vaiheesta toiseen. Muutosprosessi saattaa 

jopa pysähtyä kokonaan. Lopputulos voi kuitenkin olla haluttu ja parhaimmillaan on syntynyt spon-

taanisti uusia ideoita ja sääntöjä, jotka hyväksytään käyttöön. (Aula 1999, 202-206.) Kaaokseen 

ajautunut systeemi järjestäytyy itsestään; uudet ratkaisut ja toiminnan muodot syntyvät vain epäjär-

jestyksen kautta (Ståhle & Grönroos 1999, 110). 

 

2.1.1 Johdon rooli muutoksessa 

Monet tutkimukset osoittavat, että muutosprosessi tulisi olla mitä suurimmassa määrin koko työyh-

teisön asia. Jotta tämä toteutuisi, tarvitaan siinä johdon tietoisuutta omasta roolistaan ja aktiivisia 

toimia muiden osallistamiseksi. Ennen muutokseen ryhtymistä tulisi perusteellisesti ja monelta kan-

nalta arvioida muutoksen kannattavuus. Jos muutoksen edut näyttävät vähäisiltä organisaation ny-

kytilaan verrattuna tai edellytyksiä muutokseen ei ole olemassa, on syytä harkita muutossuunnitel-

masta perääntymistä. On huomattava, että erilaiset ammattiryhmät saattavat tarkastella sekä etuja 

että haittoja oman työnsä kannalta – ei organisaation kokonaisetua ajatellen. Johtajan tehtävänä on-

kin kriittisesti puntaroida, mikä aiotussa muutoksessa on koko organisaation hyöty. (Stenvall & 

Virtanen 2007, 47.) 
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Muutoksen kannattavuuden arvioinnissa tulee pohtia organisaation toiminta ja ydintehtävien suorit-

tamista: ovatko uudet käytänteet nykyistä parempia? Myös henkilöstön muutosvoimavarat ja tarvit-

tavat oppimisvalmiudet uudessa tilanteessa on tarpeen tiedostaa. Näiden lisäksi on mietittävä, onko 

muutosta toteuttavalla taholla riittävästi valtaa hankkeen läpiviemiseksi ja onko sillä valmiutta kes-

keyttää muutos tai suunnata toiminta uudelleen, jos tilanne edellyttää sitä. (Pfeffer & Sutton, 2006.) 

Johdon tehtävänä on siis asettaa muutokselle organisaation tavoitteet (Murto & Niskanen 1998, 

152) ja sen jälkeen arvioida, onko tavoitteita mahdollista saavuttaa ja millä kustannuksilla. 

 

Onnistuneen muutoksen edellytyksenä on lähes poikkeuksetta kaikkien osapuolien osallistuminen 

sen suunnitteluun. Henkilöstö on siis keskeisessä asemassa koko prosessin ajan. Vahvan tiedottami-

sen lisäksi työyhteisössä olisi käytävä muutoksesta perusteellisia keskusteluja, joissa henkilöstön 

ajatukset, mielikuvat ja tunteet tulevat esiin. Tämä on aikaa vievä ja vaivalloinenkin vaihe muutos-

prosessissa. (Niskanen 1998, 150.) Johto on sekä tiedottamisen että keskusteluiden käynnistämises-

sä avainasemassa. Stenvall ja Virtanen (2007, 48) korostavat suunnitteluvaihetta, jonka aikana rat-

keaa, syntyykö muutoksesta positiivinen ja negatiivinen kierre muutokseen liittyvine mielikuvineen.   

 

Muutoksen toteuttaminen kaikkine vaiheineen koettelee muutosjohtajan kykyjä ja onnistumista. 

Ongelmia saattaa ilmetä ja muutoksen suunnittelua joudutaan jatkamaan, kun muutos on jo meneil-

lään. Uudet käytännöt tulevat henkilöstön kokemuspiiriin ensi kertaa ja se saattaa hämmentää tai 

aiheuttaa negatiivisia reaktioita. Taitava muutosjohtaja osaa kääntää yllättävätkin tilanteet voitoiksi. 

Hän myös kykenee säätämään muutoksen aikataulun realistiseksi. (Stenvall & Virtanen 2007, 49-

50.)    

 

Muutosjohtajan kompetensseja ovat Stenvallin ja Virtasen (2007, 105-106) mukaan seuraavat: 

 kyvykkyys kantaa vastuuta kokonaisuudesta – yleisjohtajuus, dialogin rakentaminen 

 kyvykkyys itsehillintään ja – hallintaan – realistisuus, objektiivisuus 

 kyvykkyys olla läsnä työyhteisössä - vuorovaikutus 

 kyvykkyys tarttua nopeasti ongelmiin, mutta myös näkyvissä oleviin mahdollisuuksiin 

‐ tilanneherkkyys 

 kyvykkyys olla esimerkkinä ja itsensä likoon laittamisessa - sitoutuminen 

 kyvykkyys valmentaa ja mahdollistaa asioita - dialogisuus 
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2.1.2 Oppiva organisaatio 

Oppimisen merkitys organisaatioissa on kasvanut ja siitä on tullut hengissä selviämisen ehto sekä 

kilpailuvaltti. Oppivan organisaation käsite tarkoittaa niitä työyhteisössä käytettäviä järjestelmiä, 

toimintaperiaatteita ja organisaation piirteitä, jotka mahdollistavat organisaation oppimisen (Otala 

2002, 169). Käsite pitää sisällään muun muassa oppimisteoriaa, organisaatio- ja johtamisoppia, sys-

teemioppia, luonnontieteitä ja käyttäytymistieteitä. Ehkä tunnetuin oppivan organisaation periaat-

teiden kuvaus ja määrittely on Sengen (1994a): organisaatio tarvitsee systeemiajattelua (system 

thinking), itsehallintaa (personal mastery), toimintaa ohjaavia kollektiivisia ja yksilöllisiä mentaali-

sia malleja (mental models), toimintaa ja tulevaisuutta koskevan yhteisesti muodostetun ja jaetun 

käsityksen (shared vision) sekä tiimioppimista (team learning). 

 

Riittävä määrä tietotaitoa on organisaation peruspääomaa, mutta kilpailukyvyn varmistamisessa 

ratkaisevaa on millä tavoin yksilöt ja heidän osaamisensa kytkeytyvät toisiinsa ja pystyvät muodos-

tamaan toimivia kokonaisuuksia (Grönroos & Ståhle 1999, 73). Osaaminen tarkoittaa organisaation 

kykyä käyttää varallisuutta ja kyvykkyyksiä koordinoidusti niin, että yrityksen tavoitteet voidaan 

saavuttaa (Lehtonen 2002, 78).  

 

Yksilötasolla osaamista edeltää oppiminen, samoin on organisaatiossa. Tällöin oppimisessa on kyse 

jokaisen osan toimimisesta yhdessä toisten kanssa (Grönroos & Ståhle 1999, 73). Se tarkoittaa 

muun muassa tiimien, työryhmien tai asiantuntijaverkoston yhteistä osaamista, mikä on enemmän 

kuin osiensa summa.  Voidaan puhua myös synergisestä asiantuntijuudesta. Oleellista oppimisen 

tapahtumisessa on se, että ryhmällä on yhteinen tavoite- ja tehtäväymmärrys. (Lehtonen 2002, 34 – 

35.)  

 

Muutosvalmius edellyttää oppimisvalmiutta ja muutosprosessi on yleensä myös oppimisprosessi 

(Otala 2002, 98). Kun koko organisaatio käyttää tietoisesti oppimiskykyään hyväksi toimintansa 

kehittämiseksi, on kysymyksessä oppiva organisaatio. Oppivan laatuorganisaation toimintaperiaat-

teita ovat työkulttuurin ja -ilmapiirin kehittäminen, oppimisen edistäminen sekä tosiasioiden tunnis-

taminen ja oman tulevaisuuden luominen (Sarala & Sarala 1998, 79). 

 

Vuorovaikutus ja tiedon virtaaminen organisaation sisällä ja eri organisaatioiden välillä on keskei-

nen oppimista tuottava toimintatapa (Sarala & Sarala 1998, 53; Grönroos & Ståhle 1999, 75-80). 

Oppivassa organisaatiossa on runsaasti vapautta, joka saattaa vaarantaa organisaation kiinteyden. 
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Systeemin hajoamisen estää kuitenkin organisaation ydin, joka koostuu visiosta, tavoitteista, arvois-

ta ja toimintatavoista (Otala 2002, 191).  

 

Juuti (1995, 91-92) kuvailee oppivan organisaation kulttuuria yksilölliseksi, aikuismaiseksi ja yh-

teistyötä tekeväksi. Tällaisen kulttuurin vallitessa sosiaalisten puolustusmekanismien käyttö työyh-

teisössä on vähäisempää ja yhteisössä pyritään tietoisesti reflektoinnin kautta luopumaan yksilön ja 

organisaation kehittymispyrkimyksiä haittaavista tekijöistä. Pyrittäessä kehittämään työyhteisöä ja 

ihmisiä on johtajan haasteena suunnata huomio osaamisen kehittämiseen, väline- ja järjestelmätu-

keen, tiedonhallintaan, kannustavan työyhteisön kehittämiseen sekä kannustejärjestelmiin (Lindroos 

& Lohivesi 2004, 164-169).  

 

2.2 Fuusio organisaatiomuutoksena 

Chang & Campo-Flores (1980, 235-248) määrittelevät fuusion kahden tai useamman organisaation 

täydelliseksi yhteensulautumiseksi, jolloin jäljelle jää vain yksi itsenäinen, uusi organisaatio. Fuusio 

- latinan kielessä fusio - tarkoittaa yhteen sulattamista, yhdistymistä, yhtymistä ja sulaumaa.  Pahkin 

(2000) määrittelee fuusion yritysjärjestelyksi, jossa osia vähintään kahdesta yrityksestä yhdistetään 

yhdeksi yritykseksi. Valpolan (2004, 110) määritelmän mukaan fuusio on tilanne, jossa kaksi tai 

useampi yritys lopettavat itsensä itsenäisinä yrityksinä ja tasavertaisina yrityksinä ja yhteisymmär-

ryksessä muodostavat sitten uuden yrityksen.  

 

Fuusioita koskeva tutkimus on kohdistunut enimmäkseen yrityksiin, jolloin käsitteen määrittelykin 

on tehty tyypillisesti yritystä silmällä pitäen. Yritysten lisäksi fuusion osapuolina voivat kuitenkin 

olla esimerkiksi oppilaitokset tai uusperheet.  Fuusio tulee nähdä myös erilaisten ryhmien välisten 

suhteiden näkökulmasta, jolloin ihmiset ovat muutoksessa keskeisessä asemassa. Fuusion tavoittee-

na on yleensä parantaa organisaation edellytyksiä toimia taloudellisemmalla tavalla tai allokoida 

omistajien sijoitusriskiä. (Pahkin, 2000.)  

 

Fuusioiden tyypittelyä 

Fuusio on erityinen organisaatiomuutoksen laji, johon liittyy paljon mielikuvia ja ennakkoasenteita. 

Useasti se liitetään saneeraukseen ja yrityksen alasajoon. Toisaalta fuusioiden yleisyys perustuu 

siihen, että ne koetaan hyödyllisiksi operaatioiksi haluttaessa aikaansaada dramaattisia muutoksia 

(Länsisalmi 1995, 38). Länsisalmi jaottelee Walterin (1985, 301-314) mukaan fuusiot neljään tyyp-

piin: 1) vertikaaliset, 2) horisontaaliset, 3) samankeskiset ja 4) ryväsfuusiot.  
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Vertikaaliset fuusiot tähtäävät tavanomaisesti riippuvuuksien, haavoittuvuuden ja/tai kulujen vähen-

tämiseen ja niissä usein keskitytäänkin kulujen vähentämiseen. Yrityskulttuuria leimaa tällöin kon-

servatiivisuus. Horisontaalisessa fuusiossa kaksi samanlaisia tuotteita ja samoilla markkinoilla tuot-

tavaa yritystä yhdistyy. Tärkein organisaatiotason tavoite on yhdistää yritysten samankaltaisuudet. 

Yrityksen omaan kulttuuriin liittyvät symbolit usein hävitetään ja korvataan emo-organisaation 

symboleilla. Samankeskeiset fuusiot muistuttavat horisontaalisia fuusioita. Emo-organisaation ote 

on vahva ja liitettävän organisaation halutaan omaksuvan mahdollisimman nopeasti emoyhtiön ar-

vot ja kulttuuri. Ryväsfuusiossa yhdistyvillä organisaatioilla on melko vähän yhteisiä piirteitä. Yh-

distymisen pääpaino onkin taloudellisessa suoriutumisessa.    

    

Fuusion toimenpanoa ja organisointia helpottavat tekijät 

Fuusioiden organisoinnissa tarvitaan erityisesti yhdistyvien työyhteisöjen sisäistä, yhteistä suunnit-

telua. Tutkimushavaintojen mukaan yhdistyvissä työyhteisöissä muutoksen seuraukset ja vaikutuk-

set saattavat riistäytyä helposti toteuttajiensa käsistä.  Fuusion onnistuminen vaatii yhteisten käytän-

töjen sopimista ja niissä pysymistä (Valtee 2004, 66.) Valtee korostaa, että vastaanottavan työyhtei-

sön pakottaessa liittyvää yhteisöä sopeutumaan sen käytäntöihin, merkitsee se tällöin lähes kaiken 

liittyvässä työyhteisössä tehdyn suunnittelun ja valmistelun valumista hukkaan.  

 

Johdon tulisi erittäin tarkkaan miettiä yhdistetyn työvoiman kyky- ja motivaatiorakenteet sekä se, 

poikkeavatko henkilöstön työskentelytottumukset ja – filosofiat merkittävästi toisistaan. Fuusion 

epävarmassa alkuvaiheessa tarvittaisiin myös henkilö tai henkilöitä, jotka kykenevät johtamaan 

yhdistynyttä organisaatiota. Henkilöstön luottamuksen voittaminen tilanteessa on haastavaa, ja joh-

tajalla tulisi olla karismaattisen kulttuurijohtajan ominaisuuksia (Länsisalmi 1995, 41.) Henkilös-

töön keskittyminen fuusiotilanteessa kannattaa, sillä ihmisiin liittyvien ongelmien vaikutus fuusioti-

lanteessa on paljon suurempi kuin esimerkiksi taloudellisten (Valpola 2004, 29, 222). 

 

Organisaatioiden – lähinnä yritysten – yhdistymisistä saadun kokemuksen perusteella yhdistymis-

prosessia helpottavat seuraavat keinot: 1) yhteinen business-näkemys eli se, miksi yhdistymisessä 

on järkeä ja mahdollisuuksia 2) johdon aktiivisuus ja näkyvyys, 3) nopea asioiden hoito - epävar-

moissa tilanteissa ei pysähdytä vaan liikutaan, 4) osallistumisen organisointi ja osapuolten tutustu-

minen, 5) sovittuihin pelisääntöihin ja päätöksiin luottaminen, 6) avainhenkilöiden valinta ja säilyt-

täminen, 7) riskeihin varautuminen ja avoin keskustelu sekä 8) jatkuvuuden säilyttäminen eli nor-
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maali operatiivinen työ etenee suunnitelmien mukaisesti muutoksesta huolimatta (Valpola 2004, 56 

- 60).  

 

Romanin (2007, 2-3) mukaan onnistuneiden liitoksien prosessi on ollut kolmivaiheinen: 1) lähtö-

kohtaisesti arvostetaan toista osapuolta ja synnytetään ymmärrystä omista ja toisten kulttuureista, 

yritetään ymmärtää ajattelun ja asenteiden eroja, 2) molemmat osapuolet voivat luopua osasta van-

hoja käytäntöjään, mutta mahdollista on myös säilyttää osa niistä ja tuoda uuteen organisaatioon ja 

3) osapuolet rakentavat yhdessä uuden toimintamallin, jolloin he sitoutuvat ja voivat kokea muutok-

sen mielekkääksi. Onnistuessaan organisaatiokulttuurien ja yhteistyötapojen yhteen nivominen kar-

tuttaa työyhteisön osaamispääomaa, mikä on tärkeää strategisesti ajattelevalle ja toimivalle organi-

saatiolle (Lindroos & Lohivesi 2004, 189-191). Romanin johtopäätös integraation onnistumisesta 

on, että se riippuu strategisesta ja kulttuurisesta yhteensopivuudesta.  

 

Fuusio organisaatiokulttuurin näkökulmasta 

Fuusioita luonnehditaan joskus organisaation arvojen ja uskomusjärjestelmien vallankumoukseksi. 

Siinä molemmat osapuolet tuovat omat uskomuksensa ja traditionsa uuteen organisaatioon, jolloin 

syntyy suurella todennäköisyydellä henkilöstöjännitteitä ja tapahtuu konflikteja (Roman 2007; Län-

sisalmi 1995, 40-41).  Työyhteisöjen yhdistyminen ja uudelleenorganisoituminen sisältää useita 

hankalia asioita, jotka yleensä vaikeuttavat sulautumista.  Aiemmin mainittu yhteinen suunnittelu 

voi kuitenkin estää alkeellisimmat törmäykset (Valtee 2004, 66).  

 

Keskeistä fuusiossa on huomioida yhdistyvien työyhteisöjen kulttuuri ja muutoksen inhimillinen 

puoli. Osapuolten kulttuurierot olisi kyettävä tunnistamaan, kohtaamaan ja ymmärtämään, jotta 

konfliktiasetelma lievenee ja uuden toimintamallin etsiminen mahdollistuu.  Organisaatiokulttuuri 

kehittyy vapaasti, jos ihmiset uskaltavat olla avoimia, eikä heidän tarvitse käyttää puolustusmeka-

nismeja (Juuti 1995, 30, 97).  

 

Navahandi ja Malekzadeh (1988) erottavat kahden eri organisaatiokulttuurin kohtaamisessa neljä 

erilaista yhteiselon muotoa: integraatio, assimilaatio, eritäytyminen ja dekulturaatio. Integraatiossa 

fuusion osapuolet elävät ”rauhallista rinnakkaiseloa”, mutta säilyttävät silti omat uskomus- ja arvo-

järjestelmänsä. Assimilaatiossa toinen osapuoli on halukas luopumaan omasta kulttuuristaan ja siir-

tymään fuusiokumppanin organisaatiokulttuuriin. Eristäytyminen on tyypillistä silloin, kun fuusio 

näyttäytyy vihamielisenä yritysvaltauksena. Vallattu organisaatio pitää tällöin kiinni omasta kult-
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tuuristaan ja kieltäytyy mukautumasta toisen organisaation tapoihin. Dekulturaatiossa fuusion toi-

nen osapuoli menettää täysin kosketuksensa sekä omaansa että fuusiokumppanin kulttuuriin. Työ-

yhteisö jää ikään kuin tyhjän päälle ja ilmenee vieraantumista ja hämmennyksen tunteita. Seuraa-

vassa on esitettynä Navahandin ja Malekzadehin yhteiselon mallit (kuvio 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3 Navahandin ja Malekzadehin (1988) fuusiomalli 

 

Organisaatiokulttuuriin liittyy läheisesti käsitteet kulttuurinen identiteetti ja organisaatio-identiteetti. 

Jälkimmäinen tarkoittaa organisaation käsitystä itsestään ja siitä, miten organisaatio eroaa muista. 

Organisaatio-identiteetti muodostuu jäsentensä käsityksestä siitä, mikä organisaatiossa on suhteelli-

sen pysyvää, kun tarkastelussa otetaan huomioon menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus (Puusa 

2007). Identiteetin määrittelyllä jäsennetään omaa elämää ja muita sekä täsmennetään ryhmään kuu-

lumista tai ei-kuulumista. Identiteetti muodostuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa - oma rooli, 

minäkuva ja jäsennys eri tilanteissa täsmentyvät.  
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Muutoksessa organisaation identiteetti muuttuu, koska ihmisten tehtävät ja työkaverit yleensä vaih-

tuvat ja mukaan tulee uusia asioita ja sidosryhmiä. Fuusiot ovat yleensä dramaattisia siksi, että ne 

koskettavat ihmisiä voimakkaasti tunteiden tasolla (Länsisalmi 1995, 41). Myös Juuti ja Virtanen  

(2009, 15) korostavat organisaation kulttuurisen identiteetin merkitystä muutoksessa. He näkevät 

sen jopa hallinnollisia rakenteita ja erilaisia organisaatiomalleja kestävämpänä. Muutostilanteessa 

organisaation jäsenten on kiire hahmottaa oma asemansa muuttuneessa tilanteessa. Mitä nopeam-

min yksittäinen ihminen saa vastauksia itseään koskeviin kysymysiin, sitä pienemmällä stressillä 

hän selviää muutoksesta.  

 

Uuden organisaatio-identiteetin ja -kulttuurin muodostuminen on keskeinen asia muutoksen onnis-

tumisen kannalta. Organisaation toimintatavat ja -rakenne luovat puitteet identiteetin ja roolin löy-

tämiseen muuttuneessa kokonaisuudessa. Niiden avulla ihmiset tutustuvat toisiinsa, tulevat yhteen, 

tarkkailevat toisiaan ja etsivät yhteistä tapaa tarvittavien ratkaisujen tekemiseen.  Työyhteisöjen, 

niin kuin yksittäisen ihmisenkin tapoihin, uskomuksiin ja arvoihin liittyvät muutokset tapahtuvat 

yleensä hitaasti, mutta tietoisuus tähän muutosprosessiin kuuluvista asioista ja ihmisille ominaisista 

käyttäytymismalleista auttaa välttämään pahimmat karikot tai epärealistiset kuvitelmat muutoksen 

nopeudesta (Valpola 2004, 179-188.)  

 

2.3 Organisaatiokulttuuri 

Tutkimuksen kolmantena käsitteenä on organisaatiokulttuuri. Käsite syntyi vähitellen, kun tutkijoita 

alkoi kiinnostaa, miksi organisaatioiden uudistusyritykset epäonnistuivat helposti. Positivistinen 

tutkimusperinne ei tutkinut organisaatioista sellaista, mitä ei selvästi voitu havainnoida. Sittemmin 

oivallettiin, että organisaatioissa on olemassa ”syvärakenne”, jota tutkimalla voitaisiin selittää, mis-

tä epäonnistumiset johtuivat. (Vartola 2006, 215-216.)  

 

Kulttuurilla tarkoitetaan ihmisryhmässä vallitsevia toimintanormeja ja yhteisiä arvoja (Kotter, 

1980). Schein (1987) määrittelee organisaatiokulttuurin kulttuurin käsitteen kautta: se tarkoittaa 

jonkin ryhmän keksimää ja kehittämää perusoletusten mallia, jonka avulla käsitellään ulkoiseen 

sopeutumiseen ja sisäiseen yhdentymiseen liittyviä ongelmia. Hyviksi ja toimiviksi havaitut oletuk-

set ovat siirtyneet ryhmän käyttäytymisen itsestäänselvyyksiksi tiedostamattomalle tasolle sisältäen 

kaikki institutionaaliset tavat ja implisiittiset uskomukset, normit ja arvot.  
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Kulttuurista on erotettavissa eri tasoja: käytökseen vaikuttava eksplisiittinen eli näkyvä taso sekä 

implisiittinen, pinnan alla oleva (Ahmed, 1988; Kotter, 1980; Schein, 1987). Tasot kuvaavat sitä, 

mitä kulttuuri todella on. Organisaatioiden kulttuuritutkimuksessa on oleellista tiedostaa, että muu-

toksen aikaan saaminen eksplisiittisellä tasolla on paljon helpompaa kuin implisiittisellä tasolla, 

jossa operoidaan ihmisten uskomusten ja arvojen kanssa. Tästä syystä syvällinen kulttuurin muutos 

tapahtuu hitaasti ja se edellyttää organisaation yksittäisten jäsenten arvojen muuttumista siinä mää-

rin, että syntyy uusi tapa toimia. Ymmärtääkseen kulttuuria – myös organisaatiossa vallitsevaa kult-

tuuria – tulee hallita sen kaikkia tasoja. Seuraavassa kuviossa (kuvio 4) on esitettynä kulttuurin ta-

vanomaisina pidetyt ilmentymät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
KUVIO 4 Kulttuurin tasot ja niiden välinen vuorovaikutus (Schein 1987, 32) 

 

Organisaatiokulttuuriin liittyy läheisesti organisaation ilmapiiri, jolla tarkoitetaan nykyisin yleensä 

työpaikalla sillä hetkellä vallitsevia ihmissuhteita ja johtamistapaa (Sarala & Sarala 1998, 80). Il-

mapiirin voi sanoa olevan kulttuurin ilmentymä. Pitkänen (2006, 26) viittaa tutkimuksessaan Gra-

vesiin (1986), jonka mukaan organisaatiokulttuuri (culture) ja työilmapiiri (climate) nähdään usein 

yhdentyvinä käsitteinä: esiin nousevia ilmapiirimuuttujia ovat ulkoisen eli voiman vaikutus ilmapii-

riin sekä sisäisesti havaittu käyttäytymisen ilmapiiri ja psykologinen ilmapiiri. Ilmapiiri tai tunnel-
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ma kuvaa organisaation fyysistä tapaa tai asetelmaa, jolla ryhmän jäsenet ovat vuorovaikutuksessa 

asiakkaiden tai muiden ulkopuolisten kanssa. 

 

Ilmapiiristä voidaan erottaa neljä dimensiota. Työyhteisöjen ilmapiiri koostuu Ahmedin (1998) mu-

kaan ihmissuhteiden, työn ja vallitsevan hierarkian luonteesta sekä kannustuksen ja palkkioiden 

painopisteistä. Ihmissuhteiden luonteeseen vaikuttaa inhimillinen vuorovaikutus, joka kuvaa ihmis-

ten kohtaamistilanteita. Ihmissuhteisiin ja ilmapiiriin kytkeytyy oleellisesti luottamuspääoma, jonka 

Harisalo & Miettinen (2006, 21) määrittelevät inhimillisen vuorovaikutuksen tuloksena syntyväksi 

vakaumukseksi siitä, kuinka ihminen suhtautuu muihin ihmisiin, lähipiiriinsä ja yhteiskuntaan. Tä-

män vakaumuksen perusteella ihminen joko luottaa tai ei luota toiseen ihmiseen.  

 

Luottamuspääomalla on ilmapiirin lisäksi taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia organisaatioon. 

Se vähentää kustannuksia monella tasolla sekä energisoi ja aktivoi yhteisön jäseniä. Ihmisten luot-

taessa toisiinsa he kykenevät suorituksiin, joihin eivät pääsisi, mikäli pelkäisivät koko ajan petosta 

ja vilppiä. Kirjoittajat toteavat myös, että työyhteisössä koettuun luottamukseen ja vallitsevaan il-

mapiiriin vaikuttavat lisäksi ihmisten luonteet. Tämä puoli usein mutkistaa ilmapiirin suotuisaa ke-

hitystä. Luonteet ovat vaikeasti muutettavissa ja joskus työyhteisössä on henkilöitä, jotka luotta-

muksen sijaan päättävät säteillä epäluottamusta. (Harisalo & Miettinen 2006, 22.) 

 

Myös organisaation arvojen tuntemus heijastuu ilmapiiriin. Arvojen tuntemusta oleellisempaa on 

niiden hyväksyminen ja omaksi kokeminen. Voidaan kysyä, tuottaako ihminen itselleen sovittamat-

toman ristiriitatilanteen, mikäli työskentelee organisaatiossa, jonka arvoja ei hyväksy? Vastaavasti 

organisaatio odottaa palvelukseensa henkilöstöä, joka on sisäistänyt organisaation arvot ja on niiden 

takana.  

 

Työn luonne ja vallitseva hierarkia peilautuvat ihmisen käytökseen ja toimintaan työpaikalla. Haas-

tavuus ja tylsyys kuvaavat työn luonnetta samoin kuin rutiininomaisuus ja joustavuus. Eräitä huo-

mioita on tehty organisaation innovaatiohakuisuutta ajatellen: kompleksisuus ja työssä oleva epä-

varmuus, uusien taitojen opettelu sekä uudet ongelmat edistävät luovuuden esiintuloa paremmin 

kuin rutiininomainen, yksinkertainen ja varma työ. (Ahmed, 1998.) Organisaation valitessa inno-

vaatiohakuisen strategian sen tulisikin muokata työn luonnetta tarkoituksellisesti edellä mainittuun 

suuntaan.  
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Ahmedin (1998) mukaan vallitseva hierarkia liittyy päätöksenteon ja vallan käytön portaistukseen. 

Byrokratian määrä luonnehtii myös työtä. Innovoinnille otollisen kulttuurin kehittymistä ajatellen 

ihmisten osallistaminen toimintaan on tärkeää. Osallistuminen johtaa edustukseen, joka takaa vaiku-

tusmahdollisuuden ja sitä kautta hyödyn kaikille. Matala hierarkia mahdollistaa päätöksenteon siel-

lä, missä asiat tapahtuvat. Työyhteisön omaehtoinen ongelmien ratkaisu, vaihtoehtojen muotoilu 

sekä toiminnan suunnittelu on mahdollista, jos organisaatio ei ole liian byrokraattinen ja yhteisöjen 

jäsenillä on osallistumisen vapaus.  

 

Palkkioilla ja erimuotoisella kannustuksella voidaan työyhteisössä osoittaa, millaisia asioita, arvoja 

ja toimintaa organisaatiossa arvostetaan. Kannustimilla on myös työhyvinvointia lisäävä vaikutus. 

Palveluorganisaatioiden henkilöstöjohtamisen tulisi tähdätä passiivisuuden, haluttomuuden ja vie-

raantumisen torjumiseen. Kehittämiseen panostavat organisaatiot palkitsevat työntekijöitään monin 

eri tavoin. Monet tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että muodollisilla palkkioilla ei ole kovin 

vahvaa vaikutusta haluun oppia ja tehdä työ entistä paremmin. Sen sijaan on todettu, että organisaa-

tion todelliset kehittäjähenkilöt jakavat annetut palkkiot muiden kanssa ja motivoituvat sisäisesti 

työn onnistumisesta. (Harisalo, 2010b.) Ehkä nykyajassa pitäisikin korostaa enemmän sitä, että työ 

itsessään voi olla palkitsevaa. Ihmisenä olemiseen kuuluu työn tekeminen; monesti työ on myös 

henkisen ja fyysisen terveyden lähde.  

 

Organisaatiokulttuurin vahvuus riippuu pääasiassa kahdesta asiasta: uskomus- ja käytösnormien 

laajuudesta näkyvässä kulttuurissa sekä eksplisiittisen ja implisiittisen kulttuurin välisestä kamppai-

lusta. Käytösnormit vaihtelevat intensiteettinsä ja kristallisoitumisensa suhteen. Vahvassa kulttuu-

rissa on sekä intensiteettiä että konsensusta ja nämä piirteet vaikuttavat kulttuurin pysyvyyteen. 

Muutoksia ja kehittämistä on näin ollen vaikea saada aikaan. Kulttuurin vaikuttaessa suoraan käy-

tökseen, se auttaa organisaatiota menestymään. (Ahmed, 1998.)  

 

2.4 Innovatiivinen organisaatiokulttuuri 

2.4.1 Luovuus ja innovaatio 

Tutkimuksessa keskitytään organisaatioiden fuusion ohella innovatiiviseen organisaatiokulttuurin, 

jolloin innovaatio-käsite on yksi avainkäsite ja se on syytä määritellä tässä yhteydessä. Innovatiivi-

suus ja luovuus kiertyvät usein yhteen sekoittuen sekä professionaalisessa tutkimuksessa että tä-

mänkin tutkimuksen kohderyhmien puheessa. Tämän vuoksi myös luovuus-käsite on tarpeen avata. 
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Molemmat käsitteet liittyvät innovaatioprosessiin, joka jäljempänä kuvataan. Sekä innovaatio että 

luovuus ymmärretään ajassamme monin eri tavoin. Määrittelyissä on vivahde-eroja riippuen sano-

jen käyttökontekstista ja aikakaudesta. Molemmilla käsitteillä on myös useita ulottuvuuksia. 

 

Innovaatio-sana tulee latinan kielen sanasta ”innovare” ja se tarkoittaa halua muuttaa, kehittää ja 

uudistaa. Kielitoimiston Sanakirja 2. mukaan innovaatio merkitsee uudennosta, uutuutta; uutuus-

tuotetta; teollista tai teknistä keksintöä. Innovatiivisuudella tarkoitetaan kolmea asiaa yrityksistä 

puhuttaessa: 1) yrityksen kykyä tuottaa markkinoille uusia tai parannettuja tuotteita, 2) yrityksen 

halukkuutta omaksua muilta käyttöönsä hyödyllisiä innovaatioita sekä 3) kehittää jatkuvasti eri ta-

voin prosessejaan ja toimintojaan (Harisalo & Miettinen 2006, 109).  Se tarkoittaa lisäksi työhön 

liittyvien esteiden ja ongelmien tunnistamista, ratkaisemattoman ratkaisemista, ilmeisenä pidetyn 

murtamista sekä uusien yhdistelmien tunnistamista (Harisalo, 2010b).  

 

Innovaatio-käsite esiintyy paljon myös koulutuspoliittisessa keskustelussa, mutta sen merkitystä 

koulutukseen liittyvänä käsitteenä ei juuri ole selvennetty. Ammattikorkeakoulukontekstissa inno-

vaatio sisältää pedagogisten menetelmien lisäksi myös toimintatapojen ja -mallien kokonaisvaltaista 

uudistamista. Vidgrén lainaa artikkelissaan useiden tutkijoiden määritelmiä koulutusinnovaatiosta: 

esimerkiksi Sanninon ja Nocon (2008) sekä Silverin (1999) mukaan se on yksilö-, yhteisö- tai orga-

nisaatiotasolla tapahtuvaa opetuksen ja oppimisen muutosta, jonka laukaisee uusi pedagoginen idea, 

uusi teknologia tai yhteisöllinen työskentelytapa oppilaitoksen tai ulkopuolisten verkostojen kanssa. 

(Vidgrén 2010, 337-338.)  

 

Innovatiivisuutta on pidetty enemmän palveluihin ja tuotteisiin liittyvänä, kun luovuuden on taas 

ajateltu olevan inhimillinen, yhteisöllinen tai yksilöllinen ominaisuus. Ståhlen & Grönroosin (1999) 

mukaan innovaation hyöty konkretisoituu kilpailutilanteessa. Se on tuotteeseen tai palveluun liitty-

vä uutuus tai uudistus.  Innovaatioille on ominaista niiden erilaisuus. Ne eroavat muun muassa taus-

taltaan, sisällöltään, merkitykseltään ja vaikutuksiltaan. Innovaatio eroaa keksinnöstä sen perusteel-

la, että innovaatiosta on keksijälleen taloudellista hyötyä. Se on siis kaupallistettu keksintö, joka 

usein edeltää ajallisesti ja sisällöllisesti innovaatiota.  

 

Luovuudella on monia merkityksiä ja siihen liittyviä määritelmiä on olemassa lukuisia, joidenkin 

tutkijoiden mukaan jopa satoja. Käsitettä tarkastellaan usein sen kautta, mitä luova prosessi on to-

teuttanut – onko kyseessä taideteos, keksintö tai uskottava hätävalhe (Uusikylä & Piirto 1999, 12). 
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Harisalo ja Miettinen (2006, 99) erittelevät luovuuden määrittelytapoja esittäen kolme tyypillistä 

tapaa: luovuus määritellään taiteelliseksi toiminnaksi, elämänasenteeksi ja ongelmanratkaisuksi. 

Uusikylä ja Piirto (1999, 15-16) lisäävät edellisiin psyyken tietoisten ja tiedostamattomien voimien 

vuorovaikutuksen, hahmojen tai elementtien uudelleen jäsentelyn sekä syntyneen produktin uutuu-

den. 

 

Luovuutta määritellään myös yksilön luovuutta ennakoivien piirteiden kautta. Luova ihminen näkee 

ongelmia ja mahdollisuuksia siellä, missä jotkut muut eivät. Hän pystyy tuottamaan paljon uusia ja 

omaperäisiä ideoita sujuvasti tiettyyn tilanteeseen tai ongelmaan. Joustavuuden ominaisuuden avul-

la ideoita syntyy useisiin erilaisiin tilanteisiin ja ongelmiin. (Harisalo & Miettinen 2006, 101; Uusi-

kylä & Piirto 1999, 21-22.) Organisaatiotutkimuksissa luovuus voidaan nähdä pääomana, jonka 

organisaatioissa työskentelevät ihmiset omaavat. Monissa yhteiskunnallisissa keskusteluissa luo-

vuus nähdään jopa loputtomana voimana, jonka avulla voidaan loputtomasti uudistaa vanhaa sys-

teemiä. (Rajaniemi 2010, 58-59.)  

 

Innovaatioprosessissa luovuus ja innovatiivisuus yhdistyvät. Harisalo ja Miettinen (2006, 99) ku-

vaavat innovaatioiden tuottamista prosessina, johon liittyy edellä mainittujen käsitteiden lisäksi 

luovaa ajattelu ja oppiminen.  Innovaatioprosessia kaikkine siihen liittyvine käsitteineen he nimittä-

vät ”luovaksi säteilyksi”, joka on seuraavassa havainnollistettu (kuvio 5). 
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KUVIO 5 Luovan säteilyn pääkäsitteet (Harisalo & Miettinen 2006, 99) 

 

Niin innovaatioprosessin kuin monen muunkin inhimillisen toiminnan perusedellytyksenä on ajatte-

lu. Kuviossa esillä olevia luovaa ajattelua ja loogista ajattelua pidetään toistensa vastakohtana. Luo-

va ajattelu on epätavanomaista ja looginen ajattelu tavanomaista. Innovaatioiden tuottamisessa nä-

mä ajattelutavat täydentävät toisiaan, niiden vuorovaikutuksesta syntyykin usein paras lopputulos 

(Uusikylä & Piirto 1999, 16). Myös oppiminen kytkeytyy innovaatioprosessiin luovan säteilyn 

olennaisena osana. Se on henkinen prosessi, jonka avulla ihmiset organisaatioissa selviävät erilaisis-

ta eteen tulevista tilanteista ja keksivät niihin ratkaisun (Harisalo & Miettinen 2006, 107). Samaa 

tarkoittavat Bohm ja Peat (1992, 223) puhuessaan luovasta oivalluskyvystä, joka reagoi vastustuk-

seen ja ristiriitaan uusilla ehdotuksilla. Ihmisen kohdatessa jotain uutta, mikä ei sovi entiseen tie-

toon, luova oivalluskyky tarjoaa uusia järjestyksiä ja rakenteita, jotka muodostuvat uudeksi havain-

noksi.  

 

Tämän tutkimuksen yksi kysymys on, millainen johtaminen edistää innovointia työyhteisössä. Väi-

töstutkimuksensa pohjalta Rajaniemi (2010, 54) toteaa, että luovuuden johtamisella on merkitystä. 

Kronqvistiin, Bentleyhin & Selzeriin viitaten hän toteaa johtamisen keskeisen tehtävän olevan ih-

misten lahjakkuuksien kanavoimisen ja mahdollistamisen uusien innovaatioiden tuottamiseen. Se, 

voidaanko luovuutta johtaa, on eri kysymys.  

 

 

   I N N O V A A T I O P R O S E S S I 

Luova ajattelu – looginen ajattelu 

                     Oppiminen 

        Innovatiivisuus 

    Luovuus 
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2.4.2 Kulttuurinen tehokkuus ja yksilöllisyys innovatiivisen kulttuurin edistäjänä 

Useat tutkijat ovat tutkineet 1900- luvulta alkaen organisaatiomuodon ja tehokkuuden välistä yhte-

yttä (esim. Burns & Stalker 1961, Lawrence & Lorch 1967, Likert 1961 sekä Peters & Waterman 

1982). Tutkijat ovat määritelleet erilaisia organisaatiomuotoja, joiden kulttuurityyppien on todettu 

linkittyvän innovatiivisuuteen. Muun muassa käsite ”klaanin organisaatio” on noussut tutkimusten 

yhteydessä esiin. Muita kulttuurityyppejä ovat markkinakulttuuri, adhoc-kulttuuri ja hierarkinen 

kulttuuri. 

  

Ahmed (1998) viittaa tutkijoihin Dennisoniin ja Mishraan, jotka identifioivat neljä kulttuurillista 

piirrettä ja arvoa, jotka yhdistyvät kulttuuriseen tehokkuuteen: osallistuminen, johdonmukaisuus, 

mukautuvuus ja visio. Osallistuminen vaikuttaa organisaation jäsenissä omistusoikeutta ja vastuuta. 

Se on vuorovaikutusta, jonka toteutuminen on oleellista innovoinnin kannalta. Kulttuurista tehok-

kuutta lisää johdonmukaisuus. Sillä tosin voi olla negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia innovatiivi-

sen kulttuurin kannalta. Johdonmukainen käytös edistää yhteistyötä ja eheyttää samalla vuorovaiku-

tusta. Negatiivinen puoli on se, että hyvin johdonmukainen kulttuuri yleensä vastustaa muutoksia ja 

sopeuttamista. Rajaniemen (2010, 15) mukaan luovuus ei viihdy rutinoituneissa ja siiloutuneissa 

organisaatioissa.  

 

Kolmantena kulttuurisen tehokkuuden lisääjänä on mukautuvuus. Mukautuva organisaatio tarkkai-

lee ympäristöään, tulkitsee vastaanotettuja signaaleja ja kääntää ne kognitiiviseksi, käyttäytymiseen 

liittyväksi rakenteelliseksi muutokseksi. Mukautuvuus on sujuvuutta muutoksien käsittelyssä ja 

niiden vastaanottamisessa. Mukautumaton organisaatio on tehoton ja hidas siinä mielessä, että muu-

toksen vaatimaa uutta toimintatapaa ei oteta käyttöön ja vanha toimintatapakaan ei tuota toivottavaa 

tulosta.  

 

Mission ja vision merkitys korostuu sopivan toimintakurssin aikaansaamisessa organisaatiolle. 

Ymmärtäessään organisaation toiminnan tarkoituksen ja lähiajan pyrkimykset ihminen ponnistelee 

tavoitteita kohden tehokkaammin kuin ilman tätä tietämystä. Vision ja mission esillä pitäminen on 

johtajan keskeisempiä tehtäviä (vrt. myös Åhman 2004, 74). Ne liittyvät myös osallistumiseen: ih-

minen, joka on ollut mukana organisaation päämäärien muotoilussa, sitoutuu yleensä myös niiden 

mukaiseen työhön. Tehokkaassa organisaatiossa tarvitaan kaikkia neljää elementtiä. 
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Innovatiivinen kulttuuri rakentuu erilaisten ihmisten avulla. Viisas työyhteisö hyödyntää ihmisten 

yksilöllisyyttä siten, että kukin työskentelee niissä tehtävissä ja rooleissa, jotka hänen persoonalli-

suudelleen parhaiten sopivat. Ihmisen luovuus on piirre, jota voidaan oppia lisää harjoittelun avulla. 

Toisaalta tietyt persoonallisuuden piirteet tukevat ja helpottavat luovaa ajattelua. Toisilta innovointi 

käy helpommin kuin toisilta.  

 

Myös kognitiiviset tekijät sekä henkilökohtainen motivaatio vaikuttavat innovointikykyyn. Luovalle 

ihmiselle ominaisia persoonallisuuden piirteitä ovat muun muassa energisyys, laaja kiinnostus, älyl-

linen kunnianhimo, itsevarmuus, uteliaisuus, itsepintaisuus sekä kompleksisuuden viehätys. Kogni-

tiivisista tekijöistä sujuvuus – kuten esimerkiksi puheen, sanojen ja ilmauksen sujuvuus - on kes-

keinen innovatiivisuutta tukeva ominaisuus. Lisäksi joustavuus ja omaperäisyys vaikuttavat idea-

tuotantoa lisäävästi. Niin persoonallisuuden piirteet kuin kognitiiviset ominaisuudet ja motivaa-

tiotekijätkin ovat ihmisen suhteellisen pysyviä ominaisuuksia. Tämän vuoksi niiden muuttaminen 

innovatiiviselle kulttuurille otollisemmaksi vie aikaa, eikä aina onnistu odotetusti.    

 

2.4.3 Organisaatiorakenteen vaikutus innovatiiviseen kulttuuriin 

Organisaatiorakenteen on todettu vaikuttavan innovatiiviseen kulttuuriin (Ahmed, 1998; Rajaniemi, 

2010). Rakenteet jaotellaan tyypillisesti orgaanisiin ja mekanistisiin. Organisaatioiden rakennetta 

koskevassa tutkimuksessa rakenteet olisi ymmärrettävä aikaan ja paikkaan sidoksissa olevina ihmis-

ten yhteistoimintajärjestelminä, eikä niinkään universaaleina pysyvinä instituutioina (Rajaniemi 

2010, 68).  Kokemukset osoittavat, että innovaatio tehostuu orgaanisessa organisaatiorakenteessa.  

 

Ståhle & Grönroos (1999) kuvaavat organisaation ja tietopääoman elinympäristön kolmiulotteisen 

MOD- mallin kautta. Mekaanisella eksplisiittisellä (M) tiedon alueella organisaation suhteet sekä 

osaamistarve ovat selkeästi tunnistettavissa ja määriteltävissä. Orgaaninen organisaation osa (O) 

uudistaa itseään sisältä päin jatkuvasti. Tälle toimintaympäristölle on tyypillistä hallittu muutos, 

jossa kehitystä kuitenkin seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Kehittäminen mahdollistuu vuoro-

vaikutuksen ja dialogin avulla. Työyhteisön jäsenet ovat riippuvaisia toinen toisistaan – töitä teh-

däänkin usein tiimeissä ja erilaisissa projekteissa. Jatkuva kehittyminen edellyttää kykyä luoda uut-

ta, mutta myös `vanhojen´ onnistuneiden työtapojen ja menetelmien toistoa. D on dynaaminen or-

ganisaation alue, jossa innovaatiot syntyvät. Siinä on oleellista laaja verkostoituminen erilaisten 

toimijoiden kanssa sekä kaiken tarvittavan tiedon läsnäolo. Puhutaan jopa tiedon kaaoksesta, josta 

innovaatiot syntyvät odottamattomalla tavalla. 
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Orgaaninen, innovaatioille otollinen rakenne pitää sisällään useita ominaisuuksia. Tällaisen organi-

saation osallistumisaste kaikkeen kanssakäymiseen ja toimintaan on korkea. Osallistuminen on 

usein epävirallista kasvotusten kommunikointia ja sen tuloksena syntyy monia näkökulmia. Hierar-

kia on matala ja yhteisössä on vähän rajoittavia sääntöjä. Tieto ja viestit kulkevat nopeasti ylös ja 

alas. Lisäksi organisaatiokulttuurissa painottuvat luova vuorovaikutus ja päämäärät sekä muutoksen 

tarve. Paikallaan pysyminen on tässä kulttuurissa ja organisaatiomuodossa vieras olotila. (Ahmed, 

1998; King & Anderson, 1995.) 

 

Mekaanisen organisaatiorakenteen ominaisuudet ovat päinvastaisia kuin orgaanisen, jolloin vaiku-

tuksetkin ovat päinvastaisia. Mekaanista organisaatiota voi kuvata byrokraattiseksi sanan negatiivi-

sessa merkityksessä: rajoittavia sääntöjä on paljon, päätöksenteko on hidasta ja pitkän ketjun pääs-

sä, raportoidaan kirjallisesti ja tapaamiset ovat virallisia. Byrokraattisuus lisääntyy organisaation 

koon kasvaessa.  

 

Työtehtävien ja asiantuntijuusalueitten osastokohtainen jaottelukin estää innovaatioiden syntyä, 

koska ristikkäinen vuorovaikutus ja eri asiantuntijuusalueiden sekoittuminen estyvät. Luovuustut-

kimuksissa on todettu, että tehtäväalueiden ristikkäisyys ja pakotettu kanssakäyminen edistävät op-

pimista, näkökulmien ymmärtämistä ja ajatusten risteyttämistä. (Harisalo, 2010b.) 

 

Nyky-Suomessa suositaan suuria yksiköitä ja organisaatioita. Muun muassa kuntajakouudistus ja 

lukuisien muiden hallinnonalojen muutokset ovat tuottaneet lyhyessä ajassa kokonsa moninkertais-

taneita organisaatioita. Samaan aikaan työelämätutkimukset osoittavat, että selvitäksemme parem-

min ja ehjempinä nykyisestä työelämästä sekä pystyäksemme vastaamaan moniin työn haasteisiin, 

meidän olisi ehdottomasti oltava luovia ja innovatiivisia. Meneillään oleva organisaatioiden raken-

teellinen kehitys ei näytä tukevan niiden todellista uusiutumisen haastetta.  

 

2.4.4 Innovaatioiden edistäminen kulttuurisen johtamisen avulla 

Johtamisen merkitys organisaatiokulttuurin muotoutumiseen tunnustetaan yleisesti. Silti keinot, 

miten johto itse asiassa vaikuttaa kulttuuriin, on vähemmän tutkittu alue. Trice ja Beyer (1991) ovat 

tutkineet, miten johtamisen avulla voidaan vaikuttaa organisaation innovointikulttuuriin käyttäen 

siitä nimitystä kulttuurinen johtaminen. He erottavat organisaatiokulttuuria luovan ja muuttavan 

sekä sitä ylläpitävän johtamistavan todeten, että johtajat tyypillisemmin säilyttävät kulttuuria.  Ar-
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kiajattelussa johtaminen käsitetään johtajaksi tai johtajiksi nimetyille kuuluvaksi. Kulttuurijohtami-

nen jakaantuu sen sijaan useille työntekijöille, joiden kulttuurinen johtoasema ei välttämättä perustu 

nimikkeeseen tai työhön liittyvään esimiesasemaan.  

 

Tricen ja Byerin (1991) mukaan kulttuurinen johtaminen koostuu useista osatekijöistä, joista kes-

keisiä ovat johtajan persoonallisuus ja käyttäytyminen, koetut tilanteet, ”seuraajat” sekä selkeä ja 

innostava visio. Näiden lisäksi kulttuurin johtamisessa saatetaan tarvita myös organisaation hallin-

torakenteen muutoksia. Kulttuurisen johtajan rooliin liitetään tavallisesti karismaattisuus, jossa Tri-

ce ja Beyer tukeutuvat Weberin (1947) analyysiin karismaattisuudesta: karismaattisten johtajien 

kuvitellaan yksin aikaansaavan organisaatiossa minkälaisia muutoksia tahansa, mutta Weberin väite 

on, että karismaattiset johtajat tarvitsevat avukseen niin sanottuja ”seuraajia” vakiinnuttaakseen 

organisaation sosiaalisen ja kulttuurisen muutoksen. Nämä puolustavat ja pitävät esillä karismaatti-

sen johtajan visiota kaiken aikaa.  

 

Kulttuurin johtaminen ei siis koske vain johtajia, jotka uudistavat tai muuttavat kulttuuria, vaan 

myös niitä organisaation jäseniä, jotka siirtävät eteenpäin muiden kulttuurisia innovaatioita. On 

kuitenkin huomioitava, että kaikissa innovatiivisissa kulttuureissa ei ole karismaattista johtajaa. 

Kulttuurin johtajuus on paljon yleisempi ja yhteinen ilmiö organisaatioissa kuin karisma.  

 
Kulttuurisen johtajan tehtävänä on Tricen ja Byerin mukaan tuottaa radikaaleja ajatuksia sosiaali-

sesta muutoksesta. Usein tällaisilla johtajilla on vallitsevasta yhteiskunnasta tai organisaation ideo-

logiasta poikkeava visio. Joissakin tilanteissa johtajuus muuttaa sosiaalisia ryhmiä uusiksi verkos-

toiksi, joihin on omaksuttu merkityksiä johtajan radikaaleista ajatuksista. Käytännössä tämä tarkoit-

taa, että johtaja perustelee ja tulkitsee uutta kulttuuria ja innovaatiota. Dramaattisen ja ekspressiivi-

sen puhetavan avulla kulttuurisia innovaatioita edistävät johtajat ilmaisevat näkynsä ja visionsa va-

kuuttavasti seuraajilleen ja innostavat heitä levittämään sanoman koko organisaatioon. Heillä on 

poikkeuksellisia ominaisuuksia, joiden vuoksi he eroavat muista yhteisön jäsenistä: korkea itseluot-

tamus, dominanssi, vahva vakaumus omiin uskomuksiinsa sekä korkea moraali.  

 

Karismaattiset johtajat pystyvät ratkaisemaan myös kriisitilanteita, mikä liittyy johtamisen kontin-

genssiteoriaan. Attribuutioteoriaan viittaa johtajan seuraajien joukko, joka uskoo poikkeukselliseen, 

karismaattiseen henkilöön, joka omaa ylivertaiset valtuudet. Ilman toistuvia onnistumisia karismaat-

tisen johtajan asema muuttuu organisaatiossa kuitenkin epävakaaksi.  
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Kulttuurisen johtamisen yhtenä elementtinä ovat hallintorakenteet. Johtajan radikaali visio voi to-

teutuakseen vaatia uuden tai muuttuneen organisaatiorakenteen, jolloin se voi vähitellen johtaa 

myös organisaatiokulttuurin muutokseen. Trice ja Beyer toteavat, että organisaatiokulttuuria säilyt-

tävä johto säilyttää organisaatiorakenteita toisin kuin kulttuuristen innovaatioiden johto, joka on 

taipuvainen hallinnollisiin rakennemuutoksiin.  

 

Milloin kulttuurinen innovaatio sitten syntyy? Se syntyy, kun sosiaalinen ryhmä saavuttaa uuden 

yhteisen ymmärryksen. Uudet tulkinnat voivat olla peräisin johtajalta, joka on suoraan keskustellut 

ideoistaan ryhmän kanssa tai sitten epäsuorasti vaikuttanut mielipiteisiin esimerkiksi käyttäytymi-

sellään. Luonnollisesti johtajat käyttävät molempia tapoja viedessään ideoitaan eteenpäin ja mo-

lemmat tavat aikaansaavat yhteisiä tulkintoja ja käyttäytymistä. Kulttuurin ylläpito tapahtuu samoin 

prosessein. Kulttuurisen innovaatioiden syntymisen todennäköisyys kasvaa, mitä enemmän organi-

saatiossa on kulttuurisen johtamisen elementtejä.  
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3 KOHDEORGANISAATIO  

3.1 Kansalaisopistojen historiallinen tausta 

Kansalais- ja työväenopistot syntyivät maahamme 1800-luvun loppupuolella alkaneen kansallisen 

sivistysliikkeen seurauksena. Niiden kehitysvaiheet etenivät rinnakkain kansallisvaltion, kansanval-

lan ja kansanliikkeiden muodostumisen kanssa. Euroopan laajuisesti oli noussut tarve tavallisen 

kansan, rahvaan sivistämiseen. Kansanvalistuksen ja kansansivistystyön, sittemmin vapaan sivistys-

työn uranuurtajia Suomessa olivat muiden muassa J. V. Snellman, Zachris Castren ja Niilo Liakka, 

jotka kirjoituksillaan vauhdittivat kaiken kansan kasvatusta ja koulutusta teollistuvassa maassa. 

(Niemelä & Sallila 1999, 7.)  

 

Ensimmäisiä työväenopistoja perustettiin 1800- ja 1900-lukujen taitteessa isojen teollisuuskaupun-

kien yhteyteen edistämään tehdastyöläisten sivistysmahdollisuuksia. 1920-luvulta lähtien osa opis-

toista otti nimekseen kansalaisopiston työväenopiston sijaan; sivistymisen katsottiin kuuluvan kai-

kille kansalaisille yhteiskuntaluokasta riippumatta (Sihvonen 1999, 172). Kansalais- ja työväenopis-

toliikkeen keskeiseksi arvoperustaksi muotoutui tasa-arvo, kansanvalta ja moniarvoisuus. Kansalli-

sen sivistysliikkeen myötä syntyi pohja myös aikuiskasvatukselle ja elinikäiselle oppimiselle (Tuo-

misto 1991, 31). 

 

Kansalaisopistotoiminnan laajenemiseen ja opistojen tehtäväkäsitykseen ovat vaikuttaneet vapaan 

sivistystyön lainsäädäntömuutokset sekä kunnallisten hyvinvointipalveluiden kehittyminen maas-

samme.  Kansalais- ja työväenopistot ovat saaneet 1920-luvultä lähtien valtionapua, ensin harkin-

nanvaraisesti ja sitten menoihin perustuen. 1990- luvulle asti valtionapulakien muutokset merkitsi-

vät opistoille rahoitusperustan paranemista, mutta siirryttäessä suoriteperusteiseen valtionapuun 

vuonna 1993 on valtionapu käytännössä pienentynyt.  

 

Lakiuudistukset ovat toisaalta antaneet opistoille suuremman vapauden päättää opetuksensa sisäl-

löistä ja kohderyhmistä. Myös maksupalvelutoiminta on sallittu. Katsottaessa valtion ja vapaan si-

vistystyön suhteita tulevaisuuden näkökulmasta olisi kiinnitettävä huomiota seuraaviin dimensioi-

hin: 1) valtion vaikutukseen vapaaseen sivistystyöhön, 2) kansansivistyksen merkitykseen valtiolle 

sekä 3) siihen, millä tavoin valtion ja sivistystyön suhde olisi järjestettävä. (Tuomisto 1999, 34-37.) 
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Lainsäädännölliset muutokset ja niiden suoma suhteellisen suuri opetustoimintaan liittyvä sisällölli-

nen vapaus ovat vuosikymmenten aikana viitoittaneet opistojen tietä luovaan toiminnan suunnitte-

luun ja siten myös innovatiivisen ajatellun suuntaan. Opistojen tehtävänä oli vuoden 1926 lain mu-

kaan antaa opetusta yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa, humanistisissa ja luonnontieteellisissä 

aineissa (Harva 1973, 57). Työväenopistokomitean mietinnössä korostettiin opistotoiminnan yh-

teiskunnallisuutta ja opetuksen työväenhenkisyyttä. Oppilaitosten todellinen kehitys kulki kuitenkin 

eri suuntaan mietinnön kanssa.  

 

Uuden opistolain 1962 myötä opetuksen suunnittelussa alettiin korostaa paikallisten sivistystarpei-

den tyydyttämistä.  Opistojen opetusohjelmaan sisällytettiin yhteiskunnallisten ja käytännöllisten 

aineiden lisäksi myös kansakoulu- ja keskikoulututkinnot. Kansalaisopistot nähtiin yleisesti kuntien 

kulttuuritoimintaa edistävinä laitoksina. (Sihvonen 1996, 90-92). Niemelän ja Sallilan (1999, 16-20) 

mukaan kansalaisopistojen tehtävä liittyy lähi- ja paikallisyhteisöihin sekä kuntaan; opistot monito-

roivat paikallista osaamistarvetta ja tuottavat sen mukaisia palveluita alueelle.  He myös toteavat, 

että alueellisen tasa-arvon kannalta ja yleissivistävien opintojen peruspalvelujen tuottajina opistojen 

merkitys on edelleen keskeinen, vaikka niiden suhteellinen merkitys onkin vähentynyt. 2000-luvulla 

kansalaisopistojen tärkeänä tehtävänä pidetään paikallisidentiteetin vahvistamista sekä kansallisen 

kulttuurin ja monikulttuurisen yhteiskunnan tukemista (Riihimäki & Saarenpää-Numminen 2003, 

106).   

 

Kansalaisopistojen lukumäärä kasvoi 1950-luvulta lähtien ja 1970-luvulla opistotoimintaa oli jo 

koko maassa. Kansalaisopistot olivat tyypillisesti usean kunnan yhteisiä. Hallinnollisten reformien 

johdosta niitä kuitenkin alettiin jakaa pienemmiksi kokonaisuuksiksi. 1990-luvun alussa opistojen 

lukumäärä oli suurin, 278. 1990-luvun laman aikana kansalaisopistojen menoja alettiin karsia ja 

uusien opistojen perustaminen tyrehtyi. Alkoi kuntien palvelurakenneuudistustakin ennakoiva seu-

tuopistojen perustaminen. Hallinnon sentralisoiminen nähtiin toimintaa tehostavaksi. (Sihvonen 

2008, 5).  

 
Nykyinen voimassa oleva laki (L 1998/632) määrittelee kansalaisopistoista, että ne ovat paikallisiin 

ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoi-

selle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Laissa todetaan lisäksi, että vapaan sivis-

tystyön oppilaitokset voivat järjestää myös koulutusta tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää kehittä-
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mis- ja palvelutoimintaa. Kansalaisopistoissa opiskellaan nykyisin vieraita kieliä, musiikkia, taide-

aineita, käsitöitä, tietotekniikkaa, yhteiskunnallisia aineita ja liikuntaa. Monet opistot tarjoavat myös 

perusopetuksen ja lukion oppiaineita, taiteen perusopetusta, ammatillista lisäkoulutusta ja avoimen 

yliopiston opetusta. Opetusmuotoina ovat lukukausien mittaiset kurssit sekä intensiivi- ja verkko-

kurssit. 2010-luvulle tultaessa opistojen lukumäärä on hieman yli 200 ja niissä opiskelee vuosittain 

800 000 opiskelijaa ympäri Suomen. Opetustunteja - valtionapuun vaikuttavia suoritteita - toteute-

taan koko maassa vuosittain noin kaksi miljoonaa. (http://www.ktol.fi/web/alue.5.html.) 

 

3.2 Vapaan sivistystyön kehittämislinjauksia ja toimintaympäristön muutoksia 

Suomalainen koulutusjärjestelmä, kuten vapaa sivistystyökin ovat valtion ohjauksessa.  Koulutus-

politiikasta ja lainsäädännöstä päättää eduskunta, ja valtioneuvosto sekä opetusministeriö sen osana 

vastaavat koulutuspolitiikan suunnittelusta ja toimeenpanosta. Koulutuksen kehittämislinjaukset 

määritellään hallitusohjelmassa ja valtionneuvoston hyväksymässä koulutuksen ja tutkimuksen ke-

hittämissuunnitelmassa, joka laaditaan joka neljäs vuosi. Kehittämistavoitteita toteutetaan erilaisin 

toimenpideohjelmin ja kehittämishankkein.  

(http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/?lang=fi.)  

 

Valtioneuvoston vuonna 2007 hyväksymässä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa 

vuosille 2007 - 2012 erityisiä painopistealueita ovat tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien toteu-

tuminen, koulutuksen korkean laadun ja osaavan työvoiman saatavuus, korkeakoulujen kehittämi-

nen sekä osaavien opettajavoimien turvaaminen. Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman 2009 - 

2012 tavoitteena on toteuttaa ohjelman mukaiset vapaan sivistystyön tehtävien, toimintaedellytysten 

ja rakenteellisen kehittämisen kannalta tarvittavat rahoitusjärjestelmän ja lainsäädännön uudistuk-

set. (OPM 2009: 2, 28.)  

 

Kehittämisohjelmassa korostetaan vapaan sivistystyön toimijoiden tehtäväkenttää sivistysmahdolli-

suuksien järjestämisessä aikuisille maahanmuuttajille, syrjäytymisvaarassa oleville ja senioriväes-

tölle sekä aktiivisen kansalaisuuden ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten tukemisessa.  

Yhteiskunnallisilla reformeilla on heijastusvaikutuksia vapaan sivistystyöhön. Väestönkehitys, kun-

ta- ja palvelurakenneuudistus, valtionosuusuudistus sekä ammatillisen aikuiskoulutuksen kokonais-

uudistus vaikuttavat muun muassa oppilaitosverkoston rakenteelliseen kehittämiseen sekä rahoituk-

seen ja ohjaukseen.  
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Toimintaympäristön muutoksia 

Vapaan sivistystyön toimintaympäristön muutoksista väestökehitys on eräs keskeinen: väestö ikään-

tyy ja maahanmuuttajien osuus kasvaa. Kansalaisopistotyö kohdentuu tulevaisuudessa entistä selke-

ämmin senioriväestön hyvinvoinnin ja osallistumisen ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Myös ikäänty-

vät työikäiset ja maahanmuuttajat tarvitsevat palveluja sivistystarpeidensa paikkaamiseksi.  Ulko-

maalaiset, joiden osuus vuoden 2008 lopulla oli vajaa kolme prosenttia Suomen väkiluvusta, poik-

keavat ikärakenteeltaan suomalaisista. He ovat pääasiassa työikäisiä, jolloin työelämään sopeutumi-

nen ja kielitaidon hankkiminen ovat tärkeitä koulutuksellisia tavoitteita.  Työhallinto vastaa maa-

hanmuuttajien kotouttamiskoulutuksesta tehden yhteistyötä kuntien ja eri koulutuksen järjestäjien 

kanssa ja raportin mukaan ulkomaalaistaustaisen aikuisväestön sivistys- ja koulutustarpeet kasvavat 

lähivuosina nopeasti. (OPM 2009: 54 - 56.) 

 

2000-luvun kansansivistyksen suuria haasteita ovat ilmaston muutos, kestävä kehitys ja voimakas 

globalisaatio. Ihmisen hyvinvointia uhkaava tekijä on työelämän kiihtyvä tahti, mikä nostaa vapaan 

sivistystyön uudeksi painotukseksi työikäisen väestön työssä jaksamisen ja hyvinvoinnin. Myös 

tieto- ja viestintätekniikan nopea kehitys synnyttää jatkuvaa koulutustarvetta. Uusi käsite ”sosiaali-

nen media” viittaa internetin vuorovaikutteisiin ryhmätyö- ja julkaisujärjestelmiin, joita kansalaiset 

käyttävät jo enenevässä määrin. Tämä ja esimerkiksi avoimet, verkkopohjaiset oppimisympäristöt 

asettavat vapaan sivistystyön oppilaitokset uusien osaamishaasteiden eteen. (OPM 2009: 57 - 59.) 

 

Vapaan sivistystyön toiminnan organisoimismuotoja koskettavat kunta-alalla tapahtuvat muutokset. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistus on jo nyt vaikuttanut kansalaisopistojen ylläpitäjäverkostoon, sillä 

kuntafuusioiden myötä lukuisia kansalaisopistoja on yhdistynyt. Paras-hanke päättyy vuoden 2012 

lopussa, mutta muutokset tulevat jatkumaan. Uusi Kunta 2017-vision mukaan kuntien palvelut ja 

laadukas elinympäristö turvataan kestävällä tavalla koko maassa käyttämällä kuntien erilaistuviin 

toimintaympäristöihin soveltuvia rakenteita, toimintatapoja ja innovaatioita. Edellistä täsmentäen 

todetaan, että se edellyttää kuntalais- ja asiakaslähtöisyyttä sekä julkisen, kolmannen ja yksityisen 

sektorin kiinteää ja systemaattista yhteistyötä. (Suomen Kuntaliitto, 5.8.2009.) 

 

Kehittämissuunnitelman (2009: 63, 64) mukaan ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen 

kokonaisuudistuksella (AKKU) sekä meneillään olevalla yliopistouudistuksella on joitakin heijas-

tusvaikutuksia vapaaseen sivistystyöhön: a) AKKU-työryhmän esitys aikuisopiskelua koskevan 
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lainsäädännön tarkistamisesta siten, että ammatillista osaamista parantava vapaan sivistystyön kou-

lutus oikeuttaisi saamaan aikuiskoulutustukia, mikäli koulutuksesta saa todistuksen, b) eduskunnalle 

20.2.2009 annettu HE uudeksi yliopistolaiksi, jossa vapaan sivistystyön kannalta merkittävää on 

yliopistoille määritelty uusi tehtävä - elinikäisen oppimisen edistäminen. Tällöin yliopistot voivat 

valita myös aikuiskoulutuksen yhdeksi strategiseksi painopisteekseen. Korkeakoululainsäädännön 

muutokset ja korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen vaikuttavat tulevaisuudessa myös vapaan 

sivistystyön oppilaitosten avoimen yliopisto-opetuksen järjestämiseen (OPM 2009: 66).  

 

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelmassa 2009 - 2012 kiinnitetään huomiota yleiseen kilpailutilan-

teeseen koulutusmarkkinoilla. Vapaan sivistystyön piiriin luettavien oppilaitosten rinnalle on viime 

vuosina ilmestynyt yksityisiä toimijoita, jotka tarjoavat samantyyppisiä koulutus- ja harrastuspalve-

luita kansalaisille. Esimerkkeinä mainitaan erilaiset liikunta-, terveys- ja hyvinvointipalveluja, kie-

likoulutusta sekä taide- ja kulttuurialan kursseja tarjoavat yritykset, kylpylät ja hotellit, kieli- ja 

muut opistot. (OPM 2009: 65, 66.) Tällaisen kehityksen vaikutus vapaan sivistystyön lain mukaista 

työtä tekevien oppilaitosten tulevaisuuteen jää nähtäväksi. 

 

3.3 Petäjä-opisto 

Petäjä-opisto on Pohjois-Satakunnassa ja – Pirkanmaalla toimiva kansalaisopisto, joka lukeutuu 

vapaan sivistystyön oppilaitoksiin. Opisto on muodostunut kahdesta kansalaisopistosta (Parkanon 

kansalaisopisto ja Pohjois-Satakunnan Alueopisto) vuoden 2009 alussa. Sen ylläpitäjänä toimii 

Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, jonka omistamista oppilaitoksista pääosa on toisen asteen 

ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Yhtymässä toimii myös Yleissivistävä yksikkö, johon tutki-

muksen kohdeorganisaatio Petäjä-opistokin kuuluu (Liite 1).  Opisto toimii viiden kunnan alueella 

toiminta-alueen asukaspohjan ollessa noin 26 000 henkilöä. Vuotuinen opetustuntimäärä on noin 

13 000 - 15 000. Opistossa opiskelee vuosittain 2 500 henkilöä ja työntekijöitä - sivutoimiset mu-

kaan lukien - on 70 - 80. Vuosibudjetti oli vuonna 2009 1,081 miljoonaa euroa.  

 

Petäjä-opisto tarjoaa elinikäisiä opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia toiminta-alueensa asukkaille 

vapaan sivistystyön lain mukaisesti. Opiston palvelukokonaisuuksia ovat vapaan sivistystyön ope-

tus, taiteen perusopetus sekä maksupalvelukoulutus. Volyymiltaan suurimmat oppiaineet ovat taide-

, käsityö- ja ilmaisuaineet. Muita opetettavia aineita ovat tieto- ja viestintätekniikka, kielet sekä yh-

teiskunnalliset aineet. Koulutukset ovat pääosin kaikille avoimia. Perustehtävänsä lisäksi Petäjä-

opisto tekee kehitystyötä useilla opetukseen ja kulttuuriin liittyvillä sektoreilla. Viime vuosina on 
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kehitetty monimuotoisia oppimisympäristöjä, kestävän kehityksen toimintaperiaatteita sekä oppilai-

toksen laadunhallintaa.  

 

Petäjä-opiston johtamisjärjestelmä on sertifioitu ISO 9001:2008-standardin mukaiseksi. Lisäksi 

laadun kehittämisessä käytetään apuna Euroopan laatupalkintokilpailun kriteereitä. Opistojen valti-

onrahoituksen maksuperusteissa huomioidaan toimintaansa kehittävät, laadukkaat opistot. Niiden 

on mahdollista saada perusrahoituksen lisäksi laatu- ja kehittämisavustusta. Monille kansalaisopis-

toille tämä toimii kimmokkeena kehittää toimintaansa. Työyhteisöjen innovatiivisuudelle on nyt 

kysyntää. 

 

Opiston toiminnan organisointi ja kehittäminen tapahtuu päätoimisen henkilöstön voimin. Suuresta 

henkilöstömäärästä huolimatta vain murto-osa on päätoimisia työntekijöitä. Tämä on suomalaisten 

kansalaisopistojen ominaispiirre. Petäjä-opistossa vakituisissa työsuhteissa on neljä opettajaa, yksi 

koulutussuunnittelija, 1,6 sihteeriä sekä rehtori. Päätoimiset opettajat vastaavat aineyksikkönsä ope-

tustarjonnan suunnittelusta ja toimivat yksikkönsä tuntiopettajien esimiehinä. Tuntiopettajat opetta-

vat suurimman osan vuotuisista tunneista. Työsuhteen sekä virkaehtosopimuksen ehdoista johtuen 

he eivät yleensä osallistu aktiivisesti organisaation suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Rehtori on op-

pilaitoksen pedagoginen, strateginen ja henkilöstöjohtaja. Hän vastaa osaltaan myös taloudesta tu-

losalueen (Yleissivistävä yksikkö) tilivelvolliselle johtajalle, toimialarehtorille. Seuraavassa on esi-

tettynä Petäjä-opiston organisaatiokaavio (kuvio 6).  
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KUVIO 6 Petäjä-opiston organisaatiokaavio 

 

Oppilaitoksien yhdistymisen taustatekijät 

 Kansalaisopistojen yhdistymiseen vaikuttaneita tekijöitä näyttävät olleen omistajien strategiset ja 

taloudelliset syyt. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän, osittain myös Kankaanpään kaupungin 

osalta opistojen yhdistyminen on luettava laajentumisen strategian toteuttamiseksi. Kansalaisopisto-

jen omistajat etenivät Ranniston (2007, 37) esittämän kasvun logiikan mukaan, jossa organisaatiot 

haluavat toiminnan laajentuvan ja uskovat siten hallitsevansa taloutta paremmin ja saavansa aikai-

seksi organisaatioiden tavoitteiden mukaista toimintaa. Ilmiö on tuttu sekä yksityisellä että julkisella 

sektorilla.  

 

Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä (2006) on määritellyt My Way- strategiassaan 2006 – 2009 

kaksitoista strategista tavoitetta (toimintatapaa). Yhtenä strategisena päämääränä mainitaan seutu-

koulu, jolla tarkoitetaan seudullisen kansalaisopiston, päivälukion, työpajojen ja mahdollisen am-

mattikymppiluokan perustamista kuntayhtymän alaisuuteen kauden 2006 - 2009 aikana. Tämän 

päämäärän lisäksi laajentumishalukkuutta kuvaa kuntayhtymän alkuperäinen tavoite koota toimi-

alueensa oppilaitokset yhden koulutuksen järjestäjän hallintoon 

 

    REHTORI 

OPETUSPALVELUT 
Vapaa sivistystyö: 

    Pt. suunn.opettajat (2): atk, käsityöt 
Pt. Opettajat (2): taide, tanssi 

Tilauskoulutus: 
Koulutussuunnittelija 

Tuntiopettajat 

TUKIPALVELUT 
Hallintopalvelut. mm. sihteerit (1,6) 

Tilapalvelut 
ATK-tuki 

      

      LAATUVASTAAVA 
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(http://www.lpkky.fi/dynamic/1/4.html). Parkanon kansalaisopiston organisaatiokaavio ennen fuu-

siota on esitettynä seuraavassa kaaviossa (kuvio 7). Rehtorin tehtäviä hoiti vuonna 2008 yleissivis-

tävän koulutuksen yksikön johtajana toiminut toimialarehtori, joka näiden tehtävien lisäksi oli myös 

Pirkanmaan aikuislukion apulaisrehtori. 

 

 

 

 

KUVIO 7 Parkanon kansalaisopiston organisaatiokaavio ennen fuusiota vuonna 2008 

 

Kankaanpään kaupungin osalta kansalaisopistojen yhdistymiseen vaikuttaneet syyt olivat 

selvemmin taloudellisia kuin strategisia. Vuoden 2007 lopussa kaupunginhallitus päätti perustaa 

työryhmän selvittämään kulttuuripalveluiden uusia tuottamistapoja ja nimesi selvitystyöryhmän 

(Kankaanpään kaupunginhallitus 17.12.2007). Kulttuuripalveluiden rakenteelliseen tarkasteluun 

ryhdyttiin taloudellisten säästöjen toivossa. Palveluja haluttiin tarkastella joko kuntaliitoksen kautta 

syntyneen laajemman peruskunnan perspektiivistä käsin tai sovitun, kuntien välisen yhteistoiminta-

alueen avulla. Kansalaisopistopalveluiden osalta haluttiin selvittää, voidaanko palvelua tuottaa ny-

kyistä tehokkaammin ja alueellisesti vaikuttavammin. Oheisessa kaaviossa (kuvio 8) on esitettynä 

Pohjois-Satakunnan Alueopiston organisaatiokaavio vuodelta 2008. 

 

REHTORI, OTO 

(OTO = oman toimen ohella) 
 

OPETUS 
Pt. Suunnittelijaopettaja:  

käsityöaineet 
Pt. Opettaja: tanssi 

Koulutussuunnittelija 

TUKIPALVELUT 

Yleissivistävän  
koulutuksen sihteeritiimi 

Talonmies 
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KUVIO 8 Pohjois-Satakunnan Alueopiston organisaatiokaavio ennen fuusiota vuonna 2008 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 1) vertaillaan Parkanon kansalaisopiston ja Pohjois-Satakunnan 

Alueopiston henkilöstörakennetta ja -määriä ennen yhdistymistä. Fuusio yhteydessä ei vähennetty 

vakituisia työntekijöitä, mutta yhtä määräaikaista päätoimista työsuhdetta ei jatkettu.  Oppilaitoksi-

en koon hahmottamiseksi ylimmässä sarakkeessa näkyy kummankin kansalaisopiston valtionosuu-

teen oikeuttavien opetustuntien määrä vuonna 2008. Kansalaisopistojen kokoa kuvataan Suomessa 

yleisesti opetustuntimäärällä. 

Vakanssit Parkanon kansalaisopisto 
5200 h/2008 

Pohjois-Satakunnan 
Alueopisto 8000 h/2008 

Rehtori 0,3 (oman toimen ohella) 1 (virkaa tekevä) 

Päätoiminen opettaja 2 (tanssi, käsityö) 3 (atk, kuvataide, käsityö) 

Tuntiopettaja/luennoitsija 56 78 

Koulutussuunnittelija 1 0,6 

Sihteeri 0,75 1,5 

TAULUKKO 1. Parkanon kansalaisopiston ja Pohjois-Satakunnan Alueopiston henkilöstörakenne 
vuonna 2008 

 

       VT. REHTORI 

OPETUSPALVELUT 
Pt.suunnittelijaopettaja: atk 
Pt. opettajat (2): kuvataide,  

käsityöt 
Tuntiopettajat 

(Kankaanpään kaupungin) 
YLEISET KULTTUURI- 

PALVELUT 
Koulutussuunnittelija 

(osa-aikainen) 

TUKIPALVELUT 
Sihteeri 

Tilapalvelut 
ATK-palvelut 

      
     LAATUPÄÄLLIKKÖ 
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Yhteistyön suunnittelu Parkanon kansalaisopiston ja Pohjois-Satakunnan Alueopiston välillä 

aloitettiin vuonna 2008 ja myöhemmin samana vuonna oppilaitosten yhdentymisasiakirjat hyväk-

syttiin (Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 5/2008; Kankaanpään kaupungin-

valtuusto 01.09.2008).  Pohjois-Satakunnan Alueopisto liitettiin 1.1.2009 alkaen osaksi Parkanon 

kansalaisopistoa ja Kankaanpään kaupunki siirtyi näin tilaaja-tuottaja-malliin kansalaisopistopalve-

lun osalta. Liittyvän kansalaisopiston vakituiset työntekijät siirrettiin uuteen organisaation vanhoina 

työntekijöitä. Ketään ei irtisanottu muutoksen takia. 
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4 TUTKIMUKSEN AINEISTON KERUU JA ANALYSOINTI 

4.1 Aineiston keruu 

Kohdeorganisaation henkilöstö koostuu päätoimisista opettajista, suunnittelijoista, sihteereistä ja 

sivutoimisista tuntiopettajista sekä luennoitsijoista. Tukipalveluita suorittavat talonmiehet ja siistijät 

rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle, koska kyseiset palvelut ostetaan ulkopuolisilta tahoilta. Kansa-

laisopiston kiinteä, kehittämistyöhön osallistuva työyhteisö muodostuu vakituisista, kokoaikaisesti 

palkatuista työntekijöistä. Petäjä-opiston henkilöstörakenne ja -määrät on esitetty seuraavassa (tau-

lukko 2). 

 

Vakanssit Petäjä-opisto 

Rehtori 1 

Päätoiminen opettaja 4 

Koulutussuunnittelija 1 

Tuntiopettaja/luennoitsija 86 

Sihteeri 1,6 

 

TAULUKKO 2 Petäjä-opiston henkilöstörakenne vuonna 2009 

 

Vaikka tuntiopettajien osuus henkilöstöstä on suurin, heidän työhönsä ei kuulu laajempaa organi-

saation kehittämis- ja suunnitteluvastuuta. Tämä johtuu virkaehtosopimuksen ja työsuhteen ehdois-

ta: tuntiopettajat palkataan tavallisesti opettamaan vain sovitut oppitunnit. Organisaation kehittämi-

sen ja innovaatiotyöskentelyn lisäämisen kannalta katsottuna sivutoimiset tuntiopettajat olisivat 

kuitenkin työsuhteen ehdoistaan huolimatta merkittävä resurssi ja potentiaali oppilaitokselle, mikäli 

löydettäisiin oikeat keinot heidän äänensä ja luovuutensa esiin tulemiseksi.  

 

Kansalaisopiston henkilöstörakenteen ja mahdollisimman kattavan aineiston saamisen vuoksi tut-

kimuksen kohdejoukko koostuu sekä päätoimisista työntekijöistä että tuntiopettajista. Tutkimuksen 

aineisto kerättiin ryhmähaastattelua ja kyselylomaketta apuna käyttäen: päätoimisiin työntekijöihin 

sovellettiin ryhmähaastattelumenetelmää ja sivutoimisiin työntekijöihin kyselytutkimusta. Koska 

tuntiopettajien osuus koko henkilöstöstä on niin suuri, sisällytettiin otos tuntiopettajista tutkimuksen 
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kohdejoukkoon. Syvällisemmän tiedon saannin kannalta myös tämä kohderyhmä olisi kannattanut 

haastatella, mutta käytettävissä olevan ajan vuoksi se ei ollut mahdollista.  

 

Tutkimusaineisto kerättiin Petäjä-opistosta marras-joulukuussa 2010. Henkilöstöä oli vuonna 2010 

oli 93,6. Tästä määrästä vakituisia työntekijöitä oli 7,6 rehtori mukaan lukien. Tutkimuksen otanta 

on pieni (n= 19). Sivutoimisten työntekijöiden osuus otoksessa oli 12, jolloin kyselylomakkeen tu-

losten tietokoneavusteista analysointia ei tarvittu. Päätoimisten työntekijöiden osuus oli 7.  

 

Tutkimukseen osallistuville henkilöille tiedotettiin, mikä on tutkimuksen tarkoitus, miten aineistoa 

käsitellään ja kuka sitä käsittelee ja miten osallistujien tunnistettavuus suojataan (Liitteet 2 ja 3). 

Vastaajien henkilöllisyys ei tule esiin niminä tutkimusraportissa eikä muissakaan yhteyksissä myö-

hemmin. Päätoimisten työntekijöiden täydellinen intimiteettisuoja ei kuitenkaan toteudu tutkimus-

raportissa, koska tämä kohdejoukko on harvalukuinen ja jokaisen yhteystiedot löytyvät esimerkiksi 

oppilaitoksen www-sivuilta. Kansalaisopiston nimen poisjättäminen tutkimuksesta ei sekään olisi 

auttanut, koska varsinkin samalla toimialalla työskentelevät voivat tunnistaa tämän nimenomaisen 

tapauksen sen kuvailutiedoista. Sivutoimisten tuntiopettajien täydellinen intimiteettisuoja voitiin 

taata sekä aineiston keruuvaiheessa että tutkimusraportissa. Heidän lukumääränsä opiston henkilö-

kunnasta on siksi suuri, ettei yksittäistä henkilöä voida tunnistaa edes oppiaineen perusteella. 

 

Ryhmähaastattelu 

Haastattelu on varsin yleinen tapa kerätä aineistoa laadulliseen tutkimukseen. Haastattelun tarkoi-

tuksena on selvittää, mitä haastateltavalla on mielessään. Haastattelu on keskustelua, joka tapahtuu 

tutkijan aloitteesta ja johdattelemana määrätyn aiheen tiimoilta. Haastattelutyyppejä on olemassa 

lukuisia ja ne kaikki tuottavat erilaista tietoa. Sopiva haastattelutyyppi kannattaa valita tutkimuson-

gelman perusteella (Eskola & Suoranta 1999, 88 - 85.) 

 

Alasuutari (1999, 151 – 155) vertailee henkilöhaastatteluja ja ryhmäkeskusteluja aineistona. Ryh-

mäkeskustelu ei ole vain haastattelijan ja haastateltavan välistä kysymys – vastaus – peliä, vaan 

siinä ryhmän jäsenet alkavat pohtia ryhmälle ominaisia tulkintatapoja eri asioista ja kiistellä ehkä 

tulkinnoista. He tekevät myös kysymyksiä toisilleen. Tutkijan omat kysymykset saattavat ryhmä-

keskustelutilanteessa jäädä ajoittain sivuun, mutta silloin hän voi havainnoida esimerkiksi termejä, 

käsitteitä, argumentaatiostruktuureja ja hahmottamistapoja, joita keskustelijoilla kulttuurisen ryh-
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män jäseninä on. Yksilöhaastattelussa ihminen kuvailee ryhmäänsä ja kertoo kulttuurista, mutta 

ryhmän vaikutus häneen ei konkretisoidu haastattelutilanteessa.  

 

Ryhmähaastattelu on suhteellisen vapaamuotoinen, mutta asiassa pysyvä keskustelu. Haastattelu ei 

ole strukturoitu. Ryhmähaastattelun etuna on sekin, että siinä saatetaan saada tietoa tavallista 

enemmän. Keskusteluun osallistujat saavat tavallisesti tukea toisistaan ja saattavat siten muistella, 

herättää muistikuvia ja rohkaista kutakin sopivalla hetkellä. Ryhmä voi innostua puhumaan aiheista, 

joita voidaan laajentaa myöhemmin esimerkiksi yksilöhaastatteluin. (Eskola & Suoranta 1999, 94 – 

97.) 

 

Toinen tämän haastattelutyypin etu verrattuna yksilöhaastatteluun on, että siinä haastateltavat kont-

rolloivat toisiaan. Joissain tapauksissa ryhmän kontrollointi tosin voi haitata tutkimusta. Esimerkki-

nä tällaisesta on ryhmän jäsenten väliset ristiriidat, joista kukaan ei haastattelussa puhuisi, mutta ne 

olisivat tärkeää tietoa tutkimuskysymyksen kannalta. Kolmanneksi, ryhmähaastattelu on myös te-

hokas aineiston keruumenetelmä: yhdellä istunnolla saatetaan saada tietoa sama tai suurempi määrä 

kuin mitä monissa yksilöhaastatteluissa saataisiin.   

 

Aineiston hankkimiseen ryhmähaastattelumenetelmän avulla päädyttiin tutkimuksen tavoitteen pe-

rusteella. Eskola ja Suoranta viittaavat (1999, 95) Syrjälän ja Nummisen (1988) esitykseen ryhmä-

haastattelun soveltuvuudesta silloin, kun pyritään ymmärtämään ihmisen vuorovaikutusta, kun ky-

seessä on toimintatutkimus tai kun tutkimuksella tavoitellaan ymmärtämistä, oivaltamista ja uusia 

ideoita. Ryhmän vuorovaikutukseen perustuvaa menetelmää voidaan käyttää luovuuden ja innova-

tiivisuuden tutkimukseen myös siksi, että luovuus ja innovatiivisuus ovat syvästi vuorovaikutteisia 

prosesseja. Ihmiset luovat uutta tavanomaisesti keskinäisessä vuorovaikutuksessa ottaen kantaa tois-

tensa ajatuksiin, stimuloiden toistensa oivalluskykyä sekä rohkaisten toisiaan menemään vielä pi-

demmälle kuin oli ajateltukaan (Harisalo 2010a, 21).  

 

Tutkija voi joskus osallistua toimivana yksilönä aitoihin, luonnollisiin kenttätilanteisiin ja joskus 

taas tehdä havaintoja ulkopuolisena henkilönä. Osallistuvaa havainnointia aineiston keruutapana 

käytetään tyypillisimmin silloin, kun tutkija tavalla tai toisella osallistuu tutkimansa yhteisön toi-

mintaan. (Eskola & Suoranta 1999, 98 – 99.) Osallistumisen asteita on useita ja niiden rajat eivät 

ole aina selvät: havainnointi ilman osallistumista, osallistuva havainnointi eli toimintatutkimus sekä 

piilohavainnointi (Grönfors 1982, 87 – 88). Osallistuva havainnointi määrittelee siis tutkijan ase-
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man aineiston keräämisen aikana. Tässä tutkimuksessa käytetty ryhmähaastattelutilanne ei varsinai-

sesti ollut yhteisön normaalia toimintaa, mutta tutkijan esimiesaseman vuoksi haastattelutilanteessa 

oli luontevaa käyttäytyä osallistuvasti havaintoja tehden sekä jonkin verran kommenttipuheenvuo-

roja esittäen.  Tutkija ei siis voinut täysin vetäytyä tutkijan rooliin.  

 

Keskustelun teema-alueet ja puheen tallennus  

Kirjallisuuskatsaus tutkimusaiheesta sisälsi seuraavia aiheita: 1) organisaation innovatiivisuutta 

vahvistavat ja estävät tekijät, 2) innovatiivinen organisaatiokulttuuri, 3) kulttuurinen johtaminen 

sekä 4) muutoksen läpivienti ja 5) fuusion onnistumista helpottavat tekijät. Ryhmähaastattelun ky-

symykset ja teemat valittiin edellä mainituista aihepiireistä (Liite 4).  

 

Haastattelutiedot talletettiin systemaattisesti ja litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 38 sivua. Ryh-

mäkeskusteluiden videokuvaus oli ensisijainen tallennusvaihtoehto. Tällöin aineiston purkuvaihees-

sa olisi voitu tehdä myös näköhavaintoja tilanteesta. Haastatteluun osallistuvien määrän vuoksi pää-

dyttiin kuitenkin sanelukoneen käyttöön tallennusvälineenä. Epäilyksenä oli, että kaikkia haastatel-

tavia ei saada mahtumaan videokameran kuvaan yhtaikaa ilman, että ääni- ja kuvatallennuksen taso 

laskee. Videokuvaus tallennusmuotona hylättiin siksikin, että sillä on yleensä ryhmäläisten jännitys-

tä lisäävä vaikutus. Lisäksi kyseisen tallennusmuodon vaarana on, että nauhan purkuvaiheessa saat-

taa olla ongelmallista saada selvää, kuka kulloinkin puhuu. (Eskola & Suoranta 1999, 98.) Riittävän 

hyvä tallennus- ja litterointitulos saatiin kuitenkin aikaan nykytekniikan ja uuden sanelukoneen tur-

vin. 

 

Lomakekysely   

Lomakekyselyyn mukaan otettavien tuntiopettajien valinta perustui kahteen kriteeriin. Oppilaitok-

sen viisi toimintakuntaa tuli olla edustettuina otoksessa. Kohdeorganisaatiossa opetettavien oppiai-

neiden kirjo oli suuri; useita kymmeniä. Kaikkien aineiden opettajaedustusta ei voitu ottaa kohde-

joukkoon mukaan, koska otokseen valittujen tuntiopettajien tuli opettaa viikoittain ainakin 10 tun-

tia. Tätä vähemmän opettavat opettajat ovat yleensä jossain muussa päätoimessa, jolloin voidaan 

katsoa, että heidän mielenkiintonsa kansalaisopistotyötä kohtaan on vähäisempi.  

 

Lomakkeet lähetettiin osalle sähköpostitse ja osalle paperimuotoisella lomakkeella siitä riippuen, 

minkä olivat ilmoittaneet työnantajan lähettämien tiedotteiden lähetystavaksi. Vastaukset pyydettiin 

palauttamaan paperimuodossa, nimettöminä ja kirjekuoreen suljettuina oppilaitoksen toimistoihin.  
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Kysely koostui avoimista ja monivalintakysymyksistä (Liite 5).  Kysymykset koottiin päätoimisten 

työntekijöiden keskustelun teema-alueita mukaillen – kuitenkin niin, että tuntiopettajien työkenttä, 

näkökulma ja toimintaan osallisuuden aste tuli huomioiduksi.  

 

4.2 Aineiston analysointi  

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen peruskysymykseen haetaan vastauksia tavanomaisesti 

erilaisia kielikäsityksiä ja puheen keskeisyyttä analysoimalla. Siinä tulkitaan merkkejä kuin myös 

tuotetaan aktiivisesti uusia johtolankoja arvoituksen ratkaisemiseksi. Konstruktionistisen kielikäsi-

tyksen mukaan todellisuuteen sinänsä ei ole pääsyä. Se näyttäytyy meille sellaisena kuin se tulkit-

semisen ja ymmärtämisen prosesseissa ilmenee. Keskeistä on todellisuuden ja esityksen välisen 

suhteen sijasta eri esitysten välinen suhde. (Eskola & Suoranta 1999, 138.) Laadulliset analyysit 

ovat usein kuvailevia, deskriptiivisiä. Eskolan ja Suorannan mukaan kuvailu ei kuitenkaan ole tul-

kintaa sanan vahvassa mielessä, vaikka se onkin edellytys alustavalle tutkimusalueen jäsentämiselle 

ja tulkitun alueen hahmottamiselle.  

 

Tutkielman aineiston analysoinnissa hyödynnetään teorioita kulttuurin muutoskeinoista innovatiivi-

suuden edistämiseksi samoin kuin organisaatiomuutokseen - fuusioon – liittyvää tutkimustietoa. 

Alustavat käsitteet ja asiaan liittyvät olettamukset ohjaavat työtä, jolloin on kyseessä deduktiivinen 

tutkimusote. Aineisto saattaa kuitenkin sisältää havaintoja, jotka poikkeavat tutkimuksessa sovellet-

tavasta tutkimustiedosta ja teorioista. Ennakkokäsitykset saattavat siis muuttua, kun aineisto on 

koottu ja analysoitu. Tutkimuksessa sovelletaan tältä osin myös induktiivista työtapaa.  

 

Laadullisen tutkimusaineiston käsittely sisältää useita vaiheita. Järvenpään (2006) mukaan aineiston 

analysoinnin osatekijöitä ovat aineiston kerääminen, aineiston tiivistäminen, aineiston esittäminen 

sekä tulkinta/päätelmät. Eskola & Suoranta (1999, 149) puhuvat hauskasti laadullisen analyysin 

käsityötaidoista. He nostavat esiin kysymyksen analyysin ja tulkinnan suhteesta. Jollakin tasolla 

nämä kietoutuvat yhteen – toinen ohjaa toista - mutta pääsääntönä on pidetty, että ensin analysoi-

daan ja sitten tehdään tulkintoja. 

 

Aineiston keräämisen jälkeen ensimmäinen tehtävä oli purkaa se tekstiksi teknisesti käsiteltävään 

muotoon. Ryhmähaastattelussa taltioitu puhe siirrettiin sanasta sanaan tietokoneelle tekstitiedostok-

si. Monet laadullisen tutkimuksen oppikirjat korostavat, että tutkijan tulee lukea teksti moneen ker-
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taan ja läpikotaisin ennen systemaattiseen läpikäyntiin, luokitteluun ja tiivistämiseen ryhtymistä. 

Litteroimalla teksti itse tutkija tuli perehtyneeksi siihen tarkkaan. 

 

Luokittelu etenee vähitellen. Teemakeskustelun teemat muodostivat aineostossa jo sinänsä eräänlai-

sen jäsennyksen, josta lähdettiin liikkeelle. Eskola ja suoranta mainitsevat niin sanotun teemakortis-

ton (joka tarkoittaa samaa kuin koodaus), joka soveltui tässäkin tutkimuksessa käytettäväksi, säh-

köisessä muodossa. Tekstimassasta siirrettiin teemojen alle havaintoja, jotka kertoivat tutkittavasta 

asiasta. Oletus oli, että osa havainnoista ei sovi minkään ennakkoon nimetyn teeman alle. Nämä 

siirrettiin omaan korttiin lähempää tutkimista ja otsikointia varten.  

 

Aineiston käsittely jatkui siten, että tutkimusongelman kannalta epäoleellinen aines karsittiin pois. 

Tiivistämistä tehtiin myös jättämällä pois päällekkäisiä kommentteja. Varsinaiseen analysointivai-

heeseen päästiin, kun kategoriat oli luokiteltu. Analysoinnissa kiinnitettiin huomioita ainoastaan 

tutkimuskysymyksen kannalta oleellisiin kommentteihin. Analysoinnin tarkoituksena on tuottaa 

looginen ja järkevä kokonaisuus Petäjä-opiston tapauksesta. Aineiston esittäminen tapahtuu laadul-

liselle tutkimukselle ominaisesti henkilöiden kommentteja siteeraten analysoinnin ohessa. Järven-

pään (2006) mukaan analyysi on silloin valmis, kun kriittiset kategoriat eli luokat on määritelty ja 

ne on integroitu aineistoperustaiseen teoriaan. Tutkimuksen aineistosta on mahdollisuus muodostua 

luokittelun kautta myös uusia käsitteitä, joiden tulkinnan avulla pyritään ennustamaan uusia tapah-

tumia tai soveltamaan löydettyjä periaatteita uusien ilmiöiden selittämiseen. 

 

4.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tieteellinen tutkimus pyrkii uuden tiedon rakentamiseen. Tieteellinen tieto syntyy vuorovaikutuk-

sessa tieteenalan aikaisemman tutkimuksen ja teoreettisen pohdiskelun kanssa. Tutkijan tulee perus-

tella väitteensä ja hänen tulee välittää ne tiedeyhteisön arvioitavaksi. (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen 

& Saari 1995, 128.) Tässä tutkimuksessa perehdyttiin tutkittavaan ilmiöön liittyvään teoria-

aineistoon ja pyrittiin myös hahmottaan tutkimuskohde osana laajempaa kokonaisuutta tutustumalla 

kansalaisopistojen historialliseen taustaan ja toisaalta nykyisiin alan kehittämislinjauksiin. Tieteelli-

siin tutkimuksiin liittyy lähtökohtaisesti oletus luotettavuudesta ja objektiivisuudesta. Jotta tutkimus 

olisi mahdollisimman luotettavaa ja objektiivista, tulee tutkimusprosessia arvioida.  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija joutuu puntaroimaan ratkaisujaan ”tutkimusmatkan” varrella 

sekä ottamaan kantaa analyysin kattavuuteen ja tekemänsä työn luotettavuuteen (Eskola & Suoranta 
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1999, 209). Analyysin kattavuus liittyy myös saadun aineiston määrään ja tutkimuksen kohdejouk-

koon, otokseen. Otoksen koko oli 20 % Petäjä-opiston koko henkilöstön määrästä. Päätoimisten 

osuus kohdejoukosta oli 87,5 % ja koko henkilöstöstä 7,5 %. Tuntiopettajien pieni osuus otoksessa 

heikentää osittain tutkimuksen kattavuutta, mutta toisaalta otoskokoa selittää heidän sivutoiminen 

asemansa työyhteisön kehittämisessä.     

 

Laadullisen tiedon luotettavuudessa on kysymys tulkintojen validiteetista eli siitä, miten hyvin tul-

kinnat vastaavat tutkimushenkilöiden ilmaisussaan tarkoittamia merkityksiä sekä siitä, missä määrin 

ne vastaavat teoreettisia lähtökohtia. Aineiston validiteetilla tarkoitetaan aitoutta: tutkittavat puhui-

vat samasta asiasta kuin tutkija oletti ja aineisto on relevanttia tutkimukseen liittyvien teoreettisten 

käsitteiden suhteen. Johtopäätökset eli tulkitut merkitykset ovat valideja silloin, kun ne vastaavat 

sitä, mitä tutkittavat tarkoittivat, eikä tulkinnassa esiinny esimerkiksi tutkijan ylitulkintaa (Syrjälä 

ym. 1995, 129.) Ilmiön teoreettiset lähtökohdat huomioitiin tutkimuksessa siten, että sekä kysely-

lomake että haastattelurunko muokattiin tutkimuksen teoreettisen käsitteistön pohjalta.  

 

Tieteellisessä tutkimuksessa arvioidaan myös tutkimustulosten siirrettävyyttä, varmuutta ja vahvis-

tuvuutta. Eskolan ja Suorannan (1999, 212-213) mukaan siirrettävyys on mahdollista tietyin ehdoin, 

vaikka sosiaalisen todellisuuden monimuotoisuus tekeekin sen vaikeaksi. Syrjälä ym. (1995, 130) 

taas katsovat, että laadullisen tutkimuksen luotettavuus ei ole tarkistettavissa tutkimusta toistamalla, 

koska toisella tutkijalla ei voi olla täysin samaa tutkimussuuntaa. Tutkimuksen varmuus lisääntyy, 

jos otetaan huomioon tutkimukseen ennustamattomasti vaikuttavat ennakkoehdot. Tutkimus vahvis-

tuu, jos tehdyt tulkinnat on löydettävissä muista vastaavaa ilmiötä tarkastelleista tutkimuksista. 

 

Tutkimusprosessin luotettavuus on arvioitavissa, jos lukija saa riittävän tarkan kuvauksen tutkimuk-

sen vaiheista ja käytetyistä menetelmistä. Syrjälän ym. (1995, 131) mukaan tutkimuksesta tulee 

löytyä teoreettinen viitekehys ja sen liittyminen tutkimusongelmiin, tutkittavat henkilöt ja tilanteen 

kuvaus, aineiston keruutapa sekä tulkinnan periaatteet ja kulku. Laadullisessa tutkimuksessa merki-

tysten tulkinta todennetaan esimerkein, että lukija voi arvioida ilmaisulle annettuja merkityksiä. 

Tutkimuksen laadullinen empiirinen analyysi on pyritty kuvaamaan edellisiä periaatteita noudatta-

en.    
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5 LAADULLINEN ANALYYSI 

Tutkimuksen laadullinen analyysi jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään vas-

taajien taustatiedot sekä tutkimukseen osallistumisen aste. Analyysin toisessa osassa käydään läpi 

vastaajien käsitykset Parkanon kansalaisopiston ja Pohjois-Satakunnan Alueopiston fuusiosta sekä 

johtamisesta muutostilanteessa.  Kolmannessa osassa tarkastellaan innovatiivista organisaatiokult-

tuuria kolmen ulottuvuuden kautta: luovuus ja innovatiivisuus kansalaisopistotyössä, sekä innova-

tiivisuutta vahvistavat että sitä rajoittavat tekijät kohdeorganisaatiossa.  

 

5.1 Vastaajien taustatiedot 

 

Päätoimiset työntekijät 

Päätoimisten työntekijöiden otoskoko oli 7 eli 87,5 % kaikista päätoimisista. Päätoimisten  haastat-

teluun osallistumisprosentti oli 100 %. Suurimmalla osalla päätoimisten työntekijöiden otokseen 

kuuluvista työntekijöistä oli takanaan 10 – 20 vuoden työkokemus kansalaisopistoalalta. Haastatte-

luun osallistuneiden henkilöiden työtehtävät vaihtelivat keskenään verrattain paljon: osa pääasiassa 

opetti, osan työhön sisältyi opettamisen lisäksi paljon suunnittelemista ja oppilaitoksen kehittämis-

tä, osa työskenteli asiakaspalvelussa ja hallinnossa. Päätoimisten otoksessa kaikkien henkilöiden 

vastuu- ja opetusalueet olivat erilaisia. 

 

Päätoimisten työntekijöiden ryhmähaastattelut suoritettiin työaikana työpaikalla. Haastattelupaikak-

si varattiin rauhallinen ja viihtyisä huone oppilaitoksen toimistosiivessä, joka rauhoitettiin keskuste-

lutilanteen ajaksi. Haastattelussa pyrittiin välttämään istumajärjestyksin ja tilavalinnoin jäykkää, 

kokousmaista tunnelmaa. Koska ryhmähaastattelun ajankohta osui lounasaikaan, oli haastatteluhuo-

neeseen varattu myös pientä tarjoiltavaa.  

 

Alkuperäisen aineistonkeruusuunnitelman mukaan mahdollisen lisämateriaalin keruu ajateltiin teh-

tämän muualla kuin työpaikan tiloissa. Tutkijan esiymmärryksen mukaan työskentelypaikalla on 

merkitystä luovuuden ilmenemisen kannalta. Organisaatio järjestää muutaman kerran vuodessa 

suunnittelu- ja arviointipäiviä yhteisesti valituissa työpaikan ulkopuolisissa paikoissa, joita ovat 

olleet esimerkiksi museotorppa, kirjasto sekä matkailu- ja liikuntakeskus. Työn suunnittelua ja ide-

ointia suoritetaan useimmiten silti työpaikalla oppilaitoksen tiloissa. Jos lisämateriaalin keruu olisi 



53 

 

tutkimusprosessin aikana tullut kyseeseen ja se olisi ollut teknisesti sekä haastateltavien aikataulu-

jen puolesta mahdollista, olisi se suoritettu muualla kuin työpaikan tiloissa.  

 

Tuntiopettajat 

Viisi kahdeksasta vastaajasta opetti useammassa kuin yhdessä Petäjä-opiston toimintakunnassa. 

Vastauksia saatiin koko toiminta-alueen opettajilta: kaikki vastaajat opettivat Kankaanpäässä, heistä 

kolme myös Parkanossa ja loput muilla paikkakunnilla. Vastaajat olivat olleet Petäjä-opistossa tai 

fuusiota edeltävissä opistoissa opettajina keskimäärin 7,5 vuotta, neljä kahdeksasta opettajasta 10 

vuotta tai sitä enemmän. Vain yhden vastaajan työkokemus kohdeorganisaatiossa rajoittui syksyyn 

2010.  

 

Vastaajista 37,5 %:lla oli ylempi korkeakoulututkinto. Yhtä suurella osalla oli jokin ammatillinen 

tutkinto. Yhdellä vastaajalla oli kansakoulu-, keskikoulu- tai peruskoulutausta ja yhdellä oli alempi 

korkeakoulututkinto.  Vain yhdellä tuntiopettajien kohderyhmästä vastanneella (ylemmän korkea-

koulututkinnon suorittaneella) oli myös opettajan pedagoginen tutkinto. Kolme kahdeksasta vastaa-

jasta opetti käsityöaineita, joita koko Petäjä-opiston opetustarjonnasta on noin 40 %. Kaksi vastaa-

jista oli kielten opettajia. Loput olivat taideaineiden, liikunnan, ilmaisutaidon sekä tieto- ja viestin-

tätekniikan opettajia.   

 

5.2 Kansalaisopistojen fuusio 

5.2.1 Näkemykset muutoksesta  

Organisaatiomuutokset sekä julkishallinnossa että yrityksissä ovat yleensä tapahtuneet siten, että 

yrityksen tai viraston johto on tehnyt suunnitelman organisaatio- ja toimintamuutoksista ja sitten 

muutos on toteutettu – enemmän tai vähemmän henkilökuntaa informoiden ja kuunnellen (Niskanen 

& Murto 1998, 146). Yksi organisaatiomuutoksen onnistumiseen vaikuttava tekijä on organisaation 

jäsenten kokemus muutoksen tarpeellisuudesta. Muutoksen läpivieminen ja työskentely muutetussa 

organisaatiossa vaatii yhteisön jäseniltä sekä koko organisaatiolta oppimista, jossa keskeisiä tekijöi-

tä ovat oppijan motivaatio ja tavoitteiden asettaminen. Intensiivisesti ajattelevat ihmiset sitoutuvat 

ongelmanratkaisuun ja myös ratkovat ongelmia, mutta he haluavat ensin ymmärtää asioita (Ruoho-

tie 1998, 55-57). Organisaation oppimista, muutoksen toteuttamista ja fuusion onnistumista helpot-

taa, mikäli yksilö ymmärtää muutoksen taustalla olevat syyt ja perustelut.  
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Tutkimuksen kohdejoukolta kysyttiin mielipidettä muutoksen järkevyydestä ja sen vaikutuksesta 

kansalaisopistopalvelun tuottamiseen sekä omaan työhön.  50 % tuntiopettajista oli täysin sitä miel-

tä, että kuntalaisille suunnatun kansalaisopistopalvelun kannalta opistojen yhdistyminen oli järke-

vää. 37,5 % ilmoitti olevansa melko samaa mieltä. Yksi vastaaja ei osannut sanoa. Päätoimisten 

työntekijöiden mielestä fuusio on vaikuttanut positiivisesti kansalaisopiston imagoon. Haastatelta-

vista kaksi näki yhdistyneen kansalaisopiston edelläkävijänä ja muutoksen johtajana toiminta-

alueensa kunnissa, joissa ei ollut toteutunut yhtään kuntaliitosta vuoteen 2011 mennessä. 

 

Sekä tuntiopettajista että päätoimisista työntekijöistä useat olivat sitä mieltä, että fuusio vaikutti 

positiivisesti opiston säilymiseen elinkelpoisena tulevaisuudessa. Kaksi haastateltavaa toteaa orga-

nisaatiosta fuusion jälkeen: ”...koko kansalaisopiston tulevaisuus on vahvistunut tosi paljon” ja ” 

Tuo se (fuusio) varmuutta kuitenkin, kun ollaan yhdistytty. Tulee varmuutta omalle toiminnalle, kun 

ollaan isompi yksikkö. Kyllä se vaikuttaa työntekijälle”. Tapauksena olevassa fuusiossa pääpaino 

oli talouden tehostamisessa ja alueellisen vaikuttavuuden lisäämisessä. Fuusion toinen osapuoli oli 

joutunut supistamaan toimintaansa voimakkaasti yhdistymistä edeltävänä vuonna. Työntekijöiden 

huoli organisaation tulevaisuudesta oli aiheellista, minkä vuoksi fuusio nähtiin organisaation tule-

vaisuuden pelastajana. Neljä kahdeksasta tuntiopettajista luotti täysin siihen, että he työllistyvät 

paremmin isommassa opistossa kuin pienemmässä. Kaksi opettajaa oli melko samaa mieltä asiasta 

ja kaksi ei osannut sanoa.  

 

Kolme haastateltavista katsoi, että opistofuusiolla ei ole ollut käytännön merkitystä kuntalaisille, 

kansalaisopiston asiakkaille. Heidän mielestä toiminta kansalaisopiston kunnissa ei ollut yhdistynyt, 

vaan työtä on jatkettu samoin periaattein kuin ennen fuusiotakin. Toisaalta neljä haastateltavaa toi 

esiin, että fuusion toisen osapuolen myötä omalle toiminta-alueelle oli saatu uusia oppiaineita hallit-

sevia opettajia, minkä vuoksi kurssitarjonta oli laajentunut jonkin verran. Kuntalaisilla katsottiin 

olevan entistä paremmat mahdollisuudet halutessaan hakeutua opiskelemaan naapurikuntiinkin.  

 

Yhdistymisen merkitykset ja vaikutukset omaan työhön koettiin erilaisina. Puolet haastateltavista 

koki, että työmäärä oli yhdistymisen myötä lisääntynyt. Fuusion voimaan astumisen jälkeen, noin 

puolen vuoden päästä, määriteltiin työntekijöiden toimenkuvat uudelleen. Tässä yhteydessä monen 

päätoimisen työntekijän vastuualueet muuttuivat ja laajenivat. Seuraavista kommenteista saattaa 

päätellä, että työmäärän lisääntyminen koettiin jonkin verran stressaavana: ”Jotenkin tuntuu, että 

kyllä mulle tuli nyt hirveän paljon uutta ja semmoista, mistä mä en tiennyt.  Semmoinen olo, että 
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huh huh, kuinkahan tässä nyt käy. Kyllä mä oon yrittänyt laittaa aina paperille ne ja joku rutiini on 

siinä, ettei mikään putoa pois” ja ”..tunnen sen (fuusion) omalla kohdallani, että hups – aika rank-

ka juttu. Aika paljon on tullut.”. Ne haastateltavat, joiden vastuualueet ja työmäärä olivat pienenty-

neet, olivat tyytyväisiä fuusion vaikutuksiin omaan työhönsä.   

 

Päätoimiset työtekijät pitivät työyhteisön laajenemista hyvänä asiana. Eräs haastateltava kuvasi: 

”…kyllähän me kauhean pienessä porukassa oltiin aikaisemmin” ja toinen jatkoi. ”Mun mielestä 

(fuusio) on rikastuttanut (työtä). Pidän hirveän tärkeänä myös sitä, että on tullut uusia työkavereita 

ja niiden kanssa voi jakaa näitä ajatuksia – iloja ja suruja, ja näitä murheita, mitä nyt vain”.  

 

Tutkimusaineiston perusteella voi päätellä, että henkilöstö koki muutoksen tarpeellisena organisaa-

tion elinkelpoisuuden, mutta ei niinkään paljon toiminnan monipuolistumisen kannalta. Suhtautu-

minen muutokseen näytti pääsääntöisesti olevan myötämielistä joidenkin henkilöiden työmäärän 

lisääntymisestä huolimatta. Työyhteisön suureneminen koettiin hyvänä. Yhdistyneissä kansalais-

opistoissa oli ennen muutosta hyvin vähän päätoimisia työntekijöitä, ja muutoksen jälkeen vakitui-

sista työntekijöistä koostuvan työyhteisön koko kaksinkertaistui.  

 

Pohdittavana on, minkä verran suomalaisen hallinnon uudistusprosessit ja niiden toimeenpano ovat 

muokanneet tutkimuksen kohderyhmän mielipiteitä muutokselle suotuisaksi. Viime vuosina Petäjä-

opiston työntekijöitä lähellä ovat olleet Paras-hankkeen mukaiset kuntaliitosneuvottelut toiminta-

alueen kunnissa sekä vapaan sivistystyön toimintakentällä olleet rakenteelliset uudistukset, jotka 

monta kertaa ovat tarkoittaneet oppilaitosten siirtymistä isompiin yksikköihin.  

 

Synergiaedut 

Haastatteluaineistosta nousi esiin muutoksen järkevyyteen, perusteltavuuteen ja hyötyihin liittyen 

organisaation ylläpitäjään - koulutuskuntayhtymään ja sen eri yksiköihin - liittyvät odotukset ja ko-

kemukset yhteistyöstä. Osa haastatteluun osallistujista pohti synergiaetujen yhteydessä mielipidet-

tään ja suhdettaan ylläpitäjään yleensäkin. Yhden vastaajan mielestä oppilaitoksen kuuluminen jo-

honkin isompaan kokonaisuuteen - taustaorganisaatioon - tuo turvallisuuden tunnetta. Vastauksesta 

heijastuu sama huoli kansalaisopiston hengissä säilymisestä kuin aiemmin esitetyissä mielipiteissä 

yhdistymisen eduista.  
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Kaksi vastaajaa ei kokenut erityistä turvallisuuden tunnetta kuulumisesta isompaan organisaatioon, 

koska tämä ei vastaa taloudellisesti kansalaisopistosta (vrt. Sopimus Parkanon – Kankaanpään kan-

salaisopiston toiminnan järjestämisestä Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän, Kankaanpään 

kaupungin, Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin kesken). Näistä vastauksista ilmenee, että ta-

loudellisten synergiaetujen koettiin hyödyttävän lähinnä organisaation ylläpitäjää: ”…mielestäni 

liikaa meitä määräillään semmoisissa asioissa, joista tuntuu, etteivät ne kuulu ollenkaan koulutus-

kuntayhtymälle. (Koulutuskuntayhtymästä) ei ole kuitenkaan mitään rahallista hyötyä meille ” ja 

”Se synergia on varmaan yksipuoleista, se on (koulutuskuntayhtymän yksikön) synergia meihin, 

mutta mitä meillä on niitä kohtaan?”  

 

Tilojen yhteiskäyttöön liittyvät kokemukset koulutuskuntayhtymän muiden yksiköiden kanssa oli-

vat myös kriittisiä. Seuraavasta vastauksesta ilmenee omistajaohjaukseen liittyvä painotus: ”Nyt 

kun näitä juttuja on tullut, niin me pumpataan rahaa (toisen yksikön) vuokraan ja tämmöisiä asioi-

ta, jotka mielestäni ei pitäisi kuulua ollenkaan ylläpitäjälle”. Haastatteluaineiston perusteella voi-

daan päätellä, että puolet päätoimisten työntekijöiden joukosta liitti määrittelyvallan käytön ja ta-

loudellisen vastuun kantamisen yhteen. Jälkimmäisen puuttuessa omistajaorganisaation ohjauksella 

ei koettu olevan legitimiteettiä.  

 

Useammasta vastauksesta tuli esiin omistajaorganisaatiota kohtaan tunnettu etäisyys ja eräänlainen 

välinpitämättömyyskin. ”Mutta en tiedä kertooko se jotain, että mulla ei ole mitään sanomista kou-

lutuskuntayhtymästä. Mä en tiedä siitä mitään, se on mulle niin etäinen. Mä jatkan täällä elämääni, 

niin kuin ei sitä olisi olemassakaan. Kai sekin jotain sanoo”. Seuraava vastaaja näki omistajaor-

ganisaation ainoastaan hallinnoijana: ”…täällä se (koulutuskuntayhtymä) ei ole iholla. Se on se hal-

lintopiste, minkä kanssa me ollaan yhteydessä. Suurimmaksi osaksi: ei siitä nyt isoa haittaa ole – 

omistajasta - joitakin pieniä asioita voi olla”.  Eräs haastateltava koki omistajaorganisaation vaiku-

tuksen oman työn tekemiseen näin: ”…kyllä monta kertaa tekisi monta asiaa paljon nopeammin, 

jos ei olisi tätä koulutuskuntayhtymää - saisi tehtyä. Että ei tarvitsisi niin monen mutkan kautta joi-

takin asioita hoitaa”.   

 

Fuusion toisen osapuolen omistanut Kankaanpään kaupunki perusteli Pohjois-Satakunnan 

Alueopiston fuusioitumista ja kansalaisopiston ylläpitäjän vaihdosta seuraavasti:  
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Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän omistaman Parkanon kansalaisopiston ja 

Pohjois-Satakunnan Alueopiston välillä löytyy molempia opistoja hyödyttäviä merkit-

täviä synergiaetuja toiminnan ja talouden kannalta. Länsi-Pirkanmaan koulutuskun-

tayhtymän tuottamassa toisen asteen ammatillisessa opetuksessa ja Alueopiston anta-

massa taiteen perusopetuksessa on samoja linjoja, jolloin yhteistyöhön on todellisia 

mahdollisuuksia eri koulutusasteiden välillä” (Kankaanpään kaupungin kaupungin-

valtuusto 1.9.2008).  

 

Vastaajat pohtivat sekä kuuden että kahden vuoden kokemuksen perusteella edellä mainittuja sy-

nergiaetuja sekä oppilaitoksen ylläpitäjän vaihtumisen (kaupunkiorganisaatiosta koulutuskuntayh-

tymään) vaikutusta työhön. Tutkimusaineistosta ilmenee, että puolet haastateltavista koki syner-

giaetujen toteutuneen fuusioissa, mutta toinen puoli ei yhtynyt yksimielisesti fuusion perusteltavuu-

teen synergiaeduilla. Mielipiteet erosivat muun muassa henkilön työtehtävän ja omistajaorganisaa-

tiosta saadun vuosimääräisen kokemuksen perusteella.  

 

Odotuksia yksiköiden välisestä yhteistyöstä ennen fuusion toteutumista oli: ”…ajattelin, että kun 

tulee aikuislukio ja musiikkiopisto kylkeen kiinni, niin se piiri jotenkin laajenisi siitä. Mutta eihän se 

ole mihinkään laajentunut. Me tehdään tätä ja ne tekevät niitä. Sille (työntekijälle) joskus soitan 

puhelimella, mutta muuten en”. Vastauksen perusteella kohdeorganisaation voidaan päätellä olevan 

ainakin jonkin verran ”siiloutunut”. Rajaniemen (2010, 108-111) tutkimuksen mukaan siiloutumi-

nen estää organisaatioiden innovatiivisuutta: siiloutuneet organisaatiot toimivat erillään ja niiden 

ympärillä on suojamuurit. Yhteistyö ja työn koordinointi yli tehtävärajojen kangertelee tai on esty-

neenä kokonaan.     

 

Kolme haastateltavaa mainitsi erilaisista yhteistyön muodoista, mitä koulutuskuntayhtymän eri yk-

siköt ja Petäjä-opisto ovat toteuttaneet yhdessä: yhteiset projektit, opettajavaihto ja kehittämishank-

keet.  Mielipiteet toiminnallisista synergiaeduista olivat pitkälti siitä riippuvaisia, oliko vastaaja 

ollut osallisena käytännön yhteistyössä vai ei.  

 

5.2.2 Johtaminen muutostilanteessa 

Muutosprosessin laajin toimeenpano ajoittui kohdeorganisaatiossa vuoden 2008 lopusta vuoden 

2009 alkupuolelle. Parkanon kansalaisopisto ja Pohjois-Satakunnan Alueopisto lopettivat syysluku-

kautensa erillisinä oppilaitoksina joulukuussa 2008 ja vuoden vaihtumisen jälkeen, tammikuussa 
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2009, alkoi ensimmäinen yhteinen yhdistyneen opiston kevätlukukausi. Päätoimisilta työntekijöiltä 

kysyttiin millaisena he kokivat kyseisen ajan arjen työn ja johtamisen kannalta katsottuna: häiriin-

tyikö organisaatiossa tehtävä työ ja oliko tukea saatavilla epävarmassa tilanteessa? 

 

Osa haastateltavista kertoi huvittuneina haastattelutilanteessa, etteivät muista, oliko heillä johtajaa 

ollenkaan tuona aikana. Eräs työntekijä muisteli: ”Se oli havaittavissa, että rehtori raukka oli kii-

reinen, kun tulee muutoksia. Joutui juoksemaan tuolla joka paikassa kokouksissa ja menemään… 

Sitä ei halunnut sitten turhaan...ihan mitättömillä asioilla...että sitä pyrki selviäänkin sitten. Taval-

laan kantoi sen oman kortensa kekoon, kun tiesi, että nyt on niin hektiset vaiheet”. Toisen haastatel-

tavan kokemus vahvisti edellisen: ”Ehkä päätoimisilla opettajilla, kun on suurin piirtein aika hyvä 

autonominen asema, niin eihän siinä nyt niin isoa inputia tarvita”. Kolmas toi esiin, että ”meidät 

on hyvin kasvatettu ja koulutettu tähän hommaan”.  

 

Esimiehen läsnäoloa vakituisen henkilöstön keskuudessa muutoksen toteutuksen aikana ei koettu 

siis kovin tiiviiksi, mutta arkinen työ saatiin silti sujumaan.  Malik (2002, 94) kirjoittaa työn ja ih-

misen välisestä organisointikysymyksestä: ennen työ organisoi ihmistä. Tästä esimerkkinä hän mai-

nitsee maanviljelijän, jolle kenenkään ei tarvitse sanoa, mitä tämän pitää tehdä. Lehmien muuttues-

sa aamuviideltä levottomiksi, maanviljelijä tietää, mitä täytyy tehdä. Nykymaailmassa sen sijaan 

ihmisen täytyy organisoida työtä. ”Modernia organisaatiota ei voi haistaa, ei kuulla, eikä kosket-

taa”, jatkaa Malik. Kokonaisuuden näkeminen on vaikeaa, koska lähes kaikesta on tullut niin abst-

raktia, että aistein havainnoiminen on mahdotonta. Kahta lukuun ottamatta kaikilla päätoimisilla 

työntekijöillä oli 10-20 työkokemus alalta. Voidaan ajatella, että työ organisoi heitä myös muutok-

sen aikana. Jokainen tiesi, mitä siihen aikaan vuodesta kansalaisopistossa piti tehdä. 

 

Haastateltavat mainitsivat useita kertoja muutoksen toteutusvaiheen ”menneen jotenkin kivuttomas-

ti”.  He selittivät tämän johtuneen säännöllisesti pidetyistä kokouksista ja esimerkiksi työn ohjauk-

sista, joita järjestettiin päätoimisille työntekijöille yhteensä viisi kertaa vuoden 2009 aikana. Ydin-

työn ei koettu muuttuneen: ”Tavallaan se työ on kuitenkin pysynyt samanlaisena kasassa. Enem-

män vaan on pikkuisen tullut töitä”. Toinen vahvistaa: ”Se on varmaan ollut se, kun meillä on ollut 

normaalit rytmit ja tämä, mitä me tehdään”.  Yksi haastateltava pohti rehtorin osuuden näkyneen 

siinä, että ”hommat pikku hiljaa loksahteli paikoilleen”.    
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Haastatteluaineiston edellisestä osuudesta päätellään, että henkilöstö koki muutoksen toteutusvai-

heen erilaisena kuin ennen fuusiota oleva arki oli. Nähtävissä on myös, että haastateltavien käytössä 

oli eräänlainen ”selviäminen vähin äänin” – taktiikka. Kohdeorganisaation järjestämistä tukitoi-

menpiteistä huolimatta (mm. työnohjaukset) pitää ottaa huomioon, että luonnehdinnat muutoksen 

kivuttomuudesta saattoivat johtua tutkijan asemasta ja siitä, että organisaation perustyö pystyttiin 

kuitenkin muutoksen keskellä hoitamaan. Kansalaisopiston vuotuinen opetustyö ei fuusion vuoksi 

keskeytynyt, eikä muutoksen aikana ilmennyt muitakaan toimintaan liittyviä katastrofeja.  

 

Toimenkuvien muotoilu 

Onnistuneen muutoksen edellytyksiin kuuluu henkilöstön mukaan ottaminen heti, kun he pystyvät 

vaikuttamaan. Yksilöiden kanssa tulisi käydä läpi muutoksen vaikutuksia heidän työhönsä mahdol-

lisimman pian.  Tämän lisäksi tulisi antaa tukea, joka voi olla monen muotoista: esimiehen kanssa 

keskustelua, osallistumista, valmennusta, koulutusta jne. (Åhman 2004, 79.) Fuusioita tutkinut Län-

sisalmi (1995, 51) korostaa myös, että organisaation uudelleenrakentaminen onnistuu parhaiten, kun 

työntekijöille annetaan mahdollisuus osallistua urakan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. 

Uuden organisaation alkuvaiheessa tärkeä ja välttämätön työ on työprosessin uudelleen suunnittelu. 

Työprosessia muutettaessa tulisi kaikkien työntekijöiden olla suunnittelussa mukana (Niskanen 

1998, 139). Työprosessien suunnittelu liittyy läheisesti henkilöstön toimenkuvien suunnitteluun, 

jota ryhmähaastattelussa seuraavaksi käsiteltiin. 

 

Haastateltavilta kysyttiin mahdollisuuttaan vaikuttaa työtehtäviinsä ja vastuualueisiinsa uudessa 

organisaatiossa. Vain yksi henkilö kertoi voineensa jonkin verran vaikuttaa työnkuvaansa muutok-

sen toimeenpanovaiheessa. Hänen mielestään toimenkuva-asia liittyy myös innovatiivisuuteen: 

”Jotta me kyetään olemaan luovia ja innovatiivisia, on tietyllä tavalla oltava suhteellisen selkeät 

vastuut ja valtuudet. Että on valtuudet ja oikeus ajatella ja sanoa se ääneen”. Kysymykseen vas-

tanneista henkilöistä neljä vastasi, että työtehtävät tulivat ”ylhäältä”. Vastaajat pitivät tätä toisaalta 

luonnollisena: ”Mulle ainakin ylhäältä sanottiin ja se passaa mulle. Kyllä mä olisin kiekaissut, jos 

se ei olisi sopinut” ja ”Ylhäältä on tullut (toimenkuva), totta kai – se on selvä. Työtehtävät tulevat 

ylhäältä, ei siinä ole mitään”.   

 

Kysyttäessä toimenkuviin tulleista muutoksista, vastasivat kaikki haastateltavat, ettei niihin ollut 

tullut suuria muutoksia. Kuten aiemmin todettiin, joidenkin haastatteluun osallistuneiden työmääris-
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sä sen sijaan tapahtui muutoksia. Negatiivisesta kokemuksesta kertoo eräs kommentti: ”…ylhäältä 

päin tuli kylmää vettä niskaan”.  

 

Vaikka työtehtävien ja toimenkuvauksien sisällöissä ei tapahtunut radikaaleja muutoksia kenenkään 

kohdalla, olivat haastateltavat jääneet kaipaamaan esimiesten, rehtorin ja hänen esimiehensä, kanssa 

käytyjä keskusteluja toimenkuvien määrittelyn yhteydessä. Tämä tulee esiin muun muassa seuraa-

vassa vastauksessa: ”Keskustelu olisi ollut hirveän mukavaa. Vaikka (työtehtävistäni) ei ole mitään 

valittamista. Niin näin jälkikäteen: keskustelua! Tämä meidän kuntayhtymän rehtori, sinä (tutkija) 

ja ...me, olisi keskusteltu, mitä se työnkuva on ollut ja tuleeko se muuttumaan vai pysyykö samana - 

semmoinen henkilökohtainen huomioiminen.” Erään haastateltavan vastauksesta on luettavissa när-

kästyneisyys ylemmän johdon toimintatapaan toimenkuva-asiassa: ”Se (toimenkuva) tuli varsinkin 

ylemmän johdon taholta. Oletan, ettei hän tiedä toimenkuvastani paljon mitään. Sitä kyseenalais-

tusta ei kysytty, vaan se oli itsestään selvyys, että sä rupeat. `Nyt täytyy vähän, pikkuisen uhrautua, 

että nämä hommat saadaan menemään´”. 

 

Toimenkuvien määrittely tapahtui kohdeorganisaatiossa johtajavetoisesti, mitä kaikki työntekijät 

eivät kokeneet hyvänä. Kokemusta kuulluksi tulemisesta ei kaikilta osin syntynyt. Malik (2002, 

127) kuten monet muutkin tutkijat peräänkuuluttavat luottamuksen merkitystä organisaatioissa: 

luottamusta herätetään muun muassa kuuntelemalla. Malikin mukaan johtajat ovat tavallisesti kii-

reisiä, usein kärsimättömiä ja heidän ei ole helppoa ryhtyä kuuntelemaan. Johtaja ei voi jättää alais-

taan ja hänen sanottavaansa huomioimatta ilman, että menettää samalla luottamusta. Tämän vuoksi 

esimiesten tulisi suhtautua vakavasti yksilöiden kuuntelemiseen erityisesti silloin, kun on kyse heitä 

itseään läheisesti koskevista asioista. 

 

Toimintajärjestelmä 

Tutkimuksien perusteella fuusiotilanteissa syntyy ongelmia muun muassa normien, arvojen ja toi-

mintatapojen ristiriitaisuuksien vuoksi (Länsisalmi 1995, 43). Romanin (2007) mukaan keskeistä 

fuusioprosessissa on kulttuurierojen tunnistaminen, jotta yhteiset toimintatavat ja liittymäpinnat 

voidaan suunnitella järkevästi. Pitkänen (2006, 43) puhuu järjestelmäjännitteistä, jotka syntyvät 

organisaatioissa erilaisista tavoista ajatella ja toimia. Organisaatioiden fuusioituessa erilaiset järjes-

telmät kohtaavat, jolloin jännitteiden syntyminen on luonnollinen seuraus. Keskeistä arjen toimin-

nan kannalta on, miten syntyneet jännitteet pystytään hallitsemaan. Organisaatiomuutoksia ja fuusi-
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oita koskevassa kirjallisuudessa korostetaan poikkeuksetta, että organisaation kehittyminen tapah-

tuu dialogin kautta, samoin uusien ratkaisujen rakentaminen. 

 

Molemmilla oppilaitoksilla oli saman standardin (ISO 9001:2008) mukaan rakennettu johtamisjär-

jestelmä fuusion astuessa voimaan, mutta järjestelmät poikkesivat toimintatavoiltaan jonkin verran 

toisistaan.  Sekä tuntiopettajilta että päätoimisilta työntekijöiltä kysyttiin yhteisistä toimintatavoista 

ja niiden suunnittelusta fuusion jälkeen. Keskeisiä kysymyksiä olivat, onko opistofuusio muuttanut 

työhön liittyviä käytänteitä ja yhteisiä pelisääntöjä, ja millä tavoin uusista toimintatavoista on työ-

yhteisössä sovittu. Tuntiopettajien kohdejoukosta puolet oli sitä mieltä, että fuusio on muuttanut 

yhteisiä käytänteitä jonkin verran. Kolme vastasi, että muutoksia on ollut melko vähän tai ei ollen-

kaan. Yksi ei osannut sanoa.  

 

Liittyvän organisaation koko henkilöstöä tiedotettiin marraskuussa 2008 muun muassa lukuvuoden 

2008 päätökseen liittyvistä hallinnollisista asioista, kevätlukukauden 2009 aloituksesta ja kursseista, 

organisaatiomuutoksesta ja sen tuomista uusista käytännöistä opettajille, organisaation henkilöstö-

muutoksista sekä infotilaisuudesta henkilöstölle (Pohjois-Satakunnan Alueopisto, 2008). Liittyvän 

oppilaitoksen tuntiopettajien työn kannalta olennaisia muutoksia fuusiota edeltävään aikaan nähden 

olivat palkanmaksukäytännön muuttuminen sekä opiskelijoiden kurssimaksujen perimistapaan liit-

tyvä muutos, jonka johdosta opettajat vapautuivat maksujen käteisperinnästä. Henkilöstömuutokset 

koskettivat fuusion molempia osapuolia. Vastaanottavan organisaation koko henkilöstöä ei tiedotet-

tu yhteisesti muutoksesta ennen fuusion voimaan astumista.  

 

Päätoimisten työntekijöiden kohdalla organisaatiomuutoksen vaikutukset työkäytänteisiin olivat 

suuremmat kuin tuntiopettajien. Yhteiset palaverikäytännöt, työryhmät sekä oppilaitoksen sähköi-

nen hallintojärjestelmä olivat keskeisimpiä muutoksia jokaisen työssä (Parkanon kansalaisopisto 

30.4.2009). Haastateltavilla oli melko yhtenäinen näkemys siitä, että lukuvuosityöskentelyyn liitty-

vät toimintatavoista oli sovittu yhteisesti päätoimisten henkilöstökokouksissa.  ”Nehän on yhteisesti 

sovittu PA (Perjantaiaamun) – kokouksissa. Se, että jos asiantuntijoille pelkästään käskyinä taikka 

sitten tehtävänkuvauksina (pelisäännöt) tulisivat, niin se ei toimi”. Toinen haastateltava vahvisti: 

”Siellähän (PA-kokouksissa) niitä käytäntöjä sovitaan”. Keskustelussa tuli myös esiin, että kaikista 

toimintatavoista ei ole vielä ehditty sopia ja että ”on meillä joitakin pieniä erilaisia käytäntöjä, tai-

teen perusopetuksessa ja tommosessa, mitä ei ole vielä yhteisesti tehty”. Lukuvuosityöskentelyyn 
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liittyvien toimintatapojen lisäksi kaksi haastateltavaa mainitsi oppilaitoksen hallinnollisten työtapo-

jen muuttuneen.    

 

Tutkija tarkensi olivatko pelisäännöt syntyneet tasapuolisesti eri osapuolien mielipiteet huomioiden 

vai kokiko esimerkiksi fuusion toinen osapuoli tulleensa jyrätyksi päivittäisiä työtapoja yhtenäistet-

täessä. Kolme neljäsosaa haastateltavista oli kokenut, että pelisäännöt oli sovittu tasapuolisesti. ”En 

mä ainakaan tunne, että mua olisi mitenkään jyrätty…mutta ei ole tullut semmosta, että noi on yrit-

tänyt mua jyrätä tai kukaan mukaan.” Yksi vastaaja totesi vaitonaisesti, että häntä oli koetettu jyrä-

tä. Henkilö ei nähtävästi halunnut ryhmähaastattelutilanteessa selventää tarkemmin, millaisessa 

tilanteessa, ja mitä asiaa koskien kokemus oli syntynyt. Eräs haastateltava kuvasi yhteisten toimin-

tatapojen luomista: ”Jotkut asiat ovat varmaan määräyksiä ja työohjeita ja jotkut asiat on yhdessä 

sovittavia. Kyllähän näitä sillai muutetaan, kun huomataan, että joku asia ei toimi. Ollaan pystytty 

muutamia asioita parantamaan tässä parissakin vuodessa”. Yksi vastaaja mainitsi henkilöstön vai-

kutuspiirin ulkopuolella olleen omistajaorganisaation hallintokäytännöt: ”Hallintokäytännöt on 

suoraan jyrätty tänne. Että eihän siinä ole mitään, että kuntayhtymän hallintokäytännöt on suoraan 

meilläkin. Ei niihin ole voitu mitään vaikuttaa”. 

 

Fuusion eri osapuolien päätoiminen henkilöstö oli saman pöydän ääressä ryhmähaastattelutilantees-

sa, jolloin voidaan otaksua, että kohteliaisuussyiden vuoksi haastateltavat saattoivat jättää joitakin 

negatiivisia kokemuksia esimerkiksi päätöksien demokraattisuudesta sanomatta. Ajatusta tukee ha-

vainto, että henkilö, joka mainitsi jyrätyksi tulemisen kokemuksestaan, ei täydentänyt sanomaansa, 

eivätkä muutkaan osallistujat kysyneet siitä enempää.             

  

5.3 Innovatiivinen organisaatiokulttuuri 

5.3.1 Luovuus ja innovatiivisuus kansalaisopistossa sekä vastaajien työssä 

Sekä kyselytutkimuksessa että ryhmähaastattelussa tutkimuksen innovatiiviseen organisaatiokult-

tuuriin liittyvä aineiston keruu aloitettiin kysymällä vastaajilta, mitä luovuus ja innovatiivisuus ovat 

kansalaisopistossa sekä miten ne ilmenevät vastaajien työssä. Tutkija toi luovuuden ja innovatiivi-

suuden eron esiin, mutta käytännössä varsinkin haastatteluun osallistuvat puhuivat ikään kuin sa-

masta asiasta. Sekä haastatteluaineiston että kyselytutkimuksen perusteella ilmeni, että kansalais-

opiston innovatiivisuus ja siihen liittyvä luovuus nähdään organisaation toiminnallisena vapautena, 

valppautena, uutuutena sekä ennakkoluulottomuutena.  
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Toiminnallinen vapaus nähtiin oppilaitoksen, opettajan ja opiskelijan vapautena. Organisaatiolla on 

vapaus järjestää kurssitoimintaa ” lähes mistä tahansa maan ja taivaan väliltä”, kuten eräs vastaaja 

asian ilmaisi. Keskeisenä nähtiin, että opetussisällöissä, -menetelmissä sekä -ympäristöissä on tiet-

tyä vaihtuvuutta. Opettajan vapaus opettaa haluamallaan tavalla korostui vastauksissa. Toisaalta osa 

päätoimisista opettajista näki sen myös eräänlaisena uusiutumisen pakkona, kun valmiita opetussi-

sältöjä ja kurssisuunnitelmia ei ole tarjolla. Kurssit luodaan itse. Innovatiivinen opisto on myös 

paikka, missä opiskelijoiden luovuus onnistutaan sytyttämään.  

 

Rajaniemen väitöstutkimuksessa (2010, 79-82) tuli esiin, että yleinen sekä liian yksityiskohtainen ja 

sitova sääntely estää innovatiivisuutta organisaatiossa. Oppilaitoksien sääntely tarkoittaa sitä nor-

mistoa ja ohjausta, jolla toimintaa ohjataan. Yleinen sääntely on sellaista rutiininomaista suunnitte-

lua, joka ohjaa voimakkaasti organisaation toimintaa.  Myös Bohm ja Peat (1992, 267-271) pohtivat 

”järjestyksen” vaikutusta luovuuteen ja tulevat tulokseen, että luovuuden maailma avautuu tiukan 

järjestyksen ja kaoottisuuden välimaastossa. Vastauksissa korostunut ”vapaus” innovatiivisuuden 

edellytyksenä ja merkkinä voidaan käsittää myös vastaajien sisäistämäksi opistotoiminnan ikivan-

haksi perusarvoksi, vapaudeksi, jossa keskeistä on muun muassa itsemäärämisoikeus ja opiskelija-

keskeisyys (Sihvonen 1996, 50-51).      

 

Valppaudella ja uutuudella vastaajat viittasivat organisaation nopeuteen tuottaa uusia koulutuksia 

uusista aiheista. Valppauteen liitettiin myös tietynlainen ”edelläkävijyys” muihin kansalaisopistoi-

hin nähden: ”…kyllä meillä täytyy olla yksi semmoinen osa, jossa kokeillaan, kehitellään ja tehdään 

uutta - Kyllä mä näen, että meidän täytyy tehdä jotain, ja että me ollaan esimerkkinä muille opis-

toille. Että me ollaan opisto, josta voi hakea esimerkkiä”. Eräs vastaaja kirjoitti innovatiivisen opis-

ton ”seuraavan aikaa, tarttuvan todellisiin tarpeisiin ja tarjoavan koulutusta ja toimivan sen mu-

kaan”. Innovatiivisessa yrityksessä innovaatio ja kasvu ovat tavoitteita sinänsä ja yritys myös halu-

aa olla innovatiivisin yhdellä tai useammalla liiketoiminnan alueella (Harisalo & Miettinen 2006, 

109). Ennakkoluulottomuudella viitattiin ennakkoluulottomaan yhteistyöhön muiden toimijoiden - 

esimerkiksi oppilaitosten ja yhdistysten – kanssa. Verkostoitumista pidettiin siis kansalaisopiston 

innovatiivisuutena.   

 

Petäjä-opiston innovatiivisuudesta kysyttäessä 62,5 % kyselytutkimukseen vastanneista määritteli 

opiston olevan innovatiivinen melko paljon tai erittäin paljon. Yhden vastaajan mielestä toiminnas-
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sa on innovatiivisuutta melko vähän. Kaksi ei osannut sanoa. Innovatiivisuutta erittäin paljon ha-

vainneet perustelivat vastaustaan opiston laaja-alaisella, ajankohtaisella ja kilpailukykyisellä kurssi-

tarjonnalla verrattuna muihin palvelun tuottajiin ja koulutuksen tarjoajiin. Esimerkkeinä näistä vas-

taajat mainitsivat maahanmuuttajille suunnatut kielikoulutukset, jotka koettiin innovatiivisena toi-

mintana kansainvälistyvässä yhteiskunnassa, muut kielikoulutukset sekä eräät taide- ja käsityökurs-

sit.  

 

Eräs lomakekyselyyn vastannut näki vapaan sivistystyön oppilaitoksen innovatiivisuuspyrkimyksen 

negatiivisena siinä mielessä, koska vapaan sivistystyön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Hän 

näki innovatiivisuudella tähdättämän pelkästään taloudelliseen voiton saamiseen. Petäjä-opiston 

toiminnassa erittäin paljon innovatiivisuutta havainneet vastaajat mainitsivat opiston yleisasenteen 

olevan kehittämis- ja uudistamishaluinen. Organisaatiolla oli pitkällä aikavälillä koettu olevan halua 

parantaa palvelujaan. Viimeisimpänä onnistuneena innovaationa mainittiin asiakaspalvelun kehit-

täminen toimistohenkilökunnan toimesta.  

 

Seuraavaksi vastaajat arvioivat sekä kyselytutkimuksessa että ryhmähaastattelussa luovuutta ja in-

novatiivisuutta omassa työssään. Vastaajat pohtivat, mitä luovuus ja innovatiivisuus käytännössä 

tarkoittavat heidän työssään; millaisina tekoina ne ilmenevät ja millaisia asioita ne vaativat toteutu-

akseen. Tuntiopettajien ja päätoimisten työntekijöiden vastauksista erottui selvästi tehtäväsidonnai-

suus. Tuntiopettajien vastaukset liittyvät enemmän opetustuntien pitämiseen joitakin kommentteja 

lukuun ottamatta, kun taas päätoimiset työntekijät pohtivat luovuutta ja innovatiivisuutta useam-

masta näkökulmasta käsin.    

 

Tuntiopettajien kohdejoukon vastaukset muodostivat kolme pääkategoriaa, joihin suurin osa vasta-

uksista oli sijoitettavissa. Luovuutta ja innovatiivisuutta ilmenee oppimisympäristöön, kurssin sisäl-

töön sekä opetusmenetelmiin liittyvässä työskentelyssä. Kaksi vastaajaa mainitsi lisäksi uudet yh-

teistyömuodot ja vuorovaikutuksen muiden opettajien kanssa luovuudeksi omassa työssä. Kolmas-

osa tuntiopettajista mainitsi luovaa työtä olevan oppimisympäristöjen suunnittelun asiakkaitten tar-

peita vastaaviksi ja kiinnostaviksi. Tähän luettiin kuuluvaksi myös vaikuttamisen oppilaitoksessa 

tehtäviin hankintoihin siten, että opiskeluvälineet ovat tarkoituksenmukaiset ja mahdollistavat ta-

voitteiden mukaisten sisältöjen tuottamisen. Eräs opettaja kertoi innovatiivisuuden ilmenneen hänen 

työssään siten, että on ”…tuottanut organisaatiolle uusia ja hyödyllisiä muutoksia esimerkiksi uu-

den opetustilan suunnittelussa ja toteuttamisessa”. 
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Kurssin sisältöihin liittyvänä luovuutena pidettiin ennakkoluulotonta materiaalien (käsityössä ja 

taideaineissa) kokeilemista, kuten uusiomateriaaleja sekä eri työtekniikoiden yhdistelemistä. Inno-

vatiivisena työskentelynä pidettiin sähköisten oppimateriaalien valmistamista ja käyttämistä opetuk-

sessa sekä sellaisten opetusmateriaalien käyttämistä, joissa yhdistyvät ekologisuus ja ekonomisuus.  

Harisalon ja Miettisen (2006, 1010) mukaan luovilla ihmisillä on kyky oivaltaa uusia mahdollisuuk-

sia ja tuottaa luovia tuotteita. Heillä on myös taito havaita ongelmia, mikä on monesti arvokkaam-

paa kuin niiden ratkaiseminen.  

  

Myös muutamat päätoimiset työntekijät mainitsivat ryhmähaastattelussa kurssin sisällön suunnitte-

luun liittyvästä uusiutumisesta: ”Omasta oppiaineesta puhuessa, niin me joudutaan koko ajan kek-

siin uutta. Ne tehtävät ei oo koskaan valmiita. Me joudutaan kotona illalla miettiin, mitä me teh-

dään….”. Keskustelussa ilmeni, että opetussisältöjen luova suunnittelu riippuu myös opettajan per-

soonallisuudesta: ”Toinen on niin laiskan luontoinen, ettei halua nähdä vaivaa – on helpointa men-

nä, mistä rima on matalin -------- meidän työssä me joudutaan koko ajan miettiin, mitä uutta. Mä ite 

oon sellanen, että kyllästyn niin äkkiä niihin, mitä opetan. Että mun on sisäinen pakko jatkuvasti 

uutta keksiä. Vaikka se vaatisikin sitten vaivaa”. Toinen opettaja jatkoi: ”…ja se, että miten itse 

pystyy heittäytymään…se on aika paljon siitä kiinni, kuinka paljon on rohkeutta ja uskaltaa”. 

 

Opetusmetodeihin liittyvänä luovuutena ja innovatiivisuutena tuntiopettajat pitivät halukkuuttaan 

muuttaa omia opetuskäytäntöjä tilanteiden ja opiskelijoiden edun vaatimilla tavoilla. Kaksi mainitsi 

tästä esimerkkinä opettajajohtoisuudesta poispyrkimisen sekä opiskelijoiden kannustamisen itse 

oivaltamiseen, omaan ilmaisuun ja tekemiseen oppituntien aikana.  Erään vastaajan mainitsema 

opetusmenetelmien kehittäminen eteenpäin viittasi innovatiivisuuden olevan jonkinlainen prosessi, 

jossa tarvitaan luovaa suunnittelua.  

 

Opettajan innovatiivisen työotteen nähtiin hyödyttävän työnantajaa myös taloudellisesti, koska 

opiskelijoilta saadun hyvän palautteen ajateltiin vaikuttavan opiston menestymiseen esimerkiksi 

tarjouskilpailussa (maksupalvelukoulutuksiin liittyvissä). Myös päätoimisten työntekijöiden koke-

muksen mukaan opiskelijat antavat parempaa palautetta luovasti opettavan opettajan kursseista kuin 

”koulumaisesti” toteutetuista ja tiukasti opetussuunnitelmaan nojaavista kursseista. Organisaation 

menestyminen, myös taloudellinen, edellyttää tyytyväisiä asiakkaita. Kaikkien organisaatioiden – 
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toimialasta ja omistusmuodosta riippumatta – tavoitteena tulisi olla kykyjensä vahvistaminen uuden 

asiakasarvon luomisessa (Harisalo 2010a, 2). 

 

Päätoimisten työntekijöiden pohdinnat työnsä luovuuteen ja innovatiivisuuteen liittyvässä haastatte-

luosiossa kohdistuivat pääasiassa luovan ja innovatiivisen työskentelynsä edellytyksien erittelyyn. 

Kysyttäessä luovuuden ja innovatiivisuuden ilmenemisestä omassa työssä, vastaajat korostivat luo-

vaa prosessia. Keskustelussa tuli esiin päätoimisten työntekijöiden toiminnan suunnitteluun ja kehit-

tämiseen liittyvä vastuu sekä organisaation laajemmat tavoitteet. Eräs vastaaja ilmaisi innovatiivi-

suuden tarkoituksen työssään näin: ”Että mikä edistäisi opiston tavoitteita ja mikä olisi kuitenkin 

noitten rahoittajien mieleen ja löytyisikö siihen joku yhteistyötaho, jonka kanssa vois miettiä. Niin 

tällainen kehitysaskelien keksiminen on mielestäni mun työssä sitä innovatiivisuutta”. 

 

Puolet haastatteluun osallistuneista kuvasivat työhönsä liittyvää innovatiivisuutta ”saumojen” huo-

maamisella. Tätä edeltää havainnoimisen ja ärsykkeiden vastaanottamisen vaiheet. ”…niitä ärsyk-

keitä tulee, niitä tulee matkan varrella, niitä tulee näyttelyssä ja joka paikassa. Että sä et ehkä sillä 

hetkellä innovoi oikeastaan mitään, mutta sitten tarvitaankin se joutilaisuus, jossa alitajunta tekee 

työtä koko ajan ja sit se putkahtaa hyvänä ratkaisuna tai sitten ainakin jonkinlaisena kehityskelpoi-

sena.” Toinen kuvailee samaa asiaa: ”Siihen (innovatiivisuuteen) tarvitaan tiettyjä asioita, joita me 

voitaisiin tehdä, vaikkei vielä tiedetä välttämättä, millä tavalla ne tekee. Sitten tulee se sauma jos-

sain vaiheessa. Kun se on mietitty valmiiksi, että tämmöisiä asioita pitäisi – tulee se tilaisuus ja 

sitten se tilaisuus toteutetaan”. Asioiden järjestely ajatuksen tasolla sisältää luovuutta (Rajaniemi 

2010, 62) Vastaajien mielestä innovatiivisuus työssä todentuu juuri asioita yhdistelemällä. 

 

Harisalo ja Miettinen (2006, 101-103) kiteyttävät luovan prosessin neljään vaiheeseen viitaten usei-

den tutkijoiden käsityksiin asiasta. Prosessi alkaa tavanomaisesti ongelman ilmaantumisella. Ryh-

mähaastattelun pohjalta saattaa tehdä johtopäätöksen, että tiedossa olevat organisaation toimintata-

voitteet aiheuttavat työntekijöille toisinaan ajatuksellisia ongelmia esimerkiksi tavoitteen konkreet-

tisesta toteutustavasta. Tämän pohjalta näyttää siltä, että organisaation – toisin sanoen johdon – tu-

lee antaakin älyllisiä ja strategisia haasteita työyhteisölle, jotta luova prosessi voisi alkaa.   

 

Prosessin toinen vaihe on tiedostamaton harkinta, jota puolet haastatteluun osallistujista kuvaili. 

Myös tietoista harkintaa tarvitaan ratkaisun etsimisessä, kuten eräs tuntiopettaja asiaa kuvasi: ”Jos-

kus luovuus voi olla jopa raakaa työtä etsiessäni ratkaisua”. Kolmannessa vaiheessa tulee oivallus, 
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jota haastateltavat nimittivät ”saumaksi”. Oivallus on arvaamaton ja ajankohdaltaan ennakoimaton. 

Prosessin viimeinen vaihe on todentaminen, jonka perusteella idean jatkokehitys ja toimeenpano 

ratkeavat. Innovaatioprosessiin kuuluu idean keksimisen jälkeen sen täytäntöönpano (Rajaniemi 

2010, 57).  

 

5.3.2 Innovatiivisuuden vahvistaminen työyhteisössä 

Päätoimiset työntekijät kokivat luovuutensa ja innovatiivisuutensa lisääntyvän kolmen tekijän avul-

la: vuorovaikutuksen, lukuvuosirytmin ja tulevaisuuteen katsovan johtamisen. Myös tuntiopettajilta 

kysyttiin oman työn onnistumista auttavia tekijöitä sekä luovan ja innovatiivisen ajattelun edistämi-

sen keinoja organisaatiossa. Tulokset esitetään siten, että ensin käsitellään innovatiivisuuden vah-

vistamiseen liittyvät keinot päätoimisten työntekijöiden esittäminä. Tuntiopettajien vastauksista 

löytyi yksi sama luokka, joka käsitellään edellä mainitussa yhteydessä. Tämän jälkeen käydään lä-

vitse tuntiopettajien vastauksista luokitellut muut tekijät. 

   

 

Vuorovaikutus 

Vuorovaikutus on haastattelun ja kyselytutkimuksen perusteella keskeinen, ellei jopa tärkein työyh-

teisön jäsenen luovuutta ja innovatiivisuutta edistävä tekijä. Haastattelussa se sai suurimman paino-

arvon kommenttien ja mielipiteiden määrällä sekä niiden painokkuudella mitattuna. Tuntiopettajien 

työssä vuorovaikutus kollegojen kanssa oli myös yksi työn onnistumiseen vaikuttava tekijä. Se kuu-

lui lisäksi tämän vastaajajoukon mainitsemana kolmen tärkeimmän keinon joukkoon, millä organi-

saatio voi edistää työntekijöidensä luovaa ajattelua ja innovatiivisuutta. Tästä voidaan päätellä, että 

hajallaan, useilla paikkakunnilla toimivan organisaation työntekijöille jatkuva tai riittävä keskinäi-

nen vuorovaikutus ei ole itsestäänselvyys ja sen merkitys tunnistetaan.  

 

Erään haastateltavan painokkaasta puheenvuorosta on pääteltävissä epämuodollisen vuorovaikutuk-

sen tärkeys: ”Ja sitten se (innovatiivisuus)edellyttää myös yhdessäoloa. Aina, kun saadaan millä 

verukkeella tahansa porukka kasaan, niin aina tulee hyviä ideoita silloin”. Työyhteisön sisäisen 

kanssakäymisen merkityksestä organisaation toiminnan suunnittelussa ja strategian luomisessa ker-

too myös seuraava toteamus: ”Työyhteisön kannalta mietin tuota...on hirvittävän tärkeää, että me 

istutaan strategiapäivässä ja seminaarissa miettimässä meidän strategiaa”.  
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Useiden tutkijoiden (esim. Länsisalmi 2004, 13-15; Bohm & Peat 1992, 80-83; Rajaniemi 2010, 

149-158)  mukaan kommunikaatiolla ja innovatiivisuudella on selvä yhteys. Länsisalmi jakaa 

kommunikaation ulkoiseen ja yhteisön sisäiseen, joilla molemmilla on tärkeä rooli tuoteinnovaati-

oiden luomisessa, mutta myös hallinnollisissa uudistuksissa. Kommunikaation ja innovaatioiden 

välisten yhteyksien tutkimisessa on tosin joitakin rajoitteita ja haasteita. Ensimmäinen on se, että 

ulkoisen ja sisäisen kommunikaation fokusta harvoin julkaistaan. Toiseksi, on muitakin yhteyteen 

vaikuttavia seikkoja, joita ei tavallisesti kontrolloida. Tällaisia ovat organisaation ja henkilöstön 

ominaisuudet, kuten esimerkiksi organisaation koko, työntekijöiden ikärakenne, ammatillisen kou-

lutuksen taso, teknologian toimintojen monimutkaisuus ja hallinnollinen intensiteetti.  

 

Ryhmähaastattelun vuorovaikutusta käsittelevässä osassa ilmeni selvästi edellä mainittu kommuni-

kaation ja vuorovaikutuksen kaksijakoisuus. Sisäinen vuorovaikutus nähtiin tärkeänä, mutta vähin-

tään yhtä merkityksellisenä pidettiin mahdollisuuksia ulkoisiin yhteyksiin eli kanssakäymistä orga-

nisaation ulkopuolisten tahojen kanssa. Haastattelutilanteessa tuli konkreettisesti esiin sisäisen vuo-

rovaikutuksen auttava voima myös luovuutta vaativien ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Perus-

telleessaan raportissaan luovuuden teknologian hyödyntämistä hallinnollisissa ja tuotannollisissa 

prosesseissa Harisalo (2010a, 2) toteaa ihmisten kohtaavan työssään yhä enemmän uusia mahdolli-

suuksia ja ongelmia, jotka heidän on itse ratkaistava. Ihmisten vuorovaikutusta tulee tämän vuoksi 

edistää, koska sen avulla ihmiset haastavat ja provosoivat toistensa ajatuksia ja tuottavat vaihtoehto-

ja tehokkaammin kuin yksin miettien.  

 

Kohdeorganisaatiossa oli haastatteluaineiston keruuta edeltävinä kuukausina ollut opetustiloihin 

liittyviä ongelmia. Työyhteisö oli joutunut kokemaan useita muuttoja paikasta toiseen ja tilanne 

tuntui eräiltä osin vain jatkuvan. Eräs keskusteluun osallistuja ehdotti ratkaisuksi paikasta toiseen 

siirtyvää, liikkuvaa tilaa. Tästä tavanomaisesta poikkeavasta ideasta alkoi ryhmässä vilkas vuoro-

vaikutus, joka on havainnollistettuna seuraavassa kuviossa (kuvio 9). Lyhyessä ajassa ryhmä kehitti 

15 ajatusta, jotka liittyivät liikkuvan toimitilan hankintaan, olemukseen, tarkoitukseen ja käyttöta-

paan. Tällaisen ideariihen seuraava vaihe olisi ajatusten jatkojalostaminen ja lopulta hyväksi osoit-

tautuvan toimintatavan toimeenpano. 
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KUVIO 9 Ryhmähaastattelussa syntynyt avoimen ongelman vuorovaikutteinen käsittelyprosessi 
sekä ratkaisumahdollisuudet ja -ideat  
 
 

     

                    

                       

          

      

     

                           

      

               

     

   ”…tai kirjastoauto. 
  Yhdessä kunnassa 
jäi kirjastoauto 

  käyttämättä.”    (1.) 

   ”Senhän vois varmaan 
sieltä ostaa.”                 (2.) 

   ”Siellä vois olla 
pieni työskentelyti-
lakin.”               (3.) 

   ”Käsityö- 
  bussi olis 
  hyvä!”  (4.) 

   ”...tai taidebus-
si”    (5.) 

  ”Se vois olla mikä 
milloinkin.”  (6.) 

   ”Opintoseteleitten 
  jakelubussi!”   (7.) 

   ”Kerran kuussa 
bussi ajaa tänne, 
seuraavassa  

  kuussa tonne.” 
(8.) 

   ”Se vois käydä 
naapurikunnissakin.” 

                        (9.) 

  ”Sehän olis semmoinen nettinysse… 
 voisin tarjota atk-opetusta minne 
 päin Suomea tahansa.”     (10.) 

  ”Pienet pöydät 
vaan sinne.” (11.) 

  ”…ja henkilöstö-
koulutuksia.”  (12.) 

  ” …ja henkilöstökoulutuksiin 
  lisättäisiin C-kortti! ”  (13.) 

   ”Voisi harjoitella 
  samalla vähän  
  ajamistakin.” (14.) 

   ”…ja jos jollakin paikkakunnalla on hankaluutta saada 
miellyttävää (opetus)tilaa, niin bussinhan saa vaikka  

  ----- kirjaston pihaan – keskelle kaupunkia.” (15.)
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Ulkoinen vuorovaikutus esimerkiksi toisten kansalaisopistojen kanssa nähtiin tärkeänä ajatuksia ja 

työhön liittyviä mahdollisuuksia avartavana. Ja eihän niitten tarvitse olla uusia ideoita. Riittää, että 

jos on käynyt jossain toisessa opistossa katsomassa ja kuulee sieltä jotain, niin voihan se olla, että 

itse on samassa saumassa vuoden päästä tai puolen vuoden päästä. Sitten on tavallaan semmoisia 

vaihtoehtoja, että siellä tehdäänkin tämä toisella tavalla.” Useat muutkin haastateltavat korostivat 

eri kansalaisopistoihin, koulutuksiin ja tilaisuuksiin pääsyn positiivisia vaikutuksia oman luovuuden 

ja innovatiivisuuden kannalta.  

 

Tuntiopettajien kyselyssä vastaukset olivat samansuuntaisia: vuorovaikutus työyhteisön sisällä 

mahdollistaa oman työn ideoinnin ja suunnittelun esimerkiksi opetussisältöjen ja työskentelytapojen 

osalta ja se koetaan hyvänä. Samassa rakennuksessa työskentelevät ovat kanssakäymisissä keske-

nään enemmän kuin ne opettajat, joiden opetustilojen läheisyydessä ei ole muita kollegoja. ”On 

syksyisin ja keväisin järjestettävä (aine)opettajien palaveri, jossa ideoidaan lukukausien tunnit ja 

teemat. Samassa rakennuksessa työskentelevien kanssa tulee usein ideoitua aiheita ja työskentely-

tapoja oppituntien välissä.” Sama tulee esiin toisestakin vastauksesta. ”Läheisempää yhteistyötä 

teen opettajan kanssa, joka opettaa muutaman tunnin viikossa samalla kurssilla. Muu tapaaminen 

on satunnaista”. Saman oppiaineen opettaminen lisää myös kanssakäymistä. ”(Olen tekemisissä) 

pääasiassa omaan aineryhmään kuuluvien opettajien kanssa lähes jatkuvasti. Pohditaan opetusta, 

uusia ideoita ja laitehankintoja. Tarvittaessa on yhteydenpitoa myös muiden opettajien kanssa eri-

laisissa pikkuongelmissa.” Myös onnistunut ja sujuva vuorovaikutus toimistoissa koettiin työn on-

nistumista auttavana tekijänä.    

 

Edelliset tuntiopettajien vastaukset eivät ole yllätyksellisiä: vuorovaikutuksen määrä riippuu luon-

nollisesti opetuspaikasta eli opettajan fyysisestä sijainnista kollegoihin nähden ja oppiaineesta. Vas-

tauksista on kuitenkin tehtävä kaksi johtopäätöstä: työyhteisön innovatiivisuuden lisäämisessä on 

kiinnitettävä huomio 1) työpisteiden läheisyyteen ja henkilöiden sijoittamiseen mahdollisimman 

lähelle toisiaan, samaan rakennukseen ja 2) sekä samaa että eri oppiaineita opettavien opettajien 

kohtaamismahdollisuuksien lisäämiseen. Ulkoinen vuorovaikutus toteutuu myös tuntiopettajien 

kohdalla, koska kahdeksasta vastaajasta kuusi mainitsi pitävänsä yhteyttä kollegoihin muissa oppi-

laitoksissa. Tämä toteutuu nähtävästi työajan ulkopuolella. Yksi kyselylomakkeeseen vastanneista 

toivoi enemmän myös yhteisiä koulutuksia.  
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Lukuvuosirytmi 

Luovuuden ja innovatiivisuuden ilmenemiseen päätoimisten työntekijöiden työssä vaikutti ”luku-

vuosirytmiksi” nimetty tekijä. Lukuvuosirytmillä tarkoitetaan tässä kansalaisopiston vuotuista ope-

tuksen suunnittelun, sen toteuttamisen sekä loma-aikojen välistä vaihtelua. Petäjä-opiston opetus-

kausi lukuvuosi sisältää 26-32 opetusviikkoa ja keskimääräinen loma-aika 10 viikkoa. Opetuksen 

suunnittelu ja kehittäminen tapahtuu opetuskauden ja loma-aikojen välisinä aikoina. Opetuskausi on 

tyypillisesti hyvin tiivis. Silloin päätoimisten työntekijöiden työpäivät venyvät pitkiksi. Suunnitte-

lukautena työpäivien pituus tasoittuu ja esimerkiksi ilta-aikaan sijoittuvaa työtä ei ole. Eräs haasta-

teltava kuvaa työrytmin tiivistymistä osuvasti: 

 

…mä oon nyt ollut jo aika pitkään, niin muistan fuusiota edellisestä ajasta sen, että 

vuosisykli on muuttunut sillä tavalla, että lukukausien ulkopuolella ei ollut toimenpi-

teitä ja sitten lukukausien aikana se vähän niin kuin rauhoittui siihen opetukseen, mut-

ta nyt ei ole enää sammoista ongelmaa, että rauhoittuisi. Kun nyt tässä on tehtävien 

jatkuvaa virtaa – jatkuvia hommia tulee, niin nythän tässä on aina, siis koko ajan, jo-

takin tekeillä. Niin kuin esimerkiksi tämä tilaremontti. Niin tämähän on jatkunut 

hemmetti vieköön kuukausi, puolitoista jo täällä. Tässä…mitenkä sen nyt sanoisi: teh-

tävät eivät ole enää, että lukukausi päällä ja ei ole lukukausi päällä. 

 

Toinen kuvailee lukuvuosirytmiä ja sen tunnelmaa myös samaan tapaan: ”…kun tämä on niin lyhyt 

tämä lukukausi. Kauheasti tapahtuu ja jatkuvasti joku on lomalla. Kun opettajat on kesälomalla, 

niin sitten on heti syysloma, muutama viikko siinä huhdotaan kauhealla hädällä kauheasti asioita. 

Mun mielestä se tuntuu aivan hullun touhulta”.  

 

Ryhmähaastattelussa tuli esiin, että osa haastateltavista koki tiiviin opetuskauden haittaavan ja estä-

vän luovaa työskentelyään. Ilmeni myös päinvastainen kokemus: ”Mä näen sen kyllä positiivisena 

siinä mielessä, että kun me tehdään koko ajan, ja koko ajan tapahtuu tässä ympärillä, niin silloin 

sieltä havaitaan. Mä ainakin itse havaitsen joitain asioita, joita voisi lähteä tekemään tai tulee hy-

viä ajatuksia, kun toiminnasta näkee sen. Se jää sinne mietittäväksi”.   

 

Toisessa vastauksessa korostuu kiireisen opetuskauden ja loma-ajan välinen toivottu vaihtelu: 

”…mä luovana ihmisenä olen sellainen, että mitä enemmän mun ympärilläni tapahtuu, ja teen 
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omalla persoonallani työtä, kun annan oppitunnilla itsestäni sitä omaa luovuutta, niin sillä hetkellä 

mun menee takki niin tyhjäksi. Että mä tarvitsen esimerkiksi syysloman, jossa mä olen poissa töistä 

ja lomalla”. Joutilaisuus ja työstä irrottautuminen innovatiivisuuden edistäjänä tuli esiin useassa 

puheenvuorossa haastattelun aikana. ”Innovatiivisuus vaatii tiettyä laiskuutta, joutilaisuutta ja le-

poa. On sitä ajatuksen virtaa, se saa mennä vaan. Sä et ajattele sillä hetkellä koti- etkä työasioita, 

vaan sun mieli on niin kuin tyhjä”. Myös kyselyyn vastannut tuntiopettaja koki samoin: ”Olen myös 

huomannut, että luovuus vaatii aikaa ja mahdollisuuden sekä positiivisen mielialan”.  

 

Haastateltavien vastauksista on pääteltävissä, että lukuvuosirytmi vaikuttaa luovuuteen ja innovatii-

visuuteen sekä edistävästi että heikentävästi.  Tämä selittyy ihmisen yksilöllisillä ominaisuuksilla ja 

persoonallisuudella, joiden vuoksi kynnys stressaantua ja tuntea kiireisyyttä on erilainen. Toisille 

innovatiivisuuden edellytys on selkeä loma-aika ja mahdollisuus irrottautua työstä kiireisen työkau-

den vastapainoksi ja toisten ajattelua taas inspiroi tiivis työkausi. 

 

Loma-aikojen tarpeellisuuden lisäksi pohdittiin, millä keinoilla työyhteisön vuorovaikutukseen pe-

rustuva luova ja innovatiivinen työskentely olisi mahdollista myös tiiviin opetuskauden aikana. 

Useat haastateltavat kokivat, että epämuodolliset kokoukset, lyhyet asialistat ja normaalin työajan 

ulkopuolelle sijoittuvat vapaamuotoiset kokoontumiset edistävät luovaa ajattelua ja mielikuvista. 

Normaalit työpaikalla järjestettävät henkilöstökokoukset koettiin tilanteiksi, jotka opetuskauden 

tavoin ovat tiiviitä ja sisältävät paljon asioita. Niistä puuttuu luovaan ajatteluun tarvittava väljyys.  

 

Eräs keskusteluun osallistuja kuvasi luovaa ajattelua ruokkivaa kokoustyyliä haastattelutilanteessa 

näin: ” esimerkiksi tämä kokous: tämä on vapaamuotoinen ja täällä on herkkuja ja heitetään tässä 

ideoita, niin kuin nämä bussit ja kaikki jutut.  Tämähän on hirveen hyvä! Ollaan ihan niin kuin täs-

sä vaan ideoimassa…”.   Kysyttäessä organisaation tavoitteellisesta ja strategiaan perustuvasta in-

novaatiotyöskentelystä yksi vastaajista katsoi innovatiivisen ajattelun estyvän siten kokonaan. Var-

sinkin innovaatioiden mahdollisen mittaamisen hän koki vastenmielisenä. Antola ja Pohjola (2006, 

154) pitävät innovaatioiden mittaamista organisaatiossa strategisena valintana ja viestinä sisäisille ja 

ulkoisille sidosryhmille innovatiivisuuden tärkeydestä ja sen johtamisen tavoitteellisuudesta. Uudis-

tumista mitattaessa on huomattava, että siinä myös johto asettuu alttiiksi onnistumisensa arvottami-

selle.  
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Tulevaisuuteen katsova johtaminen ja kannustaminen 

Tutkimusaineiston perusteella havaitaan, että esimiehen organisaation tulevaisuuteen liittyvällä stra-

tegisella suunnittelulla sekä kannustavalla käyttäytymisellä henkilöstöä kohtaan on merkitystä pää-

toimisen henkilöstön työssä onnistumiselle. Kolme haastateltavaa piti esimiehen kannustavana käyt-

täytymisenä positiivisen – tarvittaessa myös negatiivisen - palautteen antamista ja tukemista esi-

merkiksi koulutuksiin pääsemisessä. Eräs keskusteluun osallistuja kuvasi palautteen ja huomion 

saamisen merkitystä näin: 

 

Sitä on luullut tähän asti, että sitä vaan työ palkitsee – se on niin mielenkiintoista työ-

tä. Kyllä se vaan on kiva kuulla jotain palautetta ja positiivista siitä työstä.…jos mulle 

osoitetaan johdolta huomiota, niin mä pistän niin hyvää tulosta, että ei ole tosikaan. 

Että loppujen lopuksi mä oon luullut, että mä oon niin vahva, että en mä tarvi mitään: 

että työ palkitsee itse itsensä. Mutta kyllä se vaan on niin, että kyllä kaipaa, että johto 

huomioi – mitä kuuluu ja miten teillä menee. Niin sitä sitten yrittää parastansa.   

      

Esimiehen aktiivisuus koulutusinformaation jakamisessa koettiin positiivisena ja ideatuotantoa edis-

tävänä. ”Mun mielestä on hieno saada sulta (rehtorilta) joskus sähköpostia, että sä huomaat, että 

jossain on joku kurssi. Semmoinen on aina tervetullut… että sitten voi niistä valikoida. Mutta mun 

mielestä se on kiva, kun tulee semmoisia sähköposteja: siellä on se kurssi ja siellä on se kurssi.” 

Sama kokemus vahvistuu seuraavassa kommentissa: ”Se onkin ihan hyvä, mäkin toivon sitä. Kyllä 

sulta (rehtorilta) tuleekin aina joku tällainen. Se kouluttaminen on meidän mahdollisuus mennä 

eteenpäin ja hankkia uusia ideoita, juuri näitä viitteitä. Niitä tietysti itsekin yrittää haalia, mutta on 

sitten kiva, kun tulee kohdalle, niin välitetään myös eteenpäin”.   

 

Viisi seitsemästä päätoimisesta työntekijästä piti tärkeänä, että johto seuraa organisaation toiminta-

kenttää samoin kuin koko toimialaakin. Johtaja asemoidaan tyypillisesti organisaation ja sitä ympä-

röivän maailman välimaastoon. Yksi johtajan tehtävistä on luodata organisaation toimintaympäris-

töä ja sidosryhmiä. Harisalo ja Miettinen (2006, 141) lainaavat Sengen (1994b, 7-11) tyypittelyä 

johtajan rooleista, joista yksi muotoilija/suunnittelija. Tällä tarkoitetaan muun muassa tulevaisuutta 

koskevan aineiston keräämistä ja vaihtoehtojen tunnistamista. Näiden tärkeys ilmeni seuraavasta 

kommentista: ”Ja sitten tuoda sitä tietoa, mitä jossakin Kol:ssa (Kanslaisopistojen Liitossa) on – 

mikä on se yksi elin siellä – jossa on näköala jokaiseen Suomen kansalaisopistoon ja minkämoisia 

signaaleja sieltä tulee tulevaisuudessa”. Kaksi haastateltavaa nosti esiin sidosryhmien ennakkoluu-
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lottoman tunnistamisen, jolla on yhteys organisaation eri toimintasektoreihin ja niistä vastaaviin 

työntekijöihin:  

 

Ihan semmoinenkin asia, että hei – tuonne on perustettu tuommoinen yhteisö tai laitos, 

että siinä olisi hyvä paikka… (oppiaineelle), että otanpa…(henkilöön) yhteyttä. Että 

tehdäänpäs sinne semmoinen. Mun mielestä sekin on jo innovatiivisuutta. Että näkee 

silmät auki, mitä kaupungissa ja lähikunnissa tapahtuu. Että kun on tuolla ja liikkuu 

ja kuulee kaikkia, että olisiko siinä saumaa jollekin meidän osastolle – toimintaan. 

 

”Jos ajatellaan, mitä opisto on viiden, kymmenen vuoden päästä, niin kyllä sen (johtajan) pitäisi jo 

olla terävänä ja haistella tuolla maailmalla, että olisiko tuossa meidän yksi kumppani lisää vai voi-

siko tuo kumppani meidät haukata…” 

      

Ilmapiiri 

Puolet tuntiopettajien kyselyyn vastanneista mainitsi, että Petäjä-opiston työilmapiiri auttaa työn 

onnistumisessa. Opettajien ja muun henkilöstön suhtautuminen toisiinsa koettiin olevan erittäin 

hyvää ja ilmapiirin kannustavaa. Joistakin päätoimisten työntekijöiden puheenvuoroista ilmeni 

myös positiivisen ilmapiirin kokemus: ”…meillä on kuitenkin aika hyvä tämmöinen ryhmä saman-

henkisiä ihmisiä. Kaikki yrittää puhaltaa yhteen hiileen”. Eräs vastaaja viittasi myös kollegojen 

väliseen luottamukseen, joka edistää hyvää ilmapiiriä: ”Ei meillä työtovereita kohtaan ole epäluot-

tamusta”. Organisaation ilmapiiritutkimuksissa on todettu, että ilmapiirin sanotaan olevan ”hyvä” 

silloin, kun työntekijät ovat omaksuneet vallitsevan kulttuurin arvot. Ilmapiiri ilmaisee sen, vastaa-

ko organisaatiossa työskenteleminen ihmisten odotuksia. Kulttuuri taas liittyy näiden odotusten 

luonteeseen. (Davis 1985, 95-96.) 

 

Yksi kyselyyn vastanneista korosti, että organisaatiossa ”on työskentelyvapautta - omia ideoita on 

vapaus toteuttaa”. Viisi kahdeksasta opettajasta vastasi, että vastuuopettaja suhtautuu uusiin kehit-

tämisehdotuksiin ja ideoihin oikein hyvin.  Kolme ei osannut sanoa. Kolmen tuntiopettajan ja yhden 

päätoimisen työntekijän mielestä myös rehtorin kanssa yhteistyö sujuu hyvin. Tämä suhtautuu myö-

tämielisesti esitettyihin uusiin ideoihin ja häntä on helppo lähestyä. Tutkijan aseman vuoksi rehto-

riin liittyviin kommentteihin tulee suhtautua varauksellisesti. Ne on saatettu ilmaista kohteliaisuu-

den vuoksi.  
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Oman työn hallinta 

Tuntiopettajien kohdejoukossa oman työn hallinta nähtiin oleellisena työn onnistumiseen vaikutta-

vana tekijänä. Kahta lukuun ottamatta kaikki vastaukset sisälsivät luonnehdintoja opettamistyön 

ammatillisista kvalifikaatioista. Esimerkiksi hyvä tuntisuunnittelu, sitoutuneisuus, oma asiantunte-

mus ja tunnollisuus sekä kyky aikatauluttaa työtehtäviä helpottavat työtä. Neljännes vastaajista toi 

esiin positiivisen opiskelijapalautteen saamisen, joka myös kuvaa työn onnistumista.  

 

Kysyttäessä kolmea tärkeintä keinoa, millä organisaatio voisi tukea henkilöstönsä luovaa ajattelua 

ja ideatuotantoa, päällimmäiseksi nousi yhteisen toiminnan järjestäminen, johon toivottiin kuuluvan 

muun muassa koulutuksia ja opintoretkiä. Toiseksi tärkeimpänä pidettiin oppiainepalaverien järjes-

tämistä yhteisen ideoinnin ja työn suunnittelun vuoksi. Kolmanneksi tärkeimpänä tuntiopettajat 

pitivät opettajan kannustamista ja tukemista omassa työssään. Tähän liittyi esitettyjen ideoiden jat-

kokäsittely ja -työstäminen yhdessä opettajan kanssa tai erikseen johdon toimesta.  Kaikki kolme 

tukikeinoa vahvistavat tavalla ja toisella henkilön työn hallintaa luoden samalla mahdollisuuksia 

luovalle ja innovatiiviselle ajattelulle. 

 

Työntekijän kannustamisella ja siihen liittyvällä aloitetoiminnalla on innovaatioita edistävä vaiku-

tus. Yritysmaailmassa käytetään laajasti aloitetoimintaa toiminnan kehittämiseksi ja innovaatioiden 

etsimiseksi ja esiin houkuttelemiseksi. Antola ja Pohjola (2006, 69-74) tekivät innovatiivisuuden 

johtamiseen perehtyessään ja UPM:n aloitejärjestelmään tutustuessaan seuraavia johtopäätöksiä: 

 Aloitejärjestelmä on työntekijöille suunnattu uudistusehdotusten pääasiallinen kanava. 

 Aloitepalkkioita käytettäessä oleellisempaa on tunne palkitsemisen oikeudenmukaisuudesta 

kuin palkkion suuruus. 

 Aloitteet tulisi käsitellä asiallisesti ja nopeasti – tämä viestii siitä, että aloitteen tekijää hänen 

työpanostaan arvostetaan. 

 Keksitty muualla – puhetta kannattaa välttää. 

 

UPM:n tapauksessa havaittiin myös, että ainakin 40 % työntekijöiden aloitekelpoisista oivalluksista 

jäi kirjaamatta. Kirjoittajat toteavat: ”Arjen oivalluksiin liittyvää rahan arvoista tietoa ja taitoa jää 

selvästi hyödyntämättä jo yhden tehtaan sisällä. Mikä mahtaa olla kerrannaisvaikutus koko talon 

tai toimialan tasolla?”  
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Työympäristö 

Kolme vastaajaa kahdeksasta mainitsivat työympäristön toimivuuden ja mukavuuden olevan tärkeä 

työn onnistumiseen vaikuttava tekijä. Työympäristöön luettiin kuuluvaksi opetustilan lisäksi myös 

riittävät opetusvälineet ja muukin opettamisessa tarvittava resurssi, jota sanottiin olevan riittävästi. 

Organisaatiokulttuurin tutkimuksen piirissä organisaation fyysisyyden merkitys on tunnustettu, 

mutta sitä on tutkittu vähän (Paalumäki 2004, 22). Yrityskulttuurin fyysisiä artefakteja tutkinut Paa-

lumäki viittaa Gagliardiin (1990), jonka mukaan yhteiskuntatieteilijät ajattelevat ihmisen käyttäy-

tymisen olevan kulttuurin tärkein empiirinen ilmenemismuoto. Materiaalisen kulttuurin tuntemus ei 

ole ollut ensisijainen kiinnostuksen kohde.  

 

Luovuustutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että turvallinen ja tunnelmaltaan positiivinen työ-

ympäristö edistää työntekijän luovuutta. Sama vaikutus on fyysisellä läheisyydellä ja työssä olevilla 

vuorovaikutusmahdollisuuksilla. Työpaikoilla tarvitaan arkipäiväisen kohtaamisen tiloja kuin myös 

yksinäisyyteen vetäytymisen mahdollisuutta. (Paalumäki, 2010; Antola & Pohjola 2006, 98-100.) 

Työyhteisöjen muutostilanteessa työtilojen määräytymisellä on suuri merkitys. Tällöin henkilöstön 

ääntä tulisi kuulla ja ottaa heidät tilasuunnitteluun mukaan alusta alkaen (Paalumäki, 2010). Antolan 

ja Pohjolan (2006, 105) mukaan nykyajan toimitilasuunnittelu lähtee ihmisistä, ei seinistä tai tekno-

logiasta. He esittävät lisäksi, että organisaatiorajat ylittävässä luovassa suunnittelussa kohtaamis-

paikan tulisi olla puolueettomalla, ei – kenenkään maalla.    

 

5.3.3 Työyhteisön innovatiivisuutta rajoittavat tekijät 

Tutkimuksessa tuli esiin useita työyhteisön innovatiivisuutta rajoittavia tekijöitä. Kolme tuntiopetta-

jien kohdejoukkoon kuuluvaa vastasi kuitenkin, etteivät koe minkäänlaisia esteitä työnsä onnistumi-

selle tällä hetkellä. Tutkimusaineistosta havaitut rajoittavat tekijät luokiteltiin väliotsikoiden tavoin.  

 

Kiire 

Merkittävin innovatiivisuuden rajoitin tai estäjä koko tutkimuksen kohdejoukolle oli työssä koettu 

kiire, aikapula. Eräs haastateltava pohtii innovatiivisuutta työssään: ”Ainakin se edellyttää pientä 

katkoa tästä tuntien pitämis-suunnittelusta, tästä tämmöisestä rutiinista. Että ei voi ajatella, että 

innovoi tässä puoli tuntia ja menee sitten pitämään tunteja. Näin se ei toimi”. Neljännes tuntiopet-

tajista koki samoin, että ajan puute estää heitä tapaamasta muita opettajia, joka taas estää luovaa 

suunnittelua. Tähän liittyi myös koordinaatio-ongelma: työajat ja -paikat muiden kanssa eivät sovi 

yhteen, jotta voitaisiin tavata.   
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Ryhmähaastattelussa tuli esiin, että mikäli uusia ideoita syntyykin, niiden toteutus estyy tai viiväs-

tyy aikapulan vuoksi:  

 

Ehkä suurin ideoita tyssäävä asia on se, että tämä pitäisi sitten jonkun toteuttaa ja 

yleensä aika nopeasti. Yleensä kaikilla on aika lailla työt täynnä. Jotkut ideat ovat sel-

laisia, että niiden toteuttaminen vaatii hirvittävän ison vaivan – kypsyttelyä ja teknisen 

toteuttamisen. Niin se vaatii tosiaankin aikaa. Voi olla, että jotkut ideat on jäänyt to-

teutumatta sen takia, ettei ole ollut mahdollisuutta ja reserviä tehdä sitä.  

 

Pääsääntöisesti vastauksista tuli esiin, että kansalaisopiston kiireinen työ- ja lukuvuosirytmi sekä 

rutiinit estävät luovaa ajattelua ja siten myös innovatiivisuutta. Tieteelliset tutkimukset todistavat 

kiireen vaikutuksista samaa.  

 

Bergman (2001, 16) nostaa esiin luovuudessa tarvittavan ajattelun ja sitä haittaavan kiireen. Hän 

toteaa, että aikataulu- ja onnistumispaine sekä rutiiniratkaisut eivät houkuttele uusia ajatuksia esiin. 

Työpaikan kohina tukkii ihmisen ajatteluvirran. Bergman toteaakin, että ”kiireisen silmät ovat aja-

tuksille sokeat”. Länsisalmen (2004, 15-17) mukaan yksilön kokema stressi vaikuttaa heikentävästi 

innovointikykyyn estäen oppimista ja vähentäen ihmisen psykososiaalisia resursseja. Sillä on myös 

negatiivisia vaikutuksia organisaation käyttäytymiseen. Stressistä voi tulla kollektiivinen, organi-

saatiokulttuuriin liittyvä piirre, jos yhteisön jäsenet alkavat kokea tietyt tapahtumat stressaavana 

(vrt. myös Järvinen 2004, 85-86). Kollektiivinen stressi on siten kulttuurinen artefakti. Länsisalmen 

tutkimuksen mukaan kollektiivista stressiä kokeva organisaatio kehittää tavallisesti selviytymiskei-

noja, joiden avulla yritetään poistaa stressiä, lieventää negatiivisia tunteita tai muuttaa tilanteen tul-

kintaa.  

 

Kaksi haastateltavaa kytki aikapulan ja taloudellisten resurssien riittämättömyyden yhteen. Organi-

saation omistajan linjaukset kehittämistoiminnan rahoittamisesta koettiin estävän työyhteisön inno-

vatiivisuutta:  

 

Aikakin on rahaa. Kyllä. Että jos sä tunnin käytät aikaa, niin se vaatii sitä palkkaakin. 

Kuntayhtymässä on se periaate, että rahaa ei laiteta kehittämistoimintaan eikä inno-

vointiin yhtään euroa. Sehän on periaatepäätös. Elikkä jos innovoin-
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tia/kehittämistoimintaa lähdetään tekemään, niin se raha täytyy jostain ulkopuolelta 

saada ja siinä ei saa olla kuntayhtymän rahaa ollenkaan. ----- Jos meillä olisi mah-

dollisuus käyttää rahaa johonkin kehittämiseen, innovointiin, niin silloinhan pystyisi 

huomattavasti nopeammin toteuttamaan sen, minkä olisi haluttu. Että ei tarvittaisi mi-

tään ulkopuolista rahoituspäätöstä siihen. Kun sitä joutuu vähintään puoli vuotta tai 

vuoden odottamaan.  

 

Yhteensä kolme haastateltavaa oli sitä mieltä, että innovointitoiminta ansaitsisi oman budjettinsa. 

Koska sitä ei ole erikseen osoitettu, innovaatioiden kehittely ja toteuttaminen hidastuvat vastaajien 

mielestä. Rajaniemen tutkimus (2010, 136-138) tuo myös esiin ylimääräisten resurssien puutteen 

innovatiivisuuden estäjänä. Luovuus ja innovaatiot tarvitsevat aikaa ja niin sanottuja ”löysiä” re-

sursseja, jotta ne voisivat syntyä. On innovaatioita, joiden aiheuttama muutos resurssien allokoinnin 

kannalta on suuri. Jos ylimääräistä energiaa, kuten Rajaniemi resurssia nimittää, ei ole tällöin saata-

vissa, muutoksen toteuttaminen estyy. Resurssilla tarkoitetaan myös henkilöstöresurssia, johon 

eräskin tämän tutkimuksen haastateltava viittasi. 

 

Kaksi haastateltavista näki innovatiivisuuden toteutuvan organisaation tavallisen toiminnan yhtey-

dessä.  Innovatiivisuus nähtiin olemassa olevien resurssien käyttämisenä toisin. ”Ei siihen tarvita 

mitään semmoisia rahoja, että miten sitä nyt suunnitellaan. Se vaan tehdään! Niin kun kaikki muut-

kin kurssit. ----- opisto on ollut aina nopea käänteissään sillä tavalla, että kun tulee joku asia, joka 

on hyvä ja toivottava, niin sitten se tehdään, eikä siinä sitten niin kauheasti meteliä pidetä.”  

  

Kiireen kautta rahaan kytkeytyvät vastaukset jakaantuvat kahtia. Niissä erottui selvästi, että inno-

vaatioilla tarkoitettiin eri asioita. Tutkijat erottelevat innovaatiotyyppejä monin perustein. Gallouj 

(2002, 13-17) lajittelee niitä radikaalisuutensa perusteella siten, että kaikkein radikaaleimmat inno-

vaatiot tuottavat kokonaan uusia käsitteitä, hahmoja ja muotoja. Innovaatiotoimintaan erillistä ra-

hoitusta kaivanneet vastaajat tarkoittivat mitä ilmeisimmin täysin uuden ja ennen kuulumattoman 

toiminnan kehittämistä ja käynnistämistä. Galloujin mukaan vähemmän radikaaleja innovaatioita 

syntyy erilaisia ominaisuuksia korjaten, yhdistellen ja vakioiden. Esiin nousseen ongelman ratkai-

seminen voi myös olla innovaatio. Vastaajat, joiden mielestä työyhteisön innovatiivisuudessa ei 

välttämättä tarvita lisärahoitusta, ajattelivat innovatiivisuutta ilmeisesti olemassa olevan toiminnan 

paranteluna esimerkiksi Galloujin esittämin keinoin.  
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Tilat 

Haastattelu- sekä kyselyaineistosta tuli esiin, että tilat voivat olla luovuuden edistäjänä sekä estäjänä 

kohdeorganisaatiossa. Silloin, kun tilat mainittiin ongelmien lähteenä, sillä on perustyötä haittaava 

ja siten myös innovatiivisuutta heikentävä vaikutus. Kolmen tuntiopettajan mielestä tilaongelmat 

estävät välillä työn onnistumista esimerkiksi luokan koon ja huonelämpötilan takia. Ryhmähaastat-

telussa tilaongelmat näyttäytyivät laajempana ja koskettivat erityisesti fuusion toista osapuolta. Toi-

sen osapuolen haastateltavat eivät maininneet tilaongelmista. Päinvastoin yhden työntekijän mieles-

tä tilojen suhteen oli menty ”aina parempaan ja parempaan suuntaan”.   

 

Keskusteltaessa fuusion vaikutuksista yksilön kokemukseen uudenlaisesta työyhteisöstä tuli esiin, 

että organisaatiomuutoksen kanssa samaan aikaan ajoittuneet useat toimitilojen vaihtumiset koettiin 

työtä vaikeuttavana ja työyhteisön yhtenäisyyttä heikentävänä.  

 

...kun ei tiedä, missä seuraavalla viikolla istuu. Samahan se sitten - mukavat ihmiset 

istuu vaikka rappusilla, kun me tavataan. Ei sen ole väljä, mutta olisi kiva, jos olisi 

sellainen paikka, joka on jatkuva. Mutta kun on hajasijoitettu sinne tänne. Haaveil-

tiinhan me, että olisi talo, jossa olisi koko toiminta. Se on ollut vaan osittain ja me ol-

laan oltu toisten varpailla…  

 

Havainto vahvistui myös muiden vastaajien kommentein: ”Kyllähän se (kunnan) kohdalla, jos ajat-

telee työympäristöä, niin kyllähän tämä kauhean sekavaa on ollut, kun koko ajan mennään. Aina 

ollaan muuttamassa johonkin”.  ja ”Ainakaan minun mielestä emme ole menneet parempaan suun-

taan (tilojen suhteen). Että sen takia se on kyllä ollut aikamoista hässäkkää.” 

 

Tyypillisesti tiloja tarkastellaan organisaatioissa tuloksentekokyvyn ja tehokkuuden näkökulmasta, 

jolloin mittauksen kohteina ovat muun muassa käyttökustannukset ja käyttöaste. Huomion pysyessä 

vain edellisissä unohtuu, että tila pitää sisällään yhteiset kokemukset, ihmisten välisen vuorovaiku-

tuksen, näkymät, tunnelmat ja mielikuvat. Tila voi olla myös strategisen johtamisen väline, jolloin 

sen ensisijaisena tehtävänä on mahdollistaa kohtaamiset sekä tukea organisaation innovaatiopoten-

tiaalia. Viimeksi mainittu tehtävä pitää sisällään lupauksen tilojen miellyttävästä visuaalisesta il-

meestä ja viihtyisyydestä ergonomisten tekijöiden lisäksi. (Antola & Pohjola 2006, 98-100.)  
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Strategisen tuen puute 

Organisaatio tarvitsee strategista suunnittelua tavoittaakseen visionsa ja missionsa. Strateginen joh-

taminen nähdään tietoisena strategisten päätösten tekemisenä ja keskeisten tavoitteiden valintana 

(Åhman 2004, 62-63; ks. myös Antola & Pohjola 2006, 153). Strategian toteutusvaiheen alkaessa 

on tyypillistä, että suunnitelma tai toimenpiteet eivät ole jäänet henkilöstön mieleen. Näin on var-

sinkin silloin, jos henkilöstö ei ole saanut osallistua strategiseen suunnitteluun. Saattaa myös olla, 

että strategia on liian korulauseinen jääden etäiseksi, eikä siitä ole hahmotettavissa tarinaa, miten 

edetään. (Åhman 2004, 72.) Åhmanin mukaan asiantuntijaorganisaatiot tarvitsevat uudenlaista stra-

tegista ajattelua, koska niissä innovaatiot ovat keskeisessä asemassa. Asiantuntija tekee työtä ja sa-

manaikaisesti analysoi ja kehittää työtään. Näissä organisaatioissa strategia perustuu osaamiseen ja 

ihmisten välisiin suhteisiin. Organisaation innovatiivisuus liittyy siis strategiseen suunnitteluun ja 

toteuttamiseen suuressa määrin. 

 

Tutkimusaineistosta nousi esiin päätoimisten työntekijöiden kokema strategisen tuen tarve. Petäjä-

opiston päätoimiset työntekijät ovat osallistuneet kerran vuodessa sekä Yleissivistävän koulutusyk-

sikön strategiaseminaaripäivään että Petäjä-opiston omaan kehittämis- ja arviointipäivään, jossa on 

tavallisesti tarkistettu opiston strateginen tilanne. Ryhmähaastatteluun osallistuneet pitivät strategi-

sia kokoontumisia hyödyllisinä, mutta puolet vastaajista koki, että strategiaa on hankala toteuttaa 

”yksikseen”.  Tämä tuli esiin seuraavista puheenvuoroista: ”… me tehdään niitä hienoja strategioi-

ta, mutta helposti pääsee unohtumaan matkan varrella, että se niinku sovelletaan siihen sun käy-

tännön työhön. Yleisiä näkökulmia tarkasteltaisiin ja systemaattisesti vietäisiin eteenpäin. Ja tor-

palla kun oltiin, niin mitä sieltä jäi? Kirjattiinko ne johonkin?” ja ”…että nää on niin suuria sfää-

rejä, mistä keskustellaan, mä haluaisin vähän alemman tason – mikä on suoraan konkreettisesti 

siihen työhön, mitä kukin osastollaan tekee. Että mä ajoin niinku sitä takaa.”  

 

Epävarmuus heijastuu myös tästä vastauksesta: ”Siinä on semmoinen hiukan yksinäinen ja epävar-

ma haparoiva olo ja ajattelee, että olis jotain tehtävissä, mutta jotenkaan ei pääse niinku alkuun. 

Tarvii siinä tukea ja tämmöistä ideariiheä”. Yhdellä vastaajalla oli päinvastainen näkemys ja ko-

kemus strategian toteuttamisesta:   

 

Kaikki on kirjattu ylös…kysymyshän on tietysti siitä, että kun ne on kirjattu ylös ja ne 

yhteisesti sovittu. Jos ajatellaan sitä, kun me puhutaan siitä strategiasta, niin kuin 

isomman tason strategiasta, (niin) meidän opettajien tehtävänä on myös lukea se, mitä 



81 

 

me ollaan puhuttu ja sitten siinä omassa työssään pyrkiä keskustelemaan tuntiopetta-

jien kanssa samasta asiasta, että miten tätä voitaisiin ihan käytännön tasolla siellä 

opetuksessa hoitaa. Se on sovittu siellä ja se on tehty. Sehän on sitä normaalia työtä. 

Ei siinä tarvi ajatella, että se on niin kuin ylätason iso asia, vaan että kun se tulee täl-

lä tavalla konkreettisesti siihen työhön, niin siinähän se on.   

 

Strategian toteuttaminen koettiin yhtä henkilöä lukuun ottamatta vaikeana. Kaksi ei kommentoinut 

asiaa ollenkaan, joten heidän mielipiteensä jäi epäselväksi. Strategisen tukemisen keinoiksi vastaa-

jat esittivät sekä keskinäisen vuorovaikutuksen lisäämistä että rehtorin kanssa strategisista asioista 

keskustelua. ”Haluaisinkin oppiaineiden välisten eri osastojen vastuuopettajien, ehkä rehtorinkin, 

tämmöistä keskinäistä vuorovaikutusta, mitä se (strategia) on konkreettisesti tällä tasolla” ja 

”…mitä ollaan torpalla puhuttu, niin en ole katsellut niitä dokumentteja, mitä sieltä on tullut. Jos 

sitä aina nostettais esiin jossain, että alatte nyt miettiä näitä ihan oikeesti”. Ryhmätyöskentelyä ja 

vuorovaikutusta kaivattiin myös tässä:  

 

Useisiin kuntiin työstetään samanlaisia juttuja…ei se olisi hullumpaa, että kun sen 

strategiapäivän tulokset on käsissä joskus maaliskuussa ja kun kaikki vuoden kurssit 

on lyöty yhteen, niin voitaisiin pitää vaikka yksi päivä semmoinen, että pistettäisiin 

niitä numeroita ylös ja katseltaisiin ideoita. Ja voisihan se olla vaikka yhteinen suun-

nittelupäivä maaliskuun alussa. 

 

Rehtorin osuus strategisessa tukemisessa korostui seuraavissa puheenvuoroissa: ”…mä kaipaan itse 

asiassa melkein semmoista, että rehtorin kanssa voisin kahden työstää, kun meillä on kuitenkin eri-

laiset nämä oppiaineet, tarpeet ja nämä. Ja ihan sillain rennosti vaan, mutta tietysti sovittuna aika-

na. Että on rehtori paikalla, mutta sillain rennosti, ettei koko porukan tarvitse olla.” ja ”On kiva 

joskus kuulla sitä, että mihin me ollaan tosiaan menossa ja missä on painopisteet. Niitä nähdäänkin 

kyllä niistä lehdistä, mutta jotenkin vielä selvemmin”.  

 

Rajaniemen (2010, 181-184) tutkimuksessa tuli esiin, että visioiden puute on yksi innovatiivisuuden 

este organisaatioissa. Petäjä-opiston haastatteluaineisto ei paljastanut suoranaista vision puutetta, 

mutta tutkijalle syntyi vaikutelma, että strategian toimeenpanossa on puutteita. Oppilaitoksen toi-

mintaa suunnittelevien ja organisoivien ihmisten mieliin ei ole jäänyt selvästi, mitä strategiset aske-

leet kunkin vastuualueella voisivat olla tai niitä oli vaikea keksiä yksin.    
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Organisaation hierarkia ja johtamisjärjestelmä  

Rajaniemen tutkimuksessa yksi viidestä organisaation innovatiivisuutta estävästä tekijästä on otsi-

koitu hierarkiaksi. Neljä muuta tutkimuksessa paljastunutta tekijää ovat koordinointi, kommunikaa-

tio, valta sekä aineettomaan pääomaan liittyvät esteet. Hierarkkisiin esteisiin lukeutuu seuraavanlai-

sia asioita: työnjako, liiallinen tai epävirallinen sääntely sekä perinteistä kiinni pitäminen. Työnja-

koon liittyviä esteitä havaittiin tutkimuksen perusteella olevan liian pitkälle viety työnjako, organi-

saation joustamattomuus liian monilukuisine johtajineen, raskas hallintokoneisto, josta usein on 

seurauksena byrokratian kasvu (Rajaniemi 2010, 70-72). 

 

Tämän tutkimuksen aineistosta nousi esiin päätoimisten työntekijöiden kokemukset kohdeorgani-

saation ”epäselvästä” rakenteesta ja esimiesten välisestä työnjaosta. Kohdeorganisaatio kuuluu 

Yleissivistävän koulutuksen yksikköön, joka koostuu yhteensä kolmesta oppilaitoksesta. Jokaisella 

oppilaitoksella on oma rehtorinsa yhden toimiessa tilivelvollisena tulosyksikön johtajana koko kou-

lutuskuntayhtymän organisaatiossa. Hän on samalla muiden rehtorien esimies. Tämä rakenne koet-

tiin tutkimusaineiston perusteella epäselvänä. Esimies – alaissuhteita pohdittiin seuraavissa kom-

menteissa: ”No ainakin selkeyttä toivottaisiin, että mitkä asiat ovat milläkin valtuuksilla kenelläkin. 

Voiko olla ihmisellä kaksi esimiestä - ainakaan kahta lähiesimiestä”. ”Niin, ja mikä on juridinen 

esimies? Eikö lähiesimies sitten ole juridinen myös?”  

 

Järvisen (2004, 61) mukaan epäselvyydet ylemmän johdon piirissä kertautuvat yleensä organisaati-

on alemmilla portailla. Osa haastateltavista koki organisaatiorakenteen työtään vaikeuttavana ja 

siten myös innovatiivisuutta estävänä. Kolme haastateltavaa ilmaisi asiaa näin: ”Jos sitä rupeaa 

oikein miettimään, niin … kyllä mun mielestä tämä on tosi hankalaa. Elämä (kunnassa)” ja ”kyllä 

se täällä (työpisteessä) ainakin näkyy – on tosi hankalaa” sekä ”…ja ettei tämä menekään nyt näin. 

Tämä täytyy taas sinne…semmoista moneen kertaan veivaamista”. Työtä haittaaviksi mainittiin 

myös monet hallinnolliset määräykset, joita monikerroksinen organisaatio antaa hierarkian eri por-

tailta käsin. Eräs haastateltava pohti tilannetta seuraavasti: ”Se (työ) voisi olla helppoa ja onnistu-

nutta ja semmoista luovaa…että me ei saada tehdä ihan sitä työtä, mitä me haluttaisiin ja mihinkä 

me pystyttäisiin”.  

 

Antolan ja Pohjolan (2006, 142) mukaan hallintovetoiselle johtamiskulttuurille on tyypillistä kont-

rollimekanismien rakentaminen. Niihin vedotaan yleensä silloin, jos ja kun asiat menevät pieleen. 
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Edelliset kirjoittajat toteavat myös, että ”hyvä johtamisjärjestelmä toimii käyttöliittymien lailla, se 

palvelee parhaiten, kun sitä ei huomaa”. Malik (2002, 198-199) lähtee siitä, että organisaatiossa on 

oltava valvontaa sopiva määrä katastrofien estämiseksi. Ne (katastrofit) voivat joillain toimialoilla 

olla hengenvaarallisia. Valvonta on kuitenkin toteutettava tarkoituksenmukaisesti ja luottamukseen 

perustuen. Organisaatioissa olisi annettava mahdollisimman monille mahdollisuus valvoa itse itse-

ään. Usein myös väitetään, että jos on valvontaa, ei ole liikkumatilaa. On kuitenkin todettu, että 

ihmiset eivät koskaan käytä sitä liikkumatilaa, joka heillä on. (emt. 2006, 199.) Tutkimusaineiston 

perusteella Petäjä-opiston johtamisjärjestelmä ei ole näkymätön ja joistakin kommentoinneista pää-

tellen siinä koettiin olevan kontrollointia, joka häiritsee parhaisiin työsuorituksiin pääsemistä.  

 

Hierarkian ja työnjaon epäselvyys tuli esiin myös organisaation ongelmaratkaisutavoista keskustel-

taessa. Tärkeänä pidettiin sitä, että yksilö voisi osallistua omaa työprosessiaan koskevien ongelmati-

lanteiden ratkaisuun lähiesimiehen ollessa toinen asiaa ratkova taho. Nyt joidenkin vastaajien ko-

kemus oli, että ongelmien ratkaisu oli etääntynyt liian kauaksi organisaation hierarkian perusteella 

työprosessia tuntevista henkilöistä ja ettei työntekijän näkemyksiä omasta työstään kuunnella tai 

uskota. Tämä oli aikaansaanut vastaajissa epäluottamusta ylintä johtoa kohtaan. 

 

Organisaation hierarkkisuudesta ja byrokraattisuudesta kysyttiin myös tuntiopettajien kohdejoukol-

ta.  Kahdeksasta vastaajasta viisi oli melko tai täysin eri mieltä väitteestä, että Petäjä-opisto on hie-

rarkkisempi ja byrokraattisempi opettajan kannalta kuin mitä Parkanon kansalaisopisto tai Pohjois-

Satakunnan Alueopisto ennen fuusiota olivat. Kaksi vastaajaa oli täysin ja melko samaa mieltä väit-

teen kanssa. Yksi ei osannut sanoa.  Enin osa tuntiopettajista ei siis nähnyt fuusion lisänneen oppi-

laitoksen byrokraattisuuta 

 

Organisaatioiden fuusiotuessa niiden erilaiset johtajat, johtamiskulttuurit ja -järjestelmät kohtaavat 

väistämättä. Organisaatioiden voidaan sanoa olevan pitkällä aikavälillä johtajiensa luomuksia. Pit-

käsen tutkimuksessa yrityskulttuurin vaikutuksesta muutosprosessiin sekä kulttuurien törmäyksessä 

oleviin jännitteisiin tuli esiin, että johtajien valitsemisen jälkeen on keskeistä, että myös johtamisjär-

jestelmä valitaan ja se tulee henkilöstön tietoon. Tämä lisää turvallisuuden tunnetta. Pitkä siirtymä-

vaihe johtamisjärjestelmästä toiseen käy haasteelliseksi sekä henkilöstön että johtamisen kannalta.     

”Johdon tahtotilan selkeys ja oikea-aikaisuus viestinnän yhteydessä ratkaisevat, syntyykö keskinäi-

nen luottamus tarpeeksi nopeasti vai nouseeko mielikuvitus lentoon” toteaa Pitkänen. (Pitkänen 

2006, 47-48.) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET    

6.1 Yhteenveto 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko organisaatioiden fuusion yhteydessä ollut mah-

dollista synnyttää työyhteisön innovatiivisuutta edistävää organisaatiokulttuuria tutkimuksen koh-

teena olleeseen Petäjä-opistoon, ja millaisia keinoin fuusion läpikäyneessä organisaatiossa voidaan 

tehostaa henkilöstön luovaa ja innovatiivista työskentelyä. Tutkimusongelmaa lähestyttiin henkilös-

tön näkökulmasta käsin. Ongelman ratkaisemisessa keskeistä oli innovatiivisuutta estävien ja sitä 

tukevien tekijöiden määrittäminen kohdeorganisaatiosta. Kirjallisuuskatsauksen perusteella organi-

saation innovatiivisuuteen vaikuttaa muun muassa organisaation rakenne, tehokkuus ja yksilöllisyys 

sekä johtaminen. Useilla fuusion onnistumista tukevilla tekijöillä on yhteys innovatiivista organi-

saatiokulttuuria edistäviin tekijöihin. Näitä tekijöitä ovat osallistuminen, vuorovaikutus, luottamus, 

johtaminen sekä yhteinen strateginen näkemys. Kohdeorganisaatiosta tutkittiin ryhmähaastattelu-

menetelmää ja kyselylomaketta apuna käyttäen mainittuja tekijöitä. 

 

Tutkimukseen osallistunut henkilöstö piti kansalaisopistojen fuusiota pääosin järkevänä. Fuusion 

avulla muodostettiin isompi oppilaitos, jolla on tutkimuksen kohdejoukon mielestä paremmat mah-

dollisuudet säilyä elinkelpoisena tulevaisuudessa. Huoli ja helpotus oman työpaikan säilymisestä 

näkyivät vastauksissa selvästi. Kuten aineistosta tuli esiin, sisälsi näin suuri organisaatiomuutos 

negatiivisiakin puolia, mutta tutkimukseen osallistuneet eivät kuitenkaan missään kohdin tuoneet 

esiin, että yhdistymistä ei olisi pitänyt tehdä. Mitä ilmeisimmin fuusio koettiin merkityksellisenä 

juuri kansalaisopiston vahvistamisen ja sitä kautta työllistymisen kannalta. Joidenkin vastaajien 

mielestä fuusioituneet oppilaitokset olivat toimineet malliesimerkkinä toiminta-alueensa kunnissa, 

joissa organisaatiot eivät juuri ole yhdistyneet. Koettiin, että Petäjä-opisto oli rohkea edelläkävijä ja 

tien näyttäjä tehdessään sen, mihin organisaatioita kaikilla toimialoilla on patistettu. 

 

Päätoimiset työntekijät arvioivat fuusion vaikutuksia työhönsä sekä työyhteisön että työmäärän 

kannalta. Merkityksellisenä ja miellyttävänä fuusion seurauksena pidettiin työyhteisön laajenemista. 

Vastauksista ei tullut esiin, että fuusion osapuolet jollakin tavoin välttelisivät ”vieraan” organisaati-

on jäseniä tai he eivät olisi halunneet esimerkiksi tutustua toisiinsa. Ryhmähaastattelun aikana tuli 

useaan otteeseen esiin eri henkilöiden lausumana, että ”me taidetaan kuitenkin olla aika paljon sa-

manlaisia” ja että ”ollaan joka tapauksessa ennen yhdistymistä tehty pitkään yhteistyötä ja on tullut 

opistot tutuiksi toisillemme”.  Työyhteisön laajeneminen koettiin siis hyvänä, mutta fuusiosta seu-



85 

 

rannutta työmäärän lisääntymistä pidettiin muutoksen negatiivisena puolena. Yhdistyneissä kansa-

laisopistoissa ei ollut päällekkäisiä virkoja kuin yhden aineen osalta, joten viran- ja toimenhaltijoi-

den vastuualueet pääsääntöisesti laajenivat fuusion yhteydessä. Käytännössä työmäärän lisääntymi-

nen tarkoitti lisääntynyttä suunnitteluvastuuta, koska oppiaineyksiköiden koot suurenivat tuntimää-

rillä mitattuna. Fuusio ei lisännyt kuitenkaan päätoimisten opettajien vuotuista opetustuntimäärää.  

 

Fuusiota perusteltiin kansalaisopistopalvelun taloudellisella ja toiminnallisella tehostamisella. Haas-

tateltavat arvioivat kansalaisopistopalvelun toiminnallista tehostamista saavutettuja synergiaetujen 

perusteella. Yli puolet päätoimisista työntekijöistä oli sitä mieltä, että Petäjä-opiston opetustarjonta 

oli monipuolistunut jonkin verran fuusion myötä ja että opintojen saavutettavuus toiminta-alueen 

asukkaille oli parantunut yhteisen tiedottamisen vuoksi. Vajaa puolet haastateltavista sen sijaan ko-

ki, että fuusio ei ollut tuonut lisäarvoa kansalaisopistopalvelun tuottamiseen.  

 

Jos ajatellaan meidän yksittäistä opiskelijaa, en usko, että se (fuusio) on mitenkään 

vaikuttanut heihin. Koska jos me ajatellaan, mitä palautetta on saatu, niin mitään 

semmoisia selkeitä muutoksia palautteissa ei ole ollut. Että ei ole tullut semmoista 

`hip hurraa, tää on tosi hieno homma´, että teidän taso on parantunut. Eli normaali 

palaute. Se ei ole vaikuttanut sillä tavalla opiskelijan osalta.   

 

Päätoimisten opettajien työ kohdistuu pääasiassa oman oppiaineen opetustarjonnan suunnitteluun, 

jolloin muiden oppiaineiden kurssitoiminta isossa organisaatiossa voi jäädä vähemmälle huomiolle.    

Eroavaisuus päätoimisten näkemyksissä saattoi johtua opetussisältöihin liittyvästä tiedon puutteesta. 

Näkemyserot kertovat myös siitä, että kahden fuusiovuoden jälkeen kansalaisopiston toiminnan ei 

koettu muuttuneen merkittävästi.  

 

Haastateltavien mielipiteet jakaantuivat myös kohdeorganisaation omistajaan liittyvissä syner-

giaeduissa. Kolme vastaajaa mainitsi koulutuskuntayhtymää ja Petäjä-opistoa hyödyttävistä yhteis-

työmuodoista, joita oli toteutettu edeltävän kahden vuoden aikana. Monet haastateltavat kokivat 

kuitenkin, että omistajaorganisaatio hyötyy Petäjä-opistosta enemmän kuin se omistajastaan. Tut-

kimusaineiston perusteella näyttää siltä, että kokemukset joihinkin työskentelytiloihin liittyvistä 

epäkohdista ja omistajaorganisaation näkeminen maksettuna hallinnoijana ilman taloudellista vas-

tuuta Petäjä-opistosta olivat vaikuttaneet mielipiteeseen synergiaetujen toteutumisesta yksipuolises-

ti.  
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Aineiston perusteella henkilöstö ei kokenut muutoksen toimeenpanovaihetta draumaattisena, jollai-

sena henkilöstö voi fuusion pahimmillaan kokea.  Tutkijan oltua kuitenkin muutosta toimeenpaneva 

henkilö liittyvässä organisaatiossa on syytä huomioida, että haastateltavien aidot kokemukset ja 

mielipiteiden ilmaukset asiasta – varsinkin negatiivisimmat sellaiset - saattoivat jäädä kuulematta. 

Useiden tutkimusten mukaan fuusio ei aina onnistu ja ongelmia muutostilanteessa synnyttävät 

muun muassa koettu yleinen epävarmuus ja hallinnan tunteen puuttuminen (Länsisalmi 1995, 40-

43). Ryhmähaastatteluun osallistujat olivat kokeneet, että heidän esimiehensä oli kiireinen. Joissa-

kin vastauksissa korostui, että kiireestä huolimatta kannettiin oma ”korsi kekoon” tekemällä työt 

niin kuin aiemminkin. Aineisto ei vahvistanut fuusiotutkimuksissa ilmennyttä henkilöstön kokemaa 

hallinnan tunteen puuttumista. Säännöllisten kokousten ja työnohjauksen sanottiin keventäneen 

muutosvaihetta. ”Tavallaan se työ on kuitenkin pysynyt samanlaisena – kasassa.” 

 

Muutoksen toimeenpanoon liittyi henkilöstön toimenkuvien uudelleen muotoilu, jossa johdon toi-

minnassa nähtiin selviä puutteita. Päätoimisen henkilöstön kanssa ei keskusteltu asiasta yksityiskoh-

taisesti ennen toimenkuvien määrittelyä: lähes jokaisen haastateltavan kokemus oli, että työtehtävät 

annettiin henkilöä kuulematta ”ylhäältä”.  Aineiston perusteella henkilöstö vaikutti kuitenkin suh-

teellisen tyytyväiseltä toimenkuviinsa, mutta kokemusta kuulluksi tulemisesta ei ollut syntynyt ja se 

oli jäänyt negatiivisena ja epäluottamusta herättävänä useimpien mieliin. Kokemus oli samanlainen 

siitä riippumatta lisääntyikö henkilön työmäärä muutoksessa vai ei. Muun muassa Niskanen ja Mur-

to (1998, 149) korostavat ihmisen halua vaikuttaa siihen, mitä hänelle ja hänen ympäristölleen ta-

pahtuu: jos muutokset toteutetaan kuulematta ja huomioimatta työntekijöiden tahtotilaa, seuraa siitä 

helposti negatiivisia mielikuvia ja muutosvastarintaa.                          

 

Heti fuusion astuttua voimaan alkoi työyhteisössä yhteisten toimintatapojen suunnittelu. Henkilös-

tökokouksessa 30.4.2009 sovittiin muun muassa henkilöstön tapaamiskäytännöistä. Seuraavan 

muistiokirjauksen mukaan päätös oppilaitoksen toiminnan organisoinnin keskeisestä foorumista oli 

demokraattinen: ”Oltiin yhtä mieltä siitä, että päätoimisten on tarpeen pitää PA-kokous (perjantai-

aamun kokous) 3-4 viikon välein”. Samassa kokouksessa todettiin myös, että ”opiston laatujärjes-

telmä toimii johtamisen ja arvioinnin apuvälineenä, sitä kannattaa ylläpitää, oli sertifikaattia tai 

ei”. (Parkanon kansalaisopisto, 30.4.2009.) Aineiston perusteella toimintakäytännöistä oli sovittu 

yhteisesti PA-kokouksissa, vaikka erikseen mainittiinkin ylläpitäjän taholta tulleet hallintokäytän-

nöt, jotka oli suoraan ”jyrätty” Petäjä-opistoon. Aineisto ei vahvistanut fuusiotilanteelle tyypillistä 
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vastaanottavan osapuolen määräävää asemaa toimintajärjestelmän luomisessa paitsi edellä mainitun 

ylläpitäjäorganisaation hallinnollisen sääntelyn osalta. 

 

Edellä kirjoitetun perusteella kohdeorganisaatiossa voi katsoa olleen edellytyksiä fuusion onnistu-

miselle ja innovatiivisen organisaatiokulttuurin kehittämiselle: henkilöstö koki, että muutos oli tar-

peellinen kansalaisopistopalvelun säilymisen kannalta ja että se toi mukanaan jäseniltään monilu-

kuisemman ja ennestään tutun työyhteisön. Henkilöstön asenteiden kannalta katsottuna mahdolli-

suudet esimerkiksi hedelmälliseen vuorovaikutukseen osapuolten kesken olivat olemassa. Negatii-

visena koettu työmäärän lisääntyminen ei näyttänyt vesittäneen fuusion hyviä puolia eikä muutta-

neen fuusiota merkityksettömäksi.  

 

Fuusion toimeenpanovaihetta helpotti päätoimisen henkilöstön pitkä työkokemus ja se, että kansa-

laisopiston opetus- ja suunnittelutoimintaa jatkettiin normaalisti koko ajan. Yhteiset säännölliset 

kokoukset olivat myös keskeisessä asemassa tiedonkulun ja työn suunnittelun kannalta. Esimiesten 

tapa määritellä kullekin toimenkuvat oli fuusion toimeenpanossa selvästi negatiivisin kokemus, 

jolla saattoi olla yhdistyneen organisaation alkumetreillä heikentävä vaikutus luottamuspääoman 

karttumiseen ja sitä kautta innovatiivisen organisaatiokulttuurin kehittymiseen myöhemmin. 

 

Tutkimuksen kohdejoukon näkemykset luovuudesta ja innovatiivisuudesta kansalaisopistossa sekä 

omassa työssään sisälsivät useita määritelmiä. Vastaajien mielestä innovatiivinen kansalaisopisto on 

vapaa, valpas, ennakkoluuloton ja toimintaansa uudistava. Yli puolet tuntiopettajien kohderyhmästä 

näki Petäjä-opiston toiminnassa paljon innovatiivisuutta, joka konkretisoitui sekä laaja-alaisen, 

ajankohtaisen ja kilpailukykyisen kurssitarjonnan että eri toimijoiden kanssa toteutuvan verkosto-

maisen yhteistyön muodossa. Päätoimisten työntekijöiden mielestä luovuutta ja innovatiivisuutta 

heidän työssään on asioiden yhdistely ja kehittely oppilaitoksen tavoitteita kohden. Innovatiivisuus 

oppilaitoksen strategiasuunnittelussa nähtiin selvästi johdolle kuuluvana. Eräs päätoiminen työnte-

kijä mainitsi Petäjä-opiston innovatiivisuuden näkyvän seuraavilla tasoilla:  

 

Tuntiopettajan ja päätoimisen opettajan tasolla se (innovatiivisuus) kohdistuu siihen 

opetuksen sisältöön ja tällaisiin kurssien järjestämis- ja pitopaikkoihin ja opetusmene-

telmiin ja tämmöisiin. Sillä tasollahan tämä asiakastoiveisiin vastaaminen on var-

maan hyvällä tasolla, mutta sitten ehkä ne organisaatio- tai strategiatason innovaatiot 
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– tai jotkut tilikarttatyyppiset asiat. Ehkä ne menee sitten enemmän johdon innovatii-

visuuden kontolle.  

 

 

Tutkimuksessa tuli esiin useita henkilöstön luovuutta ja innovatiivisuutta lisääviä tekijöitä. Keskei-

simmäksi tekijäksi osoittautui mahdollisuus organisaation sisäiseen ja ulkoiseen vuorovaikutukseen, 

joka painottui sekä tuntiopettajien että päätoimisten vastauksissa. Koulutuksiin, seminaareihin ja 

tapahtumiin pääsyä sekä bencmarkausta pidettiin tärkeänä, mutta vieläkin enemmän tutkimuksen 

kohdejoukko painotti epämuodollista kanssakäymistä työtovereiden kanssa. Lähellä sijaitsevilla, 

yhteisillä työtiloilla näyttää olevan erityisen suuri merkitys luovassa kansalaisopistotyössä. Aineis-

ton perusteella myös työtilojen viihtyvyys ja toimivuus näyttäisi edistävän työssä onnistumista ja 

virittävän luovaa ajattelua.   

 

Osalle kohdejoukosta kansalaisopiston lukuvuosirytmillä oli luovuutta lisäävä vaikutus: opetuskau-

sien väliin sijoittuvat lomat - joutilaisuuden hetket – koettiin tärkeinä uusien ajatuksien viriämisen 

suhteen. Tosin monet vastaajat kertoivat, että opetuskauden ollessa kiivaimmillaan, ei luovalle 

työskentelylle eikä innovaatioille ole sijaa. Määrävälein pidettyjä henkilöstökokouksia ei pidetty 

luovina asioiden paljouden vuoksi. Vapaamuotoisia kokoontumisia kaivattiin, mutta vapaamuotoi-

suutta ei voida tulkita joutenoloksi tai haluksi olla tekemättä mitään. Päinvastoin haastattelussa tuli 

selkeästi ilmi, että henkilöstö haluaa tietää organisaation päämäärän ja tavoitteet voidakseen tehdä 

oman osuutensa koko oppilaitoksen tavoitteiden saavuttamisessa. Tähän he toivoivat johdon strate-

gista tukea entistä enemmän.  

 

Varsinkin tuntiopettajien vastauksissa painottui, että Petäjä-opiston työilmapiiriä pidettiin hyvänä. 

Myös jotkut päätoimisten työntekijöiden ilmaukset viittasivat samaan. Aineistosta ei ilmennyt, että 

esimerkiksi työntekijöiden väliset suhteet olisivat olleet huonot. Hyvä ilmapiiri on innovatiivisuu-

den kasvualusta. Pauli Juuti (2005, 135) kirjoittaa, että ”sydämellinen vuorovaikutus herättää 

eloon”. Hän jatkaa: ”Muiden hyväksyntä ja kannustus innostaa meitä. Ilman muilta saatua voimaa, 

tukea ja rohkaisua elämämme olisi merkityksetöntä. Työ on parhaimmillaan innostunutta, mielekäs-

tä toimintaa ja hyvää yhteistyötä”. Se, kuinka hyvänä kohdejoukko piti ilmapiiriä, ei tutkimuksessa 

selvinnyt. Varsinaisia ilmapiiristä johtuvia työn onnistumisen ja innovatiivisuuden esteitä ei tullut 

tutkimuksessa esiin - päinvastoin ilmapiirin mainittiin olevan avoin uusille ajatuksille. 
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Tärkeäksi henkilöstön luovuutta lisääväksi tekijäksi nousi yksilön kannustaminen. Tämä piti sisäl-

lään palautteen antamisen ja jo esille tuotujen ideoiden eteenpäin viemisen, joiden molempien osoi-

tettiin kuuluvan rehtorille. Aineiston mukaan kohdejoukolla on palautteen saamisesta kokemuksia, 

mutta ideoiden eteenpäin viemistä toivottiin aikaisempaa enemmän. Aloitetoiminnan suunnittelu ja 

organisoiminen mahdollistaisi systemaattisen ideoiden käsittelyn ja kannustaisi henkilöstöä jatka-

maan kehittävää työotetta. Myös organisaation nykyistä kehittyneempi tiimityö olisi avain ideoiden 

jatkojalostamiseen. 

 

Organisaation innovatiivisuutta tukevien tekijöiden lisäksi analyysi nosti esiin neljä organisaation 

innovatiivisuutta rajoittavaa tekijää. Näitä olivat kiire, työtilat, strategisen tukemisen puute sekä 

organisaation hierarkia ja johtamisjärjestelmä. Mainitut asiat ovat haasteellisia korjattavia – varsin-

kin lyhyessä ajassa. Ensin mainitun tekijän olemassa oloon vaikuttaa suurelta osin yksilön persoo-

nallisuus ja oma kokemuspiiri, jolloin ongelma ei ole helpotettavissa pelkästään johtamisen avulla. 

Tosin johtaja voi auttaa yksilöä työtehtävien priorisoinnissa ja huolehtia, että kenenkään työmäärä 

ei kohoa liian suureksi. Kohdeorganisaatiossa koettu kiireen tunne näytti johtuvan suuresta hoidet-

tavien työtehtävien määrästä ja niiden nopeasta toteutusaikataulusta. Haastateltavien kuvaukset kan-

salaisopiston lyhyistä ja tiiviistä opetuskausista selittävät osaltaan edellistä: suurin osa vuotuisesta 

työstä tehdään noin 30 viikossa. 

 

Strategisen tukemisen puute kohdistuu muita tekijöitä selkeämmin juuri organisaation lähiesimie-

hen toimintaan, jolloin tällainen innovatiivisuuden rajoitin on poistettavissa esimiehen johtamistyö-

tä kehittämällä. On kysymys esimiehen omasta oppimisesta; esteen olemassaolon tunnistamisesta ja 

elinikäisestä työssä kehittymisestä. Julkisen organisaation työtilat ja hierarkia taas ovat selkeimmin 

asioita, jotka yleensä kuuluvat organisaation omistajan määrittelyvallan piiriin kuten kohdeorgani-

saatiossakin (vrt. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, 2008).   

 

Petäjä-opistossa työtiloista johtuva henkilöstön innovatiivisuuden este kulminoitui hajallaan sijait-

seviin, kymmeniin toimipisteisiin ja lukuisiin, lyhyessä ajassa tapahtuneisiin toimitilojen vaihdok-

siin. Työyhteisön säännöllinen keskinäinen vuorovaikutus on haasteellista jo kansalaisopistotyön 

luonteen vuoksi. Kohdeorganisaatiossa se oli vielä vaikeutunut oppilaitoksen päätoimipisteen jatku-

vien muuttojen ja rakennuksiin liittyvien ongelmien vuoksi. Asian vähittäiseen korjaantumiseen 

tarvitaan paljon johtajien ja koko omistajaorganisaation kykyä nähdä toimitilojen todellinen merki-

tys organisaation toiminnan säätäjänä, eikä pelkästään taloudellisena kysymyksenä.   
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Petäjä-opiston johtamisjärjestelmä koettiin hankalana. Analyysi toi esiin, että organisaatiossa näh-

tiin olevan kaksi esimiestä, joiden vastuualueista ei oltu selvillä. Aineistosta oli havaittavissa, että 

vastaajat kokivat myös työhönsä liittyvää liiallista valvontaa, mikä ei ollut omiaan herättämään 

luottamusta johtoa kohtaan. Huolestuttavaa on, että luottamuksen väheneminen on merkittävä inno-

vatiivisuuden rakenteellinen este. Aikaa myöden se heikentää myös työskentelyilmapiiriä. (Raja-

niemi 2010, 197.)  

 

Henkilöstön negatiiviset kokemukset johtamisjärjestelmästä ja organisaation hierarkiasta selittyvät 

osittain fuusion osapuolten aikaisemmalla omistajahistorialla: organisaatiorakenne ja esimiesjärjes-

telmä kunnassa ovat erilaisia kuin toisen asteen ammatillisessa koulutuskuntayhtymässä. Toinen 

selittävä tekijä on fuusiolle tyypillinen kahden organisaation johtamiskulttuurien törmäys, joka hei-

jastuu väistämättä henkilöstöön. Lukuisissa fuusiotutkimuksissa korostetaan, että yhteisistä toimin-

tatavoista sopiminen on työyhteisössä erittäin tärkeää muutoksen onnistumisen kannalta. Tämän 

tutkimuksen pohjalta todetaan, että vähintään yhtä tärkeää on, että myös esimiehet käyvät dialogia 

ja sopivat johtamisen toimintatavoista keskenään.          

                

6.2 Petäjä-opisto teoreettisen viitekehyksen valossa 

Tutkimuksen mielenkiinto kohdistui innovatiivisen organisaatiokulttuurin edistämiseen fuusioitu-

neessa organisaatiossa. Teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin innovatiivisen organisaatiokulttuu-

rin edistämistä organisaation kulttuurisen tehokkuuden ja yksilöllisyyden, organisaatiorakenteen 

sekä kulttuurisen johtamisen avulla. Fuusiossa organisaatio joutuu järjestäytymään uudelleen ja 

muokkaamaan itselleen sopivat toimintatavat. Mitä enemmän organisaatio voi fuusion yhteydessä 

ottaa käyttöönsä ja toteuttaa innovatiivisuutta tukevia elementtejä, sen paremmat eväät sillä on 

muutoksen jälkeen lunastaa paikkansa toimintaympäristössään. Tutkimuksen kohdeorganisaatiota ja 

peruskysymystä tarkastellaan seuraavassa tutkimuksen keskeisten käsitteiden, innovatiivisen orga-

nisaatiokulttuurin ja fuusion kannalta.  

 

Taustatietona tutkimukselle selvitettiin kohderyhmän näkemykset luovuudesta, jotka olivat luo-

vuus- ja innovaatiomääritelmien kaltaisia. Eri tehtävissä ja erilaisilla vakansseilla toimivat henkilöt 

peilasivat luovuutta ja innovatiivisuutta omaan työhönsä sekä koko kansalaisopiston toimintaan 

sujuvasti. Kohderyhmän vastauksista erottuivat niin opetuksen kehittäminen ja parantaminen kurssi-

tasolla kuin kokonaan uusien toimintojen ja palvelujen luominenkin. Myös prosessien parantaminen 
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mainittiin, joka viittaa selvästi organisaation kykyyn oppia. Kohdeorganisaation kuvauksesta (ks. 

kohta 3.3 Petäjä-opisto) käy ilmi, että se on kehitellyt lisäksi Vidgrenin (2010) mainitsemia koulu-

tusinnovaatioita, kuten monimuotoisia oppimisympäristöjä sekä organisaation kestävän kehityksen 

toimintaperiaatteita.   

 

Tutkija arvelee kohderyhmän luovuuteen liittyvän tietoisuuden johtuneen siitä, että työ kansalais-

opistossa on aina vaatinut kekseliäisyyttä ja omintakeisuutta niin tuntiopettajilta kuin päätoimisilta 

työntekijöiltä. Ilman kansallisia opetussuunnitelmia toimiva oppilaitos suunnittelee vapaasti, tai 

ainakin hyvin minimaalisin rajoittein toimintaansa. Tämä lukeutuu selvästi kohdeorganisaation 

vahvuuksiin innovatiivista organisaatiokulttuuria luotaessa: henkilöstö tietää, mistä luovuudessa on 

kyse ja heillä on siitä kokemuksia.  

 

Organisaation kulttuurista tehokkuutta kuvaavat muun muassa organisaation jäsenten osallistumis- 

ja vuorovaikutusaste, organisaation johdonmukaisuus, mukautuvuus sekä tiedostettu toimintakurssi 

eli missio ja visio. Tutkimustulosten valossa Petäjä-opistossa on selviä piirteitä kulttuurisesta te-

hokkuudesta, mutta joiltakin osin myös tehottomuudesta. Organisaatiossa havaittiin olevan joitakin 

säännöllisesti toimivia vuorovaikutusfoorumeita, jotka henkilöstö koki erittäin tärkeinä työn suun-

nittelun ja innovoinnin kannalta. Kohtaamistilanteita oli vähemmän tuntiopettajille kuin päätoimisil-

le työntekijöille.  

 

Viidessä kunnassa toimivan oppilaitoksen vuorovaikutukseen liittyvänä vaikeutena olivat kymme-

net eri toimipisteet ja opetustilat sekä siitä johtuva henkilöstön hajallaan olo. Epämuodollisia koh-

taamistilanteita oli vähän, mikä heijastuikin vastaajien toiveissa lisätä niitä. Innovaatioteorioiden 

mukaan juuri ne olisivat tärkeitä yhteisen ideoinnin ja luovuuden esiin tulon kannalta. Innovatiivista 

organisaatiokulttuuria edistää organisaation orgaaninen rakenne, jolle tunnusomaista on vilkas ja 

usein myös epävirallinen vuorovaikutus ja toimintaan osallistumisen korkea aste. Tällaisessa yhtei-

sössä viestit kulkevat nopeasti vertikaalisesti ja horisontaalisesti hierarkian ollessa hyvin matala.   

 

Päätoimisen henkilöstön asema toiminnan suunnittelijoina tuli analyysissa esiin, samoin sen koke-

ma vastuullisuus organisaation toiminnasta. Toisaalta Harisalon (2010b) mainitsemaa muodollisten 

rajojen ylittämistä esimerkiksi toimintaa suunniteltaessa ei aineisto paljastanut. Päinvastoin syntyi 

kuva, että jokaisella on omat vastuualueensa merkittävän yhteissuunnittelun puuttuessa.  
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Petäjä-opiston toiminta voidaan tutkimuksen perusteella luokitella ennemmin johdonmukaiseksi 

kuin epäjohdonmukaiseksi tai sattumanvaraiseksi. Näin päätellään, koska yhdistyvissä organisaati-

oissa oli jo ennen fuusiota esimerkiksi ISO 9001: 2001 – johtamisjärjestelmät käytössä, ja yhteisen 

toimintajärjestelmän rakentaminen aloitettiin pian fuusion tapahduttua. Fuusioteorioiden mukaan 

fuusion onnistumista tukee yhteisen toimintajärjestelmän suunnittelu. Samalla se voi kuitenkin tuu-

dittaa organisaation liialliseen järjestykseen ja vakauteen, joka taas ei tue innovatiivisuutta. Rannan 

(2005, 25-30) mukaan luova organisaatio on halukas hylkäämään totutut ja vakiintuneet käyttäyty-

mismallit ja se uskaltaa suuntautua kohti uusia mahdollisuuksia. Fuusiotilanteessa työyhteisölle 

lienee kuitenkin ominaisempaa sopia yhteisistä, johdonmukaisista menettelytavoista. Vasta myö-

hemmin voidaan havaita, ovatko käyttäytymismallit ja menettelytavat kehityksen esteenä ja halu-

taanko niistä pitää itsepintaisesti kiinni.  

 

Petäjä-opistossa havaittiin piirteitä kulttuurista tehokkuutta lisäävästä mukautuvuudesta. Ensimmäi-

nen tätä tukeva huomio on se, että tutkimuksen kohdejoukko oli periaatteessa sisäistänyt ja hyväk-

synyt muutoksen, vaikka se oli tuonut mukanaan joitakin heikennyksiä työhön, eikä kaikkia muu-

toksessa tavoiteltuja synergiaetuja ollut vielä saavutettu. Ensimmäinen Valpolan (2004) mainitse-

mista fuusiota helpottavista tekijöistä oli toteutunut: kohderyhmä koki muutoksen mielekkäänä. 

Aineistosta ei myöskään noussut esiin suuria merkkejä muutosvastarinnasta. Tämä selittyy haastat-

teluaineiston keruun ajankohdalla: fuusio oli tapahtunut lähes kaksi vuotta aikaisemmin.  

 

Toiseksi päätoiminen henkilöstö osoitti mukautuvuuteen liittyvää tarkkaavaisuutta organisaation 

toimintaympäristössä ja alalla tapahtuvia asioita kohtaan, koska toivoi saavansa rehtoriltakin niistä 

tietoa. Haastateltavien mukautuvaa asennetta kuvaa seuraavat kolmen henkilön esittämät kommen-

tit: ”Mikään ei ole stabiilia, kaikki muuttuu. Asiat.” ja ”Meillä on semmoinen asenne, että ollaan 

valmiita itse muuttuun.” sekä ”…hyväsyyn semmoiset muutokset, jos ei nyt ihan oikeuksia poljeta”. 

 

Ryhmähaastattelun alkuosassa kysyttiin vastaajien näkemystä Petäjä-opiston toimintasuunnasta ja 

pidetyistä strategiapäivistä. Aineistosta kävi ilmi, että organisaatiossa oli pohdittu oppilaitoksen 

strategisia asioita ja vastaajat olivat olleet osallisina suunnittelussa:   

 

…me ollaan kuitenkin käsitelty tätä (opiston toiminnan suuntaa) asiaa strategiasemi-

naarissa ja sitten käsiteltiin siellä torpalla, ollaan käsitelty asioita ja ollaan yhteisesti 

sovittu tiettyjä asioita, mitä halutaan viedä eteenpäin ja painottaa - se kyllä riittää 
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ihan hyvin. Ei sitä niin kuin koko ajan tarvi miettiä ja pohtia. Pari kertaa vuodessa 

katsoa ja sopia, ja ottaa jotain tiettyjä tavoitteita ja tarkistaa, onko niitä suoritettu ja 

onko ne tehty loppuun. On ihan mallillaan mun nähdäkseni. 

 

Strategian toteuttamisessa useat vastaajat kokivat kuitenkin selvää epävarmuutta, kuten analyysista 

havaitaan (ks. 5.3.3 Työyhteisön innovatiivisuutta rajoittavat tekijät). Visio ilmaisee organisaation 

tahtotilan - syvällisen tavoitteen, joka strategian avulla pyritään saavuttamaan. Toimintasuunnitel-

man taas tulisi ilmaista se, miten strategia toteutetaan esimerkiksi osastotasolla. (Åhman 2004, 62- 

74.) Tutkimustulosten perusteella Petäjä-opistossa on havaittavissa jonkin asteista kulttuurista te-

hottomuutta, koska oppilaitoksen toiminnan suunnittelun ja organisoinnin kannalta keskeinen työn-

tekijäjoukko on epävarma tavoitteiden saavuttamisen keinoista. Tämä on huolestuttavaa, koska or-

ganisaatiofuusion keskeisiä teesejä ovat strategisen fokuksen säilyttäminen ja yhdistymisestä haet-

tavasynergia (Roman 2007, 3). Ne ovat taustatukia ihmisten ponnisteluille heidän rakentaessaan 

uutta systeemiä.  

 

Monien tutkijoiden mukaan strategiaprosessi on nykyisin jatkuva, tarpeeseen perustuva prosessi, ei 

vain määräajoin tehtävä.  Åhmanin (2004, 74) mukaan strategiatyö asiantuntijaorganisaatioissa – 

jollaiseksi Petäjä-opiston päätoiminen työyhteisökin lukeutuu – on johdon ja asiantuntijoiden jatku-

vaa keskustelua aiheista, joihin ei ole olemassa yksiä oikeita ratkaisuja. Organisaation tavoitteisiin 

pääseminen on suuressa määrin johtajan vastuulla. Kohdeorganisaatiossa lähiesimiehen tulisikin 

esimerkiksi toistuvilla ja säännöllisillä henkilöstön yksilötapaamisilla varmistaa toimintasuunnitel-

man ymmärrettävyys ja toisaalta virittää luovaa keskustelua siitä, miten tavoitteisiin voitaisiin kus-

sakin oppiaineyksikössä pyrkiä.        

 

Rajaniemen (2010, 143-145) mukaan eräs organisaation innovatiivisuutta estävä tekijä on osaamis-

potentiaalin epäonnistunut koordinointi. Niin osaamisen kuin kykyjen ja persoonallisuuden piir-

teidenkin avulla työyhteisön jäsenet erottuvat toisistaan ollen näin yksilöllisiä. Johdon tulisi kyetä 

huomioimaan jäsentensä yksilöllisyys työtä suunniteltaessa, jotta työssä onnistuttaisiin maksimaali-

sesti ja myös yksilön työhön liittyvät tarpeet tulisivat tyydytetyiksi.  Osaamisresursseja voi Raja-

niemen mukaan jopa tuhlaantua päivittäisten rutiinien ylläpitämiseen.  

 

Tämän tutkimuksen puitteissa ei tarkasteltu suoranaisesti kysymystä, kohdentuuko Petäjä-opiston 

osaamispotentiaali viisaasti. Toimenkuvista puhuttaessa tutkijalle syntyi kuva, että haastateltavat 
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olivat melko tyytyväisiä fuusion yhteydessä tulleisiin toimenkuviin. Tosin aineisto paljasti myös 

organisaation rutinoitumisen ja samanlaisena toistuvan lukuvuosirytmin. Kysymys herää: kohdis-

tuuko kohdeorganisaatiossa osaamispotentiaalia päivittäisten rutiinien ylläpitämiseen enemmän 

kuin olisi tarpeen? Se, onko esimerkiksi kohdeorganisaation lähiesimiehellä riittävää tietoa kunkin 

työntekijän vahvuuksista, ei tullut tutkimuksessa esiin. Organisaation jäsenten yksilöllisyys tuli ilmi 

muun muassa siinä, että vastaajat kokivat erilaisia asioita luovuuttaan lisäävänä ja rajoittavana.  

 

Tutkimusaineiston perusteella ei voitu havaita, toteutuuko kohdeorganisaatiossa Tricen ja Byerin 

kuvaama kulttuurinen johtajuus. Varsinkin rehtorin persoonallisuuteen, käyttäytymiseen ja mahdol-

liseen karismaattisuuteen liittyvät kysymykset olisivat tutkijan aseman vuoksi todennäköisesti olleet 

kohderyhmälle hankalia vastattavia. Aineisto ei myöskään sisältänyt viittauksia oppilaitoksen omis-

tajaorganisaation johtoon kuuluvista muista henkilöistä, jotka henkilöstö olisi kokenut fuusioi-

tuneen organisaation suunnan näyttäjänä tai vahvana uuden kulttuurin luojana. Petäjä-opiston kult-

tuurin muotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä tuli esille kaksi asiaa: 1) fuusion osapuolet kokivat 

toisiaan kohtaan tuttuuden ja samanlaisuuden tunnetta sekä 2) yhteistä kulttuuria oltiin vielä luo-

massa muun muassa yhteisten toimintatapojen suunnittelun muodossa. Organisaation syvimpiin 

uskomuksiin ja todelliseen arvomaailmaan ei tämän tutkimuksen puitteissa ollut mahdollista syven-

tyä.  

 

Oppimista kuvataan henkiseksi kasvuprosessiksi, jonka avulla yksilö selviytyy erilaisista eteen tu-

levista tilanteista. Oppimisen vaikutuksesta yksilö ei takerru jatkuvasti samoihin ongelmiin. (Hari-

salo ja Miettinen 2006, 107-108.) Sekä fuusioprosessi että organisaation luovuus ja innovatiivisuus 

edellyttävät yksilöltä ja organisaatiolta oppimista suuressa määrin, koska molemmissa tarvitaan 

erilaisten eteen tulevien tilanteiden ratkaisemista. Analyysin perusteella kohderyhmän vastauksissa 

korostui sekä ulkoisen että sisäisen vuorovaikutuksen merkitys omassa oppimisessa. Organisaation 

sisäinen vuorovaikutus mahdollisti oman opetuksen ja uusien ideoiden pohtimisen sekä erilaisten 

ongelmien ratkomisen. Päätoimisten vastauksissa korostui esimerkiksi muihin oppilaitoksiin suori-

tettu bencmarkkaus, mikä selvästi uudisti yksilöiden ajattelua.  

 

Innovatiivisen työskentelyn koettiin vahvistuvan myös oman työn hallintaa lisäämällä. Tämä viittasi 

yksilöllisten mentaalisten mallien kehittämiseen, mikä Sengen mukaan on ominaista oppivalle or-

ganisaatiolle. Tutkimusaineisto ei sisältänyt kuitenkaan selviä merkkejä järjestäytyneestä tiimitoi-
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minnasta ja siihen liittyvästä tiimioppimisesta, mitkä kehittävät organisaation toimintaa ohjaavia 

kollektiivisia mentaalisia malleja.  

 

Organisaation oppiminen on monitahoinen ja laaja-alainen tutkittava. Tämän tutkimuksen puitteissa 

voitiin tehdä havaintoja vain joistakin oppimiseen liittyvistä tilanteistä ja tekijöistä. Kokonaisvaltai-

nen tarkastelu kohdeorganisaation oppimisesta vaatisi oman tutkimuksensa. Tämän aineiston perus-

teella todetaan kuitenkin Otalan (2002) sekä Saralan ja Saralan (1998) ajatuksia mukaillen, että fuu-

sio (muutosprosessi) on ollut kohdeorganisaatiolle oppimisprosessi, jonka kuluessa se on kehittänyt 

toimintaansa ja aloittanut oman tulevaisuutensa luomisen.    

 

6.3 Kehittämisehdotukset      

 

Tutkimustuloksien valossa Petäjä-opistossa on asenteellinen valmius työyhteisön kehittämiseen ja 

innovatiiviseen työskentelyyn. Henkilöstö on tottunut kansalaisopistotyöhön liittyvään omaehtoi-

seen toiminnan suunnitteluun ja ”ajan hermolla” pysymiseen. Vuoden 2009 alussa tapahtuneella 

fuusiolla ei näyttänyt olevan suuria negatiivisia vaikutuksia henkilöstöön. Muutos oli hyväksytty ja 

se nähtiin merkityksellisenä oppilaitoksen tulevaisuuden kannalta. Myös yhteisten toimintatapojen 

suunnittelu oli aloitettu. Organisaation perustoiminta oli jatkunut katkeamatta muutoksen toimeen-

panovaiheenkin aikana, millä oli selvästi henkilöstön positiivista asennetta vahvistava vaikutus.   

 

Organisaatiossa havaittiin olevan henkilöstön innovatiivisuutta lisääviä tekijöitä, joita tulee jatkos-

sakin vahvistaa ja niiden merkitystä korostaa. Hyvän työilmapiirin ja henkilöstön ammattitaidon 

vaaliminen ovat tässä avainasemassa. Viihtyisät ja terveelliset työtilat todettiin tärkeiksi työssä on-

nistumisen kannalta. Kuitenkin vain osa Petäjä-opiston lukuisista toimitiloista koettiin myönteisenä 

työskentelyn kannalta. Tulevaisuuden haasteena onkin parantaa henkilöstön työskentelymukavuutta 

ja -ergonomisuutta kiinnittämällä entistä enemmän huomiota tilavalintoihin ja jo käytössä olevien 

tilojen visuaalisen ilmeen kohentamiseen. Tilojen merkitys kohtaamispaikkana sekä innovaatiopo-

tentiaalin tukemisessa tulisi tiedostaa nykyistä paremmin.        

 

Fuusion onnistumista ja uuden kulttuurin syntymistä edistää organisaation selkeät tavoitteet ja pää-

määrät. Tiedostettu visio ja strategia ovat tärkeitä suunnan näyttäjiä muutoksen jälkeisessä tilantees-

sa. Petäjä-opiston päätoimiset työntekijät olivat päämääräorientoituneita ja tiedostivat oman toimin-

tansa merkityksen kokonaisuuden kannalta, mutta aineiston perusteella johdon tulee lisätä ja kehit-
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tää tavoitteista ja strategiasta puhumistaan. Petäjä-opiston tavoitteiden lisäksi tulee vahvistaa myös 

henkilöstön tietoisuutta taustaorganisaation tavoitteista. Tämä siksikin, että fuusiolla haettavien 

synergisten etujen ei koettu täysin toteutuneen. Synergiaetujen tavoittelussa tulisi muistaa Harisalon 

ja Miettisen (2006, 125-126) mainitsemat synergiset periaatteet, joita ovat vapaaehtoisuus ja arvoa 

ajalle-periaate. Jälkimmäisen mukaan ihmiset tavoittelevat yhteisesti vain sitä, minkä kokevat ar-

vokkaana ja merkittävänä. Edellinen muistuttaa siitä, että synergia ei synny uhkaamalla tai käske-

mällä – vain vapaaehtoisesti.      

 

Työyhteisön vuorovaikutus osoittautui tässä tutkimuksessa erittäin tärkeäksi luovuuden ja innova-

tiivisuuden virittäjäksi. Kohdeorganisaatiossa toteutuu kyllä sekä muodollista että epävirallista vuo-

rovaikutusta, mutta asian suuren merkityksen vuoksi sen määrää tulisi kyetä oleellisesti lisäämään. 

Tässä eräs keino on jo aiemminkin mainittu laajempi tiimityö ja siihen liittyvä aloitetoiminta. Joh-

tamisen kannalta katsottuna tiimityö tarjoaa foorumin, jossa yhteisön jäsenet edistävät organisaation 

tavoitteisiin pääsyä. Johtajuudelta tämäkin vaatii edellä mainittua selvää tavoitepuhetta. Asiantunti-

juuden – tietojen ja taitojen – joustava yhteiskäyttö lisäisi kohdeorganisaatiossa luovan suunnittelun 

mahdollisuutta, monipuolistaisi tietolähteitä ja ongelmia koskevia näkökulmia. Myös organisaation 

hierarkisuuden rajoitteet vähenisivät ristikkäisessä työskentelyssä. Jotta tämä olisi mahdollista, on 

jälleen kiinnitettävä huomio vuorovaikutusmahdollisuuksien luomiseen.   

 

Kokonaisuudessaan Petäjä-opiston johtamista tulisi kehittää mahdollistavan johtamisen suuntaan 

innovatiivisen organisaatiokulttuurin vahvistamiseksi. Harisalo ja Miettinen (2006, 140-141) lai-

naavat van Maurikin (1994) mallia johtajan ydinvalmiuksista. Niitä ovat älyllisyys, luovuus, kan-

nustavuus ja tukevuus. Älyllinen johtaja toimii johdonmukaisesti ja objektiivisesti. Hän esittää ja 

perustelee asiat ymmärrettävästi ollen samalla inhimillinen. Hän johtaa edestä. Johtajan luovan 

ominaisuuden avulla on mahdollista saada ihmiset innostumaan uusista ideoista ja kokeiluista. Luo-

va johtaja ei tyrmää työyhteisön luovuutta. Kannustava ja tukeva johtaja vahvistaa ihmisiä heidän 

ponnisteluissaan. Tässä tärkeää on kuunnella ihmisten huolen ja ilon aiheita. Kannustamiseen liittyy 

myös kyky ratkoa konflikteja ja tunnistaa vaikeuksissa olevat ihmiset.  

 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista perehtyä maantieteellisesti laajalla alueella toimivien seu-

dullisten opistojen vuorovaikutussysteemeihin ja niiden kautta mahdollisesti syntyneisiin innovaati-

oihin. Ihmisten yhteistoiminta näyttää tämänkin tutkimuksen valossa olevan avainasemassa työyh-

teisöjen innovatiivisuudessa. Koska yhteiskunnan suuntaus on suurentaa organisaatioiden kokoa 
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muun muassa fuusioiden avulla, kannattaisi edelleen tutkia, miten organisaatioiden vuorovaikutus  

on käytännössä mahdollista näissä suurorganisaatioissa.         
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LIITTEET 

Liite 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän organisaatiokaavio (Yleissi-

vistävän koulutuksen yksikkö: Toimintakertomus 2010 – Toimintasuunnitelma 

2011) 
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Liite 2. Saatekirje haastatteluun – päätoimiset  

KUTSU        
 

Arvoisa Petäjä-opiston päätoiminen työntekijä! 
 

Olen tekemässä hallintotieteen alan opintoihini kuuluvaa pro gradu-tutkielmaa aiheesta ”Or-

ganisatiomuutos ja innovatiivinen organisaatiokulttuuri”. Työni ohjaajana toimii hallintotieteen 

professori Juha Vartola Tampereen yliopistosta (juha.vartola@uta.fi). 

 

Tutkielmani tavoitteena on selvittää, onko organisaatiomuutoksen yhteydessä mahdollista luoda 

työyhteisön innovatiivisuutta edistävää organisaatiokulttuuria ja millä keinoin. Tutkin innovatiivi-

suuden esteitä ja innovatiivisuuden vahvistamisen keinoja työntekijöiden näkökulmasta käsin. Tut-

kimukseni kohdistuu Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän omistamaan Petäjä-opistoon, joka 

on läpikäynyt suuren organisaatiomuutoksen, fuusioitumisen, viimeisen kahden vuoden aikana. 

Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on myöntänyt minulle tutkimusluvan 

19.3.2009.  

 

Tutkimukseni kohdejoukkona ovat päätoimiset työntekijät sekä otos sivutoimisista opettajista. Ke-

rään aineistoa 15.11.2010 pidettävässä päätoimisten kokouksessa ryhmähaastatte-

lu/keskustelumenetelmän avulla. Käytämme keskusteluun aikaa tunnista puoleentoista ja nauhoitan 

sen myöhempää analysointia varten. Tutkimusraportissani kenenkään yksittäisen keskustelijan mie-

lipiteet eivät henkilöidy nimen ja esim. opetettavan aineen perusteella. Keskustelun analysoinnin 

jälkeen hävitän äänitallenteen.  

 

Toivon, että osallistut Petäjä-opiston Kankaanpään toimistolla pidettävään kokoukseen 15.11. klo 

12 alkaen ja näin autat työyhteisösi kehittämisessä ja samalla monivuotisten opintojeni loppuun 

saattamisessa.  

 
Tervetuloa! 
 

Kihniöllä 31.10.2010 

Outi Itäluoma 
hallintotieteen kandidaatti 
rehtori, Petäjä-opisto 
(044) 578 1460 (outi.italuoma@uta.fi) 
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Liite 3. Saatekirje kyselyyn – tuntiopettajat 

 
SAATE        
 

Arvoisa Petäjä-opiston opettaja! 

 

Olen tekemässä hallintotieteen alan opintoihini kuuluvaa pro gradu-tutkielmaa aiheesta ”Organisaa-

tiomuutos ja innovatiivinen organisaatiokulttuuri”. Työni ohjaajana toimii hallintotieteen professori 

Juha Vartola Tampereen yliopistosta (juha.vartola@uta.fi). 

 

Tutkielmani tavoitteena on selvittää, onko organisaatiomuutoksen yhteydessä mahdollista luoda 

työyhteisön innovatiivisuutta edistävää organisaatiokulttuuria ja millä keinoin. Tutkin innovatiivi-

suuden esteitä ja innovatiivisuuden vahvistamisen keinoja työntekijöiden näkökulmasta käsin. Tut-

kimukseni kohdistuu Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän omistamaan Petäjä-opistoon, joka 

on läpikäynyt suuren organisaatiomuutoksen, fuusioitumisen, viimeisen kahden vuoden aikana. 

Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on myöntänyt minulle tutkimusluvan 

19.3.2009. Tutkimukseni kohdejoukkona ovat Petäjä-opiston päätoimiset työntekijät sekä otos tun-

tiopettajista. Käsissäsi on kyselylomake, johon toivon Sinun vastaavan mahdollisimman tarkasti.  

 

Valitse parhaiten mielipidettäsi kuvaava vaihtoehto ja avoimissa kysymyksissä vastaa annettuun 

tilaan ja tarpeen vaatiessa voit jatkaa vastauksia kääntöpuolelle. Tutkimusraportissani vastaajat ei-

vät henkilöidy nimen ja esim. opetettavan aineen perusteella. Voit palauttaa vastauksesi nimettömä-

nä. Käsittelen vastaukset luottamuksellisesti ja kyselyn analysoinnin jälkeen hävitän vastaukset.  

 

Pyydän Sinua palauttamaan vastauksesi Petäjä-opiston toimistoon (Parkano tai Kankaanpää) ohei-

sessa palautuskuoressa 13.12.2010 mennessä. Autat näin työyhteisönämme kehittämisessä ja sa-

malla monivuotisten opintojeni loppuun saattamisessa.  

 

Kiitos vastauksestasi! 

Kihniöllä 13.11.2010 

Outi Itäluoma 
hallintotieteen kandidaatti 
rehtori, Petäjä-opisto 
(044) 578 1460 
outi.italuoma@uta.fi 
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Liite 4.  Ryhmäkeskustelun alustavat teemat ja aiheet 

 
1) Organisaation innovatiivisuuden vahvistaminen/estyminen 

 Mitä luovuus ja innovatiivisuus ovat kansalaisopistotyössä? 

 Miten ongelmiin (esim. opiston kurssitoimintaan liittyviin) haetaan ratkaisua? Mikä parantaisi 

ongelmien ratkomista? 

 Mitkä ovat kokemuksenne työyhteisön epävirallisen kommunikoinnin merkityksestä uusien 

ideoiden syntymisen ja ongelmien ratkomisen kannalta? Missä tilanteissa koette uusien ideoiden 

ja työn kehittämisen parhaiten onnistuvan?  

 Vaikeuttaako mahdollinen oppilaitoksen tai sen ylläpitäjän (Lpkky) byrokratia uuden suunnitte-

lua ja uusien toimintojen aloittamista?  

 Voisitteko kuvitella, että opiston tarjoama koulutus tarjottaisiinkin nykyisestä oppiainejaottelus-

ta poikkeavalla tavalla? Miten? 

 Saatteko toteuttaa itseänne ja yksilöllisyyttänne omissa työtehtävissänne?  

 Millaisissa työolosuhteissa pääsisitte parhaisiin työn tuloksiin ja voisitte kokea työn iloa?  

 Onko esimiehellänne vaikututusta luovuutenne ilmenemiseen töissä?  

 Onko Petäjä-opisto mielestänne matalan hierarkian työpaikka vai päinvastoin? 

OPPIMINEN/OSAAMINEN 

 Millaisia mahdollisuuksia työnantajasi tarjoaa sinulle työsi kehittämiseen? 

 Millaiset mahdollisuudet sinulla itselläsi on vaikuttaa työsi kehittämiseen? 

 Miten osaamista ja tietoa jaetaan työyhteisössänne? 

 Millä tavalla reagoit, jos työryhmänne onnistuu tai epäonnistuu jossakin työtehtävässä tai pro-

jektissa? Koetko sen myös henkilökohtaisena onnistumisena tai epäonnistumisena? 

 Miten esimiehesi reagoi tällaisissa tilanteissa? 

 Millaisia asioita arvostat omassa työssäsi? 

 Millaisena näet urakehityksesi tulevaisuudessa? 

 

2) Fuusion onnistumisen tukeminen 

 Seurataanko ja keskustellaanko opistossa riittävästi/säännöllisesti oppilaitoksen tulevaisuudesta 

ja toimintaympäristön muutoksista? Voitteko vaikuttaa opiston strategiaan ja tuletteko kuulluk-

si? 
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 Onko opiston toiminta-alueen laajentuminen ja sekoittuminen parantanut asiakkaiden palveluta-

soa? 

 Oletteko voineet vaikuttaa fuusioituneessa opistossa työkenttäänne, vastuualueisiin ja itsenne 

kannalta mielekkäiden/innostavien työtehtävien saamiseen? 

 Koetteko, että vastuualueidenne laajentuminen on rikastuttanut tai rajoittanut työn suunnittelua? 

 Onko Petäjä-opistolle hyötyä siitä, että kuuluu Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän yleis-

sivistävään yksikköön, jossa on kaksi muutakin oppilaitosta? Synergiaedut? Jos ei ole, miten 

synergioita voitaisiin edistää? 

 Millaista johtaminen on ollut muutostilanteessa? Mikä merkitys on kurinalaisella johtamisella ja 

ihmisten johtamisella (leadershipillä)? 

 

KULTTUURIN MUOTOUTUMINEN 

 Vallitseeko opistossa luottamuksen ilmapiiri (henkilöstön keskinäinen luottamus, luottamus 

ylläpitäjään)? Jos siinä on puutteita, mistä johtuu? 

 Oletteko menettänyt opiston fuusioprosessissa enemmän kuin saanut (tai päinvastoin)? 

 Millaista oli työskennellä Petäjää edeltäneissä opistoissa, missä oli kehittämisen painopiste, mi-

kä oli tärkeää – mikä vähemmän tärkeää? 

 Miten pelisäännöt ovat syntyneet, onko ollut toisen/jonkun kulttuurin ylivaltaa ja mahdollisia 

yhteentörmäyksiä? Miten ristiriitoja selvitellään? 

 Onko vielä/jo olemassa Petäjä-opiston omaa kulttuuria, tapoja? 

 

 

JOHTAMINEN 

 Millaisia seikkoja arvostat kuntayhtymässä työnantajana? 

 Mistä tai millaisista piirteistä tai ominaisuuksista pidät esimiehesi johtamistyylissä? 

 Millaiset seikat mahdollisesti ärsyttävät esimiehesi johtamistyylissä? 

 Milla tavalla esimiehesi motivoi sinua työssäsi? 

 Millainen esimiestoiminta motivoi ja kannustaa Sinua? 

 Millainen on mielestäsi `hyvä` esimies? 
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Liite 5. Tuntiopettajille suunnattu kysely 

 
KYSELYLOMAKE PETÄJÄ‐OPISTON TUNTIOPETTAJILLE     11/2010 

 
I VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 

1. Opetan Petäjä‐opistossa seuraavilla paikkakunnilla: 

o Parkano     

o Kihniö 

o Kankaanpää 

o Honkajoki 

o Pomarkku 

2. Olen opettanut Petäjä‐opistossa (ja ennen fuusiota Parkanon kansalaisopistossa tai Pohjois‐
Satakunnan Alueopistossa) ___________vuotta. 

 
3. Mikä on koulutustasosi (valitse ylin)? 

o kansakoulu, keskikoulu tai peruskoulu 

o ammatillinen tutkinto 

o opistotutkinto 

o ammattikorkeakoulututkinto 

o alempi korkeakoulututkinto 

o ylempi korkeakoulututkinto 

 

4. Opettajan pedagoginen tutkinto 

o on 

o ei 

 

5. Opetan seuraavissa aineryhmissä: 

o taideaineet 

o käsityöt 

o tanssi 

o teatteri ja muut ilmaisuaineet 

o tieto‐ ja viestintätekniikka 

o kielet 

o historia‐ ja muut yhteiskunnalliset aineet 

o muu, mikä? _________________________ 

 

 

   II LUOVUUS JA INNOVATIIVISUUS OMASSA TYÖSSÄ JA OPISTOSSA  

6. A) Mitä luovuus on mielestäsi kansalaisopistotyössä?  
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               B) Miten luovuus ilmenee omassa työssäsi opettajana? 

 
 
 
 
 
 
 
Selvennys seuraavia kysymyksiä varten ‐ miten luovuus ja innovatiivisuus eroavat toisistaan?  
Erään määritelmän (Ståhle & Grönroos, 1999) mukaan ”Innovaatio on yrityksen tuotteeseen, palveluun tai 

muuhun tuotteeseen liittyvä uutuus tai uudistus, jolla on arvoa kilpailutilanteessa.”  
Latinan kielen sana ”innovare” tarkoittaa halua muuttaa, kehittää ja uudistaa. Innovaatiosta on keksijälleen 

taloudellista hyötyä. Luova ajattelu tai toiminta ei välttämättä sisällä tätä ominaisuutta.   
 

7. Oletko innovatiivinen omassa työssäsi opettajana ja miten se on ilmennyt? 

 

 

 

 

8. Petäjä‐opiston toiminnassa voi havaita innovatiivisuutta  

o ei ollenkaan 

o melko vähän 

o en osaa sanoa 

o melko paljon 

o erittäin paljon 

 
9. Perustele, miksi päädyit edelliseen vastaukseesi. 

 

 
 

 

 

III LUOVUUDEN JA INNOVATIIVISUUDEN ESTEET JA VAHVISTAMISEN KEINOT TYÖYHTEISÖSSÄ 

10. A) Oletko tekemisissä lukuvuoden aikana Petäjä‐opiston muiden työntekijöiden kanssa työhösi liit‐

tyvän suunnittelun tai ideoinnin merkeissä? Millaisissa tilanteissa? Jos et ole, millaisten syiden 

vuoksi? 
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              B) Pidätkö yhteyttä ammatillisissa asioissa kollegoihisi muissa oppilaitoksissa? 

o kyllä 

o en 

 

 

11. Aineyksikkösi vastuuopettaja suhtautuu uusiin ideoihin tai kehittämisehdotuksiin 

o huonosti 

o melko huonosti 

o  en osaa sanoa 

o melko hyvin  

o oikein hyvin 

 

 

12. Millaisia työssä onnistumisen esteitä koet Sinulla olevan Petäjä‐opistossa? 

 

 

 

 

 

 

 

13. Mitkä asiat auttavat Sinua onnistumaan työssäsi Petäjä‐opistossa? 

 

 

 

 

 

 

14. Miten Petäjä‐opisto voisi edistää henkilöstönsä luovaa ajattelua ja hyvien ideoiden tuotantoa par‐

haiten? Mainitse kolme mielestäsi tärkeintä keinoa. 
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IV KOKEMUKSET OPISTOFUUSIOSTA 

1. Kuntalaisille suunnatun kansalaisopistopalvelun kannalta Parkanon kansalaisopiston ja Pohjois‐

Satakunnan Alueopiston fuusioituminen oli järkevää 

o olen täysin eri mieltä 

o olen melko eri mieltä 

o en osaa sanoa 

o olen melko samaa mieltä 

o olen täysin samaa mieltä 

2. Luotan siihen, että minulle riittää opetustöitä paremmin isommassa opistossa kuin pienemmässä. 

o olen täysin eri mieltä 

o olen melko eri mieltä 

o en osaa sanoa 

o olen melko samaa mieltä 

o olen täysin samaa mieltä 

3. Opistofuusio on muuttanut työhöni liittyviä käytänteitä ja yhteisiä ”pelisääntöjä”. 

o ei ollenkaan 

o melko vähän 

o en osaa sanoa 

o jonkin verran 

o melko paljon 

o erittäin paljon 

 

4. Petäjä‐opisto on hierarkkisempi ja byrokraattisempi opettajan kannalta kuin mitä Parkanon kansa‐

laisopisto tai Pohjois‐Satakunnan Alueopisto ennen fuusiota olivat. 

o olen täysin eri mieltä 

o olen melko eri mieltä 

o en osaa sanoa 

o olen melko samaa mieltä 

o olen täysin samaa mieltä 

 

5. Opettajille suunnattu sisäinen viestintä (esim. Ajankohtaiskirjeet ja sähköpostit) on nykyään riittä‐

vää? 

o aivan liian vähäistä 

o melko vähäistä 

o en osaa sanoa 

o melko riittävää 

o oikein riittävää 

 

Kiitos vastaamisesta!    

Palautathan vastauspaperin opiston toimistolle (Parkanoon tai Kankaanpäähän) oheisessa  
kirjekuoressa suljettuna ja nimelläni varustettuna. 
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