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Tämän tutkimuksen päätehtävänä on selvittää, miten johtamisella voidaan vaikuttaa myönteisen
organisaatiokulttuurin luomiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen organisaatiossa. Tähän
kysymykseen vastatakseen tutkimuksessa selvitetään, mitkä ovat tärkeimmät myönteisen
organisaatiokulttuurin tekijät, joihin vaikuttamalla johtamisella voidaan kehittää organisaatio-
kulttuurin myönteisyyttä, ja kuinka nämä toteutuvat henkilöstön ja esimiesten mielestä heidän
työssään.

Tutkimuksen kohdeorganisaationa oli Hämeenlinnan kaupungin Terveyttä ja toimintakykyä
edistävät palvelut. Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen tutkimusote ja tutkimuksen
empiirinen aineisto kerättiin standardoidulla kyselylomakkeella Tampereen yliopiston E-
lomakeohjelmalla. Tutkimuksen kohdejoukko muodostui tutkimuksen näkökulman mukaisesti koko
Hämeenlinnan kaupungin Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden henkilöstöstä ja keski-
johdosta eli aikuissosiaalityön, henkisen hyvinvoinnin, maahanmuuttajapalveluiden ja
vammaispalveluiden toimialueiden työntekijöistä ja lähiesimies- ja päällikkötasolla työskentelevistä
henkilöistä. Kyseessä oli siis kokonaistutkimus ja kyselylomakkeeseen vastasi 55 henkilöä.
Tutkimuksen vastausprosentiksi muodostui 52,4 %.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ilmentää johtamisen vaikutuksia organisaation kulttuurin
myönteisyyteen. Tutkimuksen pääkäsitteet ovat organisaatio, johtaminen, myönteinen
organisaatiokulttuuri ja vaikutukset. Tutkimuksen tieteellinen tavoite on eksploratiivisen tiedon
tuottaminen niistä myönteisen organisaatiokulttuurin tekijöistä, joihin vaikuttamalla johtamisella
voidaan kehittää organisaatiokulttuurin myönteisyyttä. Tutkimuksessa tarkastellaan ilmiön
keskeisimpiä ja kiinnostavimpia piirteitä ja, kuinka nämä toteutuvat henkilöstön ja esimiesten
mielestä heidän työssään.

Kaikkein tärkeimpänä organisaatiokulttuurin myönteisyyteen vaikuttavana tekijänä pidettiin sitä,
että työkavereihin voi luottaa. Lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta myös koki, että
työkavereihin voi luottaa erittäin hyvin tai melko hyvin. Kehittämisen varaa havaittiin työyhteisön
arvoista keskustelemisessa ja työyhteisön arvoista yhdessä päättämisessä. Myös
palkitsemisjärjestelmän selkeydessä koettiin olevan parantamisen varaa. Hyvistä suorituksista
palkitsemista pidettiin nimittäin hyvin tärkeänä asiana, mutta yli puolet vastaajista koki sen
toteutuvan huonosti.  Esimiehet olivat selkeästi työntekijöitä sitoutuneempia työyhteisön arvoihin.
Esimiesasemassa työskentelevät olivat  myös poikkeuksetta työntekijöitä tyytyväisempiä
organisaatiokulttuurin myönteisyyteen vaikuttavien vuorovaikutuksen osa-aluieden toteutumiseen.
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I JOHDANTO

Eikö olisikin mukavaa työskennellä organisaatiossa, jossa myönteisyys olisi aistittavissa sekä

vuorovaikutuksessa että organisaation toiminnan tehokkuudessa? Kaikesta yhteiskunnallisesta

kehityksestä huolimatta myönteisyys on organisaatioissa vähentynyt. Yhä useampi työntekijä tuntee

uupumusta ja motivaation heikentymistä työssään. Monesti myös organisaation muutokset ja

haasteet koetaan paineena innostuksen sijaan. Organisaatiokulttuuri on yksi vaikuttava tekijä näiden

tuntemusten aiheuttajana. Työntekijät ovat kuitenkin edelleen jokaisen organisaation tärkein

voimavara, joten ongelma on huomattava. Jokaisella organisaatiolla on oma kulttuurinsa, joka ohjaa

ihmisten käyttäytymistä ja ajattelua. Organisaation kulttuuriin voidaan vaikuttaa, joten sitä on

mahdollista kehittää organisaation tehokkuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseksi.

Organisaation kulttuuri vaikuttaa paljon muussakin kuin vain työntekijöiden välisissä suhteissa. Sen

vaikutus on valtava sekä työpaikalla että kotona. Myönteinen organisaatiokulttuuri rohkaisee

keksimään uutta, ylittämään rajoja ja nauttimaan työnteosta. Ihmisten välinen myönteinen

vuorovaikutus on työyhteisön suurimpia voimavaroja. Positiivisten tunteiden synnyttämä voimavara

on se, että ne ovat pitkäkestoisia ja näin ollen avuksi myöhemminkin kohdatessa hankalia tilanteita.

Vahvistamalla myönteisiä tunteita organisaatiossa syntyy myös myönteistä käyttäytymistä. Ihmisten

kunnioittamisella on todettu olevan suora vaikutus organisaation tuottavuuteen. Ihmisyyteen kuuluu

tarve tulla hyväksytyksi ja arvostetuksi. Lähtökohtana on, että jokainen haluaa onnistua työssään ja

tehdä jotain hyvää ja arvokasta.

Esimiesten toimintatavoilla on huomattava merkitys siihen, millaisia työtapoja ja käytäntöjä

työyhteisössä suositaan ja millainen on organisaation kulttuuri. On tärkeää, että johto ja esimiehet

luovat omalla esimerkillään arvostavan ja hyväksyvän työyhteisön ilmapiirin, mutta jokaisella

työntekijällä on myös henkilökohtainen vastuu. Työntekijöiden tärkeä tehtävä on kantaa vastuu

itsestään merkittävänä osana työpaikan ilmapiiriä, sillä on itsestään selvää, että negatiivinen ja

asiaton käytös vaikuttaa koko työyhteisöön. Organisaatioiden jatkuvan muutoksen lisäksi

työyhteisölle paineita aiheuttavat myös lisääntyneet yhteistyövaatimukset. Yhä useammin työt

tehdään ryhmissä, joten jokaiselta tiimin jäseneltä vaaditaan yhteistyökykyä ja neuvottelutaitoa.

Myönteisen organisaatiokulttuurin positiiviset vaikutukset organisaatioon ja työyhteisön

motivaatioon ovat jo osittain tiedostettu, mutta myönteisen organisaatiokulttuurin saavuttamisessa

ja ylläpitämisessä riittää haasteita ja ongelmia. Tehdyt tutkimukset osoittavat jopa, että työstä ei
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enää odoteta muuta kuin välttämätöntä toimeentuloa, ja monet keskitasoilla työskentelevät

odottavat tulevaisuudelta eniten eläkkeelle pääsyä.

Myönteisen organisaatiokulttuurin ylläpitäminen ei ole mitenkään pois tieteellisestä huipputyöstä,

vaan päinvastoin se tukee uusien havaintojen tekemistä. Arvostavalla ja myönteisellä

käyttäytymisellä on positiivinen vaikutus organisaation tiimien tehokkuuteen ja innovatiivisuuteen

sekä sen kautta myös organisaation tuottavuuteen. Näin ollen olisi tärkeä tutkia, miten ihmisiin

pitäisi vaikuttaa myönteisen organisaatiokulttuurin saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Kielteisten

asenteiden poistaminen ei riitä, vaan tarvitaan keinoja tuoda esiin myönteisiä kokemuksia ja piileviä

vahvuuksia. Organisaatioiden muuttuessa ja työn vaativuuden lisääntyessä työyhteisön hyvinvointi

ja organisaation tuottavuus eivät saa heikentyä. Haasteena on, miten ihmisten erilaiset taustat,

osaaminen, työn tekemisen tavat ja arvot saadaan parhaiten yhdistymään organisaation yhteiseksi

hyödyksi. Jokaisella työntekijällä on organisaation työyhteisön rakenteisiin, toimintatapoihin ja

arvoihin vaikuttava käsitys hyväksyttävästä tavasta toimia. Käsitykseen vaikuttavat voimakkaasti

sekä tiedostamattomat, itsestään selvinä pidetyt perusolettamukset että tiedostetut asiat.

Jokaisella ihmisellä on oma erilainen arvomaailmansa. Jos kaikkien arvomaailma olisi samanlainen,

niin kehitys pysähtyisi, sillä henkilöiden välisistä eroista syntyy juuri innovaatioita. Erilaisuus tukee

kehitystä. Organisaation yhteisesti sovitut tavoitearvot ovat kuitenkin eri asia. Niihin kaikkien tulisi

sitoutua. Työyhteisössä on nimittäin vaikea toimia, jos omien arvojen ja yhteisten arvojen välillä on

suuria ristiriitaisuuksia. Organisaation tunnepuolen vaikutus organisaation toimintaan on ratkaiseva,

sillä asennetasolla ratkaistaan, lähteekö henkilöstö mukaan johdon tärkeänä pitämiin uudistuksiin.

Arvomaailma muokkautuu vuorovaikutuksen seurauksena. Mitä avoimempaa vuorovaikutus on, sitä

alttiimpi arvomaailmakin on muutoksille. Ihmisten välinen vuorovaikutus puolestaan synnyttää

luottamusta, kun he jakavat kokemuksiaan todellisuudesta. Luottamuksen syntyminen edellyttää,

että työyhteisössä tiedetään, millaisia ajattelu- ja toimintatapoja organisaatiossa ilmenee ja

millaisten ajattelu- ja toimintatapojen varaan toimintaa halutaan jatkossa rakentaa.

Organisaatiokulttuurilla on siis merkittävä vaikutus organisaation tavoitteiden toteuttamisessa.

Organisaatiokulttuuri voi olla muutosprosessia vahvistava tai vastustava voima, jos työntekijöiden

itsestään selvinä pitämiä perusolettamuksia tai arvoja muutetaan. Kun työntekijöiden

perusolettamukset eivät ole ristiriidassa ilmaistujen arvojen kanssa, niin voima on muutosta

vahvistavaa ja kulttuuri myönteisempi. Jos tulevaisuus on arvioitavissa nykytilaa paremmaksi, niin

muutoksen toteuttamiselle syntyy motivaatio.
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II TUTKIMUKSEN PERUSVALINNAT

1 Tutkimuksen päätehtävän asettaminen

Organisaatioiden kulttuurin tutkimus käynnistyi 1980-luvulla, kun tutkijat alkoivat etsiä selitystä

organisaatioiden epäonnistuneille muutosyrityksille. Selitystä etsittiin tieteenfilosofisin

lähestymistavoin organisaation syvärakenteesta, jota alettiin kutsua organisaatiokulttuuriksi. Jo

tällöin huomattiin, että organisaatiokulttuurilla on vaikutuksia organisaation toimintaan. Nämä

uudet tieteenfilosofiset lähestymistavat, fenomenologia ja hermeneutiikka korostivat, että jokaiselle

ihmiselle fyysinen todellisuus ilmenee erilailla hänen kokemusmaailmassaan. Näin ollen

ymmärrettiin, että kaikki organisaation jäsenetkin kokivat organisaatiotodellisuuden eri tavoin.

(Vartola 2004, 215—216)

Edgar Schein on tutkinut paljon organisaatioiden kulttuurien kehittämistä sekä sitä, kuinka paljon

organisaatiokulttuurissa on sellaista, että siihen pystyy johtajat vaikuttamaan. (Schein 1973, 1987,

2001) Hän on todennut, että kulttuuri voi olla huomattava muutosta vastustava voima, ja kulttuuri

vaikuttaa organisaation tehokkuuteen, joten jokaisen organisaation tulisi analysoida organisaationsa

kulttuurin vahvuuksia ja heikkouksia. Sen sijaan Kotter on muutosjohtamisen tutkijana ollut

kiinnostunut saavutetun muutoksen integroimisesta organisaatiokulttuurin pysyväksi

toimintatavaksi. Hän on käsitellyt tutkimuksissaan organisaatioiden muutosprosessien johtamista ja

sitä, kuinka uudet toimintatavat integroidaan organisaatiokulttuurin perinteitä ja ihmisten tunteita

kunnioittaen. (Kotter, 1997, 2009; Heskett & Kotter 1992)

Pitkänen käsittelee tutkimuksessaan yrityskulttuurin vaikutusta muutosprosessissa. Tutkimuksessa

tarkastellaan, mitä yritysfuusiossa tapahtuu, kun kaksi erilaista organisaatiokulttuuria kohtaavat

toisensa. Organisaation jäsenten keskinäiset jännitteet ovat vapautuessaan valtava voima niin

negatiivisessa kuin positiivisessa mielessä. Ratkaisevaa on, vapautuuko tällaisessa tilanteessa

positiivisia vai negatiivisia voimia. Johtaminen on oleellinen vaikuttaja kulttuurien hallittuun

kohtaamiseen. (Pitkänen 2006, 15, 197)

Organisaatioita tutkittaessa on huomattu, että valtion tehtävien lisääntyessä perinteisten

byrokraattisten organisaatioperiaatteiden mukainen hallinto on yleistynyt. Vaikka tehtäviä on lisätty

erityisesti julkisten ja hyvinvoinnin palveluiden lisäämiseksi, hallinto on organisoitu vanhojen
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byrokraattisten periaatteiden mukaan. Tästä syystä uusien yhteiskunnallisten tehtävien ja niiden

hoitamisen organisaation ja hallinnon välinen nykyinen yhteensopimattomuus aiheuttaa ristiriitaa.

Byrokratia aiheuttaa ongelmia juuri yhteiskunnan hyvinvointi- ja palvelutehtäviä hoitavissa

julkisissa organisaatioissa, koska näille aloille sopimattomat, byrokratialle ominaiset

epäluottamuksen henki ja itseohjautuvuuden puute lisäävät välinpitämättömyyttä ja haluttomuutta

uudistuksiin. (Vartola 2004, 29, 220—221)

Organisaatiokulttuurin kehittymisprosessien perustana ovat luovien yksilöiden kehittämät uudet

toimintatavat. Tässä mielessä organisaatiokulttuurin kehittäminen liittyy johtajan kehittymiseen.

Kulttuurin kehittyminen liittyy yhteisön jäsenten tapaan viestiä ja olla vuorovaikutuksessa. Jos

yhteisön jäsenten vuorovaikutus perustuu aitouden ja luottamuksen varaan, avoimuus heidän

välillään lisääntyy. Jos organisaation jäsenet eivät kykene olemaan aitoja ja rehellisiä, heidän

välilleen ei synny keskinäistä luottamusta ja tällöin aktivoituu negatiivisia tunteita. Tämä prosessi

käynnistää puolustautumismekanismit, joiden käyttö johtaa kulttuuria taannuttavaan kierteeseen.

(Juuti 1995, 97)

Michiganin yliopiston professori Kim Cameron ja Jane Dutton ovat tutkineet positiivisen

vuorovaikutuksen ja johtamisen merkitystä työyhteisöön ja organisaation tuottavuuteen. Hänen

tutkimuksensa osoittavat, että positiivinen vuorovaikutus edellyttää johtajuutta, joka toimii

innovaatioiden ja motivaation lähteenä. (Cameron, Dutton & Quinn 2003)

Terrence E. Dealin ja Allan A. Kennedyn mukaan johtajat voivat ja johtajien myös pitäisi vaikuttaa

organisaation kulttuurin avulla henkilöiden välisiin suhteisiin ja siihen, miten työntekijät toimivat

organisaatiossa. Ongelmana kuitenkin on se, että johtajat eivät pyri vaikuttamaan tarpeeksi

voimakkaasti työyhteisön käyttäytymiseen, joten johtajien vaikutus organisaatiossa ei ole niin

voimakas kuin se voisi olla. (Deal & Kennedy 1983, 89)

Organisaatiokulttuurin luomisessa merkittävänä tekijänä on johtaja. Edgar Scheinin mukaan

organisaatiokulttuurin luominen ja johtaminen on yksi johtajien tärkeimmistä tehtävistä. Tämä asia

on hänen mielestään jäänyt johtamistieteellisissä tutkimuksissa liian vähälle huomiolle. Johtajien

esimerkillä on erityinen merkitys kulttuurin muokkaamisessa. Erityisen tärkeää on, mihin johtaja

kiinnittää huomiota, mitä hän mittaa, mistä hän palkitsee tai mistä hän harmistuu. Organisaatioiden

kulttuuriin vaikutus koko organisaatioon tulee ymmärtää, jotta pystymme käsittämään organisaation

ilmiöitä ja määrittelemään asioiden tärkeyden johtajien ja johtajuuden kannalta. (Schein 1987, 19—
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20) Johtamisen yleinen paradigma on, että johtamisessa pitää kantaa huolta ja vastata kaikesta, mikä

vaikuttaa organisaation suorituksiin ja tuloksiin niin organisaation sisä- kuin ulkopuolellakin

(Drucker 2000, 55).

Professori Barbara L. Fredrickson tutkimukset osoittavat, että positiivisten tunteiden avulla on

mahdollista synnyttää inhimillisiä voimavaroja, sillä myönteiset tuntemukset ovat pitkävaikutteisia

ja näin ollen avuksi myöhemmissä hankalissa tilanteissa. Fredricksonin Broaden-and-Build-teoria

osoittaa, että myönteisten tuntemusten avulla voidaan lisätä vaihtoehtoisten

selviytymisstrategioiden määrää, laajentaa yksilön ajattelukykyä, estää negatiivisten tunteiden

syntymistä ja välttää masennus. Vahvistamalla myönteisiä tuntemuksia organisaatiossa syntyy

myös myönteistä käyttäytymistä. (Fredrickson 1998, 2009) Näin ollen on tärkeää tutkia, mitkä ovat

tärkeimmät organisaatiokulttuurin myönteisyyteen vaikuttavat tekijät, joihin johtamisella voidaan

vaikuttaa ja kuinka ne toteutuvat toteutuvat työssä.

Edellä mainitun perusteella tämän tutkimuksen pääkysymys on: Miten johtamisella voidaan

vaikuttaa myönteisen organisaatiokulttuurin luomiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen

organisaatiossa?

Asetettua tutkimuskysymystä perustellaan ensiksikin aiheen tärkeydellä, sillä organisaatiokulttuuri

vaikuttaa merkittävästi perusasennoitumiseemme, sillä jokainen ihminen on elämänsä aikana

tekemisissä organisaatioiden kanssa, esimerkiksi opiskellessaan tai työelämässä. Näin ollen sillä,

onko organisaatiokulttuuri myönteinen vai kielteinen, on suuri vaikutus työhömme ja

hyvinvointiimme.

Toisekseen, aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole juurikaan vertailtu organisaatiokulttuurin

myönteisyyteen vaikuttavien tekijöiden tärkeyttä suhteessa niiden toteutumiseen. On tärkeää

selvittää tärkeimmät myönteisen organisaatiokulttuurin tekijät, joihin vaikuttamalla johtamisella

voidaan kehittää organisaatiokulttuurin myönteisyyttä ja kuinka nämä tekijät toteutuvat henkilöstön

ja esimiesten mielestä heidän työssään, jotta voidaan havaita kehittämiskohteet sekä ne osa-alueet,

joiden toimintaan ollaan tyytyväisiä.

Kolmanneksi organisaatiokulttuuri vaikuttaa myös organisaation niihin toimintamalleihin, joiden

avulla organisaatio pyrkii vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin ja ympäristön haasteisiin

(Tiensuu, Partanen & Aaltonen 2004, 94). On tärkeää tutkia, miten juuri johtamisella voidaan
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vaikuttaa myönteisen organisaatiokulttuurin luomiseen, sillä jo varhaisimmat ihmissuhteiden

koulukunnan tutkimukset osoittavat, että johtajan olemus ja toimintatavat vaikuttavat merkittävästi

organisaatioiden saavutuksiin. (Scott 2003, 62—64)

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan myös, miten myönteinen

organisaatiokulttuuri vaikuttaa organisaation työyhteisöön, taloudellisuuteen ja tehokkuuteen sekä

mikä johtamismalli auttaa muuttamaan ja kehittämään näitä kulttuuriin vaikuttavia tekijöitä edistäen

myönteistä kulttuuria organisaatiossa? Kulttuuriteoria ja organisaatioteoria tukevat

tutkimuskysymyksen ratkaisua. Kulttuurin merkitys on oleellinen, kun tarkastellaan organisaation

sisäistä tilannetta. Organisaatiokulttuurin vaikutus ilmentyy johtamisessa ja sen myötä

toimintaprosesseissa ja organisoitumisessa.

2 Tutkimuksen tavoite

Tieteellinen tutkimus on luova prosessi, jonka tarkoituksena on ratkaista asetettu tutkimusongelma.

Tutkimuksella on siis aina jokin tavoite, joka ohjaa tutkimuksen strategisia valintoja.

Tutkimuskysymys ja tutkimuksen tavoite määrittävät, mitä tiedon muotoa tutkimus edustaa.

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 125—126) Tutkimuksen tieteellisenä tavoitteena voi olla

selittävä, kuvaileva, kartoittava, eksploratiivinen, diagnostisoiva, ennustava tai arvioiva tieto

tutkimuskohteesta.

Selittävällä tutkimuksella tarkoitetaan yleensä kausaalisesti selittävää. Kausaalisen tutkimuksen

tavoitteena on selvittää ilmiöiden välisiä syy- ja seuraussuhteita. Selityksen avulla tutkitaan, onko

tietyillä asioilla riippuvuutta keskenään ja jos on, niin miten tämä riippuvuus ilmenee. (Harisalo,

Keski-Petäjä & Talkkari 2003, 23—25) Kuvaileva tieto vastaa kysymyksiin kuka, missä ja milloin

ja on empiirisen tutkimuksen perusmuoto. Kun tutkittava ongelma on kokonaan uusi, kuvaileva

tutkimusote auttaa tekemään asian ymmärrettäväksi. Kuvailu muodostaa siis perustan selittävälle

tutkimusotteelle. Fenomenologiaan perustuva tutkimusmenetelmä on luonteeltaan kuvaileva.

Menetelmä pyrkii kuvailemaan tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman tarkasti siten, miten se ilmenee

oikeasti koettuna (Aaltola & Valli 2007, 28—32).

Kartoittava tutkimus puolestaan selvittää vähän tunnettuja ilmiöitä, etsii uusia näkökulmia, kehittää

hypoteeseja ja katsoo ja kokeilee, mitä tapahtuu tietyissä olosuhteissa. Usein tutkimus sisältää



12

kuitenkin useamman kuin yhden tarkoituksen, sillä kuvailevaa tietoa tarvitaan lähes jokaisessa

tutkimuksessa. Fenomenologiseen tutkimukseen saatetaan joutua yhdistämään tulkinnan tarpeen

vuoksi myös hermeneuttinen ulottuvuus. Kun tavoitteena on ekploratiivinen tieto, niin silloin

tutkimuskysymykseen etsitään ratkaisua sekä kuvailemalla että selittämällä. Tällöin kuvailun avulla

muodostetaan mahdollisia selityksiä. Nämä selitykset ovat vain suuntaa antavia ja edellyttävät

lisätutkimusta. (Harisalo, Keski-Petäjä & Talkkari 2003, 24—25)

Jos tutkimuksen tavoitteena on diagnostisuus, niin silloin etsitään tutkimuskohteena olevan ilmiön

selittäviä syitä ja ratkaisuja ongelmaan. Tieto on diagnostisoivaa, jos tutkimuksen päätehtävänä on

esimerkiksi diagnostisoida syitä ja etsiä ratkaisuja organisaatiokulttuurin kielteisyydelle.

Tutkimuksen tavoitteena on puolestaan ennustaminen silloin, kun selittävien syiden avulla

pystytään ennustamaan jonkin asian tai tilanteen muuttuminen.  Tällöin tutkimuksen tavoitteena on

selvittää miten tutkimuskohteena oleva ilmiö kehittyy tulevaisuudessa. (Harisalo, Keski-Petäjä &

Talkkari 2003, 25) Tutkimus voi olla myös arvioiva. Arvioiva tutkimus pyrkii arvioimaan jonkin

toiminnan ja tehtyjen päätösten vaikutuksia. Kun arvioidaan jotakin toimintaa, selvitetään mitä on

tehty ja mitä on saatu aikaan. Johtamisen myönteisiä vaikutuksia organisaation kulttuuriin voidaan

arvioida sitten kun ensin on selvitetty myönteisyyden tekijät ja näihin on pyritty vaikuttamaan.

Tutkimusta tehdessä on tärkeää ymmärtää myös tieteenfilosofiset lähtökohdat, jotta voi ymmärtää

perustelut tutkimuksellisten ratkaisujen takaa. Hermeneutiikka on yksi tieteenfilosofinen suuntaus,

johon perustuvan tutkimusmenetelmän avulla tuotettu tieto on myös selittävää. Hermeneutiikka

korostaa laadullisia aineistoja. Se painottaa inhimillistä ymmärrystä ja pyrkii tulkitsemaan ilmiöiden

erityisyyksiä yleistysten sijaan. Hermeneuttinen tutkimus kohdistuu ihmisten väliseen

vuorovaikutukseen. (Aaltola & Valli 2007, 28—32) Tällöin tulkinnan kohteina ovat ihmisten

verbaaliset ja sanattomat ilmaisut. Ilmaisuilla on aina jokin merkitys, jota voi tutkia pyrkimällä

ymmärtämään ja tulkitsemaan.

Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoite määrittävät kumpi tutkimusote, kvantitatiivinen vai

kvalitatiivinen, on tarkoituksenmukaisempi kyseisessä tutkimuksessa. Kvantitatiivisessa

tutkimuksessa tarkastellaan eri asioiden välisiä riippuvuuksia tai tutkittavassa ilmiössä tapahtuneita

muutoksia lukumäärin ja prosenttiosuuksin. Kvalitatiivinen tutkimus taas auttaa ymmärtämään

tutkittavaa kohdetta tai ilmiötä. Tällöin pyritään selittämään käyttäytymisen tai tapahtumisen syitä.

Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena ei ole tilastolliset yleistykset vaan tutkimuskohdetta

pyritään analysoimaan mahdollisimman tarkasti. (Heikkilä 2008, 16) Tämän tutkimuksen aineisto
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koostuu kvantitatiivisesta eli määrällisestä aineistosta, ja se on kerätty standardoidulla

kyselylomakkeella.

Edellä eriteltyjen tavoitteiden perusteella tutkimukseni tieteellinen tavoite on eksploratiivisen tiedon

tuottaminen kyseisestä tutkimuskysymyksestä, sillä tutkimuskysymykseen etsitään ratkaisua sekä

kuvailemalla että selittämällä. Tutkimuksessa kuvaillaan, kuinka tärkeinä vastaajat pitävät eri

kriteerien merkitystä organisaatiokulttuurin myönteisyyteen, ja kuinka hyvin tai huonosti ne

toteutuvat heidän omassa työssään tällä hetkellä. Tutkimuksessa kuvaillaan tarkasteltavan ilmiön

keskeisimmät ja kiinnostavimmat piirteet ja niiden ilmeneminen työssä. Tutkimus on

eksploratiivistä, sillä vastauksista ilmenee, mitä asioita pidetään tärkeinä tai merkityksettöminä ja

miten vastaajat kokevat niiden toteutuvan tällä hetkellä työssään. Nämä tiedot selittävät

tämänhetkistä tilannetta ja ilmentävät selvästi kohdeorganisaation kehittämisen kohteet sekä ne

alueet, joihin ollaan tyytyväisiä.

3 Tutkimuksen näkökulma

Tutkimuksen aihetta voisi tarkastella monestakin näkökulmasta. Vaihtoehtoina ovat ylimmän

johdon, keskijohdon, henkilöstön tai organisaation ulkopuolisen henkilön näkökulma.

Organisaation toiminta edellyttää jatkuvaa vuorovaikutusta johdon ja työntekijöiden välillä. Johtaja

on merkittävässä asemassa kulttuurin kehittämisessä ja yleensä aloitteen tekijä, joten

tutkimuskysymystä voisi tarkastella ylimmän johdon näkökulmasta. Tällöin tulisi tarkastella, miten

johtajat voivat omasta mielestään edistää toiminnallaan myönteisyyttä organisaatiossa, ja miten he

tässä kokevat onnistuvansa. Organisaatiokulttuuri on kuitenkin koko organisaatiota koskettava asia,

ja johto ei aina tiedä, mitä työntekijät ajattelevat, joten on tärkeää huomioida työntekijöiden

käsitykset organisaatiokulttuurin myönteisyyttä kehittävistä tekijöistä. Ylin johto usein määrittelee

organisaation arvot ja sen tehtävänä on sitouttaa henkilöstö antamalla konkreettinen merkitys ja

sisältö organisaation arvoille. On tärkeää, että keskijohto ymmärtää näiden arvojen merkityksen,

jotta he voivat hyödyntää niitä arjen tilanteissa.

Ylimmän johdon käskyt kulkevat työntekijöille operatiivisen tason ja strategisen huipun välisen

keskijohdon kautta. Keskijohdon muodostavat siis päällikkö- ja lähiesimiehinä työskentelevät

henkilöt, jotka ovat esimiesasemassa operatiiviseen tasoon nähden. Tutkimuksen näkökulmana

voisi olla siis keskijohto, sillä keskijohto välittää ylimmän johdon luomat strategiat henkilöstölle
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konkretisoiden ja implementoiden ne siten kuin he ovat itse ne ymmärtäneet. Tällöin keskijohto

samanaikaisesti myös luo ja tulkitsee organisaation kulttuurin arvoja ja olettamuksia, jotka

vaikuttavat tapaan toimia ja ajatella. (Hatch 2006, 359—362)

Keskijohdon yksi tärkeimmistä tehtävistä on viestittää ja toimeenpanna strategia käytäntöön

operatiivisen ytimen avulla. Keskilinja on tärkeässä asemassa viestinnän osalta, sillä operatiiviselta

tasolta tulevat palautteet ja muutosehdotukset kulkevat keskilinjan kautta strategiselle huipulle.

(Mintzberg 1990, 9-14) Tämän lisäksi keskijohdolla on paljon kokemuksen myötä syntynyttä

hiljaista tietoa, joten heidän näkemyksensä on tärkeää huomioida.

Sen sijaan henkilöstö näkee ja kokee asioiden lopputuloksen, joten henkilöstön näkökulma on yksi

oleellinen vaihtoehto organisaatiokulttuurin myönteisyyttä tutkittaessa. Kulttuurin kehittäminen

edellyttää, että omaksutaan tietyt periaatteet muutoksen taustalla. Näin ollen varmistetaan, että

organisaation kulttuuriin vaikuttavista voimista tulee kehitystä hyödyttävää ja sosiaalisen

järjestelmän yhtenäisyyttä vahvistava voima. Usein puhutaan henkilöstön muutosvastustuksesta,

joka on monesti seurausta siitä, että henkilöstön näkemyksiä ei ole otettu huomioon muutoksen

suunnittelussa tai toteuttamisessa. Henkilöstön osallistuminen heitä koskevien asioiden

kehittämiseen on monesti onnistumisen edellytys. Organisaatiokulttuuri vaikuttaa myös esimiestyön

onnistumiseen, sillä parhaimmillaan se tukee esimiestä tavoitteissaan, mutta huonoimmillaan se voi

myös vaikeuttaa esimiehen toimintaa.

Organisaatiokulttuuri muodostuu organisaation käsityksistä, arvoista, tunteista ja tavasta toimia,

joten jokaisella organisaatiolla on oma, erilainen kulttuurinsa. Organisaation kulttuuri on läsnä sekä

työntekijöiden että johtajien jokapäiväisessä toiminnassa, mutta kulttuuria voi tarkastella heidän

näkökulmansa lisäksi myös organisaation ulkopuolisen henkilön näkökulmasta. Ulkopuolinen

henkilö pystyy organisaatioon tutustuessaan havaitsemaan kulttuurin artefaktien tason eli sen, mitä

hän tuntee, näkee ja kuulee kun hän liikkuu organisaatiossa. Organisaatiossa vieraillessaan hän voi

tehdä välittömästi tiettyjä havaintoja organisaation kulttuurista sen perusteella, miten ihmiset

käyttäytyvät häntä tai toisiaan kohtaan. Ulkopuolinen henkilö pystyy havaitsemaan organisaation

ulkoisen kuvan. Ulkoinen kuva sisältää organisaation imagon, fyysiset puitteet ja saavutukset

markkinoilla ja asiakassuhteet (Mäkipeska & Niemelä 2005, 62—63). Organisaation ulkoinen kuva

on yleensä hyvin tietoisen ja tavoitteellisen toiminnan tulos. Organisaatiokulttuurin tutkiminen

edellyttää kuitenkin myös arvojen tutkimista, joten organisaatiokulttuurin tutkiminen ulkopuolisen

henkilön näkökulmasta ei ole tämän tutkimuksen tarkoituksen mukaista.
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Tämän tutkimuksen näkökulmaksi on valittu Hämeenlinnan kaupungin Terveyttä ja toimintakykyä

edistävien palveluiden henkilöstö ja keskijohto eli päällikkö- ja lähiesimiehinä työskentelevät

henkilöt. Kohdejoukkoon ei kuulu siis organisaation ylin johto.  Jokaisella työntekijällä on

organisaation työyhteisön rakenteisiin, toimintatapoihin ja arvoihin vaikuttava käsitys

hyväksyttävästä tavasta toimia. Näiden asioiden kokeminen on hyvin henkilökohtaista, joten tämän

vuoksi on perusteltua valita tutkimuksen näkökulmaksi yksilön näkökulma. Tutkimuksen

tavoitteena kun on selvittää juuri sitä, mitkä tekijät työntekijä kokee tärkeäksi organisaatiokulttuurin

myönteisyyden kannalta ja kuinka ne toteutuvat hänen omassa työssään. Heidän oman kokemuksen

ja näkemyksen selvittäminen olisi vaikeaa ilman heidän henkilökohtaisen mielipiteen selvittämistä,

joten tästä syystä on perusteltua valita näkökulmaksi juuri henkilöstön näkökulma ja

tutkimusjoukoksi koko terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden henkilöstö.

Lisäksi keskijohdon näkökulma on tärkeää ottaa mukaan tutkimusjoukkoon, koska heidän

esimerkillään on huomattava vaikutus siihen, millaisia työtapoja tai käytäntöjä työyhteisössä

suoritetaan ja myös he ovat johdon johtamisen kohteena. Keskijohto toimii kanavana viestittäessä

ylimmän johdon tahtotilaa organisaatiolle. Tieto ja sen sisältävät merkitykset eivät aina siirry

ylimmältä johdolta työntekijöille asti. Myös työntekijöiden ajatusten ja tuntemuksien välittäminen

ylimmälle johdolle on yleensä keskijohdon vastuulla. Lisäksi selvittämällä myös esimiesten

näkemyksiä ja mielipiteitä voidaan verrata, eroavatko ne joltain osin selvästi henkilöstön

näkemyksistä ja arvostuksista.
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III TEOREETTINEN VIITEKEHYS

1 Tutkimuksen pääkäsitteet ja niiden väliset suhteet

Teoreettinen viitekehys ilmentää johtamisen vaikutuksia organisaation kulttuurin myönteisyyteen.

Tutkimuksen pääkäsitteet ovat organisaatio, johtaminen, myönteinen organisaatiokulttuuri ja

vaikutukset. Alla oleva kuvio havainnollistaa tutkimuksen pääkäsitteiden suhteita.

Kuvio 1 Tutkimuksen pääkäsitteet

2 Organisaatio

Organisaatiot ovat nykyään niin kiinteä osa elämäämme, että usein pidämme niiden olemassa oloa

itsestäänselvyytenä. Organisaatiot ovat kuitenkin ihmisten aikaansaannoksia. Organisaatio voidaan

määritellä monin eri tavoin. Määritelmän valinta vaikuttaa kuitenkin merkittävästi siihen, kuinka

organisaatio käsitetään ja kuinka sitä kehitetään ja tutkitaan. Yksi tapa määritellä organisaatio on

tavoite- ja tehokkuusmalli, jonka mukaan organisaatio on huolellisesti suunniteltu järjestelmä, jonka

tehtävänä on toteuttaa asetetut tavoitteet (Scott 2008, 27). Organisaation tavoitteet ilmaisevat

organisaation olemassa olon tarkoituksen ja tavoitteet saavutettuaan organisaation on määriteltävä

itselleen uusi tavoite tai lopetettava toimintansa (Harisalo 2008, 17). Organisaatio voidaan

määritellä myös avoimeksi järjestelmäksi. Tällöin tarkastelun kohteena on organisaation ja sen

toimintaympäristön välinen vuorovaikutus ja vaihdanta. (Scott 2003, 29)

Kun organisaatiota puolestaan tarkastellaan säilymismallin mukaan, organisaatio on

yhteistoiminnallinen järjestelmä, jonka tarkoituksena on organisaation toiminnan ja olemassaolon

ORGANISAATIO JOHTAMINEN

MYÖNTEINEN
ORGANISAATIO-

KULTTUURI VAIKUTUKSET
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jatkuvuuden mahdollistaminen. Tällöin organisaation toiminnan tehokkuus ja tavoitteellisuus ovat

vähemmän tärkeitä kriteereitä, sillä organisaation olemassaolo voi olla riippuvainen muistakin

tekijöistä. (Scott 2003, 26—29) Organisaation määrittelynä voi olla myös tulkinnallisen mielikuvan

malli. Tulkinnallisen mielikuvan malli on oleellinen juuri tämän tutkimuksen perustana.

Tulkinnallisen mielikuvan mallin mukaan ihmisten käsitys organisaatioista riippuu heidän omista

tulkinnoistaan ja käsityksistään. Ihmisen miettiessä itseään ja tavoitteitaan hän määrittää samalla

omaa käsitystään organisaatiosta. Tätä organisaatiokäsitystä kutsutaan kulttuurilliseksi malliksi.

Tarkasteltaessa organisaatiota tulkinnallisen mielikuvan mukaan kiinnitetään huomio organisaation

rakenteista organisaatiossa työskenteleviin ihmisiin ja heidän arvoihinsa ja antamiinsa merkityksiin.

(Hatch 2006, 335)

Perinteisesti organisaatio on määritelty funtionalistisen näkökulman mukaan. Funktionalistisesti

tarkasteltuna organisaatioita pidetään yleisesti tietyn päämäärän vuoksi rakentuneina sosiaalisina

rakennelmina, joille on tyypillistä hierarkkinen luonne. Organisaatioita voidaan siis luonnehtia

sosiaalisiksi toimijoiksi, jotka vaikuttavat monin tavoin ihmisten elämään. (Juuti 2006, 9—10)

Myös Amitai Etzionin mukaan organisaatio on ihmisten yhteistoimintajärjestelmä jonkin

tarkoituksen toteuttamiseksi (Etzioni 1964). Tämä organisaatioksi kutsuttu

yhteistoimintajärjestelmä muodostuu, kun koordinoidaan suuri määrä ihmisten toimintoja.

Organisaatio yhdistää voimavaransa ja henkilökuntansa liittämällä johtajat, työntekijät,

asiantuntijat, koneet ja raaka-aineet yhteen. Samalla se arvioi jatkuvasti toimintaansa

saavuttaakseen päämääränsä (Etzioni 1964, 7).

Drucker korostaa, että olisi tärkeää tiedostaa, ettei ole olemassa yhtä oikeaa organisaatiomuotoa

vaan paljon erilaisia organisaatioita, joilla kaikilla on omat vahvuutensa ja rajoituksensa.

Tietynlainen organisaatio toimii parhaiten tietyissä olosuhteissa tiettyihin tehtäviin ja tarkoituksiin.

Organisaatiota ei siis tulisi mieltää ehdottomana luonnonlakina vaan se tulisi ymmärtää

työvälineenä, joka auttaa yhdessä työskenteleviä ihmisiä tekemään työtään mahdollisimman

tuottavasti. Eri organisaatioiden välillä on tietysti myös johtajuuteen liittyviä eroja, koska

organisaation tavoite määrää strategian ja strategia puolestaan rakenteen. Erot koskevat

enemmänkin soveltamista kuin periaatteita, sillä erilaisten organisaatioiden johtajien tehtävissä ja

haasteissa ei ole suuria eroja. (Drucker 2000, 19, 22)
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2.1 Organisaation kulttuurimetafora

Kun 1980-luvulla alettiin tutkia, miksi organisaatioissa tapahtuu asioita ja ilmiöitä, joita ei voida

selittää hallitsevilla organisaatioteorioilla, havaittiin, että organisaatiolla on oma sisäinen

todellisuutensa, joka vaikuttaa ihmisten ajatteluun, valintoihin ja käyttäytymiseen ja joka on osittain

riippumaton organisaation muodollisista tekijöistä. Tätä näkymätöntä ja empiirisesti vaikeasti

tulkittavaa organisaation sisäistä todellisuutta alettiin kutsua kulttuuriksi. (Harisalo 2008, 264)

Toisaalta organisaatiokulttuurissa on kysymys hyvin yksinkertaisesta asiasta, nimittäin

organisaation hallitsevista ajattelu- ja toimintatavoista, joita yhteiset kokemukset ovat muodostaneet

ja vahvistaneet. (Lämsä & Hautala 2005, 177)

Henkilön tullessa uuteen organisaatioon, hän kohtaa henkisen todellisuuden, joka on kehittynyt

todennäköisesti pitkän ajan kuluessa. Organisaation jäsenet tarkastelevat tehtävänjaon rakenteita,

käytäntöjä ja prosesseja tämän henkisen todellisuuden varassa. Organisaation uusi jäsen huomaa,

että henkinen todellisuus on rakenteiden ja prosessien käytännön toimivuutta heikentävä ja

vahvistava tekijä. Uuden jäsenen oletetaan soputuvan tähän henkiseen todellisuuteen eli kulttuuriin

oppimalla kyseisen organisaation tavoille. Hän oppii organisaation kulttuuria sekä tietoisesti että

tiedostamattaan seuraamalla muiden organisaation jäsenten toimintaa ja käyttäytymistä. Tällöin hän

oppii arvostamaan ja väheksymään tiettyjä asioita sekä ajattelemaan, käyttäytymään ja tekemään

valintoja tavalla, joka ei ole ristiriidassa muiden organisaation jäsenten toiminnan kanssa.

Organisaatiokulttuuriteorian ansiosta johto ymmärsi tehdä uuden arvion niistä tekijöistä, joiden

avulla organisaatiota voi kehittää ja johtaa. Ihmisille ei riitä vain täydellisesti rakennettu

organisaatio, vaan tarvitaan myös tunteiden huomioimista. (Harisalo 2008, 265—267) Kun henkilö

oppii kyseisen organisaation asioiden syy- ja seuraussuhteet, hän pystyy käyttäytymään ja

toimimaan odotetulla tavalla.

Tämän organisaatiokulttuurimetaforan kautta organisaatio ymmärretään orgaanisena ja

inhimillisenä järjestelmänä, jonka arvoja halutaan kontrolloida ja johtaa. Kulttuurimetaforan kautta

organisaatiot ymmärretään elävinä olentoina ja organismeina. Teoreettisen kiinnostuksen kohteena

on tällöin se, miten organisaatiot kulttuureina luovat ja ylläpitävät henkilöstön yhtenäisyyden

tunnetta edistäviä merkitysjärjestelmiä ja mitkä ovat näiden järjestelmien vaikutukset

organisaatioiden toimintaan. Organisaatiokulttuurista ollaan kiinnostuneita strategisen johtamisen

välineenä, sillä organisaatiokulttuuriin puuttumalla katsotaan voitavan parantaa sosiaalista



19

integraatiota organisaation sisällä ja tätä kautta toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta. (Silén

2006, 28—29)

Näkemykset organisaatioiden kulttuureista voidaan jakaa kahteen ryhmään. Toisen näkemyksen

mukaan organisaatio ymmärretään kulttuuriksi. Tässä näkemyksessä johtavana ajatuksena on, että

kulttuuri on tekijä. Kun kulttuuri on tekijä, ihmisten on vain sopeuduttava organisaation kulttuuriin.

Tämän näkemyksen mukaan kulttuurin muuttaminen on hyvin vaikeaa. Kun organisaatio käsitetään

kulttuuriksi, johtajat ja työntekijät eivät voi valita kulttuuriaan vaan kulttuuri valitsee heidät.

Kulttuurit eivät siis ole ihmisten muutettavissa vaan kulttuuri mukauttaa heidät itseensä. Tämän

näkemyksen kannalla on esimerkiksi Linda Smircich. ”Organisaatio on kulttuuri” -käsityksen

mukaan kulttuuri kehittyy hitaasti ja huomaamattomasti monien yhteisvaikutusten seurauksena.

Tämä käsitys on yhtenevä rakenneteorian korostaman käsityksen kanssa, jonka mukaan

organisaatiot ovat riippumattomia niiden puolesta työtä tekevistä ihmisistä. Käsitys organisaatiosta

kulttuurina on lähellä evoluutioteorian käsitystä organisaatioiden omalakisesta kehityksestä.

(Smircich 1983)

Toisen näkemyksen mukaan taas organisaatiolla oletetaan olevan oma kulttuurinsa, jota

organisaatiot voivat kehittää parantaakseen työhyvinvointia ja tehostaakseen toimintaansa sekä

erottumaan muista organisaatioista menestyksellään. Tämän näkemyksen mukaan organisaatio voi

luoda itselleen sellaisen kulttuurin, joka toimii osaamisen perustana. Tällöin kulttuurin avulla

voidaan suunnata ihmisten ajattelua, toimintaa ja valintoja haluttuun suuntaan organisaation

menestyksekkään toiminnan aikaansaamiseksi. Kulttuuri on johtamisen tulos ja sen

muokkaaminenkin edellyttää johtamista. Jos johtajat eivät huomioi tehtäväänsä kulttuurin luojana ja

kehittäjänä, kulttuurin merkitys organisaation toimintaa edistävänä tekijänä heikentyy. Tällöin

organisaation jäsenet alkavat vähätellä johdon tavoitteita ja organisaatiossa muodostuu kiistoja ja

ristiriitoja. (Harisalo 2008, 273, Schein 1987, 19—20) Tätä näkemystä tukevat muun muassa

Schein (1987), Peters & Waterman (2007), Deal & Kennedy (1983) ja Juuti (2006). Tämä

organisaatiokulttuurin myönteisyyden kehittämistä käsittelevä tutkimukseni tarkastelee

organisaatiokulttuuria jälkimmäisen näkemyksen mukaan eli organisaatiolla on oma kulttuurinsa,

jota on mahdollista kehittää.
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2.2 Organisaation rakenne

Organisaation kulttuuria tutkittaessa tärkeässä osassa on organisaation rakenne.

Organisaatiorakenteella tarkoitetaan organisaation toimintoja ja niiden välisiä suhteita eli

hierarkkista järjestelmää, joka syntyy organisaation jäsenten asemien erilaisuudesta. Organisaation

kaltaisissa sosiaalisissa järjestelmissä rakenne on abstrakti. Organisaation rakenteesta ilmenee

organisaation jäsenten väliset suhteet ja roolit. Organisaatiorakenne on muodollinen suunnitelma

työn tehokkuuden maksimoimiseksi työnjaon avulla. Sen avulla voidaan mahdollistaa organisaation

eri osien välinen yhteistyö. Rakenteen avulla pyritään siis erilaistamaan toimintoja ja työnjakoa,

mutta kuitenkin mahdollistamaan yhteistyö organisaation jäsenten välillä. (Juuti 2006, 207—208)

Organisaation johto määrittelee organisaatiorakenteen, jotta se edesauttaisi nopean ja selkeän tiedon

kulun ja tehokkaan päätöksenteon aikaan saamista sekä työnjaon, toimintojen ja asemien

määrittelyä. Organisaatiorakenne muodostaa puitteet organisaation auktoriteettisuhteille.

Organisaatiorakenne jaetaan kahteen ulottuvuuteen, horisontaaliseen ja vertikaaliseen

ulottuvuuteen. Organisaation muodollisen rakenteen määrittelevät nämä ulottuvuudet yhdessä.

Auktoriteettisuhteet määräytyvät nimenomaan vertikaalisen organisaatiorakenteen perusteella.

Organisaation kasvaessa organisaatioon syntyy usein useampia tasoja. Osastojaon määrittelee

puolestaan horisontaalinen organisaatiorakenne. Mitä enemmän organisaatiossa on erilaisia

yksiköitä ja toimintoja, sitä enemmän se on horisontaalisesti erilaistunut. Horisontaalinen

erilaistuminen vaikuttaa siihen, miten organisaation jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja

miten toimintoja pitäisi koordinoida. Näin ollen organisaatiorakenteen hierarkia vaikuttaa

organisaatiokulttuuriin. Organisaation yksikköjako nimittäin vaikuttaa ihmisten asenteisiin työtä

kohtaan, ajattelutapaan ja organisaatioon sitoutumiseen. (Juuti 2006, 208—210)

Päätöksentekotavat ovat myös osa organisaatiorakennetta. Päätöksenteko voi olla organisaatiossa

joko hajautettua tai keskitettyä. Organisaatiossa, jossa päätöksenteko on keskitettyä, vain tietyt

henkilöt tekevät päätöksiä. Joissain organisaatioissa vain johto osallistuu päätöksentekoon.

Hajautetun päätöksenteon organisaatioissa päätöksien tekoon voi osallistua monet henkilöt. Tällöin

päätöksenteko on usein delegoitu johdolta organisaation alemmilla tasoilla työskenteleville.

Riittämätön päätöksenteon hajauttaminen ja delegointi on organisaatiokulttuuria huonontava tekijä.

Kun päätöksenteko on hajautettu, ylin johto voi keskittyä muihin tärkeämpiin tehtäviin.

Hajauttaminen edistää henkilöstön myönteisiä tuntemuksia, kun he voivat vaikuttaa itse työhönsä

liittyviin asioihin.
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Organisaatiorakenne vaikuttaa myös organisaation muodollisuuteen eli kuinka tarkasti

organisaatiossa oletetaan noudatettavan kirjallisia sääntöjä, ja miten pitkälti työt on siellä

standardoitu. Hyvin muodollisessa organisaatiossa työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa

työhönsä, työtapoihinsa tai työaikaansa ovat vähäiset. Organisaation toimintaympäristö vaikuttaa

organisaatiorakenteeseen. Organisaatio on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, joten

ympäristö asettaa omat vaatimuksensa organisaatiorakenteella. Nopeasti muuttuva

toimintaympäristö edellyttää organisaatiorakenteen joustavuutta, jotta organisaatio pystyy

kehittymään ja vastaamaan ympäristön muuttuviin vaatimuksiin. Organisaatio voi puolestaan olla

rakenteeltaan hierarkkinen ja jäykkä, jos ympäristö muuttuu hitaasti. (Juuti 2006, 210—212)

2.3 Organisaatio avoimena järjestelmänä

Yksi kehitysprosesseille tärkeä osaamisen alue on kyky omaksua tietoa. Menestyvän organisaation

perustana on jatkuva ja tehokas kyky oppia uutta. Parhaat edellytykset menestymiseen on niillä

organisaatioilla ja yksilöillä, jotka havaitsevat ensimmäisenä organisaation toimintaympäristön

muutokset ja ymmärtävät muutosten taustalla vaikuttavat syyt. Organisaation oppimiskyvyllä on

siis suuri merkitys organisaation toiminnalle ja menestymiselle. Oppiva organisaatio havaitsee ja

tiedostaa muutokset aikaisin ja pystyy reagoimaan ongelmiin ajoissa. Oppivalla organisaatiolla on

riittävästi itsekritiikkiä huomatakseen omat virheensä ja se etsii jatkuvasti tehokkaampia

toimintamalleja ja työmuotoja saavuttaakseen maksimaalisen tehokkuuden ja menestyksen. (Karlöf

2002, 170—171) Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää organisaation ja sen toimintaympäristön

välinen vuorovaikutussuhde kontingenssiteorian avulla.

Moderni organisaatioajattelu pohjautuu pitkälti Lawrencen ja Lorschin (1967) teoriaan

organisaation ja sen ympäristön välisistä vuorovaikutussuhteista. Teorian lähtökohtana on avointen

systeemien teoria. Kontingenssiteorian mukaan organisaatiot ovat avoimia järjestelmiä, jotka ovat

jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Teoria korostaa organisaation joustavuuden

merkitystä ympäristön muuttuessa, sillä kontingenssiteorian mukaan ei ole olemassa yhtä oikeaa

organisaatiorakennetta, vaan organisaatiorakenteen tulee sopeutua ympäristön ominaisuuksiin.

Rakenteen ja toiminnan vuorovaikutus asettaa organisaation tärkeiksi toiminnoiksi integroitumisen

ja differoitumisen. (Vartola 2004, 140—141)

Ympäristön muutos pakottaa organisaatiot differoitumaan eli etsimään rakenteellista

yhteensopivuutta ympäristön muutokseen. Organisaation toiminnan ylläpitämisen ja tavoitteiden
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saavuttamisen kannalta johtamisen ja hallinnon ongelmana on tarpeellisen integraation

saavuttaminen. Ongelmaan ei ole kuitenkaan kontingenssiteorian mukaan yhtä oikeaa ratkaisua

vaan juuri sen ympäristön ja sen erityiset tilannetekijät määrittelevät parhaiten siihen tilanteeseen ja

ympäristöön sopivat rakenteelliset ratkaisut. Ajattelu korostaa siis johtamista tilanteen mukaan ja

painottaa ongelman ratkaisua organisaatioiden perustoimintoina. Ei ole yhtä oikeaa tapaa

organisoida toiminta, vaan erilaisille organisaatioille on löydettävä erilainen ratkaisu erilaisissa

tilanteissa. On siis tunnettava kyseisten organisaatioiden tilannetekijät, jotka vaikuttavat päätöksiin

ja ratkaisuihin. Näitä tekijöitä voivat olla esimerkiksi organisaation rakenne, kulttuuri, henkilöstön

ominaisuudet ja ympäristötekijät. (Vartola 2004, 141)

Lawrence ja Lorsch tutkivat vuonna 1967, kuinka eri alojen yritykset organisoituvat vastatakseen

ympäristön asettamiin haasteisiin. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että hitaasti muuttuvassa ja

vakaassa ympäristössä työskentelevä organisaatio voi olla rakenteeltaan jäykkä ja hierarkkinen.

Myös johtamisjärjestelmä voi olla tällaisessa organisaatiossa sääntöjen ja pysyvien määräysten

noudattamista tarkasti valvova.  Nopeasti muuttuvassa ympäristössä toimivan organisaation

rakenteen pitäisi olla puolestaan joustava ja avoin ja johtamisen tulisi perustua yhteisiin tavoitteisiin

ja päämääriin, arvoihin sitoutumiseen ja yhtenäisen kulttuurin luomisen varaan. (Vartola 2004,

140—141)

3 Johtaminen

Tutkimuksen toinen pääkäsite on johtaminen. Johtaminen on jokaiselle organisaatiolle ominainen ja

olennainen tehtävä. Kuten Druckerkin toteaa, jokaisella organisaatiolla täytyy olla joku henkilö,

joka on viime kädessä vastuussa toiminnasta. Tämän kyseisen henkilön täytyy pystyä tekemään

tarvittaessa lopulliset päätökset ja huolehtia, että niitä myös noudatetaan (Drucker 2000, 22).

Perinteisesti johtamisen keskeisimmät tehtävät ovat olleet suunnittelu, organisointi, toimeenpano ja

valvonta. Johtaminen voidaan määritellä myös vuorovaikutusprosessiksi, jonka tavoitteena on

vaikuttaa organisaation jäsenten toimintaan niin, että päämäärä saavutetaan. Toisaalta johtaminen

voidaan ymmärtää rooliksi, joka edistää tavoitteellista toimintaa ja jossa vaikutetaan toisten

käyttäytymiseen, organisoitumiseen, asemaan ja viestintään. (Juuti, 2006, 160)

Johtaminen on olennainen osa myös organisaatiokulttuuria ja samalla se on keino vaikuttaa

organisaation kulttuurin kehittymiseen. Kulttuurinäkökulmasta tarkasteltuna johtaminen on

prosessi, jossa yksi tai useampi henkilö onnistuu suuntaamaan tai jäsentämään muiden ihmisten
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todellisuutta. Muiden ihmisten kokemusten jäsentäminen tapahtuu sosiaalisissa prosesseissa, joissa

henkilöt välittävät toisilleen mielikuviaan todellisuudesta erilaisissa vuorovaikutus- ja

neuvottelutilanteissa. Johtaminen perustuu vuorovaikutukselle, jossa erilaiset näkemykset

todellisuudesta kilpailevat keskenään, sillä ryhmätilanteissa todellisuuden määrittymisen prosessissa

on yleensä kilpailevia näkemyksiä. Tällöin syntyy erimielisyyksiä ja jopa taisteluita siitä, kuka voi

määrittää todellisuutta ja mikä näkemys on paras. Vuorovaikutuksen tuloksena valitun

todellisuuden täytyy pystyä jäsentämään organisaation jäsenten todellisuutta heidän näkökulmaltaan

järkevällä tavalla. Johtaminen on siis usein eri näkökantojen sovittelua yhteisen todellisuuden

löytämiseksi. Jokainen organisaatiossa työskentelevä johtaja muokkaa ihmisten todellisuutta

päivittäin. (Juuti 2006, 198) Näin ollen johtaminen on jatkuva prosessi, joka vaikuttaa

käyttäytymiseen. Johtamista kulttuurinäkökulmasta tarkasteltuna johtajan vallan voidaan katsoa

määrittyvän siitä, kuinka hyvin johtaja voi saada hyväksytyksi juuri oman tulkintansa asioista.

Johtaminen edellyttää sekä asioiden ja toimintojen johtamista että ihmisten tunteiden ja tarpeiden

huomioimista. Siksi johtamisen käsite jaetaan kahteen osa-alueeseen, asiajohtamiseen

(management) ja ihmisten johtamiseen (leadership). Modernin johtamisajattelun perusta on 1920- ja

1930-lukujen vaihteessa syntyneessä ihmissuhteiden koulukunnassa, kun kyseessä on ihmisten

johtaminen eli johtamisen leadership-puoli. Asiajohtamisen perusta on puolestaan Peter Druckerin

1950-luvun alussa julkaisemassa tavoitejohtamisen ideassa. (Vartola 2004, 223) 1980-luvulla

ihmisten johtaminen miellettiin selvästi asioiden johtamisen vastakohdaksi. Ihmisten johtamista

pidettiin vaikuttamisena, kun taas asioiden johtaminen oli suorittamista ja toimeenpanemista.

Onnistuakseen johtamisessa johtajan tulee huomioida sekä asioiden johtaminen että ihmisten

johtaminen. Ihmiset haluavat tuntea työssään, että heitä arvostetaan ja kunnioitetaan, joten pelkkä

asioiden johtaminen ei riitä.

Perinteisesti johtaminen on mielletty valtaan ja käskyihin perustuvaksi toiminnaksi, mutta ihmisillä

on työssään myös omia päämääriä. Tutkiessa ihmisten johtamista ja ihmissuhdetaitojen merkitystä

tämän päivän organisaatioissa, on tärkeää pitää perustana Henri Fayolin korostamaa vaatimusta

johtajuuden oikeudenmukaisuudesta (Vartola 2004, 223). Ei ole sellaista organisaatiota ja

työyhteisöä, jonka johtamisessa johtaja voisi onnistua, jos hän laiminlyö oikeudenmukaisuuden.

Oikeudenmukaisuus ilmenee muun muassa asianosaisen työntekijän kuulemisena ja päätösten

perustelemisena. (Vartola 2004, 223)
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3.1 Arvojen johtaminen

Organisaation kulttuuri ohjaa organisaation jäsenten arvostuksia ja ajattelua. Arvojen käyttö

johtamisessa on kehittynyt vuorovaikutuksessa organisaatioiden kulttuuriteorian kanssa. Kun

johtamisessa vaikutetaan ihmisiin arvoilla ja niihin sisältyvillä merkityksillä, puhutaan

arvojohtamisesta. Arvot ovat selviä sanallisia valintoja siitä, mitä asioita organisaatiossa pidetään

tärkeinä. Kun organisaation arvot eivät ole ristiriidassa ihmisten perusolettamusten kanssa, ne

hyväksytään ja niiden toteuttamiseksi ollaan valmiita tekemään töitä. Arvojen avulla johtajilla on

mahdollisuus osoittaa organisaation työntekijöille, että he voivat olla osallisina muuttamassa ja

kehittämässä asioita, joita he itsekin pitävät tärkeinä. Arvojen hyväksymistä ja niiden vaikutuksia

käyttäytymiseen voidaan tutkia empiirisesti ja havainnoimalla. (Harisalo 2008, 267—269)

Dealin ja Kennedyn tutkimukset ovat osoittaneet, että arvoilla on myönteinen vaikutus

organisaation kulttuuriin. Arvojen muokkaamisen tulisi olla yksi johtajien tärkeimmistä tehtävistä.

Kun kaikki organisaation jäsenet tietävät, mitä arvoja organisaatio edustaa, he tietävät mitä

standardeja heidän tulee noudattaa. Näin ollen he osaavat myös tehdä päätöksiä, jotka ylläpitävät

näitä standardeja ja tuntevat itsensä tärkeäksi osaksi organisaatiota. (Deal & Kennedy 1983, 26)

Kulttuurin koossapitävä ja hallitseva kyky on osoittautunut erinomaisten organisaatioiden tärkeäksi

ominaisuudeksi. Kun organisaation kulttuuri on voimakas ja organisaation jäsenet tietävät

tehtävänsä eri tilanteissa, tarvitaan vähemmän yksityiskohtaisia toimintaperiaatteita, kun kulttuuri

on luonut normit. Ilman kulttuurin luomia normeja jokainen päätös tehdään ensimmäistä kertaa ja

tällöin pienetkin päätökset rasittavat ihmisiä. (Peters & Waterman 1983, 90, 94—95)

Luodessaan voimakasta organisaatiokulttuuria johtaja viestittää epäsuorasti organisaation

tärkeimmät arvot ja sisäistää ne työntekijöille jokapäiväisten toimintojen kautta. Arvot määrittelevät

sen, mitä tehtäviä ja toimintoja organisaatiossa suoritetaan ja, kun jotkut tärkeimmät arvot joutuvat

välttämättäkin keskinäiseen ristiriitaan, johtaja pakottaa ristiriidan näkyville ja ratkaisee sen.

Kulttuuria muokatessaan johtajien täytyy ensin keskustella kulttuurista ja sen arvoista kollegojensa

kanssa. Heidän tulee yhdessä tutkia, millaista roolia yhteiset arvot voivat esittää yrityksessä, mikä

on organisaation nykyisten arvojen tila ja miten niitä pitäisi muuttaa, vahvistaa tai tulkita. (Deal &

Kennedy 1983, 188—189) Heikommin menestyvissäkin organisaatioissa voi olla vahva kulttuuri,

mutta se on yhtiön etujen vastainen. Näissä organisaatioissa huomio suunnataan esimerkiksi vain

rahallisiin tavoitteisiin ja numeroihin ihmisten ja tuotteiden sijasta. (Peters & Waterman 1983, 90,

94—95) Collinsin ja Porrasin mukaan menestyksen aikaansaamiseksi organisaation pitäisi
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ensimmäisenä tehtävänään määritellä organisaation perusideologia, joka koostuu arvoista ja

organisaation tarkoituksesta. Heidän tutkimissaan visionäärisissä organisaatioissa perusarvot

säilyivät, vaikka markkinat ja päivän trendit muuttuivat. (Collins & Porras 1994, 73—75)

Organisaatiokulttuurimetaforan kautta organisaatio käsitetään orgaanisena ja inhimillisenä

järjestelmänä, jonka arvoja halutaan johtaa ja kontrolloida. Useat tämän päivän arvojohtamisopit

pyrkivät yhdistämään tieteellisen liikkeenjohdon kovuuden ja ihmissuhteiden koulukunnan

pehmeyden. Tieteellisen liikkeenjohdon vaikutteet ilmenevät tuloshakuisuutena ja ihmissuhteiden

koulukunnan piirteet taas johdon ja alaisten vuorovaikutuksen tärkeyden ja hyvän ilmapiirin

korostamisessa. (Silén 2006, 28)

3.2 Muutoksen johtaminen

Muutos uhkaa aina kulttuuria. Organisaatiokulttuuri voi olla muutosta vastustava tekijä, kun

ihmisten toimintatapoja muutetaan. Organisaation toimintaympäristön muuttuessa nopeasti myös

organisaation on kyettävä reagoimaan muutokseen. Kotter on todennut tutkimustensa tuloksen

olevan epätavallisen yksiselitteinen siinä asiassa, että nopeasti muuttuvassa maailmassa muutosta

suosiva organisaatiokulttuuri on merkittävä resurssitekijä. (Kotter 2009, 6, 137)

 Kulttuurin kehittäminen edellyttää muutoksen johtamista. Burnsin mukaan muutoksen johtaminen

(transformational leadership) keskittyy jo olemassa olevien organisaatioiden kulttuurien

uudistamiseen. Ihmisillä on luontainen tarve etsiä elämälleen tarkoitusta. (Juuti 1995, 65—67)

Muutosjohtajuudessa muutosjohtaja luo organisaatiolle tarkoituksen. Peters & Waterman 1983,

100—101) Muutoksen johtamisessa johtaja ja hänen alaisensa luovat organisaation toimintaa

motivoivan suuren tehtävän, arvokkaan päämäärän. Arvokas päämäärä motivoi toimimaan asian

puolesta ja antaa työlle merkitystä. Muutoksen johtajat eivät ajattele vain työntekijän suoritusta tai

työpanosta vaan henkilöä kokonaisuutena toisin kuin perinteinen vuorovaikutuksellisen johtamisen

teoria. Perinteisessä vuorovaikutuksellisen johtamisen teoriassa johtaja määrittelee, mitä

työntekijöiden tulee tehdä. Työntekijän motivaatio perustuu tarpeiden tyydytykseen

vaihdantaprosessin avulla eli hän tekee työtä korvausta vastaan. Johtaja pyrkii tällöin tehokkaaseen

vaihdantaprosessiin alaisen taloudelliset tarpeet huomioiden. Muutoksen johtajien tavoitteena taas

puolestaan on korottaa koko ihmisen toiminta uudelle tasolle, jossa hänen itseilmaisunsa ja

toimintansa kehittyvät jatkuvasti kiihtyvänä prosessina. (Juuti 1995, 65—67)
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Muutoksen johtamisen mallissa organisaation jäsentä arvostetaan henkilönä hänen itsensä vuoksi.

Hänen ajatustensa ja toimintansa tuloksia arvostetaan, koska ne ovat hänen tuottamiaan

organisaation hyväksi ja niiden tekemistä organisaation yhteisö ja johto ovat tukeneet. Tässä

viitekehyksessä persoonallisuuden kasvua voidaan pitää itseisarvona, sillä se luo muutoksen

mahdollisuuksia kaikille. Arvostus on se tekijä, joka mahdollistaa työyhteisön muuttamaan

ajattelutapojansa ja toimintaansa Burnsin kutsumalle uudelle tasolle. Tällöin kehityksestä ja

kasvusta tulee arvokasta ja vanhasta muuttumattomasta itseään toistavasta suorituksesta arvotonta.

(Juuti 1995, 65—67)

Muutos saadaan aikaan luomalla todellinen pakottavuuden tunne eli aito muutostahto.

Muutostahdossa on kysymys yhdistelmästä ajatuksia, tunteita ja toimia. Aito muutostahtoinen

toimintatapa syntyy siitä, että ymmärretään, että organisaatioilla on maailmassa loistavia

tilaisuuksia, mutta myös paljon uhka- ja riskitekijöitä. Muutosta edistävä toiminta ei synny

itsetyytyväisyyden, turhautumisen tai vihan tuntemuksista vaan sisäisestä tahdosta ryhtyä

toimintaan ja menestyä. Nämä tunteen saavat luonnostaan aikaan aloitteellista ja valpasta

käyttäytymistä, joka tarkkailee jatkuvasti toimintaympäristöä organisaation sisä- ja ulkopuolella

etsien menestymisen kannalta oleellista tietoa. (Kotter 2009, 5—6)

Ulrich on nimennyt seitsemän muutoksen menestystekijää, jotka tulisi huomioida organisaation

kulttuurimuutoksen toimintasuunnitelmaa tehdessä. Ensimmäinen näistä tekijöistä on muutoksen

johtaminen eli kulttuurimuutokselle tulee nimetä johtaja/sponsori. Toinen tekijä on yhteisen tarpeen

luominen eli kulttuurimuutokselle tulee olla perusteltu syy, joka on kaikkien organisaation jäsenten

tiedossa. Ulrichin mukaan viime vuosina monissa organisaatioissa tehtyjen kulttuurimuutoksiin

liittyvien hankkeiden kokemuksista on johdettavissa se opetus, että kulttuurimuutoksen

toteuttaminen henkilöstön sitouttamiseksi ei riitä vaan kulttuurimuutoksen on luotava lisäarvoa

organisaatiolle ja sen asiakkaille. Kulttuurimuutoksen on parannettava organisaation kilpailukykyä

markkinoilla muuttamalla sen identiteettiä asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. (Ulrich 2007, 224—

225)

Kolmanneksi kulttuurimuutoksen menestystekijäksi Ulrich nimeää vision luomisen eli

kulttuurimuutoksen tavoitteiden täytyy olla kaikkien tiedossa. Neljäs tekijä on sitoutumisen

varmistaminen eli kulttuuria kehitettäessä tulee tunnistaa ne tärkeimmät sidosryhmät, joiden on

hyväksyttävä uusi kulttuuri. Viidentenä tekijänä on järjestelmien ja rakenteiden muuttaminen.

Henkilöstökäytäntöjä tulee uudistaa niin, että ne ovat toivotun uuden kulttuurin mukaisia. Kuudes
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muutoksen menestystekijä on muutoshankkeen edistymisen seuranta. Uutta kulttuuria tulee seurata

ja mitata. Viimeisenä tekijänä Ulrich mainitsee muutoksen ylläpitämisen. Muutoksen

ylläpitämiseksi tulee ryhtyä toimenpiteisiin ja yhdistellä erilaisiin kulttuurimuutoksen

toteutustapoihin perustuvia tehtäviä. (Ulrich 2007, 224—225)

3.3 Yhteistoiminnallisuuden johtaminen

Yhteistoiminnallisuuden johtamisen tavoitteena on organisaation eri henkilöstöryhmien yhteisyyden

tunteen ja yhtenäisen organisaatiokulttuurin rakentaminen. Yhteistoiminnallisuuden kehittämisen

katsotaan usein kuuluvaksi henkilöstöjohtamiseen, vaikka kysymyksessä on koko henkilöstöä

koskevasta ihmisten johtamisen haasteesta. Organisaation yhteistoiminnallisuuden tasolla on

huomattu olevan vaikutusta organisaation tuottavuuteen ja työilmapiiriin. Organisaation

yhteistoiminnallisuuden tasoa voidaan kuvata yhteistoiminnallisuuden tasomallilla (kuvio 2), jossa

on 6 yhteistoiminnallisuuden tasoa. (Silén 2006, 95)

HYVÄT Edellytykset vahvan

kilpailukyvyn luomiselle

Johdon ja henkilöstön

                       välisten erimielisyyksien

HEIKOT                        määrä

                   SUURI     PIENI

Kuvio 2 Yhteistoiminnallisuuden tasot (Silén 2006)

Ensimmäisellä tasolla organisaation yhteistoiminnallisuus on vähäistä ja organisaation toimintaa

hallitsee johdon ja henkilöstön vastakkainasettelu. Johto ei noudata työehtosopimuksia ja lakeja

henkilöstön asioissa ja henkilöstö joutuu tukeutumaan ammattiliittojen apuun puolustaakseen

oikeuksiaan. Tällöin johto näkee henkilöstön vain kuluina ja haluaa olla mahdollisimman vähän

tekemisissä henkilöstön kanssa. Yhteistoiminnallisuuden puute vaikuttaa henkilöstön

pahoinvointiin, joka ilmenee yleensä sairauspoissaolojen korkeana määränä. Organisaatio, jonka

yhteistoiminnallisuus on ensimmäisellä tasolla eli erittäin alhainen, henkilöstöä ei palkita hyvistä

   1

  6

   5

  4

   3

  2
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suorituksista, mutta rangaistaan aina mahdollisuuden tullen. Nämä organisaatiot eivät huomioi

ihmisten johtamista ollenkaan. Johdon ihmiskäsitys on hyvin vanhanaikainen ja johto olettaa

johdettavien olevan epäluotettavia fyysisiä olentoja, joita tarvitsee jatkuvasti valvoa ja käskeä.

(Silén 2006, 95—96, 98—99)

Yhteistoiminnallisuuden toisella tasolla organisaatiossa noudatetaan juuri ja juuri lakeja ja

työehtosopimuksia, mutta johdon ja henkilöstön välinen luottamus on hyvin laskelmoivaa ja

heikolla pohjalla. Toisella tasolla henkilöstöllä ja johdolla on muutamia yhteisiä tavoitteita ja

intressejä, joten henkilöstö ajattelee joissakin asioissa organisaation parasta, mutta organisaation etu

jää enimmäkseen johdon ja henkilöstön erimielisyyksien taakse. Johto ei ole varannut riittävästi

resursseja yhteistoiminnallisen ja sitä kautta myönteisemmän organisaatiokulttuurin rakentamiseen.

Johto ei ole yleensä myöskään halukas ottamaan vastuuta organisaatiokulttuurin kehittämistyöstä.

(Silén 2006, 100)

Kolmannella yhteistoiminnallisuuden tasolla johdon ja henkilöstön välillä on jo hieman rakentavaa

yhteistyötä kehittämistoiminnan muodossa. Johdon ja henkilöstön välillä on myös hieman

luottamusta ja johto delegoi enemmän vastuuta henkilöstölle, joka puolestaan haluaa myös ottaa

laajemmin vastuuta asioista. Organisaation toiminnassa keskitytään kolmannella tasolla edelleen

pääosin kilpailukykyyn ja teknologiaan, mutta organisaation johto tiedostaa jo osittain, että

yhteistoiminnallisen ja näin ollen myös myönteisemmän organisaatiokulttuurin kehittäminen on

tärkeää organisaation menestymiselle. (Silén 2006, 101—102)

Yhteistoiminnallisuuden neljännellä tasolla johdolla ja henkilöstöllä on jo enemmän yhteisiä

päämääriä, mutta johtamiskulttuuri ja henkilöstön toimintakulttuuri ovat vielä hieman epäyhtenäisiä

toiminnan keskeisten arvojen osalta. Hyvin toteutuneista projekteista palkitaan ja kiitetään koko

henkilöstöä. Samoin taloudellisesta tuloksesta koko henkilöstöä kiitetään sekä sanallisesti että

rahallisesti. Sitoutumista organisaatiokulttuurin kehittämiseen auttavat aktiivisuutta ja

aloitteellisuutta korostava johtajan esimerkki ja yhteistyötä korostavat vuorovaikutusmallit.

Siirtymistä tälle neljännelle yhteistoiminnallisuuden tasolle on edesauttanut avoimen viestinnän

ilmapiirin luominen johdon ja henkilöstön välille. (Silén 2006, 102—103, 107—108)

Viidennellä tasolla johdolla ja henkilöstöllä on useita yhteisiä päämääriä ja vahva luottamus.

Johdon ja henkilöstön välillä on vain vähän erimielisyyksiä ja ne ratkaistaan yleensä nopeasti ja

rakentavasti. Nämä organisaatiot ovat lisäksi ymmärtäneet, että jatkuvasta yhteistoiminnallisuuden
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kehittämisestä tulisi saada organisaation elämäntapa. Yhteistoiminnallisuus on lisännyt henkilöstön

hyvinvointia, joka ilmenee sairauspoissaolojen määrän vähenemisenä. Johtamiskulttuuri ja

henkilöstön toimintakulttuuri ovat lähentyneet toisiaan organisaation toiminnan keskeisten arvojen

ja perusoletusten osalta. Organisaation toiminta on joustavaa ja se reagoi herkästi asiakkaiden

tarpeisiin. (Silén 2006, 108—110)

Yhteistoiminnallisuuden kuudennella tasolla henkilöstön ja johdon välillä on vain yhteisiä

päämääriä. Johdon sisäistämä ihmiskäsitys on, että ihmiset ovat aktiivisia psyko-fyysisiä olentoja,

joita tulee kohdella arvostavasti. Organisaatiokulttuurissa vallitsee yksimielisyys arvoista.

Organisaatiossa kaikki jäsenet ovat tasa-arvoisia eli ei ole eriarvoisia henkilöstöryhmiä vaan vain

erilaisia työn sisältöjä. Henkilöstön oma-aloitteellisuutta ja innovatiivisuutta arvostetaan erityisesti.

Kuudennen yhteistoiminnallisuuden tason saavuttaneessa organisaatiossa on toimiva

palkitsemisjärjestelmä ja se on johdon ja henkilöstön yhdessä rakentama. (Silén 2006, 110—111)

3.4 Johtamisen primääriset mekanismit organisaatiokulttuurin kehittämisessä

Scheinin mukaan johtajat voivat kehittää organisaatiokulttuuria primääristen mekanismien kautta eli

asioilla, joihin johtajat kiinnittävät huomiota ja joita he kontrolloivat sekä reaktioilla kriittisiin

tapahtumiin ja organisaation kriiseihin, johtajan omalla esimerkillä, palkintojen ja statuksen

kohdentamisen kriteereillä sekä rekrytoinnin, valinnan ja erottamisen kriteereillä. Ne asiat, joihin

johtajien ei havaita reagoivan, muodostuvat alaisten tulkinnoissa voimakkaiksi viesteiksi johtajan

oletuksista. Puolestaan tavat, joilla johtajat ja muu henkilöstö käsittelevät organisaation kohtaamia

kriisejä, luovat uusia arvoja, normeja ja toimintatapoja. Ne paljastavat myös taustalla olevia tärkeitä

perusoletuksia. (Schein 1987, 234—244)

Johtajien omalla käyttäytymisellä on esimerkillinen vaikutus heidän viestiessään arvoja ja oletuksia

organisaation jäsenille, erityisesti uusille jäsenille. Palkitsemisen ja statuksen kohdentamisen

kriteerit organisaatiokulttuurin kehittämisessä vaikuttavat siten, että kaikki organisaatioiden jäsenet

oppivat omasta kokemuksestaan ylennyksistä, toiminta-arvioinneista ja johtajien kanssa käytävistä

keskusteluista, mitä organisaatiossa arvostetaan eli mistä palkitaan tai rangaistaan. Johtajat voivat

saada halutut tavoitteensa ja arvonsa paremmin toteutumaan yhdistämällä järjestelmällisesti

palkintoja ja rangaistuksia sellaiseen käyttäytymiseen, jota he toivovat. Pitemmällä aikavälillä tulee

arvioida, ovatko kohdennetut tärkeät palkinnot linjassa päivittäisen käyttäytymisen kanssa ja



30

tukevatko ne haluttuja tavoitteita. Jos nämä asiat ovat ristiriidassa, organisaation kulttuurikin on

todennäköisesti ristiriitainen. (Schein 1987, 234—244)

4 Myönteinen organisaatiokulttuuri

Jotta voidaan ymmärtää myönteisen organisaatiokulttuurin merkittävä vaikutus ihmisiin ja

organisaation toimintaan, on tärkeää määritellä organisaatiokulttuurin käsite. Näin ollen pystytään

myös ymmärtämään, miksi on tärkeää luoda, kehittää ja ylläpitää myönteistä organisaatiokulttuuria.

Myönteisellä organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan organisaatiokulttuuria, jonka vaikutukset ovat

myönteiset sekä organisaation toimintaan että työyhteisön hyvinvointiin. Myönteinen kulttuuri

vaikuttaa organisaation taloudellisuuteen ja tehokkuuteen kehittävästi ja edistävästi. Myönteisen

organisaatiokulttuurin organisaatiossa arvot ovat hyvin tiedostettu ja organisaation jäsenet tuntevat

tulevansa arvostetuksi työssään.

Kuten Scheinkin on todennut, organisaatiokulttuuri on syvällinen ja monimutkainen ilmiö, mutta

vaikeudesta huolimatta sitä kannattaa pyrkiä ymmärtämään, sillä siten pystyy ymmärtämään myös

monia selittämättömiltä tuntuneita organisatorisia ilmiöitä (Schein 1987, 23).

Organisaatiokulttuurin yksiselitteinen määrittelykin on tästä johtuen mahdotonta, sillä se on saanut

eri alojen tutkijoilta monenlaisia käsitteellisiä sisältöjä. Scheinin mukaan organisaation kulttuuri

vaikuttaa syvällisesti organisaation tehokkuuteen ja organisaatioiden jäsenten tyytyväisyyteen.

Organisaatiokulttuurin luominen ja johtaminen on yksi johtajan tärkeimmistä tehtävistä. Schein

määrittelee organisaatiokulttuurin ”perusoletusten ja uskomusten kaikkein syvimmäksi ja

tiedostamattomaksi tasoksi, joka on kaikille organisaation jäsenille yhteinen ja määrää

organisaation näkemyksen itsestään ja ympäristöstään perusluonteisella, itsestään selvällä tavalla”.

(Schein 1987, 2009)

Scheinin näkemyksen mukaan organisaatiosta on erotettavissa kolme erilaista tasoa kulttuurin

havaittavuuden perusteella. Ihmisten tekemät toiminnot muodostavat ylimmän, artefaktien, tason.

Tällä tasolla organisaation kulttuurista voi havaita näkemällä, tuntemalla ja kuulemalla näkyvän

käyttäytymisen. Organisaation kulttuuri on artefaktien tasolla hyvin selvä ja sen tunteita koskeva

vaikutus on välitön. Seuraavan kulttuurin tason muodostavat ilmaistut arvot. Arvoilla selitetään

organisaation tapahtumat. Nämä organisaation toimintoja järkeistävät arvot ovat selkeästi ilmaistuja

ja tiedostettuja, mutta ajan myötä ne voivat muuttua myös alitajuisiksi, itsestään selviksi
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perusoletuksiksi. Nämä perusoletukset muodostavat kulttuurin kolmannen tason. Puhuttaessa

organisaation kulttuurin syvärakenteesta tarkoitetaan arvoja ja perusolettamuksia. Käsitysten ja

ajatusten syvempi taso ohjaa näkyvää käyttäytymistä. (Schein 1987, 2009) Perusolettamukset

määrittävät ihmisten keskinäiset suhteet ja toimintansa luonteen sekä heidän ymmärryksensä ajasta,

paikasta ja todellisuudesta (Harisalo 2008, 267).  Tässä tutkimuksessa keskitytään lähinnä

organisaatiokulttuurin kahteen ylimpään tasoon eli artefakteihin, jotka sisältävät ihmiset, heidän

tapansa toimia ja heidän työnsä tulokset ja toiseen kerrokseen, joka muodostuu ihmisten toimintaa

ohjaavista arvoista ja normeista, joista osa on kirjoitettuja ja osa kirjoittamattomia.

Pettigrew määrittelee organisaatiokulttuurin tietyn ihmisryhmän yhteisesti omaksumana

merkitysjärjestelmänä. Tämä näkökulma puolestaan kohdistaa huomion siihen, miten ihmiset

ymmärtävät olosuhteet ja ympäristön, jossa he toimivat. (Pettigrew 1979) Paul Bate kuvaa

organisaatiokulttuuria ”henkiseksi syvärakenteeksi, joka on 1) implisiittinen eli ihmiset eivät

useinkaan työyhteisöissä pysty sitä tunnistamaan, 2) organisaatiokulttuuri on yhteinen ja jaettu eli

eri työyhteisöillä on omat, kaikkia jäseniään koskevat organisaatiokulttuurit ja 3)

organisaatiokulttuuri sosiaalistetaan työyhteisön uusiin jäseniin erilaisin epävirallisin

käyttäytymissäännöin, joiden omaksumisesta palkitaan, mutta joiden omaksumisesta

kieltäytymisestä rangaistaan” (Bate 1984).

Kun organisaatiokulttuuri ymmärretään organisaatiossa laajasti omaksuttuna henkisenä

syvärakenteena, jonka varassa organisaatiossa ajatellaan, toimitaan ja arvioidaan valinnan

mahdollisuuksia, organisaation jäsenet pitävät näitä laajasti omaksuttuja asioita yleisesti

hyväksyttyinä ja riidattomina. Kun ihmiset ovat yhtä mieltä esimerkiksi asiakastyytyväisyyden

tärkeydestä, he ovat valmiita tekemään kaikkensa onnistuakseen siinä. Tässä määritelmässä

ajattelemisella tarkoitetaan sitä, että kulttuuri ohjaa ihmisen ihmisten ajattelua, arvostusta ja kykyä

huomioida asioita. Kulttuuri asettaa ihmisen ajattelussa tietyt asiat toisten edelle vahvistamalla

ihmisen huomiokykyä kyseisiin asioihin. Määritelmässä toimii-termillä tarkoitetaan puolestaan sitä,

että kulttuuri ohjaa ihmisen käyttäytymistä. (Harisalo 2008, 266—267) Organisaation jäsenet voivat

esimerkiksi pitää hyvänä sitä, että he tekevät yhteistyötä ja suosivat vastavuoroisuutta

eristäytymisen ja vastakkainasettelun sijaan. Organisaatiokulttuurilla on merkitystä valinnan

mahdollisuuksien arviointiin siten, että kulttuuri ehdollistaa valintaan vaikuttavia tekijöitä. Näin

ollen valinnan mahdollisuudet selkeytyvät ja valintatilanteen monimutkaisuus vähenee, mikä

puolestaan tehostaa valintojen tekemistä. Valintojen tekemisestä tulee rutiininomaista. (Harisalo

2008, 267)
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Kilmann määrittelee organisaatiokulttuurin organisaation sosiaaliseksi energiaksi, joka ohjaa

organisaation toimintaa. Organisaatiokulttuuri antaa merkityksen, suunnan ja liikkeen organisaation

toiminnalle. (Kilmann 1985, 352) Dealin ja Kennedyn mukaan organisaatiokulttuuri ilmenee

organisaatiossa havaittavina käyttäytymismalleina eli niin sanottuina talon tapoina (Deal &

Kennedy 1983). Organisaatiokulttuuri antaa organisaation jäsenille turvallisuuden ja jatkuvuuden

tunteen. Kulttuurin kautta määritellään organisaation yleiset säännöt ja se osoittaa oikean tavan

toimia yhteisössä. (Gahmberg 1986, 42)

Organisaatiokulttuurin määritelmissä korostuu normien, arvojen, perusoletusten ja käyttäytymisen

merkitys. Näistä kaikista edellä olevista määritelmistä ilmenee yhtenevä käsitys siitä, että kaikilla

erillisinä yksikköinä toimivilla sosiaalisilla ryhmillä on muihin ryhmiin verrattuna omanlainen

kulttuurinsa eli niillä on omat käsityksensä siitä, miten toiminnot tulisi organisoida. Jos

organisaation arvot ja toiminnan organisointi eivät vastaa ihmisten omia käsityksiä, syntyy

organisaatiokulttuurin myönteisyyttä heikentäviä ristiriitoja.

4.1 Yhteiset arvot

Arvot muodostavat osan organisaation syvärakennetta eli organisaatiokulttuuria, jonka merkitys

toiminnassa on suuri. Työyhteisössä omaksutut arvot ovat muotoutuneet organisaatiossa

työyhteisön historian tuloksena. Arvot vaikuttavat toimintaamme ja valintoihimme käytännön

tilanteissa. Ne eivät ole yleensä yhtä selkeästi ilmaistuja kuin normit, vaan arvot vaikuttavat

toiminnan taustalla. Ne vaikuttavat siis toimintaan ikään kuin pinnan alla. Arvojen ilmaistu osa

edustaa usein tavoitteellisia arvoja eikä niinkään pitemmän ajan saatossa syntyneitä ja

muokkaantuneita, todellisuudessa vaikuttavia arvoja. Nämä todelliset arvot vaikuttavat

voimakkaasti ihmisten jokapäiväisissä toimintatavoissa ja valinnoissa ilman että tiedostamme tätä.

Mitä yhteisempiä arvot ovat organisaation jäsenille, sitä merkittävämpi tekijä arvot ovat

organisaation kulttuurin kehittämisessä. Arvojen hyödyntäminen organisaatiokulttuurin

kehittämisessä edellyttää kuitenkin sitä, että ainakin osa arvoista on saatavissa organisaatiossa

yhteiseen tietoisuuteen ja arviointiin. Arvokeskustelut ovat viime vuosina yleistyneet

organisaatioissa. Näiden keskustelujen tarkoituksena on ollut yhteisen arvopohjan rakentaminen

toiminnalle. Arvokeskustelut jäävät kuitenkin usein melko pinnallisiksi ja tulokset heikoiksi, kun

arvoina käsitellään yleisesti hyväksyttyjä eettisiä tai yhteiskunnallisia arvoja, mutta niiden merkitys

organisaation työyhteisön käytännön toimintaan jää irralliseksi. Jotta arvokeskustelu on

tuloksellista, arvot täytyy aina liittää käytäntöön eli täytyy tehdä arvio siitä, miten arvot ilmenevät
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nykyisessä toiminnassa ja, miten niiden halutaan jatkossa ilmenevän. (Mäkipeska & Niemelä 2005,

21—22)

Osa organisaatiokulttuurissa vallitsevista arvoista ja arvostuksista sijoittuu työyhteisötasoon ja osa

organisaatiokulttuurin syvärakenteeseen. Jotkut arvoista ovat muodostuneet jo kauan aikaa sitten

organisaation menneisyydessä ja toiset taas ovat muokkautuneet tapahtuneiden muutosten pohjalta.

Tämän vuoksi organisaatiossa voi vallita arvoja, jotka ovat ristiriidassa keskenään. Arvojen ristiriita

aiheuttaa jännitteitä organisaation työyhteisöön, joten tämän vuoksi on tärkeää, että organisaatio

kartoittaa ja arvioi arvojaan. Arvoja käsiteltäessä tulee tutkia, mitkä arvot ovat myönteisiä

organisaation nykyisen toiminnan ja haasteiden kannalta ja mitkä taas eivät.  Tästä näkökulmasta

käsiteltynä arvot ovat osa organisaation työyhteisötason kulttuuritekijöitä ja tietoisesti

muokattavissa. Osa arvoista vaikuttaa myös tiedostamattomalla tasolla, jolloin niiden yhteinen

käsittely on vaikeaa. Tällöin on kyseessä organisaatiokulttuurin syvin taso. (Mäkipeska & Niemelä

2005, 65—66)

4.2 Hyväksytyt normit

Organisaatioilla on normit, joiden rajoissa toimitaan. Normit ovat toimintaa ja käyttäytymistä

ohjaavia sääntöjä ja käytäntöjä.  Ne koskevat tasapuolisesti kaikkia organisaation jäseniä, joten

jokaisen on omaksuttava ja hyväksyttävä ne omassa toiminnassaan. Työyhteisön toimivuuden

kannalta on tärkeää, että normit ovat ilmaistu selkeästi ja mahdollisimman paljon yhdessä sovittuja.

Yhteisesti sovitut säännöt ovat päätetty työyhteisön kannalta tarkoituksenmukaisesti. On tärkeää,

että johto ottaa työntekijät mukaan sääntöjen laatimiseen, sillä ylhäältä annettuihin sääntöihin

sitoudutaan heikommin ja tällöin sääntöjen merkitys sosiaalisen pääoman kannalta on vähäisempi.

Sääntöjen yhteinen hyväksyminen on perusta luottamukselle. Normeja voidaan pitää organisaation

työyhteisön sosiaalisena pääomana, sillä ne ovat yhteisön säädeltävissä ja ne säätelevät

organisaation työyhteisön toimintaa. (Mäkipeska & Niemelä 2005, 20—21)

Normit voidaan jakaa kirjoitettuihin ja kirjoittamattomiin normeihin. Molemmat normien tyypit

säätelevät organisaation yhteisön toimintaa. Kirjoitetut normit ovat paremmin organisaatioiden

jäsenten säädeltävissä kuin kirjoittamattomat, ääneen lausumattomat normit. Kirjoitetut normit

voivat olla yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja niiden toimivuutta voidaan arvioida ja niitä voidaan

sopia lisää tai poistaa käytöstä. Ne voivat olla esimerkiksi työaikoihin liittyviä sääntöjä, jotka on
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yhdessä sovittu. Kirjoittamattomat normit ovat luonteeltaan enemmän kulttuurisia, pitemmältä

ajalta periytyneitä tapoja ja käytäntöjä. Ne määrittävät, mikä on yleisesti hyväksyttävää

organisaation jäsenen käyttäytymisessä. Ne auttavat myös organisaation uusia jäseniä

sosiaalistumaan yhteisön jäseneksi. Nämä äänen lausumattomat normit koskevat siis

käyttäytymismalleja kuten puhetyyliä, pukeutumista tai suhtautumista esimiehiin ja työkavereihin.

Kirjoittamattomat normit muuttuvat yleensä melko hitaasti, sukupolvien vaihtuessa, ellei niitä oteta

tietoisesti kehittämisen kohteiksi ja yhteiseen käsittelyyn. Tällöin muutos voi olla nopeampaa,

mutta kuitenkin vaikeampaa kuin yhteisten, kirjoitettujen, pelisääntöjen muuttaminen, koska

jokainen ihminen tulkitsee ja arvottaa ääneen lausumattomia sääntöjä ajatusmaailmassaan eri lailla.

(Mäkipeska & Niemelä 2005, 20—21)

Johtajat voivat kehittää organisaatiokulttuurin myönteisyyttä vaikuttamalla organisaation

sosiaalisiin standardeihin. Kielellisten standardien avulla johtajat voivat määrittää, mikä on

hyväksyttävä toimintatapa organisaatiossa. Suuri osa organisaatiossa tapahtuvasta toiminnasta on

ihmisten välistä kommunikointia, joten sille asetetut standardit vaikuttavat myös organisaation

kulttuuriin. Tällöin organisaation jäsenet tietävät täytyykö työntekijöiden käyttää esimerkiksi

virallista titteliä työkavereistaan puhuttaessa vai saavatko he kutsua heitä miksi haluavat. (Deal &

Kennedy 1983, 89) Peters ja Waterman ovat huomanneet tutkiessaan lukusia yrityksiä, niiden

menestystekijöitä ja johtajuuden tehokkuuden ongelmia, että erinomaisissa yrityksissä on tarkoin

määritetyt yhteiset arvot ja säännöt. Tutkimukset osoittivat, että sääntöjen luonteella on ratkaiseva

merkitys organisaation kulttuuriin. Erinomaisten organisaatioiden säännöillä on myönteinen sävy.

Näissä organisaatioissa säännöt kohdistuvat keksimiseen, kokeiluun, palveluun ja laatuun.

Organisaatiossa keskitytään tällöin rajoittamisen sijasta laajentamiseen. Monet muut yhtiöt kun taas

keskittyvät kieltoihin, valvontaan ja rajoituksiin. Olisi tärkeää ymmärtää, että säännöt voivat

vahvistaa myönteisiä piirteitä yhtä hyvin kuin heikentää kielteisiä ja, että vaikutus myönteisiin

piirteisiin on suurempi. (Peters & Waterman 1983, 337,340)

4.3 Avoin viestintä ja vuorovaikutus

Organisaatiokulttuurin työyhteisötaso muodostuu organisaation jäsenten välisestä

kommunikaatiosta ja sosiaalisesta järjestelmästä. Se sisältää viestinnän, vuorovaikutuksen laadun ja

määrän sekä yhteistyömuodot, esimerkiksi tiimityöskentelyn ja verkostot. (Mäkipeska & Niemelä

2005, 65) Useat työyhteisön asenteita tutkivien kyselyiden tulokset osoittavat, että tietoa ei jaeta

tarpeeksi organisaatioissa. Tosiasia on, että viestintä on vaikeaa, mutta se on työntekijöiden
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merkittävä voimavara. Organisaatioiden johto keskittyy liian usein siihen, mitä tehdään, sen sijaan,

että se kertoisi työntekijöille, miksi jotain tehdään. Kun työntekijät ymmärtävät, miksi jotain

tehdään, he pystyvät hyväksymään paremmin heille asetetut odotukset. Ne työntekijät, jotka saavat

organisaation toiminnasta ja tavoitteista niin paljon tietoa, että he osaavat kertoa organisaation

tavoitteista myös ulkopuolisille sidosryhmille, esimerkiksi asiakkaille tai sijoittajille, kokevat

viestinnän ja saadun tiedon voimavaroina ja sitoutuvat työhönsä ja tarvittaessa myös muutokseen.

(Ulrich 2007, 178—179)

 Mitä esteettömämpää vuorovaikutus on organisaatiossa, sitä paremmat edellytykset on

informaation välittymiselle organisaation eri osiin. Ihmisten välinen kommunikaatio vahvistaa

myönteisiä kulttuuripiirteitä kuten avoimuutta, kannustavuutta ja keskinäistä palautetta.

Vuorovaikutuksen määrä on myös yksi kulttuuripiirre, joka vaihtelee huomattavasti eri

organisaatioissa. Mitä paremmin vuorovaikutus läpäisee organisaatiorakenteen rajoja, sitä enemmän

organisaatio pystyy kasvattamaan henkistä ja sosiaalista pääomaansa. Muun muassa tieto ja

tietämys ovat työyhteisön henkistä pääomaa ja luottamus puolestaan on sosiaalisen pääoman ydin.

Tiedonkulkuun liittyy kuitenkin tiettyjä riskejä, kuten muistaako, ehtiikö ja viitsiikö tiedonvälittäjä

välittää tiedon. Organisaation tiukat rakenteelliset rajat muodostavat usein kommunikaation esteitä.

Tämä on erityisesti suurten organisaatioiden ongelma, silloin kun organisaation osat jäävät

toisistaan irralleen. (Mäkipeska & Niemelä 2005, 23) Tällöin tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja

ja viestintäkanavia, jotka mahdollistavat eri alojen osaajien näkemyksien ja tietojen vaihtamisen.

4.4 Osallistava päätöksenteko

Päätöksenteko on tärkeä osa organisaation toimintatapoja. Osallistavalla päätöksenteolla

tarkoitetaan sitä, että organisaation jäsenet saavat osallistua arvioimaan ja kommentoimaan asioita

suunnitteluvaiheessa tai jopa idea-asteella, jolloin kaikilla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan

asioihin alusta asti. Näennäiset osallistavat päätöksentekoprosessit turhauttavat organisaation

jäseniä. Näennäisessä osallistavassa päätöksenteossa organisaation jäsenet otetaan osallisiksi

päätöksentekoon, vaikka päätös on jo tehty ilman organisaation jäsenten todellista vaikuttamisen

mahdollisuutta. Tällöin osallistuva päätöksenteko lisää entisestään kyynisyyttä ja epäluottamusta

organisaatiossa. (Juholin 2008, 149)
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Vaikuttamiselle tarvitaan keinoja ja kanavia, joten on tärkeää, että vaikuttamiselle määritellään

muodolliset prosessit ja reitit. Tällä keinolla vahvistetaan yksilöiden oikeutta ja mahdollisuuksia

vaikuttaa. Kun vaikuttamiskäytännöt ja reitit ovat kaikkien organisaation jäsenien tiedossa, tilanteen

tullen kaikki tietävät, mitä tehdä. Kaikkia ideoita ei voi eikä myöskään kannata viedä eteenpäin

muodollisia reittejä pitkin, joten olisi tärkeää, että kehittelyasteella oleville ideoille ja ajatuksille

olisi oma foorumi, jossa ajatukset tulisivat muidenkin tietoisuuteen, mutta ne voisivat jalostua ja

niitä voitaisiin ”testata”. Organisaatiokulttuurin avoimuutta ilmentää esimerkiksi se, voiko

organisaation jäsen mennä johdon puheille kertoakseen ideoistaan ja ajatuksistaan tai voisivatko

johto tai johtajat tulla itse ihmisten luo kysymään avoimesti ajatuksia ja kuulumisia. Avoimessa

organisaatiokulttuurissa kannustetaan mielipiteiden esittämiseen. (Juholin 2008, 154—155)

Byrokraattista kulttuuria ei voi muuttaa vain asenteita muuttamalla vaan kulttuurin muuttaminen

edellyttää debyrokratisointia organisaation kaikilla tehtäväalueilla. Päätöksenteon hajauttaminen ja

toiminnallisen vastuun ja itsehallinnon lisääminen ovat välttämätön edellytys organisaatiokulttuurin

byrokraattisuuden vähentämiselle. (Vartola 2004, 220)

5 Vaikutukset

Toiminnalla on aina seurauksensa ja vaikutuksensa, niin myös organisaatiokulttuurilla ja sen

kehittämisellä. Vaikutuksilla tarkoitetaan seurauksia, jotka syntyvät, kun voima tai toiminta

kohdistetaan johonkin, niin että kohteessa tapahtuu jokin muutos (Juholin 2008, 144). Vaikutukset

ilmentävät toiminnan seurauksia, kun toiminnan toteutuksesta on kulunut tietty aika. Vaikutukset

voivat olla havaittuja muutoksia, joista voidaan erotella nettomuutokset eli ne varsinaiset

muutokset, joihin kyseinen toiminta on selvästi vaikuttanut. (Virtanen 2007, 88)

Jonkin toiminnan vaikutukset voivat ilmetä heti tai vasta pitemmän ajan kuluessa ja vaikutukset

voivat olla luonteeltaan lyhyt- tai pitkäkestoisia. Vaikutukset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä.

Jotta vaikutuksia voi arvioida, täytyy osata tunnistaa mitkä ovat tutkittavan asian kannalta

myönteisiä vaikutuksia ja mitkä kielteisiä. Myönteiset vaikutukset ovat toivottuja vaikutuksia, toisin

kuin kielteiset vaikutukset. Kuten Thomas Peters ja Robert Waterman ovat tutkimuksissaan

todenneet, organisaatiokulttuuri vaikuttaa organisaation sosiaaliseen yhtenäisyyteen ja sitä kautta

organisaation toiminnan tehokkuuteen. (Peters & Waterman 1983) Organisaatiokulttuurin

vaikutukset työyhteisöön ja organisaation toimintaan voivat olla negatiivisia, työhyvinvointia ja

organisaation toimintaa heikentäviä tai parantavia. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella
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organisaatiokulttuurin myönteisiä vaikutuksia edistäviä tekijöitä, mutta niiden tarkastelu edellyttää

myös negatiivisten tekijöiden tunnistamista ja poistamista.

Vaikutukset ovat aina seuraus jostakin eli on olemassa jokin syy, joka aiheuttaa vaikutuksen.

Kausaaliajattelun klassikkona voidaan pitää brittiläistä David Humea. Hänen mukaan

kausaaliajattelu viittaa niihin säännönmukaisuuksiin, joiden perusteella voi tehdä ennustuksia. Syyn

ja vaikutuksen välisen suhteen voi todentaa vain kokemusperäisesti. Ilman kokemusperäistä

havainnointia, mittausta tai tulkintaa ei voi päätellä syyn ja vaikutuksen kausaalisuutta. Syyn ja

vaikutuksen suhde on harvoin suoraviivainen ja helposti ymmärrettävä. (Virtanen 2007, 97) Näin ei

ole myöskään organisaatiokulttuurin vaikutuksia tutkittaessa. Organisaatiokulttuurin vaikutukset

työyhteisöön tai organisaation tuottavuuteen tai tehokkuuteen ovat monen organisaatiokulttuurin

tekijän summa.

5.1 Vaikutukset työyhteisöön

Kun organisaation kulttuuri on vahva ja yhtenäinen, organisaation jäsenet ovat sisäistäneet

organisaation tavoitteet ja he toimivat tehokkaasti näiden tavoitteiden saavuttamiseksi (Deal &

Kennedy1983, 8). Tällöin organisaation arvot, perusolettamukset ja saavutetut tulokset ovat toisiaan

tukevia eivätkä ristiriidassa keskenään. Ristiriidat hidastavat ja haittaavat toimintaa. Vahvassa

kulttuurissa johtamisen ja valvonnan tarve vähentyy, sillä ihmiset ovat omaksuneet kulttuurin ja se

ohjaa organisaation jäsenten toimintaa, ajattelua ja valintoja. Vahvalla organisaatiokulttuurilla on

myönteinen vaikutus jäsenten välisiin suhteisiin ja keskinäisten jännitteiden vähenemiseen.

Heikossa organisaatiokulttuurissa ihmisten arvot, olettamukset ja saavutetut tulokset ovat

ristiriidassa keskenään. Tällöin organisaation jäsenet eivät hyväksy niitä, eivätkä myöskään halua

niitä noudattaa. Tämä aiheuttaa organisaation jäsenissä välinpitämätöntä käyttäytymistä sekä johdon

pyrkimyksiä että toiminnan tavoitteita kohtaan. (Harisalo 2008, 271) Ristiriidat vaikuttavat

kulttuuriin siis kaikin puolin negatiivisesti.

Organisaatiokulttuuria tutkittaessa tulee huomioida se lähtökohta, että organisaatiot eivät tee työtä

vaan ihmiset. Näin ollen organisaatiokulttuurin ymmärtämisen edellytys on, että ymmärtää

organisaatioiden yksilöiden yhteisen ajattelutavan. Yhteinen ajattelutapa tarkoittaa organisaation

jäsenten keskuudessa yleisiä, automaattisia ajatuksia. Nämä automaattiset ajatukset ovat itsestään

selvinä pidettäviä käsityksiä tavoista hoitaa asiat. Näitä itsestään selvänä pidettäviä ajatuksia voi

sisältyä neljään organisaatioprosessiin, joita ovat henkilöstövoimavarojen virtaama, työnkulku,
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viestintä ja päätöksenteko. Henkilöstövoimavarojen virtaama muodostuu siitä, miten ihmisiä

kohdellaan organisaatiossa.  Tällöin avainkysymys prosessin määrittelemiseksi on, miten

organisaatiossa suhtaudutaan esimerkiksi johtajien tai työntekijöiden epäonnistumisiin ja

onnistumisiin? Työnkulku sisältää sen, kuinka työ on jaettu suoritettavaksi organisaatiossa.

Viestinnässä taas on kyse siitä, kuinka tietoa jaetaan organisaatiossa. Päätöksenteonprosessissa on

organisaatiokulttuurin kannalta oleellista, kuinka päätöksiä tehdään ja missä organisaation

määräysvalta sijaitsee. (Ulrich 2007, 210—11)

Näihin neljään prosessiin liittyvä yhteinen ajattelutapa muodostuu tiedosta ja käyttäytymisestä.

Tiedon avulla organisaation jäsenet osaavat toimia yhteisen ajattelutavan mukaisesti.  Tieto voi tulla

monista eri lähteistä, esimerkiksi virallisista henkilöstöjärjestelmistä tai epävirallisista

pöytäkeskusteluista. Mitä johdonmukaisempaa ja uskottavampaa tieto on, sitä todennäköisemmin

organisaationjäsenillä on yhteinen ajattelutapa. Yhtenäisestä ajattelutavasta seuraa yhdenmukaista

käyttäytymistä. Yhteinen ajattelutapa voi yhdistää koko organisaatiota tai esiintyä vain

organisaation tietyllä tasolla tai tietyssä yksikössä. Yhteinen ajattelutapa voi vallita myös

organisaation ulkopuolella työntekijöiden ja asiakkaiden välillä. Yhteisen ajattelutavan avulla

organisaation jäsenet toimivat organisaation tavoitteiden ja arvojen mukaisesti. Yhteisen

ajattelutavan muuttaminen on mahdollista toteuttaa käyttämällä samoja keinoja kuin sitä alun perin

luotaessakin eli käyttämällä käyttäytymismalleja ja tietoa. (Ulrich 2007, 210—211) Dave Ulrichin

mukaan sellainen organisaatiokulttuuri, jossa menestymistä voi juhlia ja juhlitaankin, parantaa

työntekijöiden kykyä selviytyä työn lisääntyvistä vaatimuksista (Ulrich 2007, 177)

5.2 Vaikutukset organisaation toiminnan taloudellisuuteen ja tehokkuuteen

Organisaatiokulttuurilla on vaikutuksia organisaation sisäiseen sosiaaliseen yhtenäisyyteen ja tätä

kautta myös toiminnan tehokkuuteen ja kannattavuuteen. (Deal & Kennedy 1983, Peters &

Waterman 1983) Organisaatiokulttuurin merkityksellisyyttä tukevien tutkijoiden mukaan

organisaatioiden taloudellinen kannattavuus toimintaympäristön muuttuessa edellyttää

työntekijöiden sitoutumista työyhteisöönsä. Lisäksi heidän näkemyksensä mukaan

organisaatiokulttuurit ovat johtajien kehitettävissä. Johtajien tulisi poistaa ei-toivotut ajatukset ja

tuntemukset työyhteisöstä ja korvata ne työyhteisön ja organisaatioin toimintaa edistävillä

uskomuksilla. He uskoivat, että yhteiset arvot lisäävät henkistä sitoutumista työhön, mikä

puolestaan vaikuttaa organisaation taloudelliseen kannattavuuteen parantavasti. Tämän ajattelun

toimivuudesta on vahvoja näyttöjä esimerkiksi Nokia Oyj:n toiminnassa aivan viime vuosiin
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saakka. Yhtiö on kasvanut vahvalla arvojohtamisella ja yhtenäistä organisaatiokulttuuria

korostamalla. (Silén 2006, 30)

Peters ja Waterman korostavat arvojen tärkeyttä organisaatioille. He ovat tutkimuksissaan

todenneet, että pelkkiä taloudellisia päämääriä asettaneet organisaatiot ovat pärjänneet heikommin

kuin organisaatiot joilla arvot ja tavoitteet eivät keskity vain taloudelliseen menestymiseen.

Taloudellinen tuloskin on organisaatiolle erityisen tärkeä, mutta menestyvien organisaatioiden arvot

yhdistävät organisaation taloudellisen terveyden, asiakaspalvelun ja tarkoituksen antamisen

työntekijöille. Tämän vuoksi on hämmästyttävää, miten vähän johtamisteorioiden yhteydessä on

puhuttu arvojen muokkaamisesta ja organisaatioista kulttuureina. (Peters & Waterman 1983, 121)

Peters ja Waterman ovat tutkineet monia menestyviä yrityksiä ja huomanneet, että nämä yritykset

kiinnittävät avoimesti huomiota arvoihin. Lisäksi näiden organisaatioiden johtajat ovat onnistuneet

luomaan innostavat puitteet koko organisaatioon henkilökohtaisella mielenkiinnollaan asioihin,

pitkäjänteisyydellä ja suoralla asioihin puuttumisella. Kaikille Petersin ja Watermanin tutkimille

menestyville yrityksille oli yhteistä se, että nämä yritykset tiedostivat selvästi, mikä on yrityksen

tarkoitus ja ne suhtautuivat arvojen muokkaamiseen vakavasti. Peters ja Waterman toteavatkin, että

he eivät ole ollenkaan varmoja siitä onko yrityksen mahdollista olla menestyvä ilman selkeitä ja

oikeanlaisia arvoja. (Peters & Waterman Jr 2007, 325, 327)

Organisaation kulttuurimuutoksen taloudellisten perustelujen taustalla oleva olettamus siitä, että

organisaatiokulttuuri vaikuttaa liiketoiminnan tuloksiin, perustuu siihen, että organisaation jäsenet,

joilla on yhteinen kulttuuri, ovat todennäköisesti yhtenäisempiä toimissaan. Tämä yhtenäisyys

auttaa organisaatiota kohdentamaan voimavarojaan ja toteuttamaan strategisia tavoitteitaan.

Organisaation voimavarojen tehokas kohdentaminen auttaa yritystä vastaamaan

asiakasvaatimuksiin ja pääsemään haluamilleen markkinoille. Kulttuurin yhtenäisyyden ja

organisaation tuloksellisuuden välinen suhde ei ole kuitenkaan pelkkä lineaarinen yhtälö, vaan

vahvan ja yhtenäisen kulttuurinkin omaavan organisaation tuloksellisuus voi huonontua, jos

organisaatio on keskittynyt esimerkiksi liikaa sisäisiin prosesseihin ja soveltanut samaa

lähestymistapaa kaikkiin asiakastarpeisiin. Tällöin he ovat keskittyneet vanhojen tapojen

ylläpitämiseen muutoksen sijaan. (Ulrich 2007, 215—216)

Yhtenäinen kulttuuri johtaa parempaan tuloksellisuuteen silloin, kun organisaatio on keskittynyt

kulttuurissaan kehittämään reagointikykyään ja vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja
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odotuksiin. Organisaatio on lisäksi arvostanut monimuotoisuutta ja arvioinut jatkuvasti

organisaatiokulttuuriaan. Organisaatiossa keskitytään oikeisiin asioihin ja liiketoiminnan

tuloksellisuus paranee, kun organisaatiokulttuuri on yhdenmukainen asiakasodotusten kanssa.

Hyvänä esimerkkinä tästä Ulrich mainitsee Digital Equipmentin, jossa kulttuurin vallitsevana

arvona oli erilaisuuden arvostaminen. Tämä arvo vaikutti kaikkiin liikkeenjohdon prosesseihin.

Organisaation johtajat eivät antaneet menettelytapojen ohjata päätöksentekoaan, vaan he tutkivat

erilaisia vaihtoehtoja varmistaakseen, että erilaisia mielipiteitä arvostettiin. Tämä toimintatapa sopi

markkinoille, joilla Digital Equipment toimi, mutta esimerkiksi kansaliselle ilmailuhallinnolle se ei

olisi sopinut, sillä ilmailuhallinnon organisaatiokulttuurissa ovat aina olleet keskeisenä arvona

tarkkuus, vakaus ja täsmällisyys. (Ulrich 2007, 215—216)

Denison huomasi kulttuurin ja taloudellisen kannattavuuden välisen riippuvuuden tutkiessaan

laajasti ei teollisuudenaloja. Tehokkuus on Denisonin mukaan organisaation arvojen ja uskomusten

ja menettelytapojen ja liiketoimintaympäristön välisten suhteiden funktio. Vahva kulttuuri auttaa

henkilöstön sosiaalistamisessa ja erityisesti ihmisten johtamista painottavilla johtamiskäytännöillä,

hyvin organisoidulla työympäristöllä ja demokraattisella päätöksentekojärjestelmällä on eniten

vaikutuksia taloudelliseen kannattavuuteen, koska ne luovat sitoutumista. (Denison 1990, 4—5,

175—177)
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IV TUTKIMUSAINEISTON KERUU JA KUVAUS

1 Kohdeorganisaation kuvaus

Tutkimuksessa selvitetään, miten johtamisella voidaan vaikuttaa organisaatiokulttuurin

myönteisyyteen tutkimalla, kuinka tärkeinä Hämeenlinnan Terveyttä ja toimintakykyä edistävien

palveluiden henkilöstö ja päällikkö- ja lähiesimiehinä työskentelevät henkilöt pitävät myönteiseen

organisaatiokulttuurin vaikuttavia eri kriteerejä ja kuinka ne toteutuvat heidän mielestään heidän

omassa työssään, joten tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty Hämeenlinnan kaupungin

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden henkilöstöltä ja keskijohdolta.

Hämeenlinnan, Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen yhdistyessä Hämeenlinna

nimiseksi kunnaksi 1.1.2009 uusi kunta siirtyi kuntarakenneuudistuksen myötä myös uuteen

palvelurakenteeseen. Uusi toimintamalli perustuu tilaaja-tuottaja-toimintatapaan ja

elämänkaariajatteluun palveluiden järjestämisessä. Muutoksen tavoitteena oli tuottavuuden kasvu,

tuotannon monipuolistaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen. Tilaajan rooli on strateginen ja

tuotantopuolen rooli operatiivinen. (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous)

Hämeenlinnan palvelutuotannon kokonaisuus muodostuu kaupungin hallituksen alaisista

tulosvastuullisista palvelualueista ja kaupungin liikelaitoksista. Jokaisella tulosalueella työskentelee

oma henkilöstönsä ja toiminnasta vastaava johtaja. Palvelujohtajan lähijohdettavana ovat

palvelupäälliköt, jotka puolestaan vastaavat henkilöstön lähiesimiehien kanssa toiminnan

sujuvuudesta operatiivisella tasolla. Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut sisältävät

aikuissosiaalityön, henkisen hyvinvoinnin palvelut, maahanmuuttajapalvelut ja vammaispalvelut.

Aikuissosiaalityön palvelut

Aikuissosiaalityön palvelukokonaisuuteen kuuluvat ohjaus ja neuvonta, toimeentulotuki,

sosiaalinen luototus, talous- ja velkaneuvonta, ehkäisevä lastensuojelu, kuntouttava sosiaalityö,

kuntouttava työtoiminta, maahanmuuttajapalvelut, työllistäminen, sekä seudullinen työvoiman

palvelukeskus ja lähiötyö. Aikuissosiaalityö on suunnitelmallista ja moniammatillista sosiaalityötä

taloudellisen ja sosiaalisen tuen ja palvelujen tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen

kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistämiseksi.
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Henkisen hyvinvoinnin palvelut

Henkisen hyvinvoinnin palvelut koostuvat henkisen hyvinvoinnin avopalveluista, psykologien ja

psykiatristen sairaanhoitajien vastaanotoista, psykiatrian päivätoiminnasta ja asumispalveluista.

Tavoitteena henkisen hyvinvoinnin palveluissa on palvelujen tarjonnan monipuolisuus, ja että

tarjontaa kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palveluntuottajien kanssa.

Maahanmuuttajapalvelut

Maahanmuuttajapalvelut koordinoivat maahanmuuttaja-asioita vastaamalla kiintiöpakolaisten ja

itsenäisesti kaupunkiin muuttavien vastaanotosta, kotouttamistyöstä ja alansa asiantuntijatehtävistä

koko Hämeenlinnan alueella. Maahanmuuttajapalveluiden tehtäviin kuuluvat ohjaus, toimiminen

linkkinä asumisen, varhaiskasvatuksen, peruskoulun, suomen kielen ja yhteiskunnan opetuksen

kanssa. Maahanmuuttajapalvelut toimivat myös apuna työllistymiseen, ja muihin tärkeisiin arkeen

liittyvissä asioissa ja toiminnassa. Lisäksi tehtäviin kuuluu kuntouttava sosiaalityö pakolaisena

vastaanotetuille henkilöille.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelut järjestävät vammaispalvelulain mukaiset palvelut vammaisille ja

kehitysvammaisille asiakkaille. Tehtäviin kuuluvat muun muassa asumispalvelut, päivä- ja

työtoiminta, kuntoutusohjaus ja päivittäistoiminnan välineiden saamisen mahdollistaminen.

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten vammaispalvelujen ja tukitoimien tarkoituksena on

edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena

yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

2 Aineiston keruu

Tutkimuksen aineisto koostuu kvantitatiivisesta eli määrällisestä aineistosta. Kyseessä on survey-

tutkimus, jonka aineisto kerättiin standardoidulla kyselylomakkeella. Tutkimusmenetelmäksi

valittiin kvantitatiivinen tutkimusote, koska tutkimukseen haluttiin osallistuvan koko Hämeenlinnan

kaupungin Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden henkilöstö ja keskijohto eli

aikuissosiaalityön, henkisen hyvinvoinnin, maahanmuuttajapalveluiden ja vammaispalveluiden

työntekijät sekä lähiesimies- ja päällikkötasolla toimivat henkilöt. Lisäksi valitun

tutkimusmenetelmän etuja olivat vastaajien tavoittamisen helppous sekä vastaamisen nopeus.
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Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä ei olisi soveltunut tähän tutkimukseen, sillä

tutkimuksen tavoitteena oli selvittää koko Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden

henkilöstön sekä keskijohdon käsityksiä yksittäisten henkilöiden käsitysten sijaan. Kvalitatiivisessa

tutkimuksessa tutkittavan joukon olisi pitänyt olla pienempi. Aihetta voisi kyllä tutkia myös

kvalitatiivisella tutkimusotteella, mutta silloin tutkimuskysymyksen lähestymistavan tulisi olla

hieman toisenlainen. Kvalitatiivisen tutkimuksen etuna olisi kuitenkin ollut syvällisemmän tiedon

saaminen esimerkiksi syy- ja seuraussuhteista. Kyseessä on kokonaistutkimus, joten kaikki havaitut

erot ovat todellisia. Kvantitatiivisen tutkimusotteen haasteena on kuitenkin se, että kvantitatiivisen

tutkimuksen avulla saadaan yleensä kartoitettua tilanne, mutta monesti sen avulla ei pystytä

riittävästi selvittämään asioiden syitä.

Tutkimuksen aineisto kerättiin itse, sillä vastaavanlaista tutkimusta ei ole kyseisessä organisaatiossa

aikaisemmin tehty, joten valmiita aineistoja ei ollut saatavilla. Tutkimuslomakkeen kysymysten

lähtökohtana olivat teoriat ja niistä johdetutut tutkimuskysymykset. Kyselylomakkeessa eriteltiin

organisaatiokulttuurillisia kriteerejä, joihin teorioiden mukaan johtamisella voidaan vaikuttaa.

Itselaaditun kyselylomakkeen etuna pidettiin sitä, että se mahdollisti muun muassa

taustakysymysten asettelun kohdeorganisaation mukaan siten, että tutkimuksen kannalta kaikki

oleellinen tuli huomioiduksi.

 Lomake sisälsi johtamiseen ja myönteiseen organisaatiokulttuurin liittyviä kriteerejä ja sillä

mitattiin kriteerin tärkeyttä ja vastaajan tyytyväisyyttä siihen, kuinka kyseinen kriteeri toteutuu

hänen omassa työssään. Vastaajat arvioivat siis sekä kriteerin tärkeyttä että sen toteutumista omassa

työssään. Lomakkeessa käytettiin Likertin viisiportaista asteikkoa, jossa vaihtoehtoina olivat luokat

kriteerin tärkeyden osalta ”erittäin tärkeä”, ”melko tärkeä”, ”en osaa sanoa”, ”ei erityisen tärkeä” ja

”ei lainkaan tärkeä” ja kriteerin toteutumisen osalta luokat olivat ”erittäin hyvin”, ”melko hyvin”,

”en osaa sanoa”, ”melko huonosti” ja ”erittäin huonosti”. Tällaisella kysymysasettelulla saatiin

selvitettyä, onko sellaisia osa-alueita, joita vastaajat pitävät tärkeinä, mutta joiden he kokevat

toteutuvan työssään huonosti. Näin ilmenivät ne kehityskohteet, joihin organisaatiossa tulee

tulevaisuudessa panostaa. Lisäksi on tärkeää, että ilmeni myös ne alueet ja tekijät, joihin ollaan

tyytyväisiä. Näin ollen kyseinen organisaatio voi hyödyntää tutkimuksen tuloksia toimintansa

kehittämisessä.

Tutkimusluvasta sovittiin yhdessä Hämeenlinnan kaupungin Terveyttä ja toimintakykyä edistävien

palveluiden palvelujohtaja Risto Jokisen kanssa. Kyselylomake välitettiin helmikuussa 2011 koko
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Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden henkilöstölle ja päällikkö- ja lähiesimiehinä

työskenteleville henkilöille. Näin ollen kysely lähetettiin yhteensä 105 henkilölle. Kaikilla

vastaajilla oli henkilökohtaiset sähköpostit, joten kyselylomakkeeseen vastattiin sähköisesti E-

lomakeohjelmalla. Vastaajille lähetettiin sähköpostina saatekirje (liite 1) ja kyselyyn vastaaminen

tapahtui saatekirjeessä olevan linkin kautta. Saatekirjeessä kerrottiin kyselyn suorittamisesta,

tutkimuksen tarkoituksesta sekä mahdollisuudesta hyödyntää tutkimustuloksia organisaation

kehitystyössä. Siinä mainittiin myös tutkijan ja tutkimuksen ohjaajan yhteystiedot, jotta vastaajilla

oli tarvittaessa mahdollisuus kysyä lisätietoja tutkimukseen tai kyselylomakkeeseen liittyvistä

asioista. Kirjeessä korostettiin myös, että tutkimustulokset raportoidaan tilastollisina tunnuslukuina

siten, että niistä ei voi erottaa yksittäisten henkilöiden vastauksia.

Palvelujohtaja Risto Jokinen välitti tutkimuskyselyn sähköpostitse jakoon ja vastausaikaa oli kaksi

viikkoa. Ensimmäisen viikon aikana kyselyyn vastasi 30 henkilöä. Toisen viikon alussa kaikille

kyselyn saaneille lähetettiin muistutus kyselyyn vastaamisesta. Muistutuksen jälkeen kyselyyn oli

vastannut määräaikaan mennessä 49 henkilöä. Sähköisen kyselyn lähettämisen helppouden ja

työntekijöiden kiireisen työtilanteen vuoksi vastausaikaa päätettiin pidentää viikolla, jotta tavoite

vastaajien määrästä täyttyisi. Vastausajan pidentämistä voitiin pitää perusteltuna siitäkin syystä, että

osalla työntekijöistä talviloma sijoittui kyselyn vastausajankohdalle. Vastaajille lähetettiin viesti

vastausajan pidentymisestä, ja kolmannella viikolla kyselyyn vastasi vielä kuusi henkilöä. Kysely

lähetettiin siis yhteensä kolme kertaa kolmen viikon aikana. Näin ollen kyselyyn vastasi yhteensä

55 henkilöä, joten vastausprosentti oli 52,4 %.

Sähköisessä muodossa olevan kyselylomakkeen etuna oli tehokkuus ja se, että kaikki saivat kyselyn

samanaikaisesti. Kyselylomakkeen etuna oli myös sen taloudellisuus, mutta haasteena

kyselylomakkeiden tekemisessä on tehdä kysymykset ja kriteerit selkeästi ymmärrettävään

muotoon. Tämä edellytti tässäkin tutkimuksessa käsitteiden tarkkuutta ja kriteerien kategorisoimista

eri aihealueiden alle. Kyselylomake laadittiin tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen ja sitä

käsittelevän kirjallisuuden pohjalta.

Jotta kysymysten ymmärrettävyydestä ja yksiselitteisyydestä saatiin mahdollisimman hyvä

varmuus, tutkimuslomaketta testattiin sen eri vaiheissa usealla henkilöllä. Lomaketta arvioivat

tutkimuksen ohjaaja, palvelujohtaja Risto Jokinen, kaksi ulkopuolista henkilöä, jotka työskentelevät

tutkimuksen kohderyhmää vastaavalla alalla, sekä yksi tutkimuksen vastaajissa mukana ollut

henkilö. Vaikka tutkimuslomakkeen olisi tehnyt kuinka huolellisesti, niin se tulee aina testata
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kohdejoukon edustajilla (Heikkilä 2008, 61). Testausten pohjalta lomakkeeseen tehtiin tarvittavia

muutoksia. E-lomakkeen tekninen toimivuus testattiin vielä ennen lomakkeen lähettämistä.

E-lomakeohjelman käyttäminen on vastaajalle selkeää ja helppoa. Vastaaminen tapahtui

sähköpostitse saatavan linkin kautta täysin anonyymisti ja vastaukset tallentuivat Tampereen

yliopiston keskuskoneelle. E-lomakkeelta vastaukset on kätevä siirtää suoraan SPSS-ohjelmaan tai

Exceliin analysointia varten. Tämä vaihe on huomattavasti nopeampi ja tehokkaampi E-

lomakeohjelmalla kuin paperisilla kyselylomakkeilla. Haasteena E-lomaketta käytettäessä on

kuitenkin se, että vastaajien on helppo jättää siihen vastaamatta, sillä henkilöille saattaa tulla päivän

aikana niin monta sähköpostia, että kyseinen tutkimusta koskeva sähköposti jää lukematta ja tällöin

myös sähköpostissa olevan linkin kautta tapahtuva e-lomakkeeseen vastaaminen jää tekemättä. E-

lomakkeen etuna on kuitenkin sen anonymiteetti, koska vastaaja voi ilmaista mielipiteensä

rehellisesti, sillä häntä ei voida tunnistaa. Kyselyyn pyydettiinkin vastaamaan täysin oman

kokemuksen ja tuntemuksen mukaan rehellinen mielipide asiasta.

Tutkimuksen yksi haaste on tietenkin saada riittävästi vastauksia. 52,4 % vastausprosenttia voidaan

pitää melko hyvänä ja tulee muistaa, että kyseessä on kokonaistutkimus eli tutkimuskysely

lähetettiin jokaiselle kohderyhmän perusjoukon jäsenelle. Heikkilän mukaan näin kannattaa tehdä

kun perusjoukko on pieni ja kvantitatiivisessa tutkimuksessa aina, jos yksiköiden määrä on noin

sata (Heikkilä 2008, 33). Tutkimuskyselyyn vastaamatta jättämiseen saattoi vaikuttaa monet tekijät,

mutta myös yksi oleellinen tekijä on aina tutkimuksissa se, että vastaaja ei koe vastaamisesta olevan

mitään hyötyä. Toki kiirekin voi olla syy vastaamatta jättämiseen, vaikka e-lomakkeeseen

vastaaminen olisi vienyt kyseisessä tutkimuksessa aikaa vain noin 15 minuuttia.

Tutkimuslomakkeen testaamisella pyrittiin varmistamaan mahdollisimman hyvin kysymysten ja

käsitteiden yksiselitteisyys sekä vastausvaihtoehtojen sisällöllinen selkeys. Myös

tutkimuslomakkeeseen vastaamisen käytännön ohjeiden ymmärrettävyys ja yksiselitteisyys

testattiin ennen lomakkeen lähettämistä.

3 Aineiston analysointi

Vastausajan päätyttyä aineisto siirrettiin E-lomakeohjelmasta havaintomatriisimuotoon SPSS for

Windows 18-tilasto-ohjelmaan, jonka avulla aloitettiin aineiston tarkastelu frekvenssien kautta.

Tällöin saatiin selville, miten vastaajat olivat vastanneet eri kysymyksiin. Kuinka monta vastaajaa
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oli esimerkiksi valinnut kunkin vastausvaihtoehdon, ja mitkä olivat vastausten suhteelliset osuudet.

Tarkastelu aloitettiin kyselylomakkeen taustamuuttujista. Kyselylomakkeessa taustatietoina

kysyttiin muun muassa sukupuolta, koulutusta, ikää, millä terveyttä ja toimintakykyä edistävien

palveluiden toimialueella työskentelee tällä hetkellä ja kuinka monessa organisaation toiminnan

kehittämistä koskevassa kokouksessa on ollut viimeisen kahden vuoden aikana. Tämän jälkeen

tarkasteltiin muut kysymykset osa-alueittain.

Suorien jakaumien avulla saatiin testattua, ovatko vastaukset kaukana vai lähellä toisiaan. Joitakin

luokkia jouduttiin yhdistelemään, koska toisiaan lähellä olevia arvoja yhdistämällä saatiin luokkien

koot suuremmiksi ja näin ollen satunnaisvirheiden osuus pienemmäksi. Luokittelussa tuli myös

huomioida tuloksien esittämisen taulukkojen ja kaavioiden selkeyden kannalta parhaat vaihtoehdot.

Analysointivaiheessa oli määriteltävä ja luokiteltava muuttujia uudelleen, sillä osassa vastauksista

havaittiin liian pienet arvot. Taustamuuttujien absoluuttiset ja suhteelliset osuudet esitetään

yhteenvetotaulukkona (taulukko 1).

Ristiintaulukoinnin avulla tarkasteltiin muuttujien välisiä yhteyksiä eli kuinka ne vaikuttivat

toisiinsa. Ristiintaulukointien osalta vastausluokkia on yhdistelty siten, että luokat ”erittäin hyvin”

ja ”melko hyvin” on yhdistetty luokaksi ”hyvin” ja luokat ”erittäin huonosti” ja ”melko huonosti”

on yhdistetty luokaksi ”huonosti”. Aineiston pienen koon vuoksi tutkimuksessa ei voinut käyttää

tilastollisen merkitsevyyden khiin-neliö –testiä. Khiin neliö –testissä jokaisessa solussa tulee olla

vähintään yksi alkio ja viisi havaintoa solua kohti on minimi. Isommassa aineistossa Khiin neliö –

testillä olisi voitu mitata kahden muuttujan välistä riippumattomuutta.

Tutkimuksen tuloksia on analysoitu ristiintaulukointien lisäksi paljon myös keskiarvojen avulla,

sillä ne antavat yleiskuvan saaduista tuloksista. Ryhmien välisiä keskiarvoja on vertailtu t-testillä ja

yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Tämä analyysi perustuu ryhmien välisen ja ryhmien sisäisen

vaihtelun vertaamiseen. Mittarin luotettavuutta tarkasteltiin reliabiliteettia mittaavalla kertoimella

eli Cronbachin alfalla.

Tämän tutkimuksen kannalta hyvin oleellinen analysointimenetelmä oli myös kuiluanalyysi. Kun

kyselylomakkeella kartoitettiin sekä organisaatiokulttuurin myönteisyyteen vaikuttavien tekijöiden

tärkeyttä että niiden toteutumista työssä, niin kuiluanalyysin avulla saadaan kuvattua, kuinka hyvin

organisaatio on onnistunut vastaamaan henkilöstön odotuksiin. Kriteerin toteutumisen ja tärkeyden

erotusta kutsutaan kuiluksi. Kuiluanalyysin avulla voidaan tutkia henkilöstön tyytyväisyyteen
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vaikuttavia tekijöitä. Tärkeää on reagoida niihin tekijöihin, joiden merkitys on korkea, mutta

toteutuminen heikko eli joissa on suurehko negatiivinen kuilu. Tuntemalla nämä asiat voidaan

kaventaa kuilua henkilöstön odotusten ja kokemusten välillä ja luoda näin tyytyväisyyttä.

Kuiluanalyysiin käytettiin Tixel 8-tilasto-ohjelmaa, ja tulokset havainnollistettiin graafisesti

kuilukuvioksi. Kaikkien vastausten frekvenssijakaumat on esitetty liitteessä 3. ja keskiarvotestien

tärkeimmät tulokset liitteessä 4.

4 Aineiston kuvaus

Kyselylomakkeen muoto oli kaikille vastaajille samanlainen ja kysymykset olivat strukturoituja

monivalintakysymyksiä. Kyselylomake koostui seitsemästä osakokonaisuudesta, joista

ensimmäinen sisälsi taustakysymykset. Taustakysymykset valittiin tutkimuksen tarkoituksen

mukaan siten, että ne kuvaavat vastaajien taustaa tutkimuksen kannalta oleellisissa asioissa.

Taustakysymyksissä selvitettiin muun muassa sukupuolen, iän, toimialueen ja palvelusvuosien

lisäksi kiinnostuneisuutta organisaatiokulttuurin kehittämiseen sekä yleistä osallistuneisuutta ja

kiinnostuneisuutta työn kehittämistä koskeviin tilaisuuksiin

Kyselylomake lähetettiin koko Hämeenlinnan kaupungin toimintakykyä edistävien palveluiden

henkilöstölle ja keskijohdolle eli yhteensä 105 henkilölle. Helmikuussa 2011 kyselyn

suorittamisajankohtana aikuissosiaalityön toimialueella työskenteli 36 kyselyn perusjoukkoon

kuuluvaa henkilöä, vammaispalveluiden toimialueella 47 henkilöä, henkisen hyvinvoinnin

palveluiden toimialueella 12 henkilöä ja maahanmuuttajapalveluiden parissa työskenteli 10

henkilöä. Määräaikaan mennessä kyselyyn vastasi 55 henkilöä. Toimialueittain vastausprosentit

jakaantuivat siten, että aikuissosiaalityön toimialueen vastausprosentti oli 58,3 %,

vammaispalveluiden henkilöstöstä kyselyyn vastasi 44,7 %, henkisen hyvinvoinnin toimialueen

vastausprosentti oli 33,3 % ja maahanmuuttajapalveluiden 90 %.

Aineiston analysointi aloitettiin tarkastelemalla tutkimukseen osallistuneiden taustatietoja

tutkimalla taustamuuttujien frekvenssijakaumia. Frekvenssijakaumien perusteella osa tutkimuksen

taustamuuttujista luokiteltiin uudelleen, jotta muuttujista saatiin muodostettua vastaajamääriltään

tasaisemmat luokat tulosten tarkempaa analysointia varten. Taulukossa 1 esitettiin tutkimuksen

taustamuuttujat osittain uudelleen luokiteltuina, ja niiden absoluuttiset ja suhteelliset.
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      TAUSTATIEDOT n %

1. Sukupuoli
nainen
mies
yhteensä

49
6
55

89,1
10,9
100,0

2. Ikä
25-38 –vuotiaat
39-50 –vuotiaat
51-64 –vuotiaat
vastaamatta

15
17
17
6

27,3
30,9
30,9
10,9

3. Toimialue
aikuissosiaalityö
vammaispalvelut
henkisen hyvinvoinnin palvelut
maahanmuuttajapalvelut

21
21
4
9

38,2
38,2
7,2
16,4

4. Palvelussuhteen muoto
vakituinen / toistaiseksi voimassa oleva
määräaikainen

50
5

90,9
9,1

5. Työvuodet nykyisessä tehtävässä
aloittelijat (alle kaksi vuotta)
muutaman vuoden työskennelleet (2-5 vuotta)
kokeneet (yli viisi vuotta)
vastaamatta

17
16
20
2

30,9
29,1
36,4
3,6

6. Esimiesasema
kyllä
ei
yhteensä

7
48
55

12,7
87,3
100,0

7. Alaisten lukumäärä
melko vähän alaisia (2-16 työntekijää)
melko paljon alaisia (17-46 työntekijää)
yhteensä

3
4
7

42,9
57,1
100,0

8. Osallistunut kehittämään organisaatiokulttuuria
ei lainkaan
melko vähän
vaikea sanoa
melko paljon
erittäin paljon
vastaamatta

6
16
8
17
6
2

10,9
29,1
14,6
30,9
10,9
3,6

9. Kiinnostunut kehittämään organisaatiokulttuuria
ei lainkaan
melko vähän
vaikea sanoa
melko paljon
erittäin paljon
vastaamatta

2
6
12
25
9
1

3,6
10,9
21,8
45,5
16,4
1,8

10. Kuinka montaa ammattialaansa koskevaa lehteä seuraa
kuukaudessa:
ei yhtäkään lehteä
yhtä lehteä
useampaa lehteä
vastaamatta

10
21
23
1

18,2
38,2
41,8
1,8

11. Osallistuminen työhönsä liittyviin seminaareihin viimeisen kahden
vuoden aikana:
ei ole osallistunut
muutamassa seminaarissa (1-5)
useassa seminaarissa (6-40)
vastaamatta

11
23
19
2

20,0
41,8
34,6
3,6

12. Kuinka monessa organisaation toiminnan kehittämistä koskevassa
kokouksessa on ollut viimeisen kahden vuoden aikana:
ei yhdessäkään
alle kymmenessä
yli kymmenessä
vastaamatta

11
20
21
3

20
36,4
38,1
5,5

Taulukko 1 Taustamuuttujat ja niiden absoluuttiset ja suhteelliset osuudet
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Kaikki kyselyyn vastanneet ilmoittivat oman sukupuolensa. Vastaajista ylivoimainen enemmistö oli

naisia. Miehiä vastaajista oli vain noin joka kymmenes. Tämä kuvastaa hyvin tutkimuksen

perusjoukkoa, sillä henkilöstön sukupuolirakenne on naisvaltainen kuten yleensäkin sosiaali- ja

terveysalalla. Kyselylomakkeessa vastaajien ikä selvitettiin kysymällä heidän syntymävuotensa,

jotta kaikkien oli yksiselitteistä vastata kysymykseen. Tutkimuksen tulosten myöhempää

analysointia varten syntymävuosi muutettiin SPSS-tilasto-ohjelmalla ikävuosiksi ja luokiteltiin

tasaisesti kolmeen eri luokkaan: 25-38 –vuotiaisiin, 39-50 –vuotiaisiin ja 51-64 –vuotiaisiin siten,

että jokainen luokka oli noin kolmasosa vastaajista.Yksi kymmenestä vastaajista ei halunnut

ilmoittaa ikäänsä. Nuorin vastaaja oli 25-vuotias ja vanhin 64-vuotias. Vastaajien keski-ikä oli 44

vuotta.

Kyselyssä haluttiin erotella vastaajien toimialueet, jotta tarvittaessa voitiin analysoida eroja

toimialueiden vastauksien välillä. Kyselyyn vastanneista 38,2 % työskenteli aikuissosiaalityön

toimialueella, 16,4 % maahanmuuttajapalveluiden toimialueella, 38,2 % vammaispalveluiden

toimialueella ja 7,2 % henkisen hyvinvoinnin palveluiden toimialueella.  Vastaajien palvelusuhteen

muotoa kysyttäessä ilmeni, että suurin osa vastaajista työskentelee vakituisessa tai toistaiseksi

voimassa olevassa työ- tai virkasuhteessa ja vain joka kymmenennellä vastanneista on

määräainainen työ- tai virkasuhde.

Vastaajien palvelusvuodet nykyisissä tehtävissään vaihtelivat suuresti alle vuoden työskennelleistä

vasta-alkajista konkareihin. Palvelusvuosien määrä vaihteli 0,1:stä 21:teen vuoteen. Vastaukset

luokiteltiin kolmeen luokkaan: aloittelijoihin, muutaman vuoden työskennelleisiin ja kokeneempiin.

Aloittelija olivat työskennelleet alle kaksi vuotta ja heitä oli hieman alle kolmasosa, muutaman

vuoden työskennelleillä oli palvelusvuosia nykyisessä tehtävässä 2-5 vuotta ja vastanneista heitä oli

lähes joka kolmas (n=16) ja kokeneemmilla palvelusvuosia oli kertynyt yli viisi vuotta ja heitä oli

yli kolmasosa vastanneista. Tähän kysymykseen jätti vastaamatta kaksi henkilöä. Vastaajista 7

henkilöä työskentelee esimiesasemassa. Suurin osa vastaajista puolestaan ei työskentele

esimiesasemassa. Esimiesasemassa työskentelevien vastuulla olevan henkilöstön lukumäärä vaihteli

kahdesta 46 henkilöön.

Taustakysymyksillä haluttiin selvittää myös vastaajien yleistä kiinnostuneisuutta ja

osallistuneisuutta organisaation kehittämiseen ja organisaatiokulttuuriin liittyviin asioihin.

Vastaajista noin joka kymmenes on osallistunut organisaatiokulttuurin kehittämiseen

organisaatiossa mielestään erittäin paljon. Puolestaan saman verran vastaajia ilmoitti, ettei ole
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osallistunut organisaatiokulttuurin kehittämiseen lainkaan. Sen sijaan noin kolme kymmenestä

vastanneesta kokee osallistuneensa melko paljon organisaatiokulttuurin kehittämiseen. Melko vähän

taas koki osallistuneensa lähes saman verran.

Sen sijaan kiinnostusta organisaatiokulttuurin kehittämiseen oli vastaajilla paljon. Yli puolet

vastaajista ilmoitti olevansa erittäin paljon tai melko paljon kiinnostuneita organisaatiokulttuurin

kehittämiseen organisaatiossa. Vain kaksi vastaajaa ei ollut lainkaan kiinnostunut

organisaatiokulttuurin kehittämisestä ja vain joka kymmenennellä kiinnostus oli melko vähäistä.

Suurin osa vastaajista seuraa säännöllisesti jotakin ammattialaansa koskevaa lehteä. Hieman alle

puolet heistä seuraa jopa useampaa kuin yhtä ammattialaansa koskevaa lehteä säännöllisesti. Vain

viidesosa ei lue ammattialaansa koskevia lehtiä lainkaan.

Reilusti yli puolet vastaajista on ollut työhönsä liittyvässä seminaarissa viimeisen kahden vuoden

aikana.  Joka viides vastaajista on ollut vähintään kymmenessä seminaarissa ja puolestaan saman

verran vastaajista ilmoitti, ettei ole ollut viimeisen kahden vuoden aikana työhönsä liittyvissä

seminaareissa. Suurin osa vastaajista on ollut mukana organisaation toiminnan kehittämistä

koskevassa kokouksessa viimeisen kahden vuoden aikana. Viidesosa vastaajista ei ole ollut mukana

yhdessäkään organisaation toiminnan kehittämistä koskevassa kokouksessa, mutta seminaareihin ja

kokouksiin osallistumista koskevien kysymysten vastauksissa tulee huomioida se, että osa

vastaajista on työskennellyt nykyisessä tehtävässään vasta vähän aikaa.

Taustamuuttujien välisiä riippuvuuksia tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiokertoimin. Pearsonin

kerroin mittaa kahden muuttujan välistä lineaarista yhteyttä ja tämä yhteisvaihtelun aste voi

vaihdella -1:n ja +1:n välillä. Mitä lähempänä arvoa -1 tai +1 kertoimen arvo on, sitä

voimakkaampaa riippuvuus on. Arvon ollessa lähellä nollaa tilastollista riippuvuutta ei esiinny.

Korrelaatio voidaan laskea välimatka- ja suhdeasteikollisten muuttujien lisäksi myös hyvillä

järjestysasteikoilla mitatuille muuttujille eli muun muassa Likert-asteikollisille muuttujille.

(Metsämuuronen 2000, 56) Korrelaatiokertoimet ilmentävät, mitä taustamuuttujia on järkevintä

käyttää tutkimuksen analyyseihin, sillä ristiintaulukoinnissa on järkevintä käyttää niitä

taustamuuttujia, jotka eivät korreloi voimakkaasti keskenään.
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Ulottuvuus
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

 -

1. Sukupuoli

-,020
 -

2. Syntymävuosi

-,111 ,211
 -

3. Palvelusuhteen muoto

,078 -,416** ,057

 -

4. Palveluvuodet nykyisessä
tehtävässä

-,041 ,225 ,121 -,089

 -

5. Esimiesasema

-,005 -,113 -,005 ,336* -,490**

 -

6. Osallistuminen
organisaatiokulttuurin kehittämiseen
organisaatiossaan

-,156 ,135 -,067 ,115 -,368** ,655**

 -
7. Kiinnostuneisuus
organisaatiokulttuurin kehittämiseen
organisaatiossaan

-,021 -,128 -,074 ,269 -,344* ,319* ,362**

 -
8. Kuinka montaa ammattialaansa
koskevaa lehteä seuraa säännöllisesti
kuukaudessa?

,035 -,106 -,054 ,063 -,443** ,491** ,363** ,343*

 -

9 .Kuinka monessa työhönsä
liittyvässä seminaarissa on ollut
viimeisen kahden vuoden aikana?

-,035 ,006 -,019 ,182 -,338* ,376** ,289* ,304* ,376**

 -

10. Kuinka monessa organisaation
toiminnan kehittämistä koskevassa
kokouksessa on ollut viimeisen
kahden vuoden aikana

Taulukko 2 Taustamuuttujien väliset korrelaatiot

Taulukko 2. osoittaa, että syntymävuodella ja palvelusvuosilla nykyisessä tehtävässä on melko

voimakas negatiivinen riippuvuus (-,416) eli mitä korkeampi syntymävuosi on eli mitä nuorempi

henkilö on kyseessä niin sitä lyhyemmän aikaa hän on työskennellyt nykyisessä tehtävässä.

Syntymävuodella ei ole tilastollista merkitsevää riippuvuutta muiden taustamuuttujien kanssa.

Myöskään sukupuoli, ja palvelussuhteen muoto eivät korreloi juuri lainkaan muiden

taustamuuttujien kanssa. Palvelusvuodet nykyisessä tehtävässä korreloi vain organisaatiokulttuurin

kehittämisen kanssa (,336) ja niidenkin välinen riippuvuus on melko vähäistä.

Huomattavaa positiivista lineaarista riippuvuutta (,655) on havaittavissa kiinnostuneisuudella

organisaatiokulttuurin kehittämiseen organisaatiossa ja osallistumisella organisaatiokulttuurin

kehittämiseen eli he, jotka ovat kiinnostuneita organisaatiokulttuurin kehittämisestä ovat myös

osallistuneet sen kehittämiseen.
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Korrelaatiokertoimista ilmenee myös, että esimiesasema korreloi melko voimakkaasti

organisaatiokulttuurin kehittämiseen osallistumisen (-,490)  ja kiinnostuneisuuden (-,368) kanssa

sekä ammattialaa koskevien lehtien lukemisen (-,344), työhön liittyviin seminaareihin

osallistumisen (-,443) ja organisaation toiminnan kehittämistä koskeviin kokouksiin osallistumisen

(-,338) kanssa. Tämän mukaan esimiesasemassa työskentelevä henkilö on todennäköisemmin

kiinnostunut organisaatiokulttuurin kehittämisestä, ammattialaansa liittyvien lehtien lukemisesta ja

osallistumisesta työhönsä liittyviin seminaareihin ja organisaation toiminnan kehittämiseen.

Myös kiinnostuneisuus organisaatiokulttuurin kehittämiseen korreloi melko paljon ammattialaa

koskevien lehtien lukemisen kanssa (,362) ja työhön liittyviin seminaareihin osallistumisen kanssa

(,363) sekä jonkin verran organisaation toiminnan kehittämistä koskeviin kokouksiin osallistumisen

kanssa (,289) eli henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita organisaatiokulttuurin kehittämisestä ovat

todennäköisemmin kiinnostuneita myös työhönsä liittyvistä seminaareista, organisaation toiminnan

kehittämisestä ja seuraavat ammattialaansa koskevia lehtiä.
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V TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN ANALYYSI

1 Työn organisointi ja myönteinen organisaatiokulttuuri

Kuten teoreettisessa viitekehyksessä on todettu, organisaation rakenne on tärkeä osa tutkittaessa

organisaatiokulttuuria. Organisaation rakenne ja tapa, jolla työt organisoidaan vaikuttavat ihmisten

väliseen vuorovaikutukseen ja organisaation toimintaan. Organisaation rakenne muodostaa puitteet

organisaation auktoriteettisuhteille. Organisaatiorakenteen hierarkia vaikuttaa organisaatio-

kulttuuriin, sillä organisaation yksikköjako vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja ajattelutapaan.

Organisaation johto määrittelee organisaatiorakenteen. Rakenteen tulisi mahdollistaa nopea ja

selkeä tiedonkulku, työnjaon ja toimintojen määrittely sekä tehokas päätöksenteko.

Kysymyksessä 13. selvitettiin, kuinka tärkeinä vastaajat pitävät organisaatiokulttuurin

myönteisyyteen vaikuttavien työn organisoinnin tekijöitä ja, kuinka he kokevat niiden toteutuvan

heidän omassa työssään mahdollisten kehittämiskohteiden havaitsemiseksi. Vastaajien tuli arvioida

kriteerejä siis kahdesta näkökulmasta. Kysymyksissä käytettiin 5-portaista Likert-asteikkoa, josta

vastaajat valitsivat parhaiten omaa käsitystään vastaavan vaihtoehdon. Kun esitetään useampi

samaa asiaa koskeva kriteeri, niin vastausten korrelaatioiden perusteella voidaan selvittää, kuinka

johdonmukaisia vastaajat ovat olleet (Heikkilä 2008, 56). Tämän mittariston avulla saatiin

selvitettyä, mitä tekijöitä vastaajat pitävät tärkeinä organisaatiokulttuurin myönteisyyden kannalta,

koska nämä tekijät vaikuttavat heidän ajatuksiin, valintoihin ja arvoihin, mitkä vaikuttavat

puolestaan organisaatiokulttuurin. Ja jotta asioita voidaan kehittää, oli erittäin tärkeää, että

mittaristo mittasi myös sitä, kuinka vastaajat kokevat kriteerin toteutumisen työssään.

Tärkeimmäksi tekijäksi koettiin työyksikön tavoitteiden selkeyden (ka 4,8). Lähes puolet vastaajista

koki työyksikön tavoitteiden selkeyden myös toteutuvan erittäin hyvin tai melko hyvin. Vain noin

joka viidennen mielestä työyksikön tavoitteiden selkeys toteutuu huonosti. Hyvin tärkeinä asioina

koettiin myös työkokonaisuuksien järkevyys (ka 4,7), mahdollisuus oppia työssä uusia asioita (ka

4,7), työnjaon tehokkuus (ka 4,6), eri työyksiköiden välinen kiinteä yhteistyö (ka 4,5), ja

vaikutusmahdollisuus työn organisointiin (ka 4,5). Lähes kaikkien vastaajien (96,4 %) mielestä

mahdollisuus oppia uutta työssään on erittäin tärkeää tai vähintäänkin melko tärkeää.  Suurin osa

vastaajista (72,7 %) kokeekin tämän toteutuvan työssään hyvin.
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Tarkasteltaessa mitä mieltä vastaajat ovat työkokonaisuuksien järkevyydestä, havaittiin että lähes

puolet vastaajista koki ne järkeviksi. Vain viidesosa koki, että työkokonaisuuksien järkevyys

toteutuu huonosti. Kun organisaation tavoitteet ja työkokonaisuudet ovat selvät, ihmisille tulee

mahdollisuus kokea olevansa mukana toteuttamassa organisaation tarkoitusta. Näin selkeät

tavoitteet antavat myös ihmisten työlle merkityksen ja perustan sille luottamussuhteelle, joka

muodostuu yksilön ja organisaation välille. Kun organisaation työn organisointi on mahdollisimman

selkeää, se lisää turvallisuuden tunnetta ja luottamusta organisaation toimintaan.

Kuvio 3 Työn organisoinnin kriteerien tärkeys ja toteutumnen

Kriteerien tärkeyden ja toteutumisen kohtaamista tarkasteltiin kuiluanalyysin avulla. Mitä suurempi

on negatiivinen kuilu, sitä heikommin kriteerin toteutumisessa on onnistuttu. Kriteerejä voidaan

pitää onnistuneina, kun kuilu on alle 1,0 yksikköä tai kuilu on positiivinen. Niiden kriteerien osalta

on hieman parantamisen varaa, joissa negatiivinen kuilu on 1,0-1,5 yksikköä ja puolestaan niiden

kriteerien toteutumisen osalta on paljon parantamisen varaa, joissa negatiivisen kuilun arvo on

vähintään 1,6 yksikköä.

Kuvio 3 ilmentää tärkeyden ja toteutumisen väliset kuilut. Suurimmat kuilut ovat hyvistä

suorituksista palkitsemisen ja palkitsemisjärjestelmän selkeyden tärkeyden ja toteutumisen välillä.

Tämä johtuu siitä, että hyvistä suorituksista palkitsemista pidetään hyvin tärkeänä asiana, mutta yli

puolet (50,9 %) vastaajista kokee sen toteutuvan huonosti. Myös valtaosa pitää

(1=ei lainkaan tärkeä, 5=erittäin tärkeä)
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palkitsemisjärjestelmän selkeyttä tärkeänä tekijänä, mutta lähes puolet vastaajista ei koe sitä

selkeäksi. Työntekijät siis toivovat, että hyvistä suorituksista palkittaisiin. Organisaatiot ovat

jatkuvassa liikkeessä, joten rakenteiden ja järjestelmien muuttuminen on ja niiden tietoinen

muuttaminen ovat jatkuva haaste johtamiselle. Tämän vuoksi on tärkeää tunnistaa ne asiat, joihin

tulee vaikuttaa ja panostettava niiden asioiden kehittämiseen. Organisaatioiden tulisi menestyäkseen

kehittää tarvitsemansa tavat organisoida työt ja palkitsemisjärjestelmänsä, joita se tarvitsee

tehokkaaseen toimintaansa. Kun nämä tavat ovat jatkuvasti toimivia, niin niitä aletaan pitää

itsestään selvänä tapoina tehdä työtä. (Schein 2001, 52)

Hieman parantamisen varaa olisi myös eri työyksiköiden välisessä yhteistyössä sillä eri

työyksiköiden välinen kiinteä yhteistyö koetaan tärkeäksi asiaksi, mutta yli kolmasosa vastaajista

kokee, että eri työyksiköiden välinen kiinteä yhteistyö toteutuu huonosti. Tyytyväisimpiä oltiin työn

tarjoamaan vastuuseen ja sen määrään. Lähes jokaisen vastaajan mielestä tämä on tärkeä asia ja

valtaosa kokeekin tämän toteutuvan työssään hyvin. Myös työn standardoinnin tärkeys ja

toteutuminen kohtasivat vastaajien mielestä hyvin. Työn standardointi koettiin tämän kysymyksen

vähiten tärkeäksi tekijäksi ja sen koettiin toteutuvan siihen nähden ihan riittävästi. Tämä vastaus

puoltaa myös sitä tosiasiaa, että yleensäkään työn ei haluta olevan liian standardoitua. Liika

standardointi vähentää myönteisyyttä

Tarkasteltaessa mittariston reliabiliteettia kriteerien toteutumisen osalta Cronbachin alfan arvo tässä

osiossa oli hyvä, 0,839. Cronbachin alfaa käytetään mittarin sisäisen yhtenäisyyden ja reliabiliteetin

mittana. Korkea reliabiliteetti kuvastaa sitä, että mittarin osiot mittaavat samantyyppistä asiaa.

Korkea reliabiliteetti kertoo myös siitä, että mittari erottelee mitattavat yksilöt toisistaan tehokkaasti

ja luotettavasti. Alin hyväksytty alfan arvo on 0,60. (Metsämuuronen 2005, 456) Reliabiliteetti on

riippumaton validiudesta, mutta alhainen reliabiliteetti alentaa kuitenkin mittarin validiteettia.

(Heikkilä 2008, 186—187)

Koska hyvistä suorituksista palkitsemisen ja palkitsemisjärjestelmän selkeyden osilta kriteerien

tärkeyden ja toteutumisen väliset kuilut olivat suurimmat, oli syytä tarkastella toimialuekohtaisia

eroja siitä, kuinka palkitsemisjärjestelmän selkeys vastaajien mielestä toteutui. Menetelmänä

käytettiin ristiintaulukointia ja luokat yhdistettiin siten, että luokat ”erittäin hyvin” ja ”melko hyvin”

yhdistettiin luokaksi ”hyvin” ja luokat ”erittäin huonosti” ja ”melko huonosti” yhdistettiin luokaksi

”huonosti”.
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Palkitsemisjärjestelmän

selkeys

TOTEUTUMINEN:

aikuissosiaalityö vammaispalvelut henkisen

hyvinvoinnin

palvelut

maahanmuuttaja-

palvelut

Yhteensä

hyvin 9,5 %           2 14,3 %          3 25 %        1 0 %               0 10,9 %      6

vaikea sanoa 42,9 %         9 47,6 %         10 25 %        1 44,4 %          4 43,6 %    24

huonosti 47,6 %        10 38,1 %          8 50 %        2 55,6 %          5 45,5 %    25

yhteensä 100 %         21 100 %          21 100 %      4 100 %           9 100%      55

Taulukko 3 Palkitsemisjärjestelmän selkeyden toteutuminen toimialueittain

Taulukko 3 osoittaa, että kaikki toimialueet kokivat, ettei palkitsemisjärjestelmä ole selkeä.

Kolmelta toimialueelta noin puolet vastaajista koki palkitsemisjärjestelmän selkeyden toteutuvan

huonosti. Vammaispalvelut olivat tähän mielipiteeseen pieni poikkeus, sillä heistä moni koki

vaikeaksi arvioida onko palkitsemisjärjestelmä selkeä vai ei. Henkisen hyvinvoinnin palveluiden

toimialueelta vastaajia oli vähän, joten yhdenkin vastauksen prosentuaalinen osuus koko

toimialueen vastauksista on hyvin suuri, mutta koska kyseessä on kuitenkin kokonaistutkimus, niin

kaikki havaitut erot ovat todellisia. Kaiken kaikkiaan puolet kaikista vastaajista koki

palkitsemisjärjestelmän selkeyden toteutuvan huonosti ja lähes saman verran vastaajia koki

vaikeaksi arvioida palkitsemisjärjestelmän selkeyttä.

Usein organisaatioissa oletetaan, että kaikki olisivat sitoutuneet organisaation kokonaistavoitteisiin

ja että he työskentelisivät yhteisten tavoitteiden puolesta miettimällä mahdollisimman hyviä

toimintatapoja menestyksen takaamiseksi. Työnteko perustuu kuitenkin usein sellaiseen

yksilölliseen vastuuseen, mikä luo sellaisen organisaatiokulttuurin, että toisten vastuualueelle ei

suvaita mennä ollenkaan. Tällöin jokainen organisaation jäsen pyrkii puolustamaan omaa aluettaan

ja pitämään muut kaukana niistä asioista jotka itselleen kuuluvat. Jos tällaiset tilanteet

organisaatiossa yleistyvät, niin se heikentää kulttuurin myönteisiä piirteitä. (Juuti 1995, 184) Nämä

ovat organisaation tavanomaisia ristiriitaisuuksia ja ilmentää sitä, että vaikka vuorovaikutusta

pidetään tärkeänä niin, sitä pidetään käytännössä kuitenkin negatiivisena asiana toisten asioihin

puuttumisena.

Toisiksi suurimmat kuilut tärkeyden ja toteutumisen välillä oli eri työyksiköiden välisen kiinteän

yhteistyön osalta sekä työyksikön tavoitteiden selkeyden osalta, joten toiminnan mahdollisen

kehittämisen kannalta on tärkeää selvittää, miten eri työyksiköiden välisen kiinteän yhteistyön
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koettiin toteutuvan toimialueittain ja onko, esimiesasemalla vaikutusta siihen, kuinka työyksiköiden

tavoitteiden selkeys ja mahdollisuus oppia työssä uutta koettiin toteutuvan.

Eri työyksiköiden välinen

kiinteä yhteistyö

TOTEUTUMINEN:

aikuissosiaalityö vammaispalvelut henkisen

hyvinvoinnin

palvelut

maahanmuuttaja

-palvelut

Yhteensä

hyvin 19,1 %         4 52,4 %          11 50%        2 33,3 %           3 36,4 %   20

vaikea sanoa 33,3 %         7 19,0 %           4 25 %        1 44,4 %           4 29,1 %   16

huonosti 47,6 %        10 28,6 %           6 25 %        1 22,2 %           2 34,5 %   19

yhteensä 100 %         21 100 %           21 100 %      4 100 %            9 100 %    55

Taulukko 4 Eri työyksiköiden välisen kiinteän yhteistyön toteutuminen toimialueittain

Taulukko 4 osoittaa, että vammaispalveluiden ja henkisen hyvinvoinnin palveluiden vastaajat olivat

tyytyväisimpiä työyksiköiden välisen yhteistyön toteutumiseen. Aikuissosiaalityön vastaajat olivat

tyytymättömimpiä, sillä yli puolet aikuissosiaalityön vastaajista oli sitä mieltä, että eri

työyksiköiden välinen kiinteä yhteistyö toteutuu huonosti. Vammaispalveluiden toimialueen

vastaajista tätä mieltä oli kolmasosa. Aikuissosiaalityön toimialueelta vain yksi viidestä vastaajasta

oli sitä mieltä, että kriteeri kyseinen kriteeri toteutuu hyvin.

Tarkasteltaessa t-testin avulla onko, esimiesasemalla vaikutusta siihen, kuinka työyksiköiden

tavoitteiden selkeys ja mahdollisuus oppia työssä uutta koettiin toteutuvan, havaittiin että

esimiesten ja ei-esimiesasemassa työskentelevien henkilöiden vastausten keskiarvoissa on eroja.
KRITEERIN

TOTEUTUMINEN

esimiesasema Ka keskihajonta min max

Työyksikön selkeät

tavoitteet

kyllä

ei

4,0

3,2

,577

1,115

3

1

5

5

Mahdollisuus oppia

työssä uutta

kyllä

ei

4,7

3,8

,488

1,071

4

1

5

5

Taulukko 5 Aseman mukainen tarkastelu kriteerien toteutumisesta

T-testin tulos osoitti, että vaikka ryhmien väliset keskiarvot eroavat toisistaan melko (taulukko 5)

paljon, niin ero ei ole tilastollisesti merkitsevä (t=1,784) ja (p=0,08). Näin ollen esimiesasemassa

työskentelevät kokivat työyksikön tavoitteet selkeämmiksi kuin he, jotka eivät työskentele
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esimiesasemassa, mutta ryhmien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa. Myös mahdollisuus

oppia työssä uutta koettiin toteutuvan keskiarvojen perusteella paremmin esimiesasemassa ja t-

testikin osoitti, että keskiarvot esimiesasemassa työskentelevien ja ei-esimiesasemassa

työskentelevien välillä eroavat tilastollisesti merkitsevästi (t=2,232 ja p=0,030). Esimiesaseman

voidaan siis todeta mahdollistavan paremmin työssä uuden oppimisen.

2 Yhteiset arvot ja myönteinen organisaatiokulttuuri

Arvot ovat osa organisaatiokulttuuria. Arvot vaikuttavat valintoihimme ja toimintaamme käytännön

tilanteissa. Mitä yhteisempiä arvot ovat organisaation jäsenille sitä merkittävämpi tekijä ne ovat

organisaation kulttuurin kehittämisessä. Arvojen käyttäminen johtamisessa on kehittynyt

vuorovaikutuksessa organisaatioiden kulttuuriteorian kanssa. Arvot ovat sanallisia valintoja siitä,

mitä asioita organisaatiossa pidetään tärkeinä. Arvoilla on todettu olevan myönteinen vaikutus

organisaation kulttuuriin. Kun organisaation koko henkilöstö tietää, mitä arvoja organisaatio

edustaa, he tietävät mitä standardeja heidän tulee noudattaa. Näin ollen he osaavat myös tehdä

päätöksiä, jotka ylläpitävät näitä standardeja ja tuntevat itsensä tärkeäksi osaksi organisaatiota.

(Deal & Kennedy 1983, 26)

Arvot muodostavat päämäärien lähtökohdan ja päämäärät puolestaan konkretisoituvat tavoitteiksi,

jotka rakentuvat toimintasuunnitelmiksi ja sitten toiminnaksi. Hofsteten yksi kuuluisimmista

tutkimuksista on tutkimus arvojen ja kulttuurin välisestä yhteydestä. Hofsteden mukaan kulttuuri

koostuu tietyistä tavoista ajatella ja tuntea ja kulttuurin keskeisin sisältö välittyy arvojen kautta.

(Hofstede 2001)

Tässä tutkimuksessa käytetty mittari luotiin tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen ja sen

käsitteiden operationalisoinnin pohjalta. Teoreettinen viitekehys rakennettiin aikaisempien

tutkimusten ja kirjallisuuden mukaan ja viitekehys muodostui käsitteistä, jotka on operationalisoitu

mitattavaan muotoon eli muuttujiksi.  Muuttujat voidaan esittää mittarina, joka voi saada lukuarvon,

sillä vastausvaihtoehdot oli luokiteltu Likertin viisiportaisen asteikon mukaisesti. Tällöin saatiin

luotua sellainen mittari, jolla voitiin mitata organisaatiokulttuurin myönteisyyteen vaikuttavien

arvojen kriteerien tärkeyttä sekä niiden toteutumista vastaajien omassa työssään. Mittarin avulla

saadaan myös tietoa siitä, miten johtamisella voitaisiin kehittää organisaatiokulttuurin

myönteisyyttä.
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Erilaisuuden hyväksyminen ei tarkoita omasta arvomaailmasta luopumista, eikä niin pitäisikään

edes tehdä, sillä arvot ovat osa ihmisten identiteettiä. Työyhteisöön sitoutuminen edellyttää

kuitenkin erilaisten arvojen hyväksymistä. Peters ja Waterman ovat todenneet, että heikoimmin

menestyvissä organisaatioissa huomio on suunnattu taloudelliseen tulokseen ihmisten ja tuotteiden

sijaan (Peters & Waterman 1983, 90). Näin ollen kulttuurin myönteisyyden kannalta on tärkeää

huomioida työntekijät tärkeimpänä voimavarana.

Kaikki arvojen yhteisyyttä käsittelevät kriteerit koettiin hyvin tärkeiksi. Kuviosta 4 nähdään, että

tärkeimpinä tekijöinä pidettiin sitä, että työyhteisön arvot korostavat hyvää työilmapiiriä,

työyhteisön arvojen selkeyttä, työyhteisön arvoihin sitoutumista sekä työyhteisön arvojen

tietämistä. Näiden kaikkien vastausten keskiarvo tärkeyden osalta oli 4,6.

Kuvio 4 Arvojen kriteerien tärkeys ja toteutuminen

Noin puolet vastaajista kokee työyhteisön arvot selkeiksi. Vain joka viidennen mielestä sekä

arvojen tietäminen että selkeys toteutuvat huonosti. Arvojen yhteisyyttä mittaavan osion

Cronbachin alfa kriteerien toteutumisen osalta oli 0,930. Kuilut eri kriteerien tärkeyden ja

toteutumisen välillä olivat kaikki melko samankokoisia keskenään, mutta parhaiten tärkeys ja

toteutuminen kohtasivat siinä, mitä mieltä vastaajat ovat siitä, että työyhteisön arvot vastaavat

yksilön omaa arvomaailmaa. Tätä kriteeriä neljä viidestä piti tärkeänä ja toteutumiseenkin oltiin

melko tyytyväisiä, sillä vain noin yksi kymmenestä koki, että työyhteisön arvot vastaavat omaa

arvomaailmaansa huonosti.

(1=ei lainkaan tärkeä, 5=erittäin tärkeä)
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Sen sijaan suurimmat erot olivat työyhteisön arvoista keskustelemisen ja työyhteisön arvojen

yhdessä päättämisen tärkeyden ja toteutumisen välillä sekä sen, että työyhteisön arvot korostavat

hyvää työilmapiiriä.  Lähes kaikki pitävät työyhteisön arvoista keskustelemista tärkeänä, mutta

kolmasosa vastaajista kokee, että tämä toteutuu huonosti. Kuitenkin puolet vastaajista tuntee

työyhteisön arvoista keskustelemisen toteutuvan hyvin. Myös kolmasosa vastaajista kokee, että

työyhteisön arvot eivät ole yhdessä päätetty. Saman verran vastaajista kuitenkin ilmoitti, että on

saanut olla osallisena työyhteisöjen arvojen valmistelussa. Puolet vastaajista oli tyytyväisiä tämän

hetkiseen tilanteeseen työyhteisön arvojen valmistelussa.

Kaikki vastaajat pitivät organisaatiokulttuurin myönteisyyteen vaikuttavia arvoja koskevia

kriteerejä tärkeinä, mutta niiden toteutumisen osalta vastauksissa oli eroja, joten vastausten

keskiarvoja on syytä tarkastella seuraavaksi tältä osin enemmän. Arvot ohjaavat merkittävästi

toimintaamme ja valintojamme niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työssäkin. Tavoitteiden

toteutuminen edellyttää motivoitumista, joka puolestaan syntyy arvopohjan kautta.

Tarkasteltaessa kriteerien toteutumisen vastausten keskiarvojen eroja aseman mukaan (taulukko 6)

havaitaan, että keskiarvot eroavat toisistaan. Esimiesasemassa työskentelevät kokivat kaikkien

osion kriteerien toteutuvan paremmin kuin he, jotka eivät työskentele esimiesasemassa. Suurimmat

erot esimiesasemassa työskentelevien ja ei-esimiesasemassa työskentelevien vastausten välillä oli

työyhteisön arvoihin sitoutumisessa. Vastausten keskiarvot osoittivat, että esimiesasemassa

työskentelevät kokivat olevansa sitoutuneempia työyhteisön arvoihin (ka 4,43) kuin he, jotka eivät

työskentele esimiesasemassa (ka 3,31) (liite 4 A) . Sisäistetyt arvot ohjaavat toimintaa. Jotta arvot

olisivat sosiaalista pääomaa, niiden tulee olla työyhteisön yhteisesti hyväksymiä ja jäsenten

sisäistämiä (Mäkipeska & Niemelä 2005, 68).

Esimiesasemassa työskentelevät keskustelevat työyhteisön arvoista myös selkeästi enemmän.

Suurin ero oli juuri työyhteisön arvoista keskustelemisen tärkeyden ja toteutumisen välillä, sillä

myös ei-esimiesasemassa työskentelevät henkilöt pitivät hyvin tärkeänä organisaatiokulttuurin

myönteisyyteen vaikuttavana tekijänä sitä, että työyhteisön arvoista keskusteltaisiin työpaikalla.

Arvot ovat monesti johdon päättämät ja kuten tulokset osoittivat, niin esimiesasemassa

työskentelevät ovat saaneet osallistua työyhteisön arvojen valmisteluun toisin kuin ei-

esimiesasemassa työskentelevät henkilöt (ka 3,17).
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KRITEERIN
TOTEUTUMINEN

esimiesasema Ka keskihajonta min max

Työyhteisön arvojen
tietäminen

kyllä

ei

4,1

3,5

,690

1,110

3

1

5

5

Työyhteisön arvojen
selkeys

kyllä

ei

4,1

3,2

,900

1,068

3

1

5

5

Työyhteisön
arvoihin

sitoutuminen

kyllä

ei

4,4

3,3

,535

1,055

4

1

5

5

Saa olla osallisena
työyhteisön arvojen

valmistelussa

kyllä

ei

4,0

3,2

1,000

1,098

2

1

5

5

Työyhteisön arvot
ovat yhdessä päätetty

kyllä

ei

3,7

3,1

,756

1,143

2

1

4

5

Työyhteisön arvot
vastaavat yksilön

omaa arvomaailmaa

kyllä

ei

3,9

3,4

,690

,987

3

1

5

5

Työyhteisön arvot
korostavat hyvää

työilmapiiriä

kyllä

ei

4,1

3,1

,690

1,035

3

1

5

5

Työyhteisön arvoista
keskustellaan
työpaikalla

kyllä

ei

4,0

3,0

,577

1,180

3

1

5

5

Taulukko 6 Aseman mukainen tarkastelu arvojen yhteisyyden toteutumisesta

Osa organisaation toimintaan vaikuttavista arvoista saattaa olla muokkautuneita ajan saatossa

pidemmältäkin aikaväliltä ja osa muokkautuu ajassa tapahtuvien muutosten myötä. Uusille

työntekijöille organisaation arvoista ja tavoitteista kerrotaan monesti taloon tullessa ja puolestaan

pitempään työskennelleille arvojen voisi olettaa tulleen tutuksi jokapäiväisessä työssä.  Näin ollen

tutkittiin, vaikuttaako työvuosien määrä nykyisessä tehtävässä työyhteisön arvojen tietämiseen ja

niihin sitoutumiseen.

Tulokset osoittavat (taulukko 7), että muutaman vuoden työskennelleet henkilöt tietävät

työyhteisönsä arvot keskimäärin aloittelijoita ja kokeneita heikoimmin (ka 3,2) ja he kokevat

sitoutuneensakin niihin melko huonosti (ka 2,9). Vastausten välinen ero kuvastaisi sitä, että uuteen

työhön tultaessa aloittelijalle on kerrottu organisaation arvot ja vastaavasti kokenut työntekijä  on

tullut niistä ajan mittaan käytännön kautta uudelleen tietoiseksi, johdon tulisi kiinnittää asiaan

huomiota muutaman vuoden työskennelleiden osalta.
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KRITEERIN

TOTEUTUMINEN

työvuodet Ka keskihajonta min max

Työyhteisön arvojen

tietäminen

aloittelijat

muutaman vuoden

työskennelleet

kokeneet

3,8

3,2

3,6

,728

1,328

1,142

2

1

2

5

5

5

Työyhteisön arvoihin

sitoutuminen

aloittelijat

muutaman vuoden

työskennelleet

kokeneet

3,8

2,9

3,8

,752

1,258

,967

2

1

2

5

5

5

Taulukko 7 Työvuosien mukainen tarkastelu kriteerien toteutumisesta

3 Avoin viestintä ja vuorovaikutus myönteisen organisaatiokulttuurin tekijänä

Ihmisten välinen kommunikaatio ja sosiaalinen järjestelmä muodostavat organisaatiokulttuurin

työyhteisötason. Tämä taso sisältää juuri vuorovaikutuksen ja tiedon kulun sekä yhteistyömuodot.

Vuorovaikutuksen määrä on sinällään organisaation kulttuurillinen piirre ja se vaihtelee

huomattavasti organisaatiosta toiseen (Mäkipeska & Niemelä 2005).

Kysymyksessä 15 tutkittiin vuorovaikutuksen eri tekijöiden tärkeyttä organisaatiokulttuurin

myönteisyyden kannalta. Tällä kysymysosiolla mitattiin vuorovaikutuksen avoimuuden tärkeyttä ja

toteutumista. Näitä vuorovaikutuksen kriteerejä pidettiin kaikkia erittäin tärkeinä, sillä kaikkien

tekijöiden tärkeyden keskiarvot olivat yli 4,5. Tärkeimpänä organisaatiokulttuurin myönteisyyteen

vaikuttavana tekijänä pidettiin sitä, että työkavereihin voi luottaa (ka 4,9). Luottamus edistää

sitoutumista arvoihin ja tavoitteisiin sekä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta työyhteisössä.

Tasapuolinen arvostaminen ja toisten hyväksyminen synnyttää keskinäistä luottamusta. (Heikkilä &

Heikkilä 2005, 295).

On mieluista huomata, että lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta myös kokee, että työkavereihin

voi luottaa erittäin hyvin tai melko hyvin (liite 3). Kulttuurisen synergian tuloksena muodostunut

luottamus tehostaa organisaation toimintaa, sillä luottamus vähentää tarvetta epäillä ja varmistaa.

Luottamus vähentää myös johdon ohjauksen ja valvonnan tarvetta. Luottamus muodostaa yhteyden
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henkilöiden sosiaalisen ulottuvuuden ja organisaation johtamisjärjestelmän välille (Pitkänen2006,

52). Seuraavaksi tärkeimpinä tekijöinä pidettiin henkilöstön ja johdon tavoitteiden yhteisyyttä,

päätöksistä tiedottamista, työyksikön sisäisen yhteistyön sujuvuutta, työkavereiden tervehtimistä

sekä sitä, että tuntee tulevansa arvostetuksi työssään ja erilaisia mielipiteitä saa esittää.  Lähes yhtä

tärkeinä tekijöinä pidettiin myös kommunikoinnin sujuvuutta organisaation eri yksiköiden välillä ja

avusta kiittämistä. Vuorovaikutuksen kriteerien toteutumista mittaavan osion Cronbachin alfa oli

0,908.

Kuvio 5 Vuorovaikutuksen avoimuuden kriteerien tärkeys ja toteutuminen

Kuvio 5 osoittaa, että parhaiten tärkeys ja toteutuminen kohtaavat työkavereiden tervehtimisen ja

työkavereihin luottamisen osilta. Näitä asioita pidettiin hyvin tärkeinä ja niiden koettiin toteutuvan

myös mukavasti käytännössä. Sen sijaan suurin kuilu muodostui kommunikoinnin sujuvuuden

välille organisaation eri yksiköiden välille. Tähän oltiin vähiten tyytyväisiä, sillä yli kolmasosa

vastaajista koki kommunikoinnin sujuvan organisaation eri yksiköiden välillä huonosti. Henkilöstön

ja johdon tavoitteiden yhteisyyttä pidettiin hyvin tärkeänä asiana ja lähes puolet vastaajista olivat

sitä mieltä, että henkilöstön ja johdon tavoitteiden yhteisyys toteutuu hyvin. Tärkeyden ja

toteutumisen välisen kuilun syynä on se, että kaksi viidesosaa vastaajista  koki vaikeaksi arvioida,

kuinka samansuuntaiset heidän tavoitteensa ovat johdon tavoitteiden kanssa.

(1=ei lainkaan tärkeä, 5=erittäin tärkeä)
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KRITEERIN
TOTEUTUMINEN

esimiesasema Ka keskihajonta min max

Kommunikoinnin
sujuvuus organisaation
eri yksiköiden välillä

kyllä

ei

3,7

3.0

,951

1,031

2

1

5

5

Henkilöstön ja johdon
tavoitteiden yhteisyys

kyllä

ei

4,00

3,3

1,00

,920

3

1

5

5

Päätöksistä tiedotetaan kyllä

ei

4,1

3,4

1,069

1,116

2

1

5

5

Työyksikön sisäisen
yhteistyön sujuvuus

kyllä

ei

4,3

3,6

,951

1,017

3

1

5

5

Tuntee tulevansa
arvostetuksi työssään

kyllä

ei

4,0

3,6

1,155

1,095

2

1

5

5

Taulukko 8 Aseman mukainen tarkastelu vuorovaikutuksen kriteerien toteutumisesta

Tarkasteltaessa aseman vaikutusta vuorovaikutuksen myönteisyyden kokemiseen (taulukko 8)

niiden kriteerien osalta, joissa tärkeys ja toteutuminen kohtasivat heikoimmin, voitiin havaita että

esimiesasemassa työskentelevät olivat poikkeuksetta tyytyväisempiä organisaatiokulttuurin

myönteisyyteen vaikuttavien vuorovaikutuksen osa-aluieden toteutumiseen. Suurin ero

vuorovaikutuksen toteutumisen välillä oli henkilöstön ja johdon tavoitteiden yhteisyyden osalta.

Esimiesasemassa työskentelevät kokivat heidän ja johdon tavoitteiden yhteisyyden toteutuvan hyvin

kun taas ei-esimiesasemassa työskentelevien mielestä heidän ja johdon tavoitteiden yhteisyys on

heikompi. Tämä tulos on ymmärrettävä, sillä esimiehet ja päällikkötasolla työskentelevät henkilöt

ovat tärkeässä asemassa henkilöstön ja johdon välillä viestittäessä johdon tavoitteita henkilöstölle.

Erot esimiesten ja ei-esimiesasemassa työskentelevien näkemyksissä eivät olleet kuitenkaan

tilastollisesti merkitseviä (liite 4 B).

Koska kaikkia vuorovaikutuksen kriteerejä pidettiin erittäin tärkeinä tekijöinä organisaatiokulttuurin

myönteisyyden kannalta, oli tärkeää tarkastella asema- ja toimialuekohtaisesti enemmän kriteerien

toteutumista. Tarkasteluun valittiin ne kriteerit, joiden tärkeyden ja toteutumisen välinen kuilu oli

suuri. Toimialuekohtainen tarkastelu osoitti (taulukko 9), että toimialueiden välillä huomattavin ero

on työssään arvostetuksi tulemisen tunteeessa. Henkisen hyvinvoinnin palveluiden työntekijät

kokivat melko yksimielisesti tulevansa hyvin arvostetuksi työssään (ka 4,5), sillä vastausten

keskihajontakin oli pieni. Sen sijaan aikuissosiaalityön toimialueen vastaajien mielestä he eivät tule

työssään arvostetuksi läheskään yhtä hyvin (ka 3,2). Muiden vuorovaikutuksen myönteisyyden

toteutumisen osalta ei ollut huomattavia toimialuekohtaisia eroja. Arvostus on tärkeä tekijä
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työyhteisön ajatustapojen ja toiminnan muuttamisessa. Kun henkilön ajatuksia ja toiminnan tuloksia

arvostetaan hänen itsensä vuoksi, niin se henkilölle syntyy motivaatiota, joka edesauttaa

muutoksien tekemistä.
KRITEERIN

TOTEUTUMINEN
toimialue Ka keskihajonta min max

Kommunikoinnin
sujuvuus organisaation
eri yksiköiden välillä

Aikuissosiaalityö

Vammaispalvelut

Henkisen hyvinvoinnin
palvelut

Maahanmuuttajapalvelut

2,9

3,5

3,3

2,9

1,108

,873

1,708

,782

1

2

1

2

5

5

5

4

Henkilöstön ja johdon
tavoitteiden yhteisyys

Aikuissosiaalityö

Vammaispalvelut

Henkisen hyvinvoinnin
palvelut

Maahanmuuttajapalvelut

3,2

3,5

3,8

3,2

1,196

,680

,957

,972

1

2

3

1

5

4

5

4

Päätöksistä tiedotetaan Aikuissosiaalityö

Vammaispalvelut

Henkisen hyvinvoinnin
palvelut

Maahanmuuttajapalvelut

3,4

3,7

3,8

3,1

1,188

,845

1,500

1,453

1

2

2

1

5

5

5

5

Työyksikön sisäisen
yhteistyön sujuvuus

Aikuissosiaalityö

Vammaispalvelut

Henkisen hyvinvoinnin
palvelut

Maahanmuuttajapalvelut

3,5

3,8

3,3

3,9

1,191

,814

1,500

,928

1

2

2

2

5

5

5

5

Tuntee tulevansa
arvostetuksi työssään

Aikuissosiaalityö

Vammaispalvelut

Henkisen hyvinvoinnin
palvelut

Maahanmuuttajapalvelut

3,2

3,9

4,5

3,9

1,196

,964

,577

1,054

1

2

4

2

5

5

5

5
Taulukko 9 Vuorovaikutuksen kriteerien toteutuminen toimialueittain

Myönteiset vuorovaikutuksen kokemukset vahvistavat ihmisten keskinäistä synergiaa sekä

mahdollistavia toimintatapoja ja perusolettamuksia. Kielteiset kokemukset puolestaan lisäävät

varovaisuutta ja torjumista käyttäytymisessä. Näin ihmisten kokemukset muuttuvat ajan myötä

organisaation käyttäytymisen malliksi ja toimintatavoiksi. (Lewis 2000, 25—32)
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4 Hyväksytyt säännöt ja myönteinen organisaatiokulttuuri

Työyhteisön toimintaa ja käyttäytymistä ohjaavien sääntöjen noudattaminen on luottamuksen

perusta ja työyhteisön toimivuuden kannalta on tärkeää, että ne ovat selkeästi ilmaistuja ja

mahdollisimman pitkälle yhteisesti sovittuja. Ylhäältä annettuihin sääntöihin sitoudutaan

heikommin. Niilläkin on kyllä järjestystä ja johdonmukaisuutta luova vaikutus, mutta niitä ei koeta

useinkaan niin mielekkäiksi ja siksi niitä helpommin kierretään. Kun säännöt ovat yhdessä

päätettyjä, niin tämä demokratianperiaate saa aikaan myös yhteisön kontrollin ja tällöin valvonta ei

ole vain johdon tehtävä. (Mäkipeska & Niemelä 2005, 20-21) Arvot ilmenevät käytännön

pelisäännöissä ja ovat näin ollen organisaatiokulttuurin johtamisen välineitä. Johtaminen helpottuu,

kun arvot ohjaavat toimintaa. Näin syntyy itseohjautuvuutta, kun pelisäännöt ovat selkeitä.

Kuvio 6 Sääntöjen tärkeys ja toteutuminen

Tärkeimpänä asiana pidettiin sääntöjen noudattamista (ka 4,6) sekä sitä, että työyhteisön toimintaa

ja käyttäytymistä ohjaavat säännöt eli pelisäännöt olisivat yhteisesti sovittuja (ka 4,6 ). Yhdeksän

kymmenestä vastaajasta oli sitä mieltä, että sääntöjen noudattaminen on tärkeä asia. Sääntöjen

noudattamisen tärkeyden ja toteutumisen välinen kuilu johtuu kuitenkin siitä, että kolmasosa

vastaajista kokee vaikeaksi arvioida, noudatetaanko sääntöjä käytännössä vai ei. Kuitenkin reilusti

yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että sääntöjä noudatetaan hyvin. Jotta säännöt toimisivat

(1=ei lainkaan tärkeä, 5=erittäin tärkeä)
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työyhteisön sosiaalisena pääomana, on tärkeää, että niistä vallitsisi yhteinen käsitys. Tällöin niitä

pidettäisiin myös tarpeellisina ja toimivina.

Suurin kuilu (-1,3 ) muodostui tärkeyden ja toteutumisen osalta siitä, että työyhteisön pelisäännöt

ovat yhteisesti sovittuja. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta kokee tärkeäksi, että työyhteisön

pelisäännöt ovat yhteisesti sovittuja. Kuitenkin kolmasosa vastaajista oli sitä mieltä, että tämä

kriteeri toteutuu huonosti. Tämän osion kriteereistä vähiten tärkeinä pidetiin sääntöjen

noudattamisen valvomista sekä sitä, että työyhteisössä on toimintaa ja käyttäytymistä ohjaavia

kijrjoittamattomia sääntöjä.  Vastaajista seitsemän kymmenestä piti sääntöjen noudattamisen

valvomista tärkeänä, mutta kaksi viidesosaa vastaajista kokee vaikeaksi arvioida valvotaanko

sääntöjen noudattamista käytännössä, ja reilu kymmenesosa vastaajista oli sitä mieltä, että sääntöjen

noudattamista valvotaan huonosti. Sääntöjen toteutumista mittaavan osion Cronbachin alfa oli

0,856.

Johdon tehtävä on ohjata organisaation toimintaa asetettujen tavoitteiden ja päämäärien mukaisesti.

Tämä edellyttää tiettyjä sääntöjä, jotta tavoitteiden ja vastuunjaon välinen suhde on selkeä ja

läpinäkyvä. Monesti säännöt tulevat ylhäältä päin, joten siksi on mielenkiintoista tarkastella

eroavatko esimiesten ja työntekijöiden näkemykset organisaatiokulttuurin myönteisyyteen

vaikuttavien sääntöjen kriteerien toteutumisessa.

KRITEERIN
TOTEUTUMINEN

esimiesasema Ka keskihajonta min max

Säännöt tehostavat
ongelmien ratkaisua

kyllä

ei

3,7

3,4

,488

1,077

3

1

4

5

Sääntöjen
noudattaminen

kyllä

ei

4,3

3,7

,488

,798

4

2

5

5

Sääntöjen
noudattamisen

valvominen

kyllä

ei

3,9

3,3

,690

,877

3

1

5

5

Työyhteisössä on
toimintaa ja

käyttäytymistä ohjaavia
kirjoittamattomia

sääntöjä

kyllä

ei
3,3

3,3

,756

,849

2

1

4

5

Työyhteisön toimintaa
ja käyttäytymistä

ohjaavat säännöt eli ns.
pelisäännöt ovat

kirjallisia

kyllä

ei

4,0

3,1

,816

1,088

3

1

5

5

Työyhteisön
pelisäännöt ovat

yhteisesti sovittuja

kyllä

ei

4,4

3,2

,787

1,203

3

1

5

5

Taulukko 10 Aseman mukainen tarkastelu sääntöjen kriteerien toteutumisesta



68

Kuten on todettu, niin yhdessä sovittuja sääntöjä noudatetaan paremmin ja ne myös hyväksytään

helpommin Tarkasteltaessa aseman vaikutusta organisaatiokulttuurin myönteisyyteen vaikuttavien

sääntöjen kriteerien toteutumiseen (taulukko 10) voidaan havaita, että esimiesten ja henkilöstön

näkemykset eroavat eniten siinä, että työyhteisön pelisäännöt ovat yhteisesti sovittuja. Tästä

tuloksesta voidaan päätellä, että työyhteisön pelisäännöt ovat enemmänkin esimiesten sopimia kuin

yhdessä sovittuja. Esimiesten ja henkilöstön vastausten eroa voidaan pitää tilastollisesti

merkitsevänä, (p= 0,009 )  (liite 4 C).  Kuvio 6 osoitti, että kaikkien mielestä olisi kuitenkin erittäin

tärkeää, että pelisäännöt olisivat yhdessä sovittuja. Sääntöjen tärkeyden osalta oli kuitenkin selkeitä

eroja (kuvio 6), joten on syytä tarkastella vaikuttaako esimiesasema siihen, mitä tekijöitä pidettiin

tärkeinä.
KRITEERIN
TÄRKEYS

esimiesasema Ka keskihajonta min max

Säännöt tehostavat
ongelmien ratkaisua

kyllä

ei

4,1

4,1

,690

,761

3

2

5

5
Sääntöjen

noudattaminen
kyllä

ei

4,9

4,5

,378

,582

4

3

5

5
Sääntöjen

noudattamisen
valvominen

kyllä

ei

4,3

3,8

,756

,996

3

1

5

5
Työyhteisössä on

toimintaa ja
käyttäytymistä

ohjaavia
kirjoittamattomia

sääntöjä

kyllä

ei

3,1

3,5

1,215

1,031

1

1

4

5

Työyhteisön
toimintaa ja

käyttäytymistä
ohjaavat säännöt eli
ns. pelisäännöt ovat

kirjallisia

kyllä

ei

4,3

4,0

,756

,898

3

1

5

5

Työyhteisön
pelisäännöt ovat

yhteisesti sovittuja

kyllä

ei

4,7

4,6

,488

,583

4

3

5

5
Taulukko 11 Aseman vaikutus sääntöjen kriteerien tärkeyteen

Voidaan havaita (taulukko11), että kovin suuria eroja esimiesten ja työntekijöiden näkemysten

välillä ei ole, mutta esimiehet pitävät sääntöjen noudattamista hyvin yksimielisesti erittäin tärkeänä

tekijänä. Työyhteisön toimintaa ja käyttäytymistä ohjaavien kirjoittamattomien sääntöjen olemassa

oloa oli ilmeisestikin hieman vaikea arvioida, sillä vastausten keskihajonta oli sekä esimiesten että

työntekijöiden keskuudessa suuri. Tällaiset kirjoittamattomat, toimintaa ohjaavat säännöt ohjaavat

ihmisten ajatuksia ja käyttäytymistä usein heidän itse sitä tiedostamattaan. Ne ovat enemmänkin

ihmisten perusolettamuksia ja osa organisaatiokulttuurin syvempää tasoa, joten voidaan olettaa, että

tämän vuoksi kyseisen kriteerin tärkeyttä oli vaikea arvioida.  Asemasta riippumatta erittäin tärkeä

organisaatiokulttuurin myönteisyyttä edistävä tekijä oli se, että työyhteisön pelisäännöt ovat
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yhdessä sovittuja. Sääntöjen luonteella on todettu olevan vaikutusta organisaation kulttuuriin.

Menestyvien organisaatioiden säännöt ovat olleet sävyltään kannustavia ja myönteisiä (Peters &

Waterman 1983, 337,340).

Sääntöjen noudattamisen ja sääntöjen noudattamisen valvomisen toimialuekohtainen toteutuminen

osoitti (taulukko12), että sääntöjä noudatetaan toimialueittain lähes yhtä hyvin. Sen sijaan sääntöjen

noudattamisen valvominen vaihtelee hieman toimialueesta riippumatta. Näiden tekijöiden osalta

voidaan havaita, että esimiesten ja työntekijöiden henkilökohtaiset näkemykset ja kokemukset

sääntöjen noudattamisen ja sen valvomisen toteutumisesta vaihtelivat suuresti, sillä vastausten

keskihajonnat ovat melko suuria.

KRITEERIN
TOTEUTUMINEN

toimialue Ka keskihajonta min max

Sääntöjen
noudattaminen

aikuissosiaalityö

vammaispalvelut

henkisen hyvinvoinnin
palvelut

maahanmuuttajapalvelut

3,8

3,7

4,0

3,9

,831

,717

1,414

,601

2

2

2

3

5

5

5

5

Sääntöjen
noudattamisen

valvominen

aikuissosiaalityö

vammaispalvelut

henkisen hyvinvoinnin
palvelut

maahanmuuttajapalvelut

3,4

3,4

2,8

3,4

,870

,875

1,258

,726

2

2

1

2

5

5

4

4
Taulukko 12 Toimialuekohtaiset erot sääntöjen kriteerien toteutumisessa

Koska pelisääntöjen sopimista yhdessä pidettiin organisaatiokulttuurin myönteisyyteen

vaikuttavista sääntöjen yhteisyyden tekijöistä tärkeimpänä, on syytä tarkastella, kuinka tämä kriteeri

on toimialuekohtaisesti toteutunut.

Työyhteisön
pelisäännöt ovat

yhteisesti sovittuja

TOTEUTUMINEN:

aikuissosiaalityö vammaispalvelut henkisen
hyvinvoinnin

palvelut

maahanmuuttaja-

palvelut

yhteensä

hyvin 42,8 %    9 52,4 %    11 25 %     1 55,6 %   5 47,3 %  26

vaikea sanoa 28,6 %    6 23,8 %    5 25 %     1 11,1 %   1 23,6 %  13

huonosti 28,6 %    6 23,8 %    5 50 %     2 33,3 %   3 29,1 %  16

yhteensä 100 %    21 100 %     21 100 %   4 100 %    9 100 %   55

Taulukko 13 Toimialuekohtaiset vastausjakaumat kriteerin toteutumisesta
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Aikuissosiaalityön, vammaispalveluiden ja maahanmuuttajapalveluiden toimialueiden vastaajista

keskimäärin noin puolet on sitä mieltä, että työyhteisön pelisäännöt ovat yhdessä sovittuja (taulukko

13). Kuitenkin kolmasosa aikuissosiaalityön ja maahanmuuttajapalveluiden vastaajista kokee, että

tämä kriteeri on toteutunut huonosti. Koska säännöt edustavat hyväksyttävää tapaa toimia ja ovat

sosiaalisia standardeja, on ymmärrettävää, että niiden toivotaan olevan yhdessä sovittuja, jotta niitä

olisi luonteva noudattaa ja ne koettaisiin myönteisenä kulttuuriin vaikuttavana tekijänä.

5 Osallistava päätöksenteko myönteisen organisaatiokulttuurin tekijänä

Päätöksenteko on merkittävä osa organisaation toimintatapoja. Organisaatiokulttuuri heijastuu

yhteisön toiminnassa, ajattelussa ja päätöksenteossa. Päätöksenteon hajauttamisen ja toiminnallisen

vastuun lisäämisen on havaittu olevan edellytys organisaatiokulttuurin byrokraattisuuden

vähentämiselle. Organisaation keskittynyt päätöksenteko aiheuttaa byrokraattista

organisaatiokulttuuria, jolle on tyypillistä hierarkiaan alistuminen ja konservatismi.

Organisaatiokulttuurin byrokraattisuuden on todettu aiheuttavan organisaatiossa myös

tunteettomuutta ja välinpitämättömyyttä. Kun organisaatiossa asioista ei voida tehdä päätöksiä

siellä, missä ne tapahtuvat, syntyy välinpitämättömyyttä. (Vartola 2004, 29) Tästä syystä on tärkeää

tutkia, kuinka päätöksenteon kriteerit ovat toteutuneet, ja mitkä asiat ovat esimiesten ja

työntekijöiden mielestä tärkeimpiä organisaatiokulttuurin myönteisyyden kannalta.

Tärkeimpänä tekijänä pidettiin vaikutusvaltaa omaa työtään koskeviin päätöksiin (ka 4,7 ).  Toiseksi

tärkeimpinä tekijöinä pidettiin mahdollisuutta kommentoida työhön liittyviä asioita

suunnitteluvaiheessa sekä päätöksien perustelemista.  Näiden kolmen kriteerin tärkeyden ja

toteutumisen välillä on kuitenkin kuilua yli yhden yksikön verran. Tämä tarkoittaa sitä, että

vaikutusvaltaa omaa työtään koskeviin asioihin, päätöksien perustelemista sekä mahdollisuutta

kommentoida työhön liittyviä asioita suunnitteluvaiheessa pidetään hyvin tärkeinä, mutta niiden

tärkeyteen nähden niiden käytännössä toteutumisessa on vielä parantamisen varaa. Kaksi viidesosaa

vastaajista nimittäin koki, että mahdollisuus kommentoida työhön liittyviä asioita

suunnitteluvaiheessa toteutuu hyvin, ja yksi viidestä oli puolestaan sitä mieltä, että kommentoinnin

mahdollisuus on huono.

Yli puolet vastaajista oli tyytyväisiä oman työnsä osalta siihen, että on vaikutusvaltaa omaa työtään

koskeviin päätöksiin. Kuitenkin viidesosa vastaajista koki tämän kriteerin toteutuvan omassa

työssään huonosti ja saman verran vastaajista koki vaikeaksi sanoa, ovatko he tyytyväisiä tämän
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kriteerin toteutumiseen omassa työssään vaiko eivät. Päätöksien perustelemisen osalta puolestaan

yli puolet vastaajista oli kyllä sitä mieltä, että päätöksien perusteleminen toteutuu hyvin.

Kriteerin toteutuminen ja tärkeys erosivat toisistaan vajaan yhden yksikön verran siinä, että saa

tarpeeksi tietoa päätöstä varten ja on mahdollisuus osallistua päätösten täytäntöönpanoon.

Molempien kriteerien vastausten osalta yli puolet koki kriteerien toteutuvan hyvin ja reilu

kymmenesosa vastaajista koki kyseisten kriteerien toteutuvan huonosti. Päätöksenteon

hajautuneisuuden osalta vastaajien mielipiteet kriteerin tärkeydestä ja toteutumisesta kohtasivat

melko hyvin. Päätöksenteon hajauttaminen edistää myönteisiä tuntemuksia, sillä vastaajat kokevat

tärkeäksi voida vaikuttaa työhönsä liittyviin asioihin.

Kuvio 7 Päätöksenteon kriteerien tärkeys ja toteutuminen

Päätöksenteon kriteerien tärkeyden tarkastelu aseman mukaan osoittaa hyvin yksimielisesti sen, että

esimiehet ja työntekijät pitävät samoja asioita yhtä tärkeinä organisaatiokulttuurin myönteisyyteen

vaikuttavina tekijöinä (taulukko 14). Tämän tutkimuksen aineistossa asema ei siis näyttäisi

keskiarvojen perusteella vaikuttavan siihen, kuinka tärkeinä ihmiset pitävät päätöksien

perustelemista, mahdollisuutta kommentoida työhön liittyviä asioita suunnitteluvaiheessa tai

vaikutusvaltaa omaa työtään koskeviin päätöksiin. Asemasta riippumatta nämä tekijät ovat hyvin

tärkeitä. Kriteerien toteutumista mittaavan osion Cronbachin alfa oli 0,891.

(1=ei lainkaan tärkeä, 5=erittäin tärkeä)
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KRITEERIN
TÄRKEYS

esimiesasema Ka keskihajonta min max

Päätökset
perustellaan

kyllä

ei

4,6

4,6

,787

,610

3

3

5

5

Mahdollisuus
kommentoida työhön

liittyviä asioita
suunnitteluvaiheessa

kyllä

ei

4,4

4,6

,535

,494

4

4

5

5

Vaikutusvaltaa omaa
työtään koskeviin

päätöksiin

kyllä

ei

4,7

4,7

,488

,559

4

3

5

5

Taulukko 14 Aseman mukainen tarkastelu kriteerin tärkeydestä

Henkilön ikä saattaa vaikuttaa siihen, mitä tekijöitä hän eniten arvostaa, joten on syytä tarkastella,

kuinka tärkeinä eri-ikäiset esimiehet ja työntekijät pitävät eri päätöksenteon kriteerejä (taulukko

15).

KRITEERIN
TÄRKEYS

ikäluokka Ka keskihajonta min max

Päätöksenteko on
hajautettua

nuoret
kokeneet

keski-ikäiset

3,7
3,5
3,3

,816
,717
,704

2
3
2

5
5
5

Saa tarpeeksi tietoa
päätöstä varten

nuoret
kokeneet

keski-ikäiset

4,3
4,6
4,3

,724
,618
,588

3
3
3

5
5
5

Päätökset
perustellaan

nuoret
kokeneet

keski-ikäiset

4,8
4,6
4,4

,414
,618
,806

4
3
3

5
5
5

Mahdollisuus
kommentoida työhön

liittyviä asioita
suunnitteluvaiheessa

nuoret
kokeneet

keski-ikäiset

4,6
4,6
4,6

,507
,507
,507

4
4
4

5
5
5

Vaikutusvalta omaa
työtään koskeviin

päätöksiin

nuoret
kokeneet

keski-ikäiset

4,8
4,6
4,7

,414
,618
,588

4
3
3

5
5
5

Mahdollisuus
osallistua päätösten
täytäntöönpanoon

nuoret
kokeneet

keski-ikäiset

4,3
4,2
4,3

,458
,831
,704

4
3
4

5
5
5

Taulukko 15 Iän vaikutus kriteerin tärkeyteen

Nuoret (25-38-vuotiaat) kokevat keskimäärin organisaatiokulttuurin myönteisyyden kannalta

tärkeimmiksi, että päätökset perustellaan ja että heillä on vaikutusvaltaa omaa työtään koskeviin

päätöksiin. Nuoret, kokeneet (39-50-vuotiaat) ja keski-ikäiset (51-64-vuotiaat) pitivät kaikki yhtä

tärkeänä mahdollisuutta kommentoida työhön liittyviä asioita suunnitteluvaiheessa. Tämä on siis

iästä riippumatta erittäin tärkeä tekijä organisaatiokulttuurin myönteisyyden kannalta, joten on

oleellista, että työnalla olevien asioiden kommentoinnille järjestetään paikka tai tilaisuus.

Viestinnän kanavia on monia, joten organisaation tulee valita itselleen sopivin tapa mahdollistaa
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keskustelu asianosaisten kanssa suunnitteluvaiheessa. Ikäluokkien välillä ei ole tilastollisesti

merkitseviä eroja päätöksenteon kriteerien tärkeyden suhteen, mutta voidaan havaita, että esimiehet

ja työntekijät kokevat tärkeämmäksi vaikuttaa tehtävään päätökseen kuin itse osallistumisen

päätöksen täytäntöönpanoon. Tästä voitaisiin päätellä, että esimiehille ja työntekijöille on erittäin

tärkeää, että lopullinen päätös on itselle mieluinen, mutta päätöksen käytännön toteuttamiseen

osallistuminen ei ole yhtä tärkeää.

Tarkasteltaessa kuinka hyvin organisaatiokulttuurin myönteisyyteen vaikuttavat päätöksenteon

tekijät ovat toteutuneet voidaan havaita, että esimieshet ovat keskimäärin tyytyväisempiä niiden

toteutumiseen (taulukko 16). Tämä ilmentää hyvin sitä, että monet päätökset ovat luonteeltaan

sellaisia, että esimies joutuu tekemään päätöksen yksin. On nimittäin tärkeää, että päätökset tukevat

perustehtävän toteuttamista ja tästä esimies kantaa vastuun. Useimmiten päätökseen sitoutumiselle

ja laadukkaan päätöksen aikaansaamiselle on eduksi, että päätös saadaan aikaan tasavertaisen

yhteistyöprosessin kautta silloin kun tilanne yhteistyön mahdollistaa. Vaikka kuvio 7 osoittaa, että

yleisesti ottaen vastaajat kokivat, että mahdollisuus kommentoida työhön liittyviä asioita

suunnitteluvaiheessa toteutuu heikoimmin sen tärkeyteen nähden ja myöskin vaikutusvalta omaa

työtään koskeviin päätöksiin koettiin alhaisemmaksi sen tärkeyteen nähden, niin esimiehistä kukaan

ei kuitenkaan kokenut mahdollisuuttaan kommentoida työhön liittyviä asioita suunnitteluvaiheessa

tai vaikutusvaltaa omaa työtään koskeviin päätöksiin huonoksi.
KRITEERIN

TOTEUTUMINEN
esimiesasema Ka keskihajonta min max

Päätöksenteko on
hajautettua

kyllä

ei

4,0

3,02

,632

,897

3

1

5

5

Saa tarpeeksi tietoa
päätöstä varten

kyllä

ei

3,86

3,40

1,069

1,005

2

1

5

5

Päätökset perustellaan kyllä

ei

4,29

3,47

,756

1,039

3

1

5

5

Mahdollisuus
kommentoida työhön

liittyviä asioita
suunnitteluvaiheessa

kyllä

ei

3,86

3,15

,690

1,135

3

1

5

5

Vaikutusvalta omaa
työtään koskeviin

päätöksiin

kyllä

ei

4,14

3,43

,690

1,175

3

1

5

5

Mahdollisuus osallistua
päätösten

täytäntöönpanoon

kyllä

ei

4,17

3,28

,408

,971

4

1

5

5

Taulukko 16 Aseman mukainen tarkastelu päätöksenteon kriteerien toteutumisesta
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6 Toimintatavat ja myönteinen organisaatiokulttuuri

Johtamisjärjestelmä muodostaa puitteet organisaatiossa omaksutuille toimintatavoille.

Toimintatapoja säädellään organisaation arvojen ja pelisääntöjen avulla. Toimintatavat ilmentävät

kulttuuria. Organisaation toimintatavat opitaan työpaikalla tapahtuvan sosiaalistumisen kautta.

Johtajan omalla esimerkillä ja käyttäytymisellä on tärkeä merkitys myönteisen kulttuurin

luomiseen. Johtajien arvot muovaavat organisaatiokulttuuria, mutta kulttuuri vaikuttaa ihmisiin

yhteisten toimintatapojen kautta (Hofstede 1993, 262).

Esimiehet ja ei-esimiesasemassa työskentelevät henkilöt pitivät tärkeimpänä sitä, että työhön

liittyvistä ideoista voi mennä kertomaan esimiehelle ja että virheet käsitellään myönteisessä

hengessä (kuvio 8).  Pienin kuilukin kriteerin tärkeyden ja toteutumisen välillä oli juuri siinä,

kuinka tärkeäksi vastaajat arvioivat sen, että työhön liittyvistä ideoista voi mennä kertomaan

esimiehelle ja kuinka he kokivat tämän kriteerin toteutuvan omassa työssään.  Vastaajat pitivät

erittäin tärkeänä sitä, että työhön liittyvistä ideoista voi mennä kertomaan esimeihelle ja samoin he

olivat tyytyväisiä tämän kriteerin toteutumiseen, sillä lähes neljä viidestä vastaajasta oli sitä mieltä,

että tämän kriteeri toteutuu hyvin. Myös kolme viidestä vastaajasta oli sitä mieltä, että virheet

käsitellään myönteisessä hengessä –kriteeri toteutuu hyvin. Alle viidesosa koki, että tämä kriteeri

toteutuu huononsti.

Erittäin tärkeiksi kriteereiksi arvioitiin myös ne myönteisyyden tekijät, että johto kysyy avoimesti

henkilöstön ajatuksia ja että kehittely-asteella olevien ideoiden esittämiselle on paikka ja tilaisuus.

Huomattavin kuilu tärkeyden ja toteutumisen kohtaamisen välillä oli kuitenkin siinä, kuinka

tärkeänä vastaajat pitivät sitä, että johto kysyy avoimesti henkilöstön ajatuksia. Vaikka kaksi

viidesosaa vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että tämä kriteeri toteutuu hyvin, niin lähes

kolmasosa vastaajista koki “johto kysyy avoimesti henkilöstön ajatuksia” -kriteerin toteutuvan

huonosti. Edellä mainituista tuloksista voidaan kuitenkin myönteisesti havaita, että vastaajat kokivat

voivansa mennä kertomaan itse työhönsä liittyvistä ideoista esimiehelle, vaikka sen suhteen

koettiinkin olevan parantamisen varaa, että johto kysyisi avoimesti henkilöstön ajatuksia.

Toimintatapojen kriteerien toteutumista mittaavan osion Cronbachin alfa oli 0,868.
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Kuvio 8 Toimintatapojen kriteerien tärkeys ja toteutuminen

Koska suurin ero toteutumisen ja tärkeyden välillä oli sen osalta, kysyykö johto avoimesti

henkilöstön ajatuksia, on syytä tarkastella vastauksia toteutumisen osalta toimialueittan. Tulokset

osoittavat (taulukko 17), että tämä asia koetaan henkilökohtaisesti hyvin erilailla, sillä vastausten

välillä on selvästi hajontaa. Vammaispalveluiden toimialueen vastaajista kuitenkin yli puolet kokee

kriteerin toteutuvan hyvin.
Johto kysyy avoimesti

henkilöstön ajatuksia

TOTEUTUMINEN:

aikuissosiaalityö vammaispalvelut henkisen

hyvinvoinnin

palvelut

maahanmuuttaja

-palvelut

Yhteensä

hyvin 33,3 %      7 55 %            11 75 %         3 44,4 %         4 46,3%  25

vaikea sanoa 33,3 %       7 20 %             4 0 %           0 33,3 %         3 25,9%  14

huonosti 33,3 %       7 25 %             5 25%          1 22,2 %          2 27,8%  15

yhteensä 100 %        21 100 %          20 100%        4 100%            9 100%   54

Taulukko 17 Kriteerin toteutuminen toimialueittain

Toimintatapojen myönteisyyden kannalta on tärkeää, että mahdolliset virheet käsitellään

myönteisessä hengessä.  Yleensä organisaatioissa toivotaan, että virheet ja toiminnan puutteet

korjataan mahdollisimman pian ja tutkitaan tarkoin, mitkä syyt kyseisen tilanteen aiheuttivat. Jos

(1=ei lainkaan tärkeä, 5=erittäin tärkeä)
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kuitenkin koetaan, että virheiden tekemisestä rangaistaan, niin niitä pyritään salaamaan ja

vähättelemään. Tällöin niistä ei opita, kun ne pyritään peittämään.

Esimiehet olivat keskimäärin tyytyväisempiä organisaatiokulttuurin myönteisyyttä edistävien

toimintatapojen toteutumiseen (taulukko 18). Parhaiten esimiesten mielestä toteutuu vierheiden

käsittely myönteisessä hengessä ja että he voivat mennä kertomaan työhön liittyvistä ideoista

omalle esimiehelleen. Suurin ero esimiesten ja henkilöstön näkemysten välillä vallitsi siinä, että

virheet käsitellään myönteisessä hengessä. Heikoimmin henkilöstö koki toteutuvan kuitenkin

mahdollisuuden kehittelyasteella olevien ideoiden esittämiseen. Henkilöstön näkemykset vaihtelivat

suuresti sen suhteen, että kysyykö johto avoimesti henkilöstön ajatuksia (keskihajonta 1,165). Myös

kuvio 8 osoittaa, että vastaajien mielestä tämän asian tärkeys ja toteutuminen kohtaavat keskimäärin

heikoimmin.

KRITEERIN
TOTEUTUMINEN

esimiesasema Ka keskihajonta min max

Virheet käsitellään
myönteisessä hengessä

kyllä

ei

4,29

3,36

,756

1,051

3

1

5

5

Konfliktien avoin
käsittely

kyllä

ei

4,00

3,13

,816

,980

3

1

5

5

Johto kysyy avoimesti
henkilöstön ajatuksia

kyllä

ei

3,71

3,11

,756

1,165

3

1

5

5

Kehittelyasteella
olevien ideoiden

esittämiselle on paikka
ja tilaisuus

kyllä

ei

3,57

3,00

,976

1,103

2

1

5

5

Työhön liittyvistä
ideoista voi mennä

kertomaan esimiehelle

kyllä

ei

4,29

3,87

,756

1,154

3

1

5

5

Taulukko 18 Aseman mukainen tarkastelu toimintatapojen kriteerien toteutumisesta
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VI JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten johtamisella voidaan vaikuttaa myönteisen

organisaatiokulttuurin luomiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen organisaatiossa. Tähän

kysymykseen vastatakseen tutkimuksessa selvitettiin, mitkä ovat tärkeimmät myönteisen

organisaatiokulttuurin tekijät, joihin vaikuttamalla johtamisella voidaan kehittää

organisaatiokulttuurin myönteisyyttä ja kuinka nämä toteutuivat henkilöstön ja esimiesten mielestä

heidän työssään.

Tutkimuksen kohdeorganisaationa oli Hämeenlinnan kaupungin terveyttä ja toimintakykyä

edistävät palvelut. Tutkimuksen kohdejoukko muodostui tutkimuksen näkökulman mukaisesti koko

Hämeenlinnan kaupungin Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden henkilöstöstä ja

keskijohdosta eli aikuissosiaalityön, henkisen hyvinvoinnin, maahanmuuttajapalveluiden ja

vammaispalveluiden toimialueiden työntekijöistä ja lähiesimies- ja päällikkötasolla työskentelevistä

henkilöistä.

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen tutkimusote ja tutkimuksen empiirinen aineisto

kerättiin itse standardoidulla kyselylomakkeella sähköisesti, sillä vastaavanlaista tutkimusta ei ole

kyseisessä organisaatiossa aikaisemmin tehty, joten valmiita aineistoja ei ollut saatavilla.

Tutkimuslomakkeen kysymysten lähtökohtana olivat teoriat ja niistä johdetutut

tutkimuskysymykset. Kyselylomakkeeseen vastasi 55 henkilöä. Tutkimuksen vastausprosentiksi

muodostui näin ollen 52,4 %.

Tutkimuksen analysointimenetelminä käytettiin suoria jakaumia, ristiintaulukointia, t-testiä,

varianssianalyysiä ja kuiluanalyysiä. Tutkimuksen tuloksia analysoitiin paljon keskiarvojen avulla,

sillä ne antavat yleiskuvan saaduista tuloksista. Ryhmien välisiä keskiarvoja on vertailtu t-testillä ja

yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Mittarin luotettavuutta tarkasteltiin reliabiliteettia mittaavalla

kertoimella eli Cronbachin alfalla. Kuiluanalyysi oli tämän tutkimuksen kannalta hyvin oleellinen

analysointimenetelmä, sillä kyselylomakkeella kartoitettiin sekä organisaatiokulttuurin

myönteisyyteen vaikuttavien tekijöiden tärkeyttä että niiden toteutumista työssä.

Kuiluanalyysin avulla saadaan kuvattua, kuinka hyvin organisaatio on onnistunut vastaamaan

henkilöstön odotuksiin. Johdon on tärkeää reagoida niihin tekijöihin, jotka koettiin hyvin tärkeiksi,
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mutta joiden toteutuminen oli heikko eli joissa havaittiin suurehko negatiivinen kuilu. Nämä asiat

havaitsemalla voidaan kaventaa kuilua henkilöstön odotusten ja kokemusten välillä ja näin ollen

luoda tyytyväisyyttä.

Kaiken kaikkiaan organisaatiokulttuuri on hyvin monitahoinen ja vaikeasti analysoitava ilmiö,

mutta sitä voidaan kuitenkin jäsentää siten, että voidaan ymmärtää paremmin organisaatiokulttuurin

merkitys jokapäiväisessä toiminnassa. Kuten on todettu, niin organisaation rakenne ja töiden

organisointi vaikuttavat ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja organisaation toimintaan ja

organisaation rakenne on yleensä johdon määrittelemä. Tärkeimpänä organisaation kulttuurin

myönteisyyteen vaikuttava tekijä työn organisoinnin osalta oli tavoitteiden selkeys. Lähes puolet

vastaajista koki, että työyksikön tavoitteet ovat selkeät. Vain noin joka viidennen mielestä

työyksikön tavoitteiden selkeys toteutuu huonosti. Esimiehet kokivat työyhteisön tavoitteet

selkeämmiksi kuin he, jotka eivät työskentele esimiesasemassa. Myös mahdollisuus oppia työssä

uutta koettiin esimiesten keskuudessa toteutuvan huomattavasti paremmin. Ero oli tilastollisesti

merkitsevä.

Sen sijaan palkitsemisjärjestelmän selkeyden koettiin toteutuvan huonosti. Hyvistä suorituksista

palkitsemista pidettiin hyvin tärkeänä asiana, mutta yli puolet vastaajista koki sen toteutuvan

huonosti, sillä palkitsemisjärjestelmää ei pidetty selkeänä. Tutkimustulokset osoittavat, että

työntekijät toivoisivat, että hyvistä suorituksista palkittaisiin. Lähes kaikkien työntekijöiden ja

esimiesten mielestä mahdollisuus oppia työssä on tärkeä organisaatiokulttuurin myönteisyyteen

vaikuttava tekijä ja suurin osa heistä (72,7 %) kokeekin työnsä mahdollistavan tämän hyvin. Työn

tarjoaman vastuun määrään oltiin myös tyytyväisiä.

Työyksiköiden välistä yhteistyötä pidettiin keskimäärin erittäin tärkeänä organisaatiokulttuurin

myönteisyyteen vaikuttavana tekijänä. Kolmasosa vastaajista koki, että työyksiköiden välinen

kiinteä yhteistyö toteutuu huonosti. Vammaispalveluiden ja henkisen hyvinvoinnin palveluiden

vastaajat olivat tyytyväisimpiä työyksiköiden välisen yhteistyön toteutumiseen. Aikuissosiaalityön

vastaajat olivat tyytymättömimpiä, sillä yli puolet aikuissosiaalityön vastaajista oli sitä mieltä, että

eri työyksiköiden välinen kiinteä yhteistyö toteutuu huonosti.

Työyhteisön arvomaailma muokkautuu vuorovaikutuksen seurauksena. Mitä avoimempaa

vuorovaikutus on, sitä alttiimpi arvomaailmakin on muutoksille. Arvot ovat organisaation

voimavara, sillä se mitä arvostamme, antaa merkityksen toiminnallemme ja muodostaa perustan
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sille, millaiseen toimintaan motivoidumme. Jotta arvoista olisivat organisaation todellista sosiaalista

pääomaa, työyhteisön tulee ne yhteisesti hyväksyä ja sisäistää. Arvojohtamisen onnistumiseen

vaikuttaa ennen kaikkea johtajan kyky tehdä organisaation jäsenten toiminta merkitykselliseksi

muovaamalla tehokkaasti sellaisia organisaation toimintaa ohjaavia arvoja ja merkityksiä, jotka

auttavat työntekijöiden tilanteiden hallintaa. Arvot vaikuttavat myös organisaation jäsenten

käsityksiin siitä, millaisia olosuhteita työssä pitäisi olla. Ne vaikuttavat myös siihen, millaisia

tavoitteita pidetään arvokkaina ja tärkeinä sekä millaista käyttäytymistä pidetään hyvänä. Arvot

luovat siis puitteet sille, miten organisaation jäsenet työtään tarkastelevat.

Kaikki arvojen yhteisyyttä käsittelevät kriteerit koettiin hyvin tärkeiksi organisaatiokulttuurin

myönteisyyden kannalta. Esimiesten ja työntekijöiden mielestä tärkeintä on, että työyhteisön arvot

ovat selkeitä ja niihin sitoudutaan ja arvot korostavat hyvää työilmapiiriä. Noin puolet vastaajista

koki työyhteisön arvot selkeiksi. Esimiehet kokivat kaikkien arvoja koskevien kriteerien toteutuvan

työntekijöitä paremmin. Suurimmat erot esimiesten ja työntekijöiden vastausten välillä oli

työyhteisön arvoihin sitoutumisessa Esimiehet olivat selkeästi työntekijöitä sitoutuneempia

työyhteisön arvoihin. Eniten kehittämisen varaa havaittiin työyhteisön arvoista keskustelemisen ja

työyhteisön arvoista yhdessä päättämisen tärkeyden ja toteutumisen välillä.

Perinteisen organisoitumisen ja uudenlaisen organisoitumisen kulttuurillinen yhteentörmäys

aiheuttaa haasteita ihmisten jaksamiselle ja tulokselliselle työskentelylle organisaatioissa. Tästä

huolimatta vaaditaan, että uudenlaisen organisoitumisen asiantuntijoista koostuva työväestö sovittaa

omat ajatuksensa ja innovatiivisuutensa perinteisen organisoitumisen mukaiseksi

standardinomaiseksi toiminnaksi. Myönteisissä organisaatioissa ymmärretään, että jokainen

ihminen etsii tarkoitusta myös itselleen. Nämä organisaatiot hyödyntävät kaiken työtehtävissä

olevan sisäisen arvon luomaan organisaation jäsenille sisäistä motivaatiota. Toteuttaakseen itseään

ihmisen olisi voitava vapautua työssään suorittamaan erilaisia oudoiltakin tuntuville ajatuskuluille

perustuvia kokeiluita, ja johdon tulisi tukea tätä toimintaa luomalla arvoilla ja vuorovaikutuksella

joustava organisaatio.

Kaikkien tärkeimpänä organisaatiokulttuurin myönteisyyteen vaikuttavana tekijänä pidettiin sitä,

että työkavereihin voi luottaa (ka 4,9). Kuten Heikkilät ovat tutkimuksessaan todenneet, luottamus

edistää sitoutumista arvoihin ja tavoitteisiin sekä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta työyhteisössä

(Heikkilä & Heikkilä 2005, 295). Tulokset osoittivat erittäin positiivisen asian: lähes yhdeksän

kymmenestä vastaajasta myös kokee, että työkavereihin voi luottaa erittäin hyvin tai melko hyvin.
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Toimialuekohtainen tarkastelu osoitti, että henkisen hyvinvoinnin palveluiden työntekijät kokivat

melko yksimielisesti tulevansa hyvin arvostetuksi työssään (ka 4,5), sillä vastausten keskihajontakin

oli pieni.

Esimiesasemassa työskentelevät olivat poikkeuksetta työntekijöitä tyytyväisempiä

organisaatiokulttuurin myönteisyyteen vaikuttavien vuorovaikutuksen osa-aluieden toteutumiseen.

Suurin ero vuorovaikutuksen toteutumisen välillä oli henkilöstön ja johdon tavoitteiden yhteisyyden

osalta. Esimiesasemassa työskentelevät kokivat heidän ja johdon tavoitteiden yhteisyyden

toteutuvan hyvin kun taas ei-esimiesasemassa työskentelevien mielestä heidän ja johdon

tavoitteiden yhteisyys on heikompi. Tämä tulos on ymmärrettävä, sillä esimiehet ja päällikkötasolla

työskentelevät henkilöt ovat tärkeässä asemassa henkilöstön ja johdon välillä viestittäessä johdon

tavoitteita henkilöstölle.

Organisaation kirjoitetut ja kirjoittamattomat säännöt ja toimintakäytännöt tekevät toisaalta

organisaation työyhteisön toiminnan ennustettavaksi, mutta samalla nämä säännöt luovat

organisaation jäsenille rajat siitä, miten työyhteisön toiminnan logiikkaa tulisi jäsentää. Sääntöjen

osalta tärkeimpänä asiana pidettiin sääntöjen noudattamista (ka 4,6) sekä sitä, että työyhteisön

toimintaa ja käyttäytymistä ohjaavat säännöt eli pelisäännöt olisivat yhteisesti sovittuja (ka 4,6 ).

Tulokset osoittivat, että esimiesten ja henkilöstön näkemykset eroavat sääntöjen osalta eniten siinä,

että työyhteisön pelisäännöt ovat yhteisesti sovittuja. Tästä tuloksesta voidaan päätellä, että

työyhteisön pelisäännöt ovat enemmänkin esimiesten sopimia kuin yhdessä sovittuja. Sekä

esimiesten että työntekijöiden mielestä olisi kuitenkin erittäin tärkeää, että pelisäännöt olisivat

yhdessä sovittuja. Päätöksenteon osalta tärkeimpänä organisaatiokulttuurin myönteisyyteen

vaikuttavana tekijänä pidettiin vaikutusvaltaa omaa työtään koskeviin päätöksiin.

Kun organisaatio tiedostaa uuden, nopeasti muuttuvan ja entistä haasteellisemman, monimutkaisen

ja osaamista vaativan organisaation toimintaympäristön, ymmärrämme etsiä uudenlaisia

toimintatapoja ja kehittää organisaatiokulttuuria. Organisaatioiden on hyväksyttävä ne tosiasiat, että

maailma monimutkaistuu ja muuttuu yhä nopeammin, joten organisaatioiden tulee miettiä, mistä

saamme ne voimavarat, joiden avulla selviämme tulevaisuudessakin. Jos organisaatio sisäistää sen

tosiasian, että jokaisella ihmisellä on oma, ainutkertainen maailmansa ja käsityksensä asioista, tulee

pohtia sitä, miten organisaatioiden olosuhteet luodaan sellaisiksi, että jokaisen jäsenen maailma

tulee hänen omien käsityksiensä ja toiveidensa myötä mukaan yhteiseen organisaation



81

tulevaisuuden luomisen prosessiin. Kuten tämä tutkimus on osoittanut, organisaation johdolla on

suuri merkitys saada jäsenet mukaan organisaation paremman tulevaisuuden luomisen prosessiin

kehittämällä organisaatiokulttuurin myönteisyyttä selvillä yhteisillä arvoilla, hyväksytyillä

säännöillä, avoimella ja innovatiivisella vuorovaikutuksella sekä delegoidulla ja osallistavalla

päätöksenteolla.
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LIITTEET

Liite 1. Saatekirje

Tutkimus organisaatiokulttuurin myönteisyyteen vaikuttavista tekijöistä

Työntekijät ovat jokaisen organisaation tärkein voimavara. Oheisen tutkimuslomakkeen avulla selvitetään eri
kriteerien merkitystä organisaatiokulttuurin myönteisyyteen vaikuttavina tekijöinä, ja kuinka hyvin nämä
kriteerit toteutuvat mielestäsi omassa työssäsi.

Olemme sopineet tutkimuskyselyn suorittamisesta yhdessä palvelujohtaja Risto Jokisen kanssa.
(risto.jokinen@hameenlinna.fi)

VASTAUKSENNE OVAT ERITTÄIN TÄRKEITÄ, ja kyselyyn vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti.
Raportoin tutkimustulokset tilastollisina lukuina siten, että niistä ei voi erottaa yksittäisten henkilöiden
vastauksia. Tutkimustuloksia on mahdollista hyödyntää oman organisaationne kehitystyössä. Toivon, että
vastaatte kyselyyn oman kokemuksenne mukaan.

Vastaamiseen menee aikaa noin 15 minuuttia. Kyselylomake koostuu monivalintakysymyksistä.

Vastaathan oheiseen kyselyyn alla olevan linkin kautta 25.2.2011 mennessä.

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/4515/lomake.html

(mikäli linkki ei näy sinulle aktiivisena, kopioi se selaimesi osoiteriville)

Kiitos aktiivisuudestanne osallistua -- jokainen vastaus on tärkeä!

Lisätietoja kyselystä antaa tarvittaessa minä, Elina Kurronen (elina.kurronen@uta.fi) tai työni ohjaaja,
Tampereen yliopiston hallintotieteen professori Risto Harisalo (risto.harisalo@uta.fi)

Yhteistyöstä ja arvokkaista vastauksistanne kiittäen

Elina Kurronen

Hallintotieteen yo
Tampereen yliopisto
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Liite 2. Kyselylomake
Tutkimus organisaatiokulttuurin myönteisyyteen vaikuttavista tekijöistä

I TAUSTAKYSYMYKSET
1. Sukupuolesi on

nainen

mies

2. Olet syntynyt vuonna (esim. 1955)

3. Millä Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden toimialueella työskentelet tällä hetkellä?

Aikuissosiaalityö

Vammaispalvelut

Henkisen hyvinvoinnin palvelut

Maahanmuuttajapalvelut

4. Palvelussuhteesi muoto (valitse sopivin)

vakituinen / toistaiseksi voimassa oleva

määräaikainen

5. Kuinka monta vuotta olet toiminut nykyisessä tehtävässäsi? (vastaus numeroin, esim. 3,5)

6. Toimitko esimiesasemassa?

kyllä

en

7. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen, kyllä, vastuullasi olevan henkilöstön lukumäärä on

8. Olet osallistunut kehittämään organisaatiokulttuuria organisaatiossanne:

et lainkaan melko vähän vaikea sanoa melko paljon erittäin paljon
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9. Olet ollut kiinnostunut kehittämään organisaatiokulttuuria organisaatiossanne:

et lainkaan melko vähän vaikea sanoa melko paljon erittäin paljon

10. Kuinka montaa ammattialaasi koskevaa lehteä seuraat säännöllisesti kuukaudessa?

11. Kuinka monessa työhösi liittyvässä seminaarissa olet ollut viimeisen kahden vuoden aikana?

12. Kuinka monessa organisaation toiminnan kehittämistä koskevassa kokouksessa olet ollut viimeisen kahden vuoden

aikana?

II TYÖN ORGANISOINTI JA MYÖNTEINEN ORGANISAATIOKULTTUURI

Seuraavissa kysymyksissä sinun tulee arvioida kriteerejä kahdesta näkökulmasta: A. Kuinka tärkeinä pidät niitä
organisaatiokulttuurin myönteisyyden kannalta ja B. Kuinka ne toteutuvat työssäsi.

13. Arvioi, kuinka tärkeinä pidät alla mainittuja työn organisoinnin kriteerejä ja, kuinka ne toteutuvat työssäsi.

A. Kriteerin tärkeys:

1= ei lainkaan tärkeä
2= ei erityisen tärkeä
3= vaikea sanoa
4= melko tärkeä
5= erittäin tärkeä

B. Kriteerin toteutuminen
työssäsi:

1=erittäin huonosti
2= melko huonosti
3= vaikea sanoa
4= melko hyvin
5= erittäin hyvin

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. Eri työyksiköiden välinen kiinteä yhteistyö

2. Työyksikön selkeät tavoitteet

3. Työkokonaisuuksien järkevyys

4. Työnjaon tehokkuus

5. Vaikutusmahdollisuus työn organisointiin

6. Työn standardointi

7. Uusien toimintatapojen jatkuva kehittely

8. Työnjaosta johtuvan eriarvoisen aseman
hyväksyminen
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9. Hyvistä suorituksista palkitaan

10. Palkitsemisjärjestelmän selkeys

11. Työ tarjoaa tarpeeksi vastuuta

12. Mahdollisuus oppia työssä uutta

III TYÖYHTEISÖN ARVOT JA MYÖNTEINEN ORGANISAATIOKULTTUURI

14. Arvioi, kuinka tärkeinä pidät alla mainittuja työyhteisön arvojen kriteerejä ja, kuinka ne toteutuvat työssäsi.

A. Kriteerin tärkeys:

1= ei lainkaan tärkeä
2= ei erityisen tärkeä
3= vaikea sanoa
4= melko tärkeä
5= erittäin tärkeä

B. Kriteerin toteutuminen
työssäsi:

1=erittäin huonosti
2= melko huonosti
3= vaikea sanoa
4= melko hyvin
5= erittäin hyvin

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. Työyhteisön arvojen tietäminen

2. Työyhteisön arvojen selkeys

3. Työyhteisön arvoihin sitoutuminen

4. Saa olla osallisena työyhteisön arvojen
valmistelussa

5. Työyhteisön arvot ovat yhdessä päätetty

6. Työyhteisön arvot vastaavat yksilön omaa
arvomaailmaa

7. Työyhteisön arvot korostavat hyvää
työilmapiiriä

8. Työyhteisön arvoista keskustellaan työpaikalla
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IV VUOROVAIKUTUS JA MYÖNTEINEN ORGANISAATIOKULTTUURI

15. Arvioi, kuinka tärkeinä pidät alla mainittuja vuorovaikutuksen kriteerejä ja, kuinka ne toteutuvat työssäsi.

A. Kriteerin tärkeys:

1= ei lainkaan tärkeä
2= ei erityisen tärkeä
3= vaikea sanoa
4= melko tärkeä
5= erittäin tärkeä

B. Kriteerin toteutuminen
työssäsi:

1=erittäin huonosti
2= melko huonosti
3= vaikea sanoa
4= melko hyvin
5= erittäin hyvin

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. Kommunikoinnin sujuvuus organisaation eri
yksiköiden välillä

2. Työyksikön sisäisen yhteistyön sujuvuus

3. Erilaisia mielipiteitä saa esittää

4. Päätöksistä tiedotetaan

5. Avusta kiittäminen

6. Työkavereita tervehditään

7. Henkilöstön ja johdon tavoitteiden yhteisyys

8. Tuntee tulevansa arvostetuksi työssään

9. Työkavereihin voi luottaa

V SÄÄNNÖT JA MYÖNTEINEN ORGANISAATIOKULTTUURI

16. Arvioi, kuinka tärkeinä pidät alla mainittuja sääntöjen kriteerejä ja, kuinka ne toteutuvat työssäsi.

A. Kriteerin tärkeys:

1= ei lainkaan tärkeä
2= ei erityisen tärkeä
3= vaikea sanoa
4= melko tärkeä
5= erittäin tärkeä

B. Kriteerin toteutuminen
työssäsi:

1=erittäin huonosti
2= melko huonosti
3= vaikea sanoa
4= melko hyvin
5= erittäin hyvin
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. Säännöt tehostavat ongelmien ratkaisua

2. Sääntöjen noudattaminen

3. Sääntöjen noudattamisen valvominen

4. Työyhteisössä on toimintaa ja käyttäytymistä
ohjaavia kirjoittamattomia sääntöjä

5. Työyhteisön toimintaa ja käyttäytymistä ohjaavat
säännöt eli ns. pelisäännöt ovat kirjallisia

6. Työyhteisön pelisäännöt ovat yhteisesti sovittuja

VI PÄÄTÖKSENTEKO JA MYÖNTEINEN ORGANISAATIOKULTTUURI

17. Arvioi, kuinka tärkeinä pidät alla mainittuja päätöksenteon kriteerejä ja, kuinka ne toteutuvat työssäsi.

A. Kriteerin tärkeys:

1= ei lainkaan tärkeä
2= ei erityisen tärkeä
3= vaikea sanoa
4= melko tärkeä
5= erittäin tärkeä

B. Kriteerin toteutuminen
työssäsi:

1=erittäin huonosti
2= melko huonosti
3= vaikea sanoa
4= melko hyvin
5= erittäin hyvin

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. Päätöksenteko on hajautettua

2. Saa tarpeeksi tietoa päätöstä varten

3. Päätökset perustellaan

4. Mahdollisuus kommentoida työhön liittyviä
asioita suunnitteluvaiheessa

5. Vaikutusvalta omaa työtään koskeviin päätöksiin

6. Mahdollisuus osallistua päätösten
täytäntöönpanoon
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VII TOIMINTATAVAT JA MYÖNTEINEN ORGANISAATIOKULTTUURI

18. Arvioi, kuinka tärkeinä pidät alla mainittuja toimintatapojen kriteerejä ja, kuinka ne toteutuvat työssäsi.

A. Kriteerin tärkeys:

1= ei lainkaan tärkeä
2= ei erityisen tärkeä
3= vaikea sanoa
4= melko tärkeä
5= erittäin tärkeä

B. Kriteerin toteutuminen
työssäsi:

1=erittäin huonosti
2= melko huonosti
3= vaikea sanoa
4= melko hyvin
5= erittäin hyvin

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. Virheet käsitellään myönteisessä hengessä

2. Konfliktien avoin käsittely

3. Johto kysyy avoimesti henkilöstön ajatuksia

4. Kehittely-asteella olevien ideoiden esittämiselle on
paikka ja tilaisuus

5. Työhön liittyvistä ideoista voi mennä kertomaan
esimiehelle
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Liite 3. Suorat jakaumat
Taulukko 19

Työn organisointi ja myönteinen organisaatiokulttuuri

Kriteerin tärkeys Ei
lainkaan
tärkeä

Ei
erityisen

tärkeä

Vaikea
sanoa

Melko
tärkeä

Erittäin
tärkeä

Vastaus
puuttuu

Abs       % Abs     % Abs     % Abs    % Abs     % Abs  %
Eri työyksiköiden välinen kiinteä yhteistyö 2        3,6 26    47,3 27    49,1

Työyksikön selkeät tavoitteet 12    21,8 43    78,2

Työkokonaisuuksien järkevyys 17    30,9 36    65,5 2     3,6

Työnjaon tehokkuus 1        1,8 19    34,5 33    60,0 2     3,6

Vaikutusmahdollisuus työn organisointiin 4        7,3 18    32,7 33    60,0

Työn standardointi 4         7,3 20    36,4 22    40,0 8     14,5 1     1,8

Uusien toimintatapojen jatkuva kehittely 4         7,3 5        9,1 28    50,9 18    32,7

Työnjaosta johtuvan eriarvoisen aseman
hyväksyminen

2         3,6 17    30,9 23    41,8 11    20,0 2     3,6

Hyvistä suorituksista palkitaan 1          1,8 5        9,1 21    38,2 28    50,9

Palkitsemisjärjestelmän selkeys 1          1,8 11    20,0 21    38,2 22    40,0

Työ tarjoaa tarpeeksi vastuuta 1         1,8 2        3,6 28    50,9 24    43,6

Mahdollisuus oppia työssä uutta 16    29,1 37    67,3 2     3,6

Kriteerin toteutuminen työssä Erittäin
huonosti

Melko
huonosti

Vaikea
sanoa

Melko
hyvin

Erittäin
hyvin

Vastaus
puuttuu

Abs       % Abs     % Abs     % Abs     % Abs     % Abs %
Eri työyksiköiden välinen kiinteä yhteistyö 3          5,5 16     29,1 16    29,1 19    34,5 1       1,8

Työyksikön selkeät tavoitteet 3          5,5 10     18,2 15    27,3 20    36,4 7      12,7

Työkokonaisuuksien järkevyys 3          5,5 10     18,2 15    27,3 22    40,0 5        9,1

Työnjaon tehokkuus 2          3,6 14     25,5 11    20,0 22    40,0 5        9,1 1     1,8

Vaikutusmahdollisuus työn organisointiin 4          7,3 11     20,0 13    23,6 18    32,7 9      16,4

Työn standardointi 3          5,5 9       16,4 27    49,1 13    23,6 1        1,8 2     3,6

Uusien toimintatapojen jatkuva kehittely 1          1,8 13     23,6 20    36,4 13    23,6 7      12,7 1     1,8

Työnjaosta johtuvan eriarvoisen aseman
hyväksyminen

1          1,8 7       12,7 31    56,4 10    18,2 3        5,5 3     5,5

Hyvistä suorituksista palkitaan 9        16,4 19     34,5 15    27,3 8      14,5 4        7,3

Palkitsemisjärjestelmän selkeys 9        16,4 16     29,1 24    43,6 3       5,5 3        5,5

Työ tarjoaa tarpeeksi vastuuta 1          1,8 5         9,1 9      16,4 23    41,8 17    30,9

Mahdollisuus oppia työssä uutta 2          3,6 4         7,3 9      16,4 22    40,0 18    32,7
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Työyhteisön arvot ja myönteinen organisaatiokulttuuri

Kriteerin tärkeys Ei lainkaan
tärkeä

Ei
erityisen

tärkeä

Vaikea
sanoa

Melko
tärkeä

Erittäin
tärkeä

Vastaus
puuttuu

Abs        % Abs     % Abs     % Abs    % Abs     % Abs   %
Työyhteisön arvojen tietäminen 1        1,8 20    36,4 34    61,8

Työyhteisön arvojen selkeys 2        3,6 20    36,4 32    58,2 1     1,8

Työyhteisön arvoihin sitoutuminen 2        3,6 18    32,7 35    63,6

Saa olla osallisena työyhteisön arvojen
valmistelussa

8      14,5 19    34,5 28    50,9

Työyhteisön arvot ovat yhdessä päätetty 1         1,8 3        5,5 18    32,7 31    56,4 2     3,6

Työyhteisön arvot vastaavat yksilön
omaa arvomaailmaa

2         3,6 7      12,7 25    45,5 21    38,2

Työyhteisön arvot korostavat hyvää
työilmapiiriä

4        7,3 15    27,3 35    63,6 1     1,8

Työyhteisön arvoista keskustellaan
työpaikalla

3        5,5 23    41,8 29    52,7

Kriteerin toteutuminen työssä Erittäin
huonosti

Melko
huonosti

Vaikea
sanoa

Melko
hyvin

Erittäin
hyvin

Vastaus
puuttuu

Abs       % Abs     % Abs     % Abs     % Abs     % Abs   %
Työyhteisön arvojen tietäminen 2           3,6 9       16,4 11    20,0 23    41,8 10    18,2

Työyhteisön arvojen selkeys 2          3,6 11     20,0 15    27,3 18    32,7 8      14,5 1     1,8

Työyhteisön arvoihin sitoutuminen 3           5,5 7       12,7 15    27,3 22    40,0 8      14,5

Saa olla osallisena työyhteisön arvojen
valmistelussa

3           5,5 12     21,8 14    25,5 19    34,5 7      12,7

Työyhteisön arvot ovat yhdessä päätetty 3           5,5 14     25,5 14    25,5 16    29,1 6      10,9 2     3,6

Työyhteisön arvot vastaavat yksilön
omaa arvomaailmaa

2           3,6 5         9,1 19    34,5 22    40,0 7      12,7

Työyhteisön arvot korostavat hyvää
työilmapiiriä

4           7,3 8       14,5 16    29,1 22    40,0 4        7,3 1     1,8

Työyhteisön arvoista keskustellaan
työpaikalla

7         12,7 9       16,4 11    20,0 24    43,6 3        5,5 1     1,8



94

Vuorovaikutus ja myönteinen organisaatiokulttuuri

Kriteerin tärkeys Ei lainkaan
tärkeä

Ei
erityisen

tärkeä

Vaikea
sanoa

Melko
tärkeä

Erittäin
tärkeä

Vastaus
puuttuu

Abs       % Abs     % Abs     % Abs    % Abs     % Abs   %
Kommunikoinnin sujuvuus organisaation
eri yksiköiden välillä

20    36,4 35    63,6

Työyksikön sisäisen yhteistyön sujuvuus 9      16,4 46    83,6

Erilaisia mielipiteitä saa esittää 10    18,2 45    81,8

Päätöksistä tiedotetaan 11    20,0 44    80,0

Avusta kiittäminen 1         1,8 1        1,8 16    29,1 37    67,3

Työkavereita tervehditään 10    18,2 44    80,0 1     1,8

Henkilöstön ja johdon tavoitteiden
yhteisyys

11    20,0 44    80,0

Tuntee tulevansa arvostetuksi työssään 9      16,4 46    83,6

Työkavereihin voi luottaa 6      10,9 48    87,3 1     1,8

Kriteerin toteutuminen työssä Erittäin
huonosti

Melko
huonosti

Vaikea
sanoa

Melko
hyvin

Erittäin
hyvin

Vastaus
puuttuu

Abs       % Abs     % Abs     % Abs     % Abs     % Abs  %
Kommunikoinnin sujuvuus organisaation
eri yksiköiden välillä

3           5,5 14     25,5 14    25,5 21    38,2 3        5,5

Työyksikön sisäisen yhteistyön sujuvuus 1           1,8 9      16,4 8      14,5 26    47,3 10    18,2 1     1,8

Erilaisia mielipiteitä saa esittää 2           3,6 7       12,7 6      10,9 22    40,0 16    29,1 2     3,6

Päätöksistä tiedotetaan 2           3,6 11     20,0 9      16,4 22    40,0 10    18,2 1     1,8

Avusta kiittäminen 2           3,6 8       14,5 8      14,5 22    40,0 14    25,5 1     1,8

Työkavereita tervehditään 2           3,6 3         5,5 2        3,6 13    23,6 32    58,2 3     5,5

Henkilöstön ja johdon tavoitteiden
yhteisyys

3           5,5 5         9,1 20    36,4 22    40,0 4        7,3 1     1,8

Tuntee tulevansa arvostetuksi työssään 2           3,6 8       14,5 8      14,5 24    43,6 12    21,8 1     1,8

Työkavereihin voi luottaa 4         7,3 3        5,5 27    49,1 20    36,4 1     1,8
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Säännöt ja myönteinen organisaatiokulttuuri

Kriteerin tärkeys Ei lainkaan
tärkeä

Ei
erityisen

tärkeä

Vaikea
sanoa

Melko
tärkeä

Erittäin
tärkeä

Vastaus
puuttuu

Abs       % Abs     % Abs     % Abs    % Abs     % Abs   %
Säännöt tehostavat ongelmien ratkaisua 2         3,6 6      10,9 30    54,5 17    30,9

Sääntöjen noudattaminen 2        3,6 19    34,5 34    61,8

Sääntöjen noudattamisen valvominen 1           1,8 5         9,1 8      14,5 26    47,3 15    27,3

Työyhteisössä on toimintaa ja
käyttäytymistä ohjaavia kirjoittamattomia
sääntöjä

3           5,5 6       10,9 19    34,5 19    34,5 8      14,5

Työyhteisön toimintaa ja käyttäytymistä
ohjaavat säännöt eli ns. pelisäännöt ovat
kirjallisia

1           1,8 2         3,6 9      16,4 27    49,1 16    29,1

Työyhteisön pelisäännöt ovat yhteisesti
sovittuja

2        3,6 19    34,5 33    60,0 1     1,8

Kriteerin toteutuminen työssä Erittäin
huonosti

Melko
huonosti

Vaikea
sanoa

Melko
hyvin

Erittäin
hyvin

Vastaus
puuttuu

Abs       % Abs     % Abs     % Abs     % Abs     % Abs  %
Säännöt tehostavat ongelmien ratkaisua 3           5,5 6       10,9 15    27,3 24    43,6 6      10,9 1     1,8

Sääntöjen noudattaminen 3         5,5 15    27,3 28    50,9 9      16,4

Sääntöjen noudattamisen valvominen 1           1,8 7       12,7 22    40,0 20    36,4 4       7,3 1     1,8

Työyhteisössä on toimintaa ja
käyttäytymistä ohjaavia kirjoittamattomia
sääntöjä

2           3,6 4         7,3 28    50,9 18    32,7 3        5,5

Työyhteisön toimintaa ja käyttäytymistä
ohjaavat säännöt eli ns. pelisäännöt ovat
kirjallisia

4           7,3 10     18,2 18    32,7 17    30,9 6      10,9

Työyhteisön pelisäännöt ovat yhteisesti
sovittuja

4           7,3 12     21,8 13    23,6 15    27,3 11    20,0
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Päätöksenteko ja myönteinen organisaatiokulttuuri

Kriteerin tärkeys Ei lainkaan
tärkeä

Ei
erityisen

tärkeä

Vaikea
sanoa

Melko
tärkeä

Erittäin
tärkeä

Vastaus
puuttuu

Abs       % Abs     % Abs     % Abs    % Abs     % Abs  %
Päätöksenteko on hajautettua 3        5,5 26    47,3 19    34,5 6      10,9 1    1,8

Saa tarpeeksi tietoa päätöstä varten 4        7,3 23    41,8 28    50,9

Päätökset perustellaan 4        7,3 13    23,6 37    67,3 1     1,8

Mahdollisuus kommentoida työhön
liittyviä asioita suunnitteluvaiheessa

23    41,8 32    58,2

Vaikutusvalta omaa työtään koskeviin
päätöksiin

2        3,6 14    25,5 39    70,9

Mahdollisuus osallistua päätösten
täytäntöönpanoon

6      10,9 26    47,3 22    40,0 1     1,8

Kriteerin toteutuminen työssä Erittäin
huonosti

Melko
huonosti

Vaikea
sanoa

Melko
hyvin

Erittäin
hyvin

Vastaus
puuttuu

Abs       % Abs     % Abs     % Abs     % Abs     % Abs  %
Päätöksenteko on hajautettua 3           5,5 7       12,7 26    47,3 14    25,5 3       5,5 2     3,6

Saa tarpeeksi tietoa päätöstä varten 3           5,5 5         9,1 18    32,7 22    40,0 7      12,7

Päätökset perustellaan 2           3,6 6       10,9 15    27,3 21    38,2 10    18,2 1     1,8

Mahdollisuus kommentoida työhön
liittyviä asioita suunnitteluvaiheessa

5           9,1 6       10,9 19    34,5 17    30,9 6      10,9 2     3,6

Vaikutusvalta omaa työtään koskeviin
päätöksiin

4           7,3 6       10,9 12    21,8 22    40,0 10    18,2 1     1,8

Mahdollisuus osallistua päätösten
täytäntöönpanoon

3           5,5 6       10,9 15    27,3 26    47,3 3        5,5 2     3,6
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Toimintatavat ja myönteinen organisaatiokulttuuri

Kriteerin tärkeys Ei lainkaan
tärkeä

Ei
erityisen

tärkeä

Vaikea
sanoa

Melko
tärkeä

Erittäin
tärkeä

Vastaus
puuttuu

Abs        % Abs     % Abs     % Abs    % Abs     % Abs   %
Virheet käsitellään myönteisessä
hengessä

1        1,8 16    29,1 38    69,1

Konfliktien avoin käsittely 5        9,1 21    38,2 29    52,7

Johto kysyy avoimesti henkilöstön
ajatuksia

3        5,5 14    25,5 38    69,1

Kehittelyasteella olevien ideoiden
esittämiselle on paikka ja tilaisuus

3        5,5 23    41,8 29    52,7

Työhön liittyvistä ideoista voi mennä
kertomaan esimiehelle

1        1,8 16    29,1 38    69,1

Kriteerin toteutuminen työssä Erittäin
huonosti

Melko
huonosti

Vaikea
sanoa

Melko
hyvin

Erittäin
hyvin

Vastaus
puuttuu

Abs        % Abs     % Abs     % Abs     % Abs     % Abs   %
Virheet käsitellään myönteisessä
hengessä

3           5,5 7       12,7 12    21,8 25    45,5 7      12,7 1     1,8

Konfliktien avoin käsittely 3           5,5 8       14,5 19    34,5 19    34,5 4        7,3 2     3,6

Johto kysyy avoimesti henkilöstön
ajatuksia

5           9,1 10     18,2 14    25,5 20    36,4 5        9,1 1     1,8

Kehittelyasteella olevien ideoiden
esittämiselle on paikka ja tilaisuus

4           7,3 13     23,6 17    30,9 15    27,3 5        9,1 1     1,8

Työhön liittyvistä ideoista voi mennä
kertomaan esimiehelle

3           5,5 4         7,3 5        9,1 24    43,6 18    32,7 1     1,8
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Liite 4. Keskiarvotestien tulokset

Liite 4 A:
Taulukko 20 Aseman mukainen varianssianalyysi arvojen kriteerien toteutumisesta

ANOVA

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Between

Groups

2,863 1 2,863 2,496 ,120

Within Groups 60,774 53 1,147

1. Työyhteisön arvojen

tietäminen

Total 63,636 54

Between

Groups

5,032 1 5,032 4,568 ,037

Within Groups 57,283 52 1,102

2. Työyhteisön arvojen selkeys

Total 62,315 53

Between

Groups

7,610 1 7,610 7,465 ,009

Within Groups 54,027 53 1,019

3. Työyhteisön arvoihin

sitoutuminen

Total 61,636 54

Between

Groups

4,242 1 4,242 3,588 ,064

Within Groups 62,667 53 1,182

4. Saa olla osallisena

työyhteisön arvojen

valmistelussa

Total 66,909 54

Between

Groups

2,560 1 2,560 2,098 ,154

Within Groups 62,233 51 1,220

5. Työyhteisön arvot ovat

yhdessä päätetty

Total 64,792 52

Between

Groups

1,076 1 1,076 1,172 ,284

Within Groups 48,670 53 ,918

6. Työyhteisön arvot vastaavat

yksilön omaa arvomaailmaa

Total 49,745 54

Between

Groups

6,279 1 6,279 6,268 ,015

Within Groups 52,091 52 1,002

7. Työyhteisön arvot

korostavat hyvää työilmapiiriä

Total 58,370 53

Between

Groups

6,093 1 6,093 4,800 ,033

Within Groups 66,000 52 1,269

8. Työyhteisön arvoista

keskustellaan työpaikalla

Total 72,093 53
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Liite 4 B:
Taulukko 21 Aseman mukainen varianssianalyysi myönteisen vuorovaikutuksen kriteerien
toteutumisesta

ANOVA

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between

Groups

2,764 1 2,764 2,647 ,110

Within Groups 55,345 53 1,044

1. Kommunikoinnin sujuvuus

organisaation eri yksiköiden

välillä

Total 58,109 54

Between

Groups

3,269 1 3,269 3,205 ,079

Within Groups 53,046 52 1,020

2. Työyksikön sisäisen

yhteistyön sujuvuus

Total 56,315 53

Between

Groups

3,324 1 3,324 2,693 ,107

Within Groups 64,176 52 1,234

4. Päätöksistä tiedotetaan

Total 67,500 53

Between

Groups

3,379 1 3,379 3,910 ,053

Within Groups 44,936 52 ,864

7. Henkilöstön ja johdon

tavoitteiden yhteisyys

Total 48,315 53

Between

Groups

,894 1 ,894 ,736 ,395

Within Groups 63,106 52 1,214

8. Tuntee tulevansa

arvostetuksi työssään

Total 64,000 53
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Liite 4 C:
Taulukko 22 Aseman mukainen varianssianalyysi sääntöjen kriteerien toteutumisesta

ANOVA

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Between

Groups

,586 1 ,586 ,556 ,459

Within Groups 54,748 52 1,053

1. Säännöt tehostavat

ongelmien ratkaisua

Total 55,333 53

Between

Groups

2,037 1 2,037 3,444 ,069

Within Groups 31,345 53 ,591

2. Sääntöjen noudattaminen

Total 33,382 54

Between

Groups

2,053 1 2,053 2,791 ,101

Within Groups 38,261 52 ,736

3. Sääntöjen noudattamisen

valvominen

Total 40,315 53

Between

Groups

,000 1 ,000 ,000 ,986

Within Groups 37,345 53 ,705

4. Työyhteisössä on toimintaa

ja käyttäytymistä ohjaavia

kirjoittamattomia sääntöjä

Total 37,345 54

Between

Groups

5,133 1 5,133 4,560 ,037

Within Groups 59,667 53 1,126

5. Työyhteisön toimintaa ja

käyttäytymistä ohjaavat

säännöt eli ns. pelisäännöt ovat

kirjallisia Total 64,800 54

Between

Groups

10,052 1 10,052 7,431 ,009

Within Groups 71,693 53 1,353

6. Työyhteisön pelisäännöt

ovat yhteisesti sovittuja

Total 81,745 54
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Liite 4 D:
Taulukko 23 Aseman mukainen varianssianalyysi organisaatiokulttuurin myönteisyyttä edistävien
toimintatapojen toteutumisesta

ANOVA

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between

Groups

5,202 1 5,202 4,983 ,030

Within Groups 54,280 52 1,044

1. Virheet käsitellään

myönteisessä hengessä

Total 59,481 53

Between

Groups

4,594 1 4,594 4,962 ,030

Within Groups 47,217 51 ,926

2. Konfliktien avoin käsittely

Total 51,811 52

Between

Groups

2,251 1 2,251 1,777 ,188

Within Groups 65,897 52 1,267

3. Johto kysyy avoimesti

henkilöstön ajatuksia

Total 68,148 53

Between

Groups

1,989 1 1,989 1,676 ,201

Within Groups 61,714 52 1,187

4. Kehittely-asteella olevien

ideoiden esittämiselle on

paikka ja tilaisuus

Total 63,704 53

Between

Groups

1,041 1 1,041 ,837 ,364

Within Groups 64,663 52 1,244

5. Työhön liittyvistä ideoista

voi mennä kertomaan

esimiehelle

Total 65,704 53


