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TIIVISTELMÄ 

 
 
Emansipatorinen kasvu sekä voimaantuminen ovat olleet jo pitkään monen 

organisaatiouudistuksen eetoksena. Erilaiset organisaatiokulttuurit näyttävät 

kuitenkin muodostavan hyvin erilaisen perustan organisaatioiden kasvu- 

prosessille. Tämä johtaa kysymykseen miten ja minkälaisen prosessin myötä 

erilaiset organisaatiot tekevät omaa toimintaansa koskevan ontologisen 

valinnan eli miten ne jäsentävät oman toimintansa, toimintatavoitteensa ja – 

tapansa ja miten nämä valinnat sitten muodostavat erilaisia oppimisvaatimuksia 

muutostilanteissa. 

 

Aluksi tutkimuksessa on pyritty luomaan systeeminen polkumalli, jonka mukaan 

erilaiset organisaatiokulttuurit jäsentyvät orientaatiokartalle. Polkumallin avulla 

on muodostettu edelleen organisaatiokulttuureja koskeva typologia, jonka 

pohjana ovat erilaiset ontologiset ja epistemologiset taustaoletukset. Tämän 

jälkeen tarkasteltavat organisaatiokulttuurit on jäsennetty ns. Mintzbergiläisen 

organisaatioajattelun mukaan neljään eri kenttään neljäksi eri 

organisaatiokulttuurityypeiksi.  

 

Toisessa osassa on analysoitu organisaatiokulttuurien muutokseen liittyviä 

taustatekijöitä. Tarkastelun rungon muodostaa transformatiivisen muutokseen 

ja oppimiseen liittyvä taustateoria, jossa on pyritty hahmottamaan niitä 

oppimiseen liittyviä perustekijöitä, jotka johtavat sekä transformatiiviseen 

muutokseen että myös voimaantumisen eri muotoihin.  

 

Kolmannessa osassa on tarkasteltu erilaisia organisaatiokulttuurien 

johtamismalleja ja miten ne systeemisen lähestymistavan mahdollistavat 
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voimaannuttamisprosessin implementoinnin käytännössä. Organisaation 

systeeminen arvo-ohjaus on sen jälkeen jäsennetty kolmitasoiseksi oppimiseksi 

ja oppimisen tasoja on arvioitu liiketalousteorioiden strategisen ohjauksen ja 

johtamisen näkökulmasta.  

 

Neljännessä osassa on pohdittu ja analysoitu miten eri oppimisen alueet tulevat 

edustetuiksi erilaisissa organisaatioiden muutoksia koskevissa interventioissa. 

Tämän osan keskeisenä teemana on ollut pohtia ja analysoida miksi useat, 

etenkin oppivaa organisaatioon pyrkivät muutosinterventiot usein 

epäonnistuvat.  

 

Tutkimuksen avaintulokseksi muodostuu se, että organisaatioiden kehittymistä 

voidaan kuvata systeemisesti oppimisteorioiden avulla ottamalla huomioon 

niiden taustalla olevat ontologiset ja epistemologiset taustaoletukset. Tämän 

perusteella eri organisaatiokulttuurit voidaan myös edelleen jäsentää 

tarkoituksenmukaisella tavalla paradigmaattisesti modernin ja postmodernin 

ajan murrokseen, jolloin niihin kohdistuvien kehityshankkeiden suunnittelua ja 

tavoitteellisuutta on mahdollisuus arvioida aivan uudella tavalla. 

 

Toisena avaintuloksena voidaan esittää, että luodulla systeemisellä mallilla 

voidaan luontevasti kuvata sekä selittää liiketalousteorioihin perustuvien 

erilaisten strategisen suunnittelun välineiden toimivuutta ja sopivuutta erilaisissa 

interventiotilanteissa. Tämä antaa siis mahdollisuuden tulkita sekä jäsentää 

liiketalouden eri johtamisen perusteorioita kasvatustieteellisen teorian-

muodostuksen kautta.  

 

 

 

Avainsanat: leadership, empowerment, kriittinen reflektio ja dialogi 
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1 JOHDANTO 
 
 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 
 
Perustin nuorena automaatioinsinöörinä veljeni kanssa kaksi insinööritoimistoa 

1980-luvun puolessavälissä ja yritykset kehittyivät muutamassa vuodessa noin 

20–30 hengen asiantuntijaorganisaatioiksi. Näin jälkeenpäin tarkasteltuna 

näiden yritysten toimintatavat ja organisoituminen vastaa melko hyvin tämän 

tutkielman tiimiorganisaation typologista mallia. Yritykset myytiin 1990-luvun 

taitteessa turkulaiselle, pankkien laajasti omistamalle kehitysyhtiölle ja samalla 

yrityksen avainhenkilöt törmäsivät hyvin erilaiseen organisaatiokulttuuriin.  

 

1990-luvulla toimin usean vuoden ajan erään yrittäjäyhdistyksen 

puheenjohtajana ja silloin esiin nousi yhä useammin kysymys miksi pienet 

mikroyritykset eivät kykene luontevasti kasvamaan ja laajentamaan 

toimintaansa. Yhteiskunnallisena eetoksena tässä oli poliittisten päättäjien 

ilmeinen pyrkimys ja tavoite luoda lisää uusia avoimen sektorin työpaikkoja ja 

näin ollen useat selvitykset kohdistuivatkin tuolloin ns. ”kovien arvojen” eli 

lähinnä ekonomisten ja lainsäädännöllisten seikkojen vaikutuksien 

selvittämiseen. Vaikka näillä oli kiistatta vaikutuksensa, niin näytti siltä, että yhä 

useammin uusien työntekijöiden palkkaamisen yhteydessä eteen nousivat ns. 

mentaaliset seikat eli yrittäjän näkökulmasta kysymys oli johtamisesta ja 

johtamistaidoista. 1990-luvun lopussa suoritin Helsingin teknillisen korkeakoulun 

tuotantotalouden osastolla MBA -tutkintoon johtavia opintoja. Niissä johtamisen 

taustateoriat painottivat selkeästi leadership – osaamista. Suorittaessani 

samaan aikaan opettajan pedagogisia opintoja Oulussa aloin systemaattisesti 

yhdistellä eri oppimisen perusteorioita leadership – johtamisen alueille. MBA – 

opinnäytetyön aiheena syntyi Competence Spiral – niminen teoreettinen 

mallinnus ja jäsennys, jossa pienyrityksen kasvudynamiikkaa on tarkasteltu 

systeemiseltä kannalta. Mallinnuksen avulla oli tarkoitus selvittää kasvun 

dynamiikkaa ja miten yritysten liiketoimintaorientaatiot muodostuvat suhteessa 
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vallitseviin ontologisiin taustaoletuksiin. Tutkimuksen avaintulos oli se, että 

pienyritysten johtaminen ja kehittäminen voidaan määritellä kahden 

ontologisesti poikkeavan kasvukaaren avulla, jossa toisessa emansipatorinen 

kasvu mahdollistuu ja toisessa yritys rakentaa mahdollisuutensa 

opportunistisesti.  

  

2000-luvun taitteessa aloitin päätoimisena tuntiopettajana Pohjois-Pohjanmaalla 

sijaitsevan koulutuskuntayhtymän palveluksessa, jonka johtamisjärjestelmä oli 

nykypäivän tapaan rakennettu ns. kaksoisjohtajuuden varaan. Toisaalta 

johtaminen rakentui autoritaariseen ja normiohjattuun asemavaltaan ja 

toisaalta pedagogiseen johtajuuteen, joka tukeutui voimakkaasti 

yksilökeskeiseen ja humanistiseen arvopohjaan. Toimin itse noin viiden vuoden 

ajan koulutuskuntayhtymään kuuluvan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen 

yhteisten aineiden opettajana ja itsenäisenä yksikkönä se kykeni pedagogisesti 

kehittämään omaa toimintaansa tiimiorganisaatiotypologian suuntaan. 

Voimakas kuntayhtymätason normatiivinen ja byrokraattinen ohjaus näkyi 

mielestäni kuitenkin suurina osastojen välisinä ristiriitoina sekä työntekijöiden 

työperäisenä stressinä ja uupumuksena, jota normatiivinen tulosohjaus 

yhdistettynä heikkoon arvo-ohjaukseen koko ajan pahensi.  

 

Viimeisen vuoden aikana olen Vammalassa toimiessani opettajana lisäksi 

havainnut ja varmistunut siitä, että äärimmilleen viety autoritaarinen 

johtaminen tulosohjauksineen vievät organisaation kohti täydellistä 

laitosorganisaatiotypologiaa, joka tämän päivän maailmassa tarkoittaa sitä, että 

sen myötä koululaitos itsessään estää tehokkaasti transformatiivisen oppimisen 

sekä yrittäjämäisen toimintatavan. Tämä saa toisaalta kysymään mikä on 

koululaitoksen rooli ja merkitys tämän päivän globalisoituvassa yhteiskunnassa 

ja onko laitosorganisaationa toimivat koulut ja tässä tapauksessa toisen asteen 

ammatillinen koulutus itsessään oppimisen ja muutoksen suurin este. 

Paradoksaalisesti tehokas ja autoritaarisesti johdettu laitosorganisaatio nauttii 

laajaa yhteiskunnan tukea ja selviytyy moitteettomasti sille annetuista 

taloudellisista vaatimuksista, mutta samalla oppimisen ja opetustyön kannalta 
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näyttää siltä, että menetetään se tärkein: emansipatoriseen kasvuun johtavan 

ihmismielen kehittyminen, jossa oppimaanoppimistaidot ja yrittäjämäinen 

toiminta ovat keskeisimpiä elementtejä. 

 

 

1.2 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tämän tutkimustyön tavoitteena oli selvittää organisaatiokulttuurien 

muodostukseen liittyviä taustateorioita sekä organisaatioiden muodostumis- ja 

kehittämishankkeita erityisesti silloin kun interventioiden tavoitteena on ollut 

aikaansaada organisaatiossa yhteisölliseen oppimiseen liittyvä emansipatorinen 

kasvu. Lopuksi tavoitteena on ollut luoda näkökulma siihen miksi 

organisaatioiden kehittämishankkeet usein epäonnistuvat.  

 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä on ollut selvittää miten eri 

organisaatiokulttuurit syntyvät ja miten ne jäsentävät oman toimintakulttuurinsa 

vallitsevien ontologisten taustaoletusten suhteen ja miten siihen liittyvää 

systeemistä muutosta voidaan kuvata eri oppimisteorioiden avulla 

 

Varsinaisiksi tutkimuskysymyksiksi voidaan siten asettaa: 

 

a) mitkä eri tiedetraditioista johtuvat tieteenfilosofisesti merkittävät seikat 

ohjaavat mahdollisesti organisaatioiden toiminnan jäsentymistä ja miten 

niiden toiminnallinen orientaatiotila ja ontologia tämän perusteella 

muodostuu 

b) miten organisaatioiden ontologiset valinnat jäsentyvät erilaisiin 

liiketalousteorioista tuttuihin organisaatiokenttiin ja typologioihin 

c) miten transformatiivinen muutos voidaan jäsentää eri oppimisen 

taustateorioiden avulla osaksi organisaation systeemistä muutosta  
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1.3 TYÖN RAKENNE 

 

Organisaatiokulttuurien systeemistä muodostumista ei ole tieteellisessä 

kirjallisuudessa käsitelty kovin paljon ja vielä vähemmän kasvatustieteen 

alueella. Taustalla vallitseva tieteenfilosofinen ajattelu antaa kuitenkin 

mahdollisuuden rakentaa eri tiedetraditioihin perustuvia polkumalleja ja 

erityisesti Habermasin esittämä tiedonintressiteoria antaa mahdollisuuden 

tulkita eri organisaatiokulttuureja siten, että syntynyt typologiamalli jäsentyy 

johdonmukaisesti mm. Mintzbergin esittämän organisaatioteorian mukaan. 

Näistä syntynyt polkumalli on siten lähtökohtana kun jäljempänä tarkastellaan 

eri organisaatiokulttuureihin kohdistuvia muutosinterventioita. 

 

Organisaatioiden transformatiivista muutosta pyritään tutkimuksessa 

tarkastelemaan osana globaalitalouden murrosta niin, että muutoksen 

perusteluissa voidaan osoittaa olosuhteiden paradigmaattisen muutoksen 

olevan keskeinen transformatiivisen muutoksen katalysoija. Transformatiivista 

muutosta on pyritty tarkastelemaan laajasti vallitsevien oppimisteorioiden 

valossa ja lopputuloksena on ollut tarkoitus kiinnittää transformatiivinen 

oppiminen ja muutosprosessia yhteen sosiokonstruktiivisen oppimisen kanssa. 

Edelleen tässä osassa on myös nostettu esiin itse voimaannuttamisprosessin 

elementit ja se miten voimaantumisen kriteerit täyttyvät prosessin aikana. 

Voimaantumiseen ja voimaannuttamiseen liittyvät käsitteet on pyritty avaamaan 

Beairston ja Ruohotien tutkimusten mukaan ja teoriataustaa vastaan. 

 

Saatujen tulosten perusteella tutkimuksen seuraavana tavoitteena oli tämän 

jälkeen selvittää lähinnä oppivan organisaation kehittämiseen liittyvää 

taustateoriaa ja mitkä oppimisen komponentit siinä nousevat esiin organisaation 

kehittämisintervention yhteydessä. Teoreettisen tarkastelun fokukseen nousee 

transformatiivinen kaksi- ja kolmikehäinen oppiminen, joita tutkimuksen 

teoreettisessa osuudessa pyritään analysoimaan ja tarkastelemaan suhteessa 

yksilön voimaantumisprosessiin sekä osana johtamiseen liittyvänä 

voimaannuttamisprosessia.  
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Organisaatiokulttuurien ontologiseen valintaan liittyvän taustateorian sekä 

transformatiiviseen muutokseen liittyvän voimaannuttamisprosessia koskeva 

teoreettisen tarkastelun perusteella on luotu oppivaa tiimiorganisaatiota 

koskeva systeeminen kehittämismalli, joka jäsentyy luontevasti Argyriksen 

luomaan sekä Beairston ja Ruohotien kehittämän yksi-, kaksi- ja kolmikehäisen 

oppimistavan mukaan.  

 

Organisaatioiden suorittamista kehittämishankkeista on määrällisesti raportoitu 

ilmeisesti eniten liiketaloutta koskevan tieteellisen keskustelun yhteydessä. 

Onnistuneet interventiot ja muutoshankkeet, jotka kohdistuvat nimenomaan 

oppivaan tiimiorganisaation kehittämiseen, on raportoitu kuitenkin melko 

niukasti. Useat kehittämismallit ovat jääneet ”vain” mallin asteelle eikä niiden 

taustalla olevaa selittävää teoriaa ole pystytty muodostamaan (ks. Tiusanen 

2005). Harwardin yliopistosta professori John. P. Kotter esittää kuitenkin 

teoksissaan (Kotter 1990; 1996) muutamia tällaisia onnistuneita interventioita. 

Näitä onnistuneita interventioita on siten tarkasteltu tämän tutkimuksen 

teoreettista viitekehystä vastaan ja ainakin tämän perusteella voidaan sanoa, 

että Kotterin raportoimat kehittämisinterventiot ovat johdonmukaisia ja ne 

jäsentyvät hyvin osaksi tämän tutkimuksen viitekehystä.  
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2. ORGANISAATIOKULTTURIEN MUODOSTUMINEN 

 

 

2.1 Organisaatiokulttuurikäsite 

 

Scheinin (1991) mukaan organisaatiokulttuurilla voidaan tarkoittaa 

perusoletusten mallia, jonka jokin ryhmä on löytänyt, keksinyt tai kehittänyt 

oppiessaan käsittelemään ulkoiseen sopeutumiseen tai sisäiseen integraatioon 

liittyviä ongelmia ja näin kysymys on ihmisten välisessä kanssakäymisessä 

havaituista säännönmukaisesta käyttäytymisestä ja rituaaleista (Argyris & Schön 

1978). Scheinin (1991) mielestä kulttuuri -termi tulisi rajata koskemaan 

perusoletusten ja uskomusten kaikkein syvintä, tiedostamatonta tasoa, joka on 

yhteinen jonkin organisaation jäsenille ja joka määrää organisaation 

näkemyksen itsestä ja ympäristöstä perusluonteisella itsestään selvällä tavalla. 

Tällaiset oletukset ja uskomukset on opittu tapa reagoida ulkoisen ympäristön 

tuottamiin ryhmän säilymiseen ja sisäiseen yhdentymiseen liittyviin ongelmiin. 

(Antikainen 2005, 24.) Kulttuuria voidaan pitää siis ryhmäkokemuksen opittuna 

tuloksena ja se on löydettävissä vain sieltä missä on määriteltävissä olevia 

ryhmiä, joilla on oma merkittävä historiansa (Schein 1991, 24–25).  

 

Juutin (1995) mukaan kulttuuri voidaan hahmottaa samaksi kuin 

persoonallisuus on yksilölle eli kulttuuri tarjoaa identiteetin lähteen 

työorganisaation jäsenille ja mahdollistaa sitoutumisen päämääriin. Näin ollen 

organisaatio on kulttuuria ja organisaatiolla on kulttuuri. Kulttuurikäsitettä on 

siis määritelty lukuisilla eri tavoilla. Kaksi keskeistä traditiota kulttuurin 

ymmärtämiselle ovat essentialistinen ja sosio-konstruktivistinen lähestymistapa. 

Edellinen tarkoittaa kulttuuria sisäisesti konsistenssina ilmiönä ja 

homogeenisena ilmiöiden joukkona. Jälkimmäinen pitää kulttuuria taas 

diskursiivisena ilmiönä (Säntti 2003, 178). Kulttuurista löytyy useita määritelmiä 

eikä yksimielisyyttä oikeasta ole olemassa. (Säntti 2001.) Monista määrittelyistä 

huolimatta, voimakas linkki on yleisesti ottaen vedetty arvojen ja kulttuurien 

välille. Kulttuuria on pidetty usein sekä prosessina että tuotteena.  
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Kun tarkastellaan vuosien saatossa esitettyjä määritelmiä organisaatiosta sekä 

kulttuurista niin voidaan tehdä ero kahden eri koulukunnan välillä. Ensimmäinen 

käsittää organisationaalisessa rakenteessa ja prosessissa sanan ”kulttuuri” 

merkittäväksi muuttujaksi.  Schein (1985) edustaa tätä koulukuntaa ja hän 

kuvaa organisaatiokulttuuria perususkomusten viitekehykseksi, jotka tietty 

ryhmä on keksinyt tai kehittänyt jotta ryhmä kykenee selviytymään vastaan 

tulevista ongelmista ja sisäisestä yhteensulautumisesta. Toisen koulukunnan 

mukaan ontologiset ja epistemologiset taustaoletukset pitävät kulttuuria 

yhdenvertaisena organisaation kanssa. Jotkut tutkijat ovat sitä mieltä, että 

organisaatiot itsessään ovat kulttuureja. Heidän mukaansa organisaatiot ovat 

monikulttuurisia.  

 

Silénin (1998) mukaan korporatiivisen organisaatiokulttuurinäkemyksen mukaan 

organisaatiot ovat välineitä, jotka tuottavat hyödykkeiden ja palveluiden lisäksi 

organisaatioon tietynlaisen kulttuurin. Yritystaloudessa korporatiivinen 

organisaatiokulttuurinäkemys on siis pääasiassa tarkoitettu liikkeenjohdon 

apuvälineeksi liiketaloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kognitiivisen 

näkemyksen mukaan organisaatiokulttuuri voidaan ymmärtää organisaation 

jäsenten yhteisesti omaksumiksi kokemis- ja ajattelutavoiksi sekä uskomusten 

ja perusoletusten järjestelmiksi. Kulttuuri syntyy organisaation jäsenten 

mielessä erilaisten sääntöjen ja tiedostamattoman logiikan luomana, jolloin 

haasteena on selvittää mihin nämä säännöt pohjautuvat. Tämän näkemyksen 

mukaan organisaatiokulttuuri on monitasoinen ilmiö, jonka pinta koostuu 

näkyvästä käyttäytymisestä ja syvemmät tasot arvoista ja osin 

tiedostamattomista perusoletuksista. Symbolisen lähestymistavan edustajat 

tulkitsevat organisaatiossa toimivien ihmisten sosiaalisten suhteiden syntyvän 

erilaisten symbolisten merkityssuhteiden, -järjestelmien ja – rakenteiden kautta, 

jolloin organisaation rakenteet ja prosessit tulkitaan vakiintuneiden symbolisten 

merkityssuhteiden seurauksiksi. (Silén 1998, 34–36.) 
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Organisaatiokulttuuri -käsitettä on historian saatossa siis määritelty hyvin 

moniselitteisesti ja moneen eri näkökulmaan perustuen. Tässä tutkimuksessa 

esitettyä tiedetraditioihin perustuvaa typologia-ajattelua ja siitä johdettua 

systeemistä polkumallia tukee organisaatiokulttuureihin koskevista tutkimuksista 

mielestäni luontevasti Risto Säntin (1998) omassa väitöstutkimuksessaan esiin 

nostama dilemma-pohjainen lähestymistapa ja näkökulma, joka antaa 

mahdollisuuden tarkastella organisaatiokulttuureja kokonaisvaltaisesti ja 

moniarvoisella tavalla. Organisaatiokulttuurien jäsentäminen ontologiansa 

mukaan systeemiselle kentälle on hyvin lähellä Timo Silénin (1998) 

laatujohtamisesta luotuja näkökulmia ja näin ne antavat mahdollisuuden 

sijoittaa organisaatiokulttuurit mielekkäällä tavalla modernin ja postmodernin 

ajan murrokseen. 

 

 

2.2 Organisaatiokulttuurien erilaiset ontologiset taustaoletukset 

 

Turusen (1995) mukaan ihminen saattaa pyrkiä selittämään kaikkea 

kohtaamaansa tietystä lähtökohdasta ja käsitteellisestä viitekehyksestä käsin. 

Tämä saattaa johtua myös eksistentiaalisesta tarpeesta jäsentyä hyvin ja 

nimenomaan riittävän yksinkertaisesti todellisuuteen. Tämä liittyy luontevasti 

vallan narsismiin; ihminen haluaa hallita näkemyksillään myös sosiaalista 

kenttää, itse asiassa jopa koko maailmaa. Myös maailmankatsomus muodostuu 

suorastaan automaattisena reaktiona, jolla yksilö yrittää hallita ja pelkistää 

todellisuuttaan, osin tiedottomasti. Maailmankatsomuksen vaikutus on usein 

ilmeinen varsinkin ns. ihmistieteissä. Tietoisesti tai tiedottomasti se miksi 

ihminen käsitetään, ts. ihmiskäsitys vaikuttaa valittuihin käsitteisiin, esitettyjen 

väitteiden luonteeseen, menetelmiin ja tulosten tulkintaan. (Turunen 1995, 

225.) 

 

Näitä ennakko-oletuksia ja niiden eroja koskeva tarkastelu voidaan jäljittää 

galileisen ja aristoteelisen tiedetradition välillä koskevaan perustavanlaatua 

olevaan eroon ihmiskäsityksen ja inhimillisen toiminnan luonteen välillä. 
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Galileisen näkemyksen mukaan inhimillinen toiminta on rinnastettavissa muun 

luonnon toimintaan ja sitä voidaan tutkia yhtä objektiivisesti kuin muita luonnon 

objekteja, kun taas aristoteelinen näkemyksen mukaan inhimillisen toiminnan 

rinnastaminen luonnon toimintaan on taas mahdotonta, koska siinä on mukana 

subjektiivinen momentti (Hirsjärvi 1985, 65). Varsinkin tieteen tekemisessä 

inhimillinen valinta traditioiden väliltä on usein ”eksistentiaalinen” ja yksilö ei 

välttämättä edes tiedosta kumman tradition hän on valinnut ohjaavaksi 

näkemyksekseen. On kuitenkin selvää, että kukaan ihminen ei ajattele ilman 

jotakin ajattelutapaa tai tiettyjä käsitteitä ja nämä puolestaan ovat traditioissa 

erilaiset (Tuomi ja Sarajärvi 2002, 29). On luonnollista, että myös omaksutusta 

tieteellisestä tiedosta tulee osa yksilön elämän sisältöä ja persoonallisuutta ja 

tähän identiteetin osaan hän saattaa samastua narsistisen kiihkeästi (Turunen 

1995, 254). Uuden kognitiivisen psykologian alueella on myös entistä 

selvemmin voitu osoittaa kuinka ihmisten käsitykset ja ennakko-oletukset 

säätelevät tiedon valikointia, sen jäsentämistä ja siihen pohjautuvaa toimintaa 

(Hirsjärvi 1985, 57). 

 

Luonnonlait ja positivistinen maailmankuva 

 

Kapeasti käsittäen ns. luonnonlait ilmaisevat kokemusta luonnon 

hallitsemisesta. Kun teemme näin, niin siitä seuraa tietty asia. Pelkistetysti siis 

luonnonlaki merkitsee ajatusta tai oivallusta syystä ja seurauksesta eli ns. 

kausaalisuhteesta (Turunen 1995, 175). Pelkistyneimmillään positivismissa 

käsitteet pyritään määrittelemään toisistaan riippumattomasti. Positivismissa on 

siis taipumusta vahvaan dualismiin eli todellisuus jaetaan kahteen osaan, tietoa 

muodostavaan subjektiin ja havainnoissa kohdattavaan muuhun maailmaan. 

Siinä ajatellaan, että käsitteet ovat toisistaan riippumattomia ja määriteltävissä 

itsenäisesti eli operationaalisesti ja siinä etsitään lähinnä vain aitoja 

kausaalisuhteita (Turunen 1995, 179). Luonnontieteisiin on vaikuttanut 

voimakkaasti matematiikasta omaksuttu deduktiivisen tieteen ihanne. Siinä 

todellisuutta koskevat väitteet voitaisiin johtaa aksiomaattis-deduktiivisesti 

loogisen sitovasti. Tämä merkitsee siis pyrkimystä luoda hallittavan suppeita 
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käsitteiden ja väitteiden joukkoja, jotka kykenevät jäsentämään ja valaisemaan 

tarkasteltavia ilmiöitä. On sanottu, että valtava tekninen praktiikka, siihen 

perustuva elämänmuoto ja teollis-kaupallinen toiminta antavat lopulta 

perustelun monille luonnontieteille. (Turunen 1995, 247.) 

 

Fenomenologia ja hermeneuttinen maailmankuva 

 

Fenomenologian ydin on käsitteenmuodostus, varsinkin tieteen peruskäsitteiden 

luominen, tarkastelun peruskehyksen, perusavaruuden avaaminen.  

Fenomenologia merkitsee todellisuuden perustuvaa jäsentämistä ja 

tutkimusalueen tai tieteen perustamista. Fenomenologiassa on korostuneesti 

kyse käsitteellisestä valloittamisesta, mutta erityisesti myös tiedostamisesta. 

Näin on luonnollista, että juuri fenomenologiaan voidaan liittää emansipatorinen 

intressi. Emansipaatio tarkoittaa sekä vapautumista että laajenemista. 

Tiedostaminen lisää vapautta. Laajentuminen puolestaan tarkoittaa 

mahdollisuuksien kasvua, mikä on usein luonnollinen seuraus tiedosta ja siihen 

liittyvistä perustavista oivalluksista. 

 

Turusen (1995) mukaan fenomenologia on usein luonteeltaan juuri ihmisen 

tunnistamista, ts. ihmisen kokemuksen, eksistenssin tai sielullis-henkisen 

olemuksen tunnistamista. Toisaalta se on myös yritystä tunnistaa niitä 

perusrakenteita ja struktuureja, joita tulee esiin ihmisen tuotteissa, ns. 

kulttuurituotteissa (Turunen 1995, 217). 

 

Näkemyksen siis mahdollistaa todellisuuden tulkinta ja ymmärtäminen ja sen voi 

ajatella kehittyvän dynaamisesti kahdessa suunnassa. Siihen voi liittyä uusia 

osasia ja uusia yksityiskohtia, mutta näkemys on jotain, joka pyrkii 

pelkistymään ja rakentumaan kokonaisuudeksi. Juuri tämä on inhimillisen 

ajattelun ominaisuus ja hermeneutiikka siis kuvaus inhimillisen ajattelun 

toiminnasta. Hermeneutiikka itse pyrkii merkkien ja niiden keskinäisten 

suhteiden ymmärtämiseen. Tieteen aatteelliseen traditioon tutustuminen on 

yleensäkin näkemyksen muodostamista, josta käsin voi ymmärtää ilmiöitä ja voi 
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jäsentyä itse tieteenalan toimintojen osaksi. Oppiminen on aina hermeneuttista, 

mikä johtuu ajattelun olemuksesta (Turunen 1995, 138). 

 

Hamermasin mukaan tiedonintressit johtavat erilaiseen tiedekäsitykseen ja 

vastaavasti myös tutkimusotteeseen. Tiedonintressit näkyvät myös niiden 

välineiden kautta, jotka vaikuttavat sosiaalisessa organisaatiossa. Tekniseen 

tiedonintressiin liittyy työ instrumentaalisena välineenä, praktiseen kieli 

kommunikaation välineenä ja kriittiseen valta ja vallankäyttö. (Suojanen 1992.) 

 

Suojanen (1992) on vertaillut erilaisia tutkimusparadigmoja seuraavasti: 

 

Paradigma Positivistinen, 

empiiris-analyyttinen, 

kvantitatiivinen 

Tulkinnallinen, 

hermeneut inen, 

kvalitatiivinen

t

 

Kriittinen, 

emansipatorinen 

Tiedon intressi tekninen praktinen, 

tulkinnallinen 

kriittinen, 

emansipatorinen 

Vaikutuskeino

yhteiskummassa 

 työ kieli valta 

Tutkimuksen 

tarkoitus 

syy-seuraus-suhteet ymmärtäminen, 

tulkinta 

toiminnan 

kehittäminen, muutos 

Teorian ja 

käytännön suhde 

teoriasta käytäntöön, 

deduktiivinen 

käytännöstä teoriaan, 

induktiivinen 

teorian ja käytännön 

vuoro-vaikutus 

Ihmiskäsitys atomistinen, 

ulkoa-ohjattu 

holistinen, 

humanistinen 

holistinen, 

itseohjautuva 

 

Taulukko 1. Tutkimusparadigmojen vertailuja Suojasen (1992) mukaan 

 

Habermasin saksalainen diskurssianalyysi 

 

Remes (2003) on tutkinut väitöskirjassaan yrittäjyyttä käyttäen metodologisena 

välineenä diskurssianalyysiä. Habermasin (1971; 1974) mukaan diskurssi on 

yksimielisyyttä selittämisen tavoista ja tietomme näistä voidaan ajatella joko 

sosiaalisena tai ei-sosiaalisena. Näkökulman valinta voi olla yksittäisen ihmisen 

vaikutuspiirin ulkopuolella, jolloin se määrittää maailmaa instrumentaalisesti 
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(tekninen ja praktinen diskurssi). Totuus ja tiedonkäsitykset määräytyvät 

saksalaisessa diskurssianalyysissä sen mukaan ajatellaanko tiedon olevan 

ihmisen hallinnassa vai sijoittuuko se yksittäisen ihmisen vaikutuspiirin 

ulkopuolelle (Huttunen ym. 1999.) Diskurssianalyysi voidaan Remeksen (2003) 

mukaan valita tutkimuksen metodologiaksi aina silloin kun ollaan kiinnostuneita 

ihmisen tuottamasta sosiaalisesta todellisuudesta ja siinä tapahtuvasta 

toiminnasta. Siinä siis tarkastellaan inhimillistä kokemustodellisuutta, johon 

jotenkin liittyvät kulttuuri ja kommunikaatio (Remes 2003, 24). 

Diskurssianalyysin eri traditiot tuottavat erilaiset oletukset maailmasta ja 

ihmisen toiminnan suhteesta siihen sekä niistä käsityksistä miten tietoa näistä 

voidaan saada. Tieteessä näitä ilmiöiden taustalla olevia käsityksiä nimitetään 

ontologiaksi (ilmiön suhde todellisuuteen) ja epistemologiaksi (ilmiön suhde 

tietoon). Diskurssianalyysin eri traditiot kuuluvat itse asiassa erilaisiin 

tieteenfilosofisiin keskusteluihin (Remes 2003, 23). Käytäntöön liittyvää 

diskurssin muodostusta Habermas jäsentää praktiseen ja emansipatoriseen 

diskurssiin. Siinä tietoa tuotetaan diskurssianalyyttisesti sosiaalista todellisuutta 

jäsentämällä, siihen vaikuttamalla (interventio) ja tämän tuottamaa sosiaalista 

toimintaa tutkimalla (Remes 2003, 47). 

 

Ihminen voi olla myös passiivinen todellisuuden kohtaaja ja siten kulttuurille 

alisteinen. Tekninen ja praktinen oleminen eivät tuota diskurssien muuttumista 

ja vaihtelua, koska osallistuva ja vaikuttava väittely on jossain määrin estynyt. 

Emansipaatio on taas sama kuin diskurssin aktiivisen muuttamisen 

mahdollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset avautuvat huomaamaan 

todellisuuden luodun luonteen ja alkavat itse muuttaa toimintaa keskustelun 

avulla toivottuun suuntaan. Habermasin (1974) mukaan on olemassa 

diskursseja, jotka ovat jonkun toimijan ulkopuolisen määrittämiä. Näistäkin on 

neuvoteltu, mutta se on tapahtunut jossakin kollektiivisessa, käytännölle 

vieraassa instituutiossa. Tällöin kulttuuri tuottaa diskurssin ja se on siten 

ontologisoitunut (Remes 2003, 48). 
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Edellä esitettyä teknistä tiedonintressiä ohjaa kausaalinen, empiiris-analyyttinen 

ajattelu, jonka juuret johtavat positivistiseen maailmankuvaan ja galileiseen 

tiedetraditioon. Vastaavasti praktista ja emansipatorista tiedonintressiä ohjaa 

hermeneuttinen ja kriittinen ajattelu, jonka juuret ovat humanistisessa 

ihmiskäsityksessä sekä aristoteelisessa tiedetraditiossa. Tämän perusteella 

organisaatiokulttuurit voidaan jakaa ontologisesti kahteen pääryhmään niiden 

toimintaorientaatioiden mukaan sen perusteella miten niiden taustalta löytyvät 

eri tiedetraditioihin perustuvat ontologiset ja epistemologiset taustaoletukset 

muodostuvat. Nämä perustavaa laatua olevat erilaiset taustaolettamukset 

näyttävät ohjaavan organisaatioiden toimintaa ja näiden taustalla oleva 

ihmiskäsitys siis muodostaa itse asiassa koko toiminnan orientaatioperustan. 

Juuri nämä paradigmatason erot muodostavat lähes eksistentiaalisen eron 

tarkasteltavissa organisaatiokulttuureissa. Jatkossa nyt esitettyä typologiamallia 

täydennetään vielä Habermasin esittämän eri tiedonintressiteorioiden mukaan, 

jolloin ne voidaan luontevasti kuvata yhdessä Mintzbergin (1984) esittämän 

organisaatiotypologian kanssa. Seuraavassa kuviossa on esitetty miten kaksi 

typologialtaan erilaista organisaatiokulttuuria muodostuu, kun niiden taustalla 

ovat erilaiset ontologiset ja epistemologiset taustaoletukset.  

 

• Vasen polku johtaa laitosorganisaation syntymiseen ja sitä ohjaava 

kehittämisintressi perustuu galileiseen tiedetraditioon, joka on ollut 

vallitsevana luonnontieteiden sekä taloustieteiden tutkimuksessa ja sen 

tavoitteena on ollut havaintojen tiukka objektiivisuus sekä 

kausaalisuuteen perustuva tieteellinen selitysvoima. Positivistiseen ja 

luonnontieteisiin perustuva maailmankatsomus ottaa toiminnan 

lähtökohdaksi, sen subjektiudeksi yksilön omat tarpeet tai 

organisaatiokontekstissa sen omat tuotteet. Silenin (1998) mukaan 

sisäänpäinkääntyneisyyttä ja sääntöjen noudattamista tukevat 

perusoletukset synnyttävät näennäislaatua tuottavan 

sisäänpäinkääntyneen toimintakulttuurin. Tällöin organisaatiossa 

korostuu toiminnan hallinnointi ja toiminnan perusteet määritellään 

omista eikä asiakkaiden näkökulmista lähtien (Silén 1998, 111). 
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• Oikea polku johtaa parhaimmillaan tiimiorganisaation syntymiseen ja 

polkumalli perustuu aristoteeliseen tiedetraditioon, jossa tieteellinen 

selitys näyttäytyy teleologisena; selittävät tekijät ovat subjektin omat 

päämäärät ja aikomukset. Tiimiorganisaation taustateoriaa on kuvattu 

luontevasti oppivaa organisaatiota koskevassa tematiikassa.  

 

Tämä ontologinen valinta ohjaa siis käytännössä samalla myös 

epistemologista valintaa, joka realisoituu käytännössä erilaisina 

ihmiskäsitykseen perustuvina uskomusorientaatioina ja 

merkitysperspektiiveinä. Silenin (1998) mukaan asiakassuuntautuneen 

toimintakulttuurin toiminnan perusoletukset tukevat aivojen käyttöä, 

luovuutta ja asiakassuuntautuneisuutta. Tällöin klusterin toiminnassa 

korostuvat merkitysten johtaminen ja jäljittelemättömän monipuoliseen 

osaamiseen liittyvät asiat (Silén 1998, 108). 

ORGANISAATIOKULTTURIEN ERO ONTOLOGISEN JA 
EPISTEMOLOGISEN TAUSTAOLETUKSEN SUHTEEN

IHMISKÄSITYS

TUOTANTO-
KESKEISYYS

OPPIAINE- JA
KOULUKESKEISYYS

OPPIJA-
KESKEISYYS

ASIAKAS-
KESKEISYYS

REAKTIIVISET 
LAITOSORGANISAATIOT

BEHAVIORISTINEN JA YKSIKEHÄINEN
OPPIMINEN

FUNKTIONAALINEN
OSAAMINEN

PROAKTIIVISET
TIIMI-ORGANISAATIOT

TRANSFORMATIIVINEN
JA KAKSIKEHÄINEN OPPIMINEN

SYSTEEMITASON
OSAAMINEN

ONTOLOGINEN TASO

EPISTEMOLOGINEN TASO

MENETELMÄLLINEN 
(DIDAKTINEN JA 
TAKTINEN) TASO

ns. vanhat organisaatiot eli                                    ns. uudet organisaatiot eli                 

LAITOSORGANISAATIOT                  TIIMIORGANISAATIOT

YRITYS-

KONTEKSTI

KOULU-

KONTEKSTI

 

 

Kuvio 1. Organisaatiokulttuurien muodostumispolut 
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Edellisen kuvion mukaista organisaatiokulttuurien ontologiseen tasoon ulottuvaa 

eroa on kuvattu myös markkinoiden muuttumista koskevissa teoreettisissa 

tarkasteluissa. Tämä muutos on ollut nähtävissä jo 80-luvulta lähtien ja tämä 

ontologinen muutos on näkynyt varsin selvästi mm. yritysten liiketoiminnan 

lähtökohtien kirjauksissa. Philip Kotlerin (1997, 20) mukaan yritykset ovat 

muuttaneet toimintalogiikkansa ja liiketoiminta-orientaationsa tuotanto-

keskeisyydestä (The Production/The Selling Concept) asiakas-keskeisyyteen 

(The Marketing Concept). Kun aiemmin esimerkiksi maailmanlaajuinen öljy-

yhtiö ilmoitti esitteessään ”olevansa maailman paras öljyteknologiatuotteiden 

valmistaja”, niin nyt sen toiminta-ajatuksessa näkyy teksti ”toimitamme 

energiaa ihmisille, jotka haluavat tuntea olonsa lämpimäksi ja liikkua edullisesti 

paikasta toiseen”. Kysymys ei ole pelkästään markkinoinnista ja uudesta 

myyntitekniikasta, vaan perustavaa laatua oleva toimintakulttuuriin sekä 

vallitsevaan ihmiskäsitykseen liittyvä paradigmatason muutos, joka aidosti 

toteutuessaan johtaa täydelliseen muutokseen organisaation ja sen 

työntekijöiden uskomus- ja merkitysjärjestelmissä.  

 

MARKKINOIDEN PARADIGMAMUUTOS

Starting Point:

Factory

Ends

Profits through 
sales volume

Means:

Selling and 
promoting

Focus:

Products

Ends:

Profits through
customer

satisfaction

Means:

Integrated
Marketing

Focus:

Customer 
Needs

Starting Point:

Target market

by Philip Kotler (1997)

The Selling Concept

• positivistinen ja kausaalinen ajattelu; galileinen tiedetraditio; tuote ja tuotanto toiminnan 
ontologisena lähtökohtana

• management; ”control and command”

The Marketing Concept

• humanistinen ihmiskäsitys; aristoteelinen tiedetraditio; asiakas ja asiakkaan tarve 
toiminnan ontologisena lähtökohtana

• leadership; ”empowerment”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Markkinoiden paradigmaattinen muutos 
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Tätä jäsentelyä hyväksi käyttäen tämän tutkielman useissa kaavioissa käytetyt 

asiakas- ja tuotanto-orientaation dimensiot voidaan määritellä suhteessa 

markkinoihin seuraavasti: 

 

ONTOLOGINEN JAKO 
MARKKINOIDEN MUKAAN 

 

 

TUOTANTO-ORIENTAATIO 

 

ASIAKAS-ORIENTAATIO 

Toimintaorientaation ontologinen 
valinta subjektiuden mukaan 

Organisaatio määrittää oman 

tuotteensa tai tuotantonsa oman 

toimintansa lähtökohdaksi eli sen 

subjektiudeksi 

 

Organisaatio määrittää 

asiakkaan ja asiakastarpeen 

oman toimintansa 

lähtökohdaksi eli sen 

subjektiudeksi 

Taustalla oleva tiedetraditio 
Galileinen, positivismiin perustuva 
kausaalinen ja teknisrationaalinen 
ajattelu 

 

Aristotelinen, 

humanismiin perustuva 

hermeneuttinen ajattelu 

Vallitseva markkinointiparadigma 

Kotlerin (1997) mukaan 

The Selling Concept 

 

 

The Marketing Concept 

Toiminnan motivaatioperusta Yksilöä ja yksilön itsensä 

toteuttamistarpeita korostava 

orientaatioperusta 

 

Yhteisöllisyyttä ja 

asiakastarpeita korostava 

orientaatioperusta 

 

Taulukko 2. Markkinoiden ontologinen jako 

 
 
 
Ontologinen ero näkyy myös laatuajattelussa 

 

Silén (1998) painottaa asiakaskeskeisyydessä laadun olemusta ja hän 

tarkoittaakin huippulaadulla juuri aitoa asiakasorientaatiota liiketoiminnan 

suunnittelun lähtökohtana eli toiminnan ontologisena valintana. Tämä tarkoittaa 

ensisijaisesti yrityksen kykyä täyttää asiakkaidensa tarpeet, kun taas 

luotettavuus on puolestaan ominaisuus, jonka avulla nämä tarpeet pystytään 

täyttämään jatkuvasti ja pitkäaikaisesti. Laatu on siis asiakkaan ja tuotteen 

välistä suhdetta, sillä asiakas ostaa ennen kaikkea tarpeentyydytystä sekä 

ratkaisua omille ongelmilleen (Silen 1998, 14.) Hyvin johdetussa yrityksessä ei 

 20



laatua tai asiakaskeskeistä toimintaa käytetä erillisenä käsitteenä tai toimintona, 

vaan johto ottaa huomioon laadun systemaattisesti kaikessa toiminnassaan. 

Kotlerin (1997) mukaan yritys, joka on ontologisesti valinnut asiakkaan 

toimintojensa subjektiudeksi, määrittelee ensin markkinat, joita se haluaa 

palvella ja sen jälkeen selvittää tarkoin asiakkaidensa tarpeet. Tämän jälkeen se 

johtaa strategisen arvo-ohjauksen kautta valitut tavoitteet (Strategic Goals) 

koko organisaation yhteisiksi tavoitteiksi ja merkitysrakenteiksi (Shared Values). 

Tämä luo pohjan Kotlerin esittämälle integroidulle markkinoinnille (Integrated 

Marketing) ja toiminnan onnistumista mitataan tämän jälkeen 

asiakastyytyväisyyden kautta.  

 

Tuotanto-orientaatiossa yhdistyvät toisaalta henkilön eksistentiaalinen 

maailmankuva sekä käsitys oman toiminnan laadusta. Silenin (1998) mukaan 

sisäänpäinkääntyneisyyttä ja sääntöjen noudattamista tukevat perusoletukset 

synnyttävät juuri näennäislaatua tuottavan sisäänpäinkääntyneen 

toimintakulttuurin. Tällöin organisaatiossa korostuu toiminnan hallinnointi ja 

arvoja ohjaava johtajuus puuttuu lähes kokonaan. Toiminnan perusteet 

määritellään omista eikä asiakkaiden näkökulmista lähtien. Näennäislaadun 

kentässä asiakkaiden tarpeet selvitetään puutteellisesti ja ne osataan hyödyntää 

oman toiminnan kehittämisessä rajallisesti. (Silén 1998, 111.) Parina viime 

vuosikymmenenä suomalaisessa laatukeskustelussa on laatu käsitetty hyvin 

insinöörikeskeisesti ja kokonaisvaltaisesti laatua on johdettu suhteellisen 

harvoissa yrityksissä Suomessa (Silen 1998, 15).  

 

Koska edellä esitetyissä organisaatiokulttuureissa on kysymys syvällinen ja 

merkittävä uskomusjärjestelmään liittyvä rakenteellinen ero, niin voidaan 

todeta, että toimintaorientaatioiden ja merkitysjärjestelmien muuttaminen ei ole 

helppoa eli erilaisten organisaatiokulttuurien ontologisten taustaoletusten 

muuttaminen on varsin vaikea tehtävä. Puhumme asiakaslähtöisyydestä, mutta 

käytännössä toiminta olla edelleen varsin toimija-keskeistä. Instituutiokeskeinen 

työskentelytapa korostaa kyllä asiakkaan tarpeita, mutta pyrkii samalla 
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pääsääntöisesti mukauttamaan tarpeet olemassa oleviin palveluihin (Ladonlahti, 

Naukkarinen, Vehmas. toim. 2001, 332). 

 

Seuraavassa taulukossa laitos- ja tiimiorganisaatiot on jaettu typologisesti 

kahteen eri ryhmään seuraavasti:  

 

 

ORGANISAATIO-

KULTTUURIEN 

ERITYISPIIRTEET 

 

LAITOSORGANISAATIO 

 

TIIMIORGANISAATIO 

Ontologinen valinta toiminnan 

subjektiuden mukaan 

Tuotantokeskeisyys, oppiaine-, 

koulu- ja opettajakeskeisyys 

Asiakaskeskeisyys, 

asiakastarve ja kohdennetut 

markkinat 

Oppimistapa ja oppimiskäsitys 
Yksikehäinen, 

inkrementaalinen oppiminen 

Kaksi- tai kolmikehäinen, 

transformatiivinen oppiminen  

Oppimisen fokus 

ja tiedonintressi 

Funktionaaliset taidot, 

menetelmäpainotteinen, 

tekninen tai praktinen 

Metataidot, 

systeemipainotteinen, tekninen, 

praktinen ja emansipatorinen 

Toiminnallinen fokus 

 

Reaktiivisuus, reagoidaan 

mahdollisiin muutoksiin 

Proaktiivinen, muutosta hallitseva  

Suhde muutokseen  Opportunistinen, mahdollisuuksia 

hyödyntävä 

Generatiivinen, kasvuun perustuva

Yhteisöllinen status Yksilön merkitystä ja vastuuta 

korostava 

Yhteisön merkitystä ja 

sitoutumista korostava 

Johtamisen fokus Autoritaarinen Demokraattinen 

 

 

Kuvio 3. Organisaatioiden typologinen jako tiimi- ja laitosorganisaatioon 

 
 
Ontologisella tasolla tarkasteltuna tämä ”valinta” siis tarkoittaa sitä, että 

tiimiorganisaatioissa ”asiakas” tai ”oppija” mielletään aidosti toiminnan 

lähtökohdaksi, sen subjektiudeksi. Koulumaailma on ehkä paras esimerkki 

organisaatiokulttuurista, joka näennäisesti korostaa yhteisöllisyyttä ja tiimityötä, 

mutta on useimmiten tuotanto- ja oppiainekeskeinen itseään toteuttava 

laitosorganisaatio. Näyttää siltä, että varsinkin toisen asteen ammatillisessa 

koulutuksessa valtakunnallisesti hyväksyttyjen opintosuunnitelmien pohjalta on 

 22



hyväksytty ontologinen valinta, jossa korostetaan ”oppilaan subjektiutta” 

toiminnan lähtökohtana, mutta sitten koulukohtaisissa opintosuunnitelmissa 

orientaatiotila muuttuu vanhaa laitoskulttuuria tukevaksi koulu- ja 

opettajakeskeiseksi toiminnaksi.  

 

 

2.3 Organisaatiokulttuurien sijoittuminen modernisaatiokartalle 

 

Nokia-konsernin yleisesti käyttämä markkinointislogan: ”Connecting People” 

tarjoaa näkökulman selittää seuraavassa kuviossa esitettyä kuvitteellista karttaa 

yritysten sijoittumisesta modernisaatiokartalle niiden liiketoimintaorientaatioiden 

mukaan. Nokia-konsernin voidaan ajatella olevan ”lähellä” asiakasta, se on 

muodostanut liiketoimintansa lähtökohdaksi asiakastarpeen ja asiakastarpeen 

ymmärtämisen. Ontologisesti sen missioperusta muodostuu ihmisten 

psykologisesta tarpeesta olla vuorovaikutuksessa keskenään ja siitä miten tätä 

tarvetta voidaan tyydyttää nykyaikaisin tietotekniikan keinoin.  

 

ORGANISAATIOKULTTUURIT MODERNISSA AJASSA

NOKIA

KOULUT

YLIOPISTOTRAUTARUUKKI

SAMPO

ELCOTEQ

VAISALA

VIRASTOT

UPM KYMMENE

LAITOSORGANISAATIOT

TIIMIORGANISAATIOT

TUOTANTO-ORIENTAATIO

• yksilön tarpeet ja itsensä 
toteuttamisen tarpeet  toiminnan 
subjektiuden lähtökohtana

ASIAKAS-ORIENTAATIO

• yhteisön ja asiakkaan 
tarpeet toiminnan 
subjektiuden lähtökohtana

SULJETTU SYSTEEMI

• autoritaarinen päätöksenteko

• voimakas ulkopuolinen normiohjaus

AVOIN SYSTEEMI

• demokraattinen päätöksenteko

• suhteellisen paljon vapausasteita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Organisaatioiden sijoittuminen modernisaatiokartalle 
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Vastaavasti kyllästyneillä markkinoilla toimivilla yrityksillä liiketoimintaorientaatio 

muodostuu useimmiten sekä olla tehokas että tuottava, mutta myös 

toiminnassaan ennustettava. Toiminnallisina alueina orientaatioissa korostuvat 

tällöin luonnollisesti tuotannollinen tehokkuus ja riskienhallintaosaaminen. 

 

Edellä esitetty kuva on tekijän luoma oma subjektiivinen näkemys siinä 

esitettyjen organisaatioiden orientaatiotiloista. Mielikuvan muodostuminen on 

perustunut lähinnä yritysten ja organisaatioiden julkistamiin virallisiin 

tiedonantoihin, joissa nämä ovat kuvanneet omia vahvuustekijöitään sekä 

arvuuttaneet omia vahvuustekijöitään suhteessa kilpailijoihin. Kuvio sinällään 

saattaa antaa viitteellisesti virheellisen mielikuvan siitä, että laitosorganisaatiot 

olisivat jotenkin ”huonoja” ja ”heikosti menestyviä” organisaatioita. Modernissa 

ajassa näin ei kuitenkaan ole, sillä useimmat tänä päivänäkin hyviä taloudellisia 

tuloksia tekevät yritysorganisaatiot (pankit, vakuutusyhtiöt, useimmat 

metsäyhtiöt, lääkäriasemat jne.) ovat luonteeltaan laitosorganisaatioita ja 

tämän vuoksi eri organisaatiokulttuureita ei voida kovin mielekkäästi erotella 

ainakaan taloudellisen suorituskyvyn suhteen. On lisäksi korostettava, että 

monet laitosorganisaatiot ovat toimineet ja toimivat edelleen tehokkaasti 

modernin maailman säännöillä vakaissa olosuhteissa vähän kilpailluilla 

markkinoilla. Nämä behavioristisen teorian pohjalle rakentuneet toiminnan 

organisointimallit ovat osoittautuneet modernina aikana varsin tehokkaiksi. 

Vakaan ja jatkuvan kasvun oloissa nämä laitosorganisaatiot ovat olleet 

ihmiskunnan resursseja parhaiten ja tehokkaimmin hyödyntävä 

organisaationaalinen toimintamalli. Behavioristiselle perustalle rakentuneen 

yritystoiminnan suomalainen teollisuus on sotien jälkeen kasvanut nopeasti ja 

tehokkaasti. Behaviorismissa toistuvat perinteisen tieteellisen liikkeenjohdon 

periaatteet. Siinä työntekijä oli objekti, jonka avulla tavoiteltiin mahdollisimman 

suurta tehokkuutta ja palkinto oli taloudellinen. (Kyrö 1998, 84–85.)  
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Laitosorganisaatio voi esiintyä myös strategisena tahtotilana  

 

On siis edelleen syytä korostaa, että laitosorganisaatio typologian mukaisena 

toimintatapana ei sinällään tai välttämättä tarkoita huonoa toimivuutta tai 

tehottomuutta. Laitosorganisaatio toimintakulttuurina voi olla usein myös 

omistajien ja resurssin antajien selkeä strateginen tahtotila, jossa esimerkiksi 

suuri kauppaliikeketju asemoi itsensä markkinoille tavoitteenaan 

kustannustehokkuus ja ylivoimainen hintakilpailukyky. Hyvinä esimerkkeinä 

tästä ovat useat kauppaketjut, kuten LIDL yms.  Tätä strategista asemointia on 

kuvattu mm. kontingenssiteorian avulla. Kontingenssiteoria perustuu niiden 

kontingenttien piirteiden tunnistamiseen, jotka määrittävät tehokkaimman 

organisaation tiettyyn tilanteeseen. Kontingenssitekijöitä ovat strategia, 

organisaation koko, teknologia ja ympäristö. Hän toteaa termien ”orgaaninen” 

ja ”mekanistinen” olevan melko yleisiä ja viittaa Mintzbergin (1979, 1983, 1989) 

kehittämään spesifiseen organisaatio-typologiaan.   

 

 

2.4 Organisaatiotypologian muodostaminen Mintzbergiä mukaellen 

 
Organisaatiokulttuurien jako typologinen jako kahteen päätyyppiin on siis 

perustunut organisaatioiden ontologisten taustaoletusten eroon ja siihen miten 

tämän valossa oppimiseen yhteydessä oleva epistemologinen näkökulma on 

muodostunut. Tätä organisaatiokulttuurien typologiaa on mielekästä laajentaa 

käsittämään myös muita organisaatioita, joista Mintzbergin (1979) muodostama 

organisaatioperhe tarjoaa yhteensopivan jäsennyksen aiemmin esitetyn 

typologian kanssa.  Laitosorganisaatiot Mintzberg on jakanut edelleen kahteen 

eri byrokratiaorganisaatioon (konebyrokratiaan ja ammatilliseen byrokratiaan).   

 

Seuraavassa kuviossa erilaiset organisaatiokulttuurit on sijoitettu nelikenttään, 

jossa vertikaalisessa akselissa on kuvattu organisaation sijoittumista avoimeen 

ja suljettuun systeemiin. Avoin systeemi kuvaa toimintaolosuhteita, joissa 

humanistisiin arvoihin perustuen on suhteellisen paljon vapausasteita, 
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päätöksenteko on demokraattista ja toimintaympäristön voidaan katsoa olevan 

kompleksista. Suljettu systeemi taas kuvaa olosuhteita, joissa on suhteellisen 

vähän vapausasteita, päätöksenteko on autoritaarista ja ulkopuolisiin normeihin 

sidottu sekä toimintaympäristö pyritään pitämään ennustettavana ja vakaana. 

Horisontaalinen akseli rajaa organisaatiot kahteen eri aikaisemmin määriteltyyn 

ontologiseen toimintaorientaatioon, jonka dimensiot ovat asiakasorientaatio ja 

tuotanto-orientaatio.  

 

 

ORGANISAATIOKULTTUURIT

AVOIN SYSTEEMI

• demokraattinen päätöksenteko

• suhteellisen paljon vapausasteita 

ASIAKAS-ORIENTAATIO

• yhteisön ja asiakkaan 
tarpeet toiminnan 
subjektiuden lähtökohtana

• hermeneuttinen 
maailmankuva (aristotelinen 
tiedetraditio)

SULJETTU SYSTEEMI

• autoritaarinen päätöksenteko

• voimakas standardeihin tai sääntöihin perustuva 
ulkopuolinen normiohjaus

TUOTANTO-ORIENTAATIO

• yksilön tarpeet ja itsensä 
toteuttamisen tarpeet  toiminnan 
subjektiuden lähtökohtana

• positivistinen maailmankuva 
(galileinen tiedetraditio)

• yhteisesti hyväksytyt 
merkitysrakenteet ja 
mentaaliset mallit

• yhteisöllisyyttä korostava 
transformatiivinen oppiminen

• yksilöä korostava, 
itseohjautuva oppija ja 
humanistinen ihmiskäsitys

• kognitiivisia taitoja 
korostava transmissioon 
perustuva oppiminen

• normatiivista ohjausta 
korostava behavioristinen 
ihmiskäsitys

• funktionaalisia ja 
teknisrationaalisia taitoja 
korostava informationaalinen 
oppiminen

OPPIVA 
TIIMIORGANISAATIO

• metataidot

• systeeminen 
osaaminen

PROFESSIONAALINEN 
LAITOSORGANISAATIO

• metataidot

• strateginen osaaminen

NORMATIIVINEN 
LAITOSORGANISAATIO

• funktionaaliset taidot

• korporatiivinen 
riskienhallinta-
osaaminen

NORMATIIVINEN 
EDUNVALVONTA-
ORGANISAATIO

• funktionaaliset taidot

• kommunaalinen
riskienhallinta-
osaaminen

 
 

Kuvio 5. Organisaatiokulttuurit Mintzbergiä mukaellen 

 

 

2.4.1 Normatiivinen laitosorganisaatio 

 

Normatiivinen laitosorganisaatio (Mintzbergin mukaan konebyrokratia tai 

teknostruktuuri) on perinteisen hierarkkisen organisaation malli. Se toimii hyvin 
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vakaissa olosuhteissa ja sen operatiivinen ydin on pitkälle rationalisoitu 

työprosessi, jossa tehtävät ovat yksinkertaisia ja toistuvia. Säännöt, ohjeet ja 

muodollinen kommunikaatio ovat leimallisia. (Mintzberg 1983, 177 – 178; 

Korpelainen 2005, 27. Normatiivisia laitosorganisaatioita, joita Mintzberg 

nimittää konebyrokratioiksi, ovat yleensä sellaiset yritykset ja organisaatiot, 

jotka toimivat kypsillä markkinoilla ja nämä organisaatiot vastaavat useimmiten 

kiristyneeseen kilpailuun tuotantoa tehostaen ja ne määrittelevät omaksi 

organisaation kilpailueduksi yleensä tuottavuuden, tehokkuuden sekä tiukan 

laatu-standardoinnin ja riskienhallintataidot.  

 

Normatiivinen laitosorganisaatio vastaa hyvin Nelson & Burnsin (1984) tiimiä 

koskevaa jäsennystä, jossa laitosorganisaatiota on kuvattu käsitteellä 

”reaktiivinen organisaatio”. Tämän mukaan reaktiivinen organisaatio taistelee 

olemassaolostaan ja tämäntyyppisessä organisaatiossa henkilöstöltä puuttuu 

yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen. Jäsenillä on usein tunne, ettei kukaan välitä 

heistä eikä siitä mitä työyhteisössä tapahtuu. Sen sisällä ei yleensä toimita 

tehokkaasti ja ns. sosiaalisia defenssejä ilmenee runsaasti. Organisaatio elää 

eräänlaisessa arvotyhjiössä ja sitä johdetaan käskyjen ja pakon avulla ja 

käskyihin liittyy rangaistuksen uhka. Henkilöstöön kuuluville jää tunne, että he 

ovat syytettyjä ja että johto hakee syyllisiä. Viestintä on pakottavaa, valvovaa, 

ylhäältä alaspäin tapahtuvaa käskytystä. Henkilöstö projisoi epäonnistumiset 

organisaation johtoon ja vastaavasti organisaation johto projisoi 

epäonnistumiset henkilöstöön, jota se pitää laiskana ja saamattomana (Nelson 

& Burns 1984). 

 

Normatiivinen laitosorganisaatiokulttuuri on siis strategisena asemointina 

tyypillistä yrityksille, jotka toimivat kypsillä markkinoilla ja joissa kilpailukyvyn 

edellytyksenä on massatuotantoon perustuva skaalaetu ja hintakilpailukyky. 

Näille organisaatioille on tärkeää, että olosuhteet pysyvät ennustettavina ja se 

pyrkii pitämään toimintansa mahdollisimman stabiilina. Organisaatiokulttuuria 

leimaa muutosvastarinta ja joustava, reaktiivinen toiminta. Ne eivät saa erityistä 

kilpailuetua ”asiakasta kuuntelemalla” ja ratkaisemalla innovatiivisesti asiakkaan 
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esittämiä toivomuksia ja ongelmia, vaan rakentavat kilpailukykynsä tunnetuille 

tuotteille, tehokkuudelle ja hintakilpailukyvylle. Tällainen strategiavalinta on 

tyypillistä juuri kypsillä markkinoilla toimivilla yrityksillä ja organisaatioilla. 

Suuret metsäalan yritykset, halpaketjut, pankit ja vakuutusyhtiöt ovat näissä 

tyypillisiä esimerkkejä. Laitosorganisaatioissa joustavuutta on pidetty yleisesti 

ottaen ”asiakaslähtöisyytenä” ja hyvänä ”asiakaspalveluna”, mutta on syytä 

korostaa, että tässä yhteydessä ”asiakaslähtöisyys” tai ”asiakasorientaatio” ei 

useimmiten ontologiselta taustaoletukseltaan ole ”oikeaa” asiakaslähtöisyyttä, 

koska toiminnan subjektius ei muodostu ontologisesti asiakkaan tarpeesta. 

Näennäisen asiakaslähtöisyyden paljastaa useimmiten yrityksen laatupolitiikka 

eli uskomukset, joita organisaatiolla on omasta laaduntuottokyvystään. 

Tuotanto- ja järjestysorientaation kentässä ääriesimerkkinä toimii Silenin (1998) 

mukaan yleensä monopoliasemassa toimiva hyvin byrokratisoitunut 

suomalainen julkinen organisaatio.  

 

 

2.4.2 Professionaalinen laitosorganisaatio 

 

Tuotantokeskeinen toimintaorientaatio vallitsee myös professionaalisissa 

laitosorganisaatioissa, joita Mintzberg nimittää ammattibyrokratioiksi, 

palvelualan yrityksissä ja organisaatioissa. Nämä organisaatiot toimivat yleensä 

itseään varten ja näissä organisaatioissa vallitsee näennäinen moniarvoisuus ja 

toiminnan autonomia, joka näyttäytyy resurssinantajalle (omistajalle, 

koulutuksenjärjestäjälle yms.) useimmiten humanistisuutta korostavana 

arvomäärittelynä. Professionaalinen laitosorganisaatio (Mintzbergin mukaan 

ammatillinen byrokratia) taas on hajautettu byrokratia, jossa informaalinen ja 

formaalinen valta on keskittynyt operatiiviseen ytimeen, joka on ammatillisen 

byrokratian avainosa. Asiantuntijuuden korostumisen vuoksi ammatillinen 

organisaatio on muodikas organisaatiomuoto (Miller et al. 1984, 79 – 80). 

Ammatillisessa byrokratiassa on vähemmän tarvetta keskitason tehtävien 

johtamiselle kuin konebyrokratiassa ja se on tarkoitettu toimimaan tehokkaasti 

kompleksisessa työssä vakaan ympäristön olosuhteissa, missä muodostuneet 
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rutiinit voidaan toistaa ja suorittaa ennakoidulla tavalla täydellisyyteen pyrkien 

(Beairsto et al. 2003, 15). Siinä missä konebyrokratia vaatii toimiakseen 

hierarkkisen johtamismallin, niin ammatillisessa byrokratiassa toimintaohjeet ja 

määräykset muodostuvat erikoisasiantuntijoiden sertifioiduista standardeista. 

Tätä standardien valikoitumista Mintzberg kutsuu ”pigeonholing”-prosessiksi. 

Prosessilla on kaksi tehtävää: 1) se kategorisoi asiakkaiden tarpeet tietyn 

jäsennysperiaatteen mukaan ja indikoi (diagnosoi) standardiohjelmat, joita tulisi 

käyttää ja 2) sekä soveltaa ja panee täytäntöön kyseisen ohjelman (Mintzberg 

1979, 352). Ammatillinen byrokratia kykenee suorittamaan melko 

monimutkaisia tehtäviä, mutta rakenteena se on edelleen ei-adaptiivinen ja sitä 

ei ole suunniteltu tuottamaan luovia ratkaisuja ainutlaatuisiin ongelmiin. 

Muuttuvissa olosuhteissa se ajaa kohti konvergenttia ajattelua, joka muodostuu 

deduktiivisen päättelyn kautta, jossa erityiset tilanteet nähdään osana yleisiä 

käsitteitä.  

 

Ammatillinen byrokratia suosii Mintzbergin (1989, 190 – 191) mukaan siis 

konvergenttia, deduktiivista ajattelua; sen sijaan innovatiivinen 

ongelmanratkaisu edellyttää induktiivista ja divergenttiä ajattelua (Korpelainen 

2005, 28). Kyseessä on tyypillinen tämän päivän asiantuntijaorganisaatio, joka 

luottaa yksilön kykyyn toimia ja ratkaista ongelmia. Vasen alaneljännes taas 

edustaa perinteistä tuotannollista organisaatiota, jossa toiminnan laatu 

määrittyy tuotannollisista lähtökohdista ja toimintaa säätelee tiukasti 

standardoitu normiohjaus, jossa yksilön vastuu ja valta korostuu. Oikea 

yläneljännes muodostuu organisaatiokulttuurista, jossa toiminnan arvopohjan 

muodostaa yhteisesti hyväksytyt merkitysrakenteet ja näin toimintaa ohjaa 

tietynlainen ”punainen lanka”, joka ontologisesti määrittelee toiminnan 

subjektiuden valitun asiakastarpeen mukaan.  
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2.4.3 Adhokratia ja oppiva tiimiorganisaatio 

 

Kuvion ”innovatiivinen tiimiorganisaatio” ei typologialtaan täysin vastaa 

Mintzbergin määrittelemää adhokratiaa eli innovatiivista organisaatiota (The 

Adhocracya). Mintzberg on omassa mallinnuksessaan kuvannut lähinnä 

itseohjautuvia tiimejä, jotka sitoutuvat erilaisten projektien nimissä yhteiseen 

päämäärään. Mikäli voidaan kuitenkin olettaa, että adhokratian toiminnallisen 

lähtökohdan muodostaa ontologisesti määritelty asiakastarve, niin tässä 

mielessä se voidaan sijoittaa taustaoletuksensa mukaan typologisesti 

tiimiorganisaatioiden joukkoon.  

 

Ainoa Mintzbergin (1983) rakenteista, joka pystyy edistykselliseen 

innovatiivisuuteen, on adhokratia. Mintzberg (1989) käyttää adhokratiasta 

nimitystä ”innovatiivinen yritys”. Adhokratioita löytyy hänen mukaansa 

kaikkialta missä olosuhteet ovat kompleksiset ja dynaamiset (Mintzberg 1983, 

268).  Adhokratia on desentralisoiva tiimirakenne; linjajohto ja operatiiviset 

asiantuntijat osallistuvat työhön erilaisissa tarkoituksenmukaisissa 

kokoonpanoissa. Yhteistyökeinoihin turvaudutaan keskinäisen sopeutumisen 

aikaansaamiseksi ja juuri tämä keskinäinen sopeutuminen on avainmekanismi 

koordinaation synnyttämiseksi tiimeissä ja tiimien välillä (Korpelainen 2005, 28). 

Adhokratia palkkaa asiantuntijoita ja antaa heille valtaa, mutta välttää 

koordinoinnissa professionaalisen byrokratian tapaista taitojen standardisointia, 

koska se samalla johtaisi innovaatioiden standardoimiseen (Mintzberg 1983, 

255). 

 

Sengen mukaan oppivat organisaatiot erottaa perinteisistä autoritaarisista ja 

kontrolloivista organisaatioista seuraavista periaatteista: Systeeminen ajattelu; 

Persoonan hallinta; Ajatusmallit; Yhteisen vision rakentaminen; Tiimioppiminen. 

Näissä oppimaan oppimisen teoria perustuu arvoihin, jotka liittyvät tarpeellisen 

tiedon tuottamiseen, avoimeen vuorovaikutukseen ja sisäiseen sitoutumiseen. 

Oppiva organisaatio – termi kuvaa organisaation toimintatapaa, joka kannustaa 

yksilöitä ja tiimejä jatkuvaan oppimiseen ja työsuoristusten parantamiseen. 
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Toiminnan taustalla vaikuttavat vahvat arvot ja selkeä visio. Oppivan 

organisaation toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaat ja toiminnan laatu. Oppiva 

organisaatio toimii siis lähellä asiakasta, reagoi nopeasti muutoksiin, oppii 

muilta, kyseenalaistaa jatkuvasti toimintaansa, sallii virheitä ja oppii niistä.  

(Ruohotie 1996, 39–44.) Nelson ja Burnsin (1984) mukaan tällainen 

organisaatio selkeyttää missionsa eli olemassaolonsa suuren tehtävän ja 

visionsa eli tavoitemielikuvansa. On syytä korostaa, että visio on muutakin kuin 

vain mielikuva tulevaisuudesta, visio asettaa organisaatiolle merkittävän 

haasteen ja se viestii samalla organisaatiossa vallitsevista ydinarvoista selvällä 

ja konkreettisella tavalla. Samalla ihmisten on voitava kokea, että heillä on 

visiossa merkittävä rooli (Tiusanen 2005, 52). Visio siis tarkoittaa, että 

organisaation uskomusjärjestelmää kuvaa suuntautuneisuus tulevaisuuteen ja 

sillä filosofiseen näkemykseen perustuva uskomus organisaation lopullisten 

päämäärien oikeutuksesta. Tällaiset uskomukset liittyvät yrityksen 

ydinfilosofiaan eli ydinarvoihin ja ydin tarkoitukseen. 

 

Organisaatiot eivät käytännössä ole monoliittisia 

 

Käytännössä useimmat organisaatiot kohtaavat sekä yksinkertaisia että 

monimutkaisia tehtäviä ja niissä löytyy konebyrokratian elementtejä ja ne 

saattavat esittää joihinkin tehtäviin professionaalista byrokratiaa ja ne saattavat 

kehittää joihinkin tehtäviin adhokratisia osastoja luottamaan ainutkertaisia 

ratkaisuja uusiin ongelmiin. Näin nämä organisaatiot saattavat sisältää kaikki 

kolmen organisaation elementtejä. Bairston (2003) mukaan on reilua todeta, 

että byrokratiat muodossa tai toisessa tulevat edelleen dominoimaan 

toiminnallisina organisaatiomuotoina. Nämä laitosorganisaatiot eivät myöskään 

ole monoliittisia eli harvoin esiintyvät puhdasoppisesti yhtä aikaa samassa 

organisaatiossa. Jopa kaikkein suorituskykyisimmät tiimit ovat yleensä 

riippuvaisia byrokraattisista rakenteista ja niiden palveluista, joita ne tarvitsevat 

kyetäkseen toimimaan johdonmukaisella ja ennustettavalla tavalla (Beairsto 

2003, 17). 
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3 TRANSFORMATIIVISEN MUUTOKSEN 

SYSTEEMINEN TARKASTELU 
 

 

Seuraavassa teoreettisessa tarkastelussa olen pyrkinyt analysoimaan 

transformatiivisen oppimisen ”syvintä olemusta” eli olen pyrkinyt 

hahmottamaan sen taustateorioita sekä edelleen lähestymään itse 

transformatiivisen muutoksen käsitettä miten ja missä tilanteissa 

muutosprosessi johtaa emansipatoriseen kasvuun. Vaikka tätä on 

kasvatustieteen kirjallisuudessa käsitelty melko kattavasti, niin olen halunnut 

tässä yhteydessä halunnut tarkastella sitä vielä hieman lähemmin systeemisen 

lähestymistavan mukaan.  

 

Syynä edellä esitettyyn näkökulmaan on ensinnäkin se, että myös 

liiketaloustieteen johtamisteorioita koskevat tarkastelut pyrkivät yhä enemmän 

näkemään kehittämiseen liittyvät interventiot nimenomaan systeemiseltä 

kannalta ja onnistuneista interventioista on raportoitu myös melko laajasti. 

Niiden tietynlaisena heikkoutena voidaan mielestäni kuitenkin pitää sitä, että ne 

ovat tulkinneet muutosprosesseja usein hyvin kausaalisesti ja melko 

positivistisin ottein, jolloin muutoksen ja siihen liittyvän ilmiön syvällinen 

ymmärtäminen on jäänyt melko pinnalliseksi.  

 

Aluksi olen hahmotellut oppimisen eri dimensioita ja käyttänyt siinä pohjana 

mm. Illeriksen muodostamaa kognitiivisen, emotionaalisen ja sosiaalisen 

dimension mallia. Tämän jälkeen olen liittänyt siihen Piagetin esittämän 

kumuloivan, assimiloivan ja akkommodoivan oppimisen muodot, joista olen 

ottanut tarkemman tarkastelun alle akkommodoivan prosessin. Taustana tässä 

on ollut selvittää ja selittää nimenomaan akkommodoivan oppimisprosessin 

syntyä ja siihen kiinteästi liittyvää reflektion käsitettä. Oman tulkintani mukaan 

varsinkin aikuisen oppijan kohdalla kasvattajan tietoisesti tuottama kognitiivinen 

särö voi käynnistää oppimista koskevan akkommodoivan prosessin sekä 
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edelleen sitä koskevan transformatiivisen muutosprosessin. Tätä ajatusta tukee 

varsinkin Mezirowin kriittistä reflektiota koskeva tarkastelu, mutta myös mm. 

Jan D. Vermuntin vuonna 1997 esittämä malli itsesäätelystä sekä 

metodologisesta lähestymistavoista yksilön käyttämiin säätelystrategioihin. 

Edellä esitetty huomioon ottaen tämä johtaa siihen ajatukseen, että 

transformatiivisen muutosprosessin katalysoijaksi muodostuu useimmiten 

”kasvattaja” tai ”muutosjohtaja”, jolta edellytetään samalla kykyä koko 

muutosprosessin systeemiseen hallintaan. Henkilöstön voimaannuttaminen ja 

voimaantuminen sekä Ruohotien luoma käsite kasvun ilmapiiristä muodostavat 

tämän systeemisen muutoksen keskeisen käsitteistön. Olen tässä halunnut 

hieman tarkemmin käsitellä itse voimaannuttamisprosessiin liittyviä osatekijöitä 

kuten vuorovaikutusta sekä miten aiemmin mainitsemani kasvattajan tuottama 

”kognitiivinen särö” näkyy osana yksilöiden muutosprosessissa.  Itse asiassa 

Harwardin yliopiston ja sen johtamisen asiantuntijana toimiva professori John P. 

Kotter on useissa muutosjohtajuutta käsittelevissä case-tapauksissaan kuvannut 

tapoja, joilla muutosprosessin aikana mm. näitä muutosprosessiin liittyviä 

defensiivisiä elementtejä voidaan hallita. Tavoitteena on myös tässä yhteydessä 

tarkastella suppeasti miten eräät liiketalousteorioihin perustuvat strategisen 

ohjaksen ja johtamisen mallit jäsentyvät yhteen eri oppimisteorioiden kanssa. 

Olen hahmotellut voimaannuttamiseen liittyviä oppimisen elementtejä Kaplan & 

Nortonin kehittämän Balanced Score Card – arviointijärjestelmän yhteyteen.  

 

Tämän teoreettisen tarkastelun tavoitteena on ollut koota yhteen 

transformatiivisen muutoksen liittyviä erilaisia perusteorioita ja edelleen 

tarkastella siihen liittyvää systeemistä ulottuvuutta. Tämän avulla on mielestäni 

mahdollista arvioida erilaisten organisaatioita koskevien muutos- ja 

kehityshankkeiden onnistumismahdollisuuksia eri tilanteissa. Samalla se luo 

pohjaa myös tarkastella mm. erilaisia yrittäjyyteen liittyviä kasvatuksellisia 

interventioita systeemiseltä kannalta. 
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3.1 Globaalitalouden ja oppimisen paradigmamuutokset 

 

Viime vuosikymmenien aikana käsitykset ihmisen oppimisesta ovat muuttuneet 

radikaalisti ja melko laajasti hyväksytään siihen liittyvä paradigmaattinen 

muutos. Erilaiset konstruktivismiin perustuvat oppimiskäsitykset ovat nousseet 

vallitseviksi oppimista ohjaaviksi elementeiksi oikeastaan koko elämänkaaren 

aikana tapahtuvan oppimisen yhteydessä. Globaalitalouden nopeat murrokset 

sekä siihen liittyvä markkinoiden paradigmamuutos tuotantokeskeisestä 

ajattelusta asiakaskeskeiseen ajatteluun on aiheuttanut selvän muutoksen 

käsityksestä tiedon hankkimisesta sekä tiedon määrän ja tiedon laadun 

arvioinnissa. Yhä selvemmin oppimisen fokuksessa on yksilö sekä oppimista 

ohjaavat intentiot. Globaali markkinatalouden murros aiheuttaa yhteiskunnalle 

aivan uusia vaatimuksia oppimisen suhteen. Tämä murros aiheuttaa 

yhteiskunnassa toimiville ihmisille tarpeen tarkastella maailmaa ”uusien lasien” 

läpi. Tämä tarkoittaa sitä, että kyetäkseen selviytymään uuden ajan 

ammatillisista haasteista, yksilö joutuu usein jopa tuskaisenkin transformaation 

kautta omaksumaan uusia mentaalisia malleja ja uskomusrakenteita. 

Globalisaatio on Kotterin (1996) mukaan tapahtumassa laajojen ja vahvojen 

voimien ajamina, joihin liittyvät läheisesti teknologian murrokset, kansainvälisen 

kaupan integraatio, kotimaisen markkinatilanteen kyllästyminen kaikissa 

kehittyneissä maissa sekä maailmanlaajuisen kommunismin romahtaminen 

(Kotter 1996, 18). 

 

 

3.2 Kulttuurisidonnaiset mentaaliset mallit muutoksen esteenä 

 

On oletettavaa, että nimenomaan globaalitalouden ja markkinoiden 

paradigmamuutos aiheuttaa sen, että organisaatioissa transformatiivinen 

muutos ja siihen liittyvien oppimisprosessien hallinta muodostuu yhä 

keskeisemmäksi oppimisen ydinalueeksi. Vaikka perimmältään voimme luottaa 

ihmisen emansipatorisen kasvun tarpeeseen, jossa ihminen nähdään jo 

luonnostaan oppimishaluisena ja – kykyisenä, niin on ilmeisesti syytä tunnustaa, 
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että ihmisen oppimista rajoittaa luontainen tarve välttää epäjatkuvuuksia sekä 

erilaisia epävarmuuden elementtejä elämässään. Kun ihmisen taustalla ovat jo 

lapsuudessa hankitut kulttuurisidonnaiset mentaaliset mallit ja 

merkitysrakenteet, niin useimmiten ihmisen oma ontologiseen tasoon ulottuva 

käsitys ihmisestä ja oppimisesta on tämän transformatiivisen muutoksen suurin 

este. Lähtökohtaisesti ja hieman yksinkertaistettuna voidaan kuitenkin ajatella, 

että lasten ja nuorten oppimiseen liittyvä puhtaan tietopääoman hankkimiseen 

liittyvä assimiloiva prosessi kuulunee luontaisena osa-alueena perinteiseen 

kouluoppimiseen ja näin kognitiivisia taitoja kehittämällä voidaan aikaan saada 

merkittäviä oppimistuloksia, mikäli siis arviointiperusteena käytetään perinteisiä 

kouluoppimisen mittareita. Tässä yhteydessä skeemoja muokkaavaa 

akkommodoivaa prosessia voi olla jopa epämielekästä painottaa, koska 

prosessiin kiinteästi liittyvät skeemat ja merkitysrakenteet ovat pääsääntöisesti 

oppijan mielessä vielä rakentumatta. Toisin sanoen saattaa olla turhaa pyrkiä 

mentaalisten mallien ja rakenteiden muuttamiseen, kun ei ole mitä muuttaisi. 

Sitä vastoin akkommodoivalla prosessilla ja siihen mahdollisesti johtavalla 

transformatiivisella oppimisella on ilmeisesti aivan keskeinen merkitys silloin, 

kun mentaalisia malleja ja jo syntyneitä merkitysrakenteita pyritään perustavaa 

laatua olevalla tavalla muovaamaan ja muokkaamaan.  

 

Sitä vastoin on perustelua olettaa, että aiemmin syntyneiden mentaalisten 

mallien ja merkitysrakenteiden muokkaamiseen tai muodostamiseen liittyvän 

akkommodoivan prosessin katalysoijana tulee olla syvällinen oppijaan 

kohdistuva affektiivinen reaktio, jonka myötä oppija on valmis käynnistämään 

transformaatioon johtavan muutosprosessin. Oman kokemukseni mukaan 

kouluissa opetettavien teoriapitoisten oppiainesisältöjen voidaan olettaa vain 

harvoin olevan sellaisia yksilön affektiivisen tasoon saakka vaikuttavia 

”kognitiivisia säröjä”, jotta ne kykenisivät käynnistämään akkommodoivan 

prosessin. Näin kasvattajan rooli affektiivisena, ”säröjä” aiheuttavana tahona voi 

olla aivan keskeinen. Lasten ja nuorten aikuisten kohdalla tarve 

akkommodoivaan ja merkitysrakenteita muuttavalle transformatiiviselle 

prosessille saattaa tulla perinteisen oppimistapahtuman lisäksi silloin, kun 
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esimerkiksi henkilön sosiaalinen käyttäytyminen on epätyypillistä ja voidaan 

ajatella tämän käyttäytymisen johtavan jatkossa yhä suurempiin sosiaalisiin 

ongelmiin. Poikkeavan käyttäytymisen taustalla saattaa olla lasten ja nuorten 

aikuisten kohdalla usein rikkinäiset kasvuolosuhteet tai yksilön lähipiirin muu 

sosiaalistava vaikutus, joka vallitsevana merkitysrakenteena on saanut 

vallitsevan aseman myös yksilön mielessä. Ns. ”poikkeava käyttäytyminen” on 

määritelmänä hankala, koska myös ympäristön rajut muutokset tekevät 

yksilöstä helposti ”poikkeavan”, vaikka yksilön toimintatavat sekä sen taustalla 

olevat merkitysrakenteet pysyisivät ennallaan. Tällaisen merkittävän ympäristön 

muutoksen taustalla voidaan nähdä juuri edellä esitetty globalisaatiosta johtuva 

työelämän paradigmaattinen muutos. Ihmisen ja yksilön halu toimia 

ennustettavasti ja pyrkimys välttää rajuja muutoksia on osaa ihmisluontoa, jolla 

hän pyrkii välttämään psyykkistä kuormitusta. Toisin sanoen hänellä on 

luonnollinen taipumus välttää ja vastustaa muutoksia. Muutostarpeen saattaa 

aiheuttaa raju elämänmuutos tai kasvattajan aktiivinen interventio, joka 

synnytetyn ”särön” avulla käynnistää oppijassa reflektiivisen toiminnan, joka 

parhaimmillaan johtaa yksilön mentaalisten mallien ja merkitysrakenteiden 

muuttumisen.  

 

 

Transformatiivinen muutos voin olla luonteeltaan myös ei-emansipa orinen t

 

”Särön tuottaminen” kasvatuksellisena interventiona ei sinällään yksistään riitä 

eikä johda automaattisesti transformatiiviseen muutokseen, joka edistää 

emansipatorista kasvua. Voikin olla, että tuotettu kognitiivinen särö ei tuotakaan 

muutosta merkitysrakenteissa, vaan saattavat jopa vahvistaa olemassa olevia 

mentaalisia malleja. Emansipatorisen kasvun ehtona ei siis yksinomaan ole 

akkommodoiva prosessi, vaan kriittisen reflektion kautta muodostuva uusi 

assimiloiva oppimisprosessi, joka oppimiskäsityksenä kiinnittyy sosio-

konstruktiiviseen ajatteluun, jossa dialogin avulla sekä kasvattaja että oppija 

kykenee arvioimaan avoimesti ja kriittisesti asioiden ja arvojen merkityksiä 

vuorovaikutustilanteessa.  
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Jo yhteisten merkitysrakenteiden hyväksyminen saattaa johtaa oppijan 

voimaantumiseen ja emansipatoriseen kasvuun. Kognitiivisen särön tuottaminen 

ja tähän liittyvä akkommodoivan prosessin syntyminen eivät siis yksistään ole 

riittävä ehto transformatiiviselle muutokselle, vaan mikäli ”särön” tuottamaa 

ristiriitaa ei kyetä konstruktiivisesti purkamaan, palautuu yksilö toteuttamaan 

aiempia assimiloivia prosesseja. Muutosprosessin hallinta edellyttää 

kasvattajalta erityisiä vuorovaikutustaitoja. Isokorpi (2006) puhuu tässä 

yhteydessä rajojen ylityksistä. Hänen mukaansa ne liittyvät kaikkeen 

inhimilliseen kehittymiseen sekä aina oppimiseen. Rajojen ongelma ei myöskään 

ratkea, jos turvallisuuden tunne puuttuu. Jotta ihminen ei saa tähän muiden 

ihmisten tukea, vetäytyminen ja ahdistuneisuus voivat tuhota koko oppimisen 

prosessin (Isokorpi 2006, 50). Useat tutkijat toteavatkin, että erityisesti 

ihmissuhdealan asiantuntijuus on eräänlaista raja-asiantuntijuutta, työhön 

liittyvien rajapintojen tunnistamista ja jatkuvaa uudelleenmäärittelyä.  

 

Edellä esitetty prosessikuvaus antaa kuvan niistä taustaseikoista, jonka vuoksi  

useat organisaatioihin ja työyhteisöihin kohdistuneet kehittämisinterventiot 

helposti epäonnistuvat. Sama koskee luonnollisesti lasten ja nuorten 

kasvatuksellisia interventioita. Harwardin yliopiston strategisen johtamisen 

professori John P. Kotter (1996) on lukuisissa muutosjohtajuuden 

esimerkeissään todennut, että transformatiivinen muutos edellyttää kahdeksan 

askeleen ottamista, joista jokainen on sillä tavalla elintärkeä, että mitään 

askelta ei voi jättää väliin mikäli transformatiivisen muutoksen halutaan 

onnistuvan. Sen lisäksi, että hän näkee merkitysrakenteiden muutoksen 

tärkeyden, niin hän painottaa kommunikaation ja aidon dialogin merkitystä koko 

prosessia kantavaksi voimaksi. Edelleen hän mainitsee ”lyhyen aikavälin 

voittojen generoimisen” sekä ”laaja-alaisen voimaannuttamisen” olevan 

vähintään yhtä tärkeitä muutoksen elementtejä.  
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3.3 Transformatiivinen muutos ja sen teoreettinen viitekehys  

 

Olen aluksi tarkastellut transformatiivista oppimista ja siihen liittyvää 

taustateoriaa nimenomaan siltä kannalta miten transformatiivinen 

muutosprosessi mahdollisesti johtaa jo syntyneiden mentaalisten mallien 

muuttumiseen sekä edelleen mahdollisten uusien ja pysyvien 

merkitysrakenteiden syntymiseen. Edelleen tähän liittyvää tarkastelukulmaa on 

laajennettu ns. ”uudistavasta oppimisesta” aina ”itseuudistavaan oppimiseen” 

käsitteisiin, jossa Schönin ja Argyriksen määrittelemästä kaksikehäisen 

oppimismallista on päädytty tarkastelemaan lyhyesti Ruohotien ja Beairston 

kehittämän kolmikehäisen oppimismallin dynamiikkaa transformatiivisessa 

muutosprosessissa. Transformatiivisen muutoksen voidaan katsoa kiinteästi 

liittyvän juuri edellä esitettyyn kaksikehäiseen oppimismalliin ja tässä luvussa 

sitä on tarkasteltu nimenomaan reflektiivisen toiminnan ja akkommodoivan 

prosessin yhteydessä. Kolmikehäistä oppimista ei kuitenkaan ole teoreettisesta 

näkökulmasta tarkasteltu tässä osiossa, vaan siihen liittyvä teoreettinen 

tarkastelu on tehty organisaatiokulttuureita ja niiden muutoksia koskevassa 

osassa. 

 

 

3.4 Oppimisen kolme dimensiota Illeriksen mukaan 

 

Seuraavaksi olen pyrkinyt hahmottamaan ja jäsentämään transformatiivisen 

muutokseen liittyviä teoreettisia käsitteitä ja näkökohtia, joita useat 

kasvatustieteiden tutkijat ovat viime vuosikymmenien aikana tuoneet esiin 

omissa tutkimuksissaan. 

 

Illeriksen (2004) mukaan oppiminen pitää sisällään kognitiivisen, emotionaalisen 

ja psykodynaamisen sekä sosiaalisen näkökulman. On tärkeää havaita, että 

kaikki nämä kolme dimensioita ovat kiinteästi mukana oppimisprosessissa ja ne 

eivät esiinny erillisinä funktioina. Edelleen sekä kognitiivinen ja emotionaalinen 

dimensio riippuvat merkittävästi sosiaalisen dimensiosta ja yhteisöllinen sekä 
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sosiaalinen dimensio muodostuvat oppimisen ulkoisista olosuhteista (Illeris 

2004, 19 - 21). Piaget erottaa oppimisessa sekä dynaamisen että 

strukturaalisen aspektin. Nämä ovat jokseenkin analogisia Illeriksen (2004) 

esittämän emotionaalisen ja kognitiivisen dimension kanssa. Dynaaminen 

aspekti käsittää sen mikä ”ajaa” oppimaan eli vastaa kysymykseen ”miksi”. 

Piaget korostaa, että hänen teoriansa ei korosta tätä oppimisen aspektia. 

Piagetin teoria korostaa strukturaalista aspektia ja se keskittyy lähinnä 

oppimisen sisältöön sekä olosuhteisiin ja vastaa lähinnä kysymykseen ”miten”. 

(Illeris 2004, 28). Toisaalta Piagetin (1951) mukaan älykkääseen toimintaan 

johtaa vain motivaatio, jota ohjaa affektiivinen voima. Ihminen ei koskaan 

kykene ratkaisemaan ongelmaa mikäli kyseinen ongelma ei häntä kiinnosta. 

Lähtökohta kaikelle on siis kiinnostus eli affektiivinen motivaatio (IIlleris 2004, 

69). Isokorven (2005) mukaan vuorovaikutuksen ja yhteistyön haasteellisuus 

perustuu merkityksiin, siis ihmisen todellisuuden tulkintoihin siitä miten asiat 

jollakin tietyllä hetkellä hänen mielestään ovat. Merkityksiin sisältyy aina 

tunteita, joiden havaitseminen on keskeistä. Koska merkitykset ovat 

kokemuksellisia, niiden muuttuminen edellyttää tunteiden muuttumista. 

(Isokorpi 2006, 14–15.) 

 

Haluan korostaa, että tämän tarkastelun erääksi keskeiseksi teoreettiseksi 

viitekehykseksi olen muodostanut kognitiivisen konstruktivismin keskeiset 

käsitteet kuten skeeman, assimilaation ja akkommodaation. Erityisesti 

akkommodoivan oppimisen rooli nousee merkittäväksi kun sitä tarkastellaan 

transformatiivisen muutoksen ja oppimisen kannalta. Vaikka oppimisen 

näkökulmasta akkommodaatio liitetään läheisesti transformatiivisen 

muutokseen, niin olen halunnut pitää selkeästi erillään nämä kaksi käsitettä ja 

liittänyt siinä transformatiivisen muutoksen nimenomaan kognitiivista 

konstruktivismin prosessiluonnetta koskevaan tarkasteluun ja käsitellyt 

akkommodaatiota lähinnä psykologian käsitealueeseen kuuluvana terminä.  
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3.4.1 Kumuloiva oppiminen 

 

Kumuloivaa oppimista (engl. cumulative learning) tapahtuu, kun oppija ei voi 

kohdistaa oppimaansa mihinkään aikaisempaan tietorakenteeseen tai 

skeemaan. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat esimerkiksi puhelinnumeroiden 

muistaminen, jossa oppija ”keksii” tavan muistaa tai palauttaa mieleen 

haluamansa numeron. Kumuloivaa oppimista voidaan kutsua myös 

mekaaniseksi (engl. mechanical learning) oppimiseksi. Opetustyön 

näkökulmasta kumuloiva oppimisprosessi voidaan liittää vanhanaikaiseen 

oppimiseen, jossa tankattiin laulun sanoja, vuosilukuja, sanastoja yms. (Illeris 

2004, 32–34). On myös todettu, että mikäli opetustapahtuma ymmärretään 

vain tiedon siirtämiseksi, niin oppiminen ymmärretään samalla vastaavasti 

eräänlaiseksi tiedon kopioinniksi. Näin ollen esimerkiksi puhdas ulkoaopettelu 

ilman asian ymmärtämistä on varsin lähellä kopioimista ja näin luonteeltaan 

kumuloivaa oppimista. 

 

3.4.2 Assimiloiva oppiminen 

 

Assimilaatiolla tarkoitetaan kognitiivista mekanismia, jossa uusi havainto, tieto 

tai kokemus liitetään olemassa olevaan skeemaan. Skeemalla tarkoitetaan 

tietorakennetta, johon pohjautuen yksilö jäsentää ja tulkitsee havaintojaan. 

Kokonaisuutena Piaget´n oppimiseen liittyvä teoria pitää sisällään 

prosessikäsitteistön, jossa kehittyneitä tietorakenteita jatkuvasti muodostetaan 

ja muokataan ympäröivän maailman vaikutusten mukaan. David Ausubel (1968) 

onkin todennut:  ”The most important single factor influencing learning is what 

the learner already knows.” (Illeris 2004, 31). Furthin (1987) mukaan jonkun 

asian ymmärtäminen tarkoittaa sen liittämistä eli assimiloimista yhä 

kompleksisempaan ja loogisesti hierarkkisempaan skeemojen verkostoon. Tämä 

skeemojen koordinaatio antaa asioille merkityksen ja jonkun asteista pysyvää 

substanssia. Hän kuitenkin huomauttaa, että skeemat ovat assimilaation 

instrumentteja, ei muuta. (Furth 1987, 26). Informaation prosessoinnin 

näkökulma painottaa oppijan tiedon jäsentymistä kognitiivisiksi struktuureiksi, 
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skeemoiksi, kognitiivisiksi representaatioiksi, tuotossysteemeiksi tai 

toimintaverkoiksi (Ruohotie 2000, 96). 

 

Edellä esitetyt kumuloivan oppimisen ja assimiloivan oppimisen mallit 

näyttäytyvät vahvasti perinteisessä kouluoppimisessa ja voidaankin ajatella, että 

ne painottavat ensisijaisesti oppijan kognitiivisen ja affektiivisen alueen 

konstruktioita. On siis huomattava, että kaikki oppiminen ei välttämättä siis 

merkitse muutosta. Oppiminen suppeassa mielessä voi liittyä myös pysyvyyden 

korostamiseen ja olemassa olevan säilyttämiseen. Yksinkertaisissa ja 

suhteellisen pysyvissä toimintaympäristöissä ja oloissa vankan perustan 

toimintakäytännöille antavat rutiinit. Oppiminen on tällöin vanhaa uusintavaa 

(Ruohotie 1998, 14).  

 

Oman ajatteluni mukaan lasten ja nuorten tietoperusta sekä käyttäytymistä 

ohjaavat mentaaliset mallit syntyvät eli opitaan juuri assimiloivan prosessin 

avulla. Ne luovat yksilölle sen maailmankuvan, jonka perusteella hän hahmottaa 

ympäristöään. Maailmankuva on yksilön omaksuma käsitys todellisuudesta ja 

hänen asemastaan siinä. Yksilön maailmankuvaan sisältyviä uskomuksia, 

käsityksiä ja arvostuksia sanotaan orientaatioiksi ja orientaatioiden 

muodostamia yleisempiä kokonaisuuksia metaorientaatioiksi. Ruohotien (1996) 

mukaan psykologinen merkitysperspektiivi muodostuu yksilön omasta 

minäkäsityksestä, tarpeista, estoista, puolustus-mekanismeista, tavoista ja 

muista ominaisuuksista. Vääristymiä perspektiiviin aiheuttavat eniten mielikuva 

omasta itsestä, itsearvostus ja minäkäsitys (Ruohotie 1996, 83). 

 

3.4.3 Reflektio ja akkommodoiva oppiminen 

 

Psykologisessa mielessä akkommodaatio tapahtuu sellaisessa tilanteessa, jossa 

havainnot ja kokemukset eivät sovi aikaisempiin skeemoihin. Tällöin yksilö 

mukauttaa ja muovaa näitä skeemojaan, jolloin syntyy ladullisesti uudenlainen 

tietorakenne. Akkommodoiva oppiminen edellyttää, että relevantit 

oppimisrakenteet, joita voidaan muokata, ovat jo olemassa ja toisekseen yksilö 
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tarvitsee ja tai on valmis käyttämään energiaa oppimisrakenteen muuttamiseen. 

Kolmanneksi yksilö uskoo, että hänellä on siinä tilanteessa ”lupa” ja riittävä 

”turvallisuus” antaa vanhan tiedon mennä menojaan. Offensiivinen 

akkommodaatio käsittää ensisijaisesti eteenpäin suuntautuvaa rekonstruktiota 

ja defensiivinen akkommodaatio taas keskittyy puolustukseen ja suojaa 

olemassa olevia rakenteita (IIlleris 2004, 85). 

 

Illeriksen mukaan akkommodaatio on se oppimisen muoto, joka edistää yksilön 

kehittymistä kaikkein eniten ja sen takia sitä voidaan pitää ”parempana” 

oppimisena kuin assimiloivaa tai kumuloivaa oppimista. (Illeris 2004, 36–37.)  

 

Reflektio – sana on yleistynyt ja vakiintunut varsinkin opettajien käytössä ja 

syynä tähän lienee ainakin ammatillisen opettajankoulutuksen yhteydessä 

tapahtunut reflektio -käsitteen voimakas lanseeraus. Jopa niin, että sana on 

jopa kärsinyt hienoisen inflaation. Osittain tähän inflaatioon on vaikuttanut se, 

että sanaa käytetään oman käsitykseni mukaan sangen huolimattomasti ja 

näyttää siltä, että eri reflektion lajeja ei ole kyetty jäsentämään oikealla tavalla. 

Sana ”reflektio” näyttää esiintyvän ainakin kahdessa eri merkityksessä sekä 

arkielämässä että akateemisessa maailmassa. Toinen niistä on jälkiajattelu 

(engl. afterthought) ja toinen on peilaaminen (engl. mirroring), jossa yksilö 

antaa kokemuksilleen tai käsityksilleen henkilökohtaisia merkityksiä (Illeris 

2004, 46).  

 

 

Kaikki reflektointi ei ole samanarvoista 

 

Perinteisesti ymmärrettynä reflektio on luonteeltaan passiivista, keinotekoista, 

jälkeenpäin tapahtuvaa, aikaa vievää, kapea-alaista ja irrallaan varsinaisesta 

asiayhteydestään. Seibert määrittelee reflektion aktiiviseksi mentaaliseksi 

prosessiksi, tietoiseksi kokemuksen tarkasteluksi, joka vaatii ajattelun 

tarkoituksellista siirtämistä ymmärtämisen tasolle. Perinteinen 

tehtäväsuuntautunut rationaalinen reflektio tarkoittaa kapea-alaista tehtävien, 
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velvollisuuksien ja vastuiden reflektointia (Ruohotie 1998, 114). Jos reflektiota 

ei esiinny lainkaan, toiminta on rutiininomaista ja automatisoitunutta, jolloin 

siihen ei sisälly oppimista. Reflektion merkitys on ensisijainen verrattuna 

kognition muodostukseen. 

 

On ilmeistä, että kumuloivan ja assimiloivan oppimisen kognitiivisia rakenteita 

painottavassa prosessissa, oppija kykenee melko taitavasti kehittämään sopivan 

ohjauksen avulla monenlaisia ja monipuolisia strategisia taitoja, joiden voidaan 

ajatella perustuvan metakognitiiviseen ajatteluun sekä opiskeluun liittyvien 

asiakokonaisuuksien reflektointiin. Tällöin reflektointi ulottuu käsitykseni 

mukaan Mezirowin (1991) esittämän jaon perusteella useimmiten vain prosessin 

ja sisällön reflektointiin.  

 

 

3.4.4 Kriittinen reflektio ja oppimaanoppimistaidot 

 

Mezirow (1991) nostaa uudistavan oppimisen teoriassaan reflektoinnin 

oppimisprosessin fokukseen. Reflektio voi kohdentua toiminnan sisältöön, 

prosessiin tai perusteisiin. Illeriksen (2004) mukaan oppiminen on kuitenkin 

holistinen prosessi, jossa yhdistyvät kaksi toisiinsa kietoutunutta prosessia; 

suora ja epäsuora sosiaalinen vuorovaikutusprosessi sekä sisäinen psykologinen 

sisäistämisprosessi (Illeris 2004, 25). Tätä taustaa vastaan sisällön ja prosessin 

reflektointi liittyy edellä mainittuun psykologiseen sisäistämisprosessiin ja 

oleellisia siten yksilön metakognitiivisten taitojen oppimisprosessissa. Tietoisesta 

strategioiden valinnasta ja arvioinnista käytetään usein juuri termiä 

metakognitio. Ruohotien (1996) mukaan nämä metakognitiiviset taidot ovat 

siten myös avainasemassa kehitettäessä myönteisiä itsesäätelyä koskevia 

tulkintoja. Metakognitiiviset tiedot eli kontrollistrategiat ohjaavat tilanteeseen 

sopivan strategian valinnan Metakognitiivinen tieto ja taito ovat 

vuorovaikutteisia: tieto on välttämätön edellytys taidolle ja toisaalta onnistunut 

strategian käyttäminen lisää tietoa strategian soveltamismahdollisuuksista 

(Ruohotie 1996, 97). Henkilökohtainen palaute oppimisstrategioista auttaa 
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näkemään taitojen oppimista uudella tavalla. Tällöin oppija huomaa, että 

strategiat ovat opittavia taitoja ja että suoriutuminen opinnoissa ei määräydy 

täysin kyvyistä ja älykkyydestä (Ruohotie 2000, 103). Oppimaanoppiminen on 

taito, jota voi harjoittaa ja yleistä oppimaanoppimisen taitoa voidaan luonnehtia 

metataidoksi, jossa merkittävä tekijä on itsereflektio eli itsearviointi. Itsearviointi 

on uudistavan oppimisen peruskäsite ja sillä tarkoitetaan yksilön valmiuksia 

hankkia tietoja omista sisäisistä psyykkisistä prosesseista (Ruohotie 1996, 77).  

 

Edellä mainitun perusteella voidaan kuitenkin ajatella, että metakognitiiviset 

tiedot ja taidot eivät yksistään johda akkommodoivaan prosessiin sekä edelleen 

transformatiiviseen oppimiseen. Mezirow määrittelee uudistavan oppimisen 

prosessiksi, jossa kokemuksen merkitys tulkitaan uudelleen tai tulkintaa 

tarkistetaan niin, että syntynyt uusi tulkinta ohjaa myöhempää ymmärtämistä, 

arvottamista ja toimintaa. Hän erottaa merkityksen annolle kaksi ulottuvuutta: 

merkitysskeemat ja merkitysperspektiivit. Nämä merkitysperspektiivit koostuvat 

laajemmista kokonaisuuksista ja ovat yleisempiä suuntaa antavia 

perusolettamuksia. Ne määrittelevät miten ajattelemme, uskomme ja 

tunnemme sekä miten, mitä, milloin ja miksi opimme. Niillä on sekä 

kognitiivisia, affektiivisia että konatiivisia rakenteita. (Mezirow 1991, 5 ja 34–35; 

Ruohotie 2000, 75–76.)  

 

Transformatiivinen oppiminen tarkoittaa Mezirowin mukaan juuri perusteellisia 

muutoksia uskomuksissa ja merkitysten muodostamisessa ja nämä ovat syvälle 

juurtuneina ihmisissä jo lapsuudesta saakka. Nämä ovat usein 

tiedostamattomasti mukana ihmisten mielipiteissä ja käsityksissä (IIlleris 2004, 

59). Merkitysperspektiivit ovat suhteellisen pysyviä, mutta eivät suinkaan 

muuttumattomia. Kukin perspektiivi muodostuu erilaisista merkitysskeemoista 

eli yksittäisistä arvoista, olettamuksista ja uskomuksista (Ruohotie 1996, 83). 

Uskomukset eivät siis ole puhtaasti kognitiivisia, vaan niillä on myös affektiiviset 

juurensa. Mezirow (1991) sanoo, että uudistavassa oppimisessa keskeistä on 

merkitysten antaminen: ”uudistavalla oppimisella tarkoitetaan kriittisen 

reflektion kautta toteutuvaa oppimisprosessia, jonka tuloksena on 
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merkitysperspektiivien muuttuminen niin, että yksilö voi luoda kattavamman, 

erottelukykyisemmän ja johdonmukaisemman käsityksen omasta 

kokemuksestaan” (Ruohotie 1998, 15). 

 

Tässä yhteydessä Mezirow (1990, 1991) määrittelee ja ottaa siis esiin ns. 

kriittisen reflektion, jossa tapahtuu hankitun tiedon kriittistä arviointia suhteessa 

siihen liittyviin esikäsityksiin. Siinä itsearvioinnin elementti ulottuu kolmeen 

reflektioluokkaan: 1) sisällön reflektointi; asioiden ja tiedon merkitysten 

arviointi, vastaa kysymykseen mitä 2) prosessin reflektointi; 

ratkaisuvaihtoehtojen arviointi, vastaa kysymyksen miten sekä 3) perusteiden 

reflektointi; miksi asia pitäisi ratkaista, vastaa kysymykseen miksi (Ruohotie 

1996, 77). Tämä kriittinen reflektio voi johtaa uudistavaan oppimiseen 

(transformative learning). Tällöin on kysymys laadullisesti uudenlaisen 

näkökulman löytymisestä ja tietoisuuden avartumisesta, johon liittyy 

uudenlainen tapa hahmottaa ympäristöä ja etsiä omaa paikkaa siinä. (Mezirow 

1990, Ruohotie 2000, 185). Voidaksemme edistää tiedon luomista meidän on 

syytä tunnistaa merkitysperspektiivissä, episteemisessä, sosio-lingvistisessä ja 

psykologisessa vaikuttavat vääristymät.  

 

Mezirowin uudistavan oppimisen teoriaa on kritisoitu liian individualistiseksi (ks. 

esim. Järvinen et al. 2002, 98; Ruohotie 2000, 189). Merkitysskeemojen ja – 

perspektiivien kehittyminen ja muuntaminen nähdään kriitikoiden mielestä vain 

aikuisen omassa toiminnassa ja niinpä ulkoisen toimintaympäristön vaikutukset 

jäävät vähälle huomiolle.  

 

Kritiikki lienee ainakin osittain paikallaan, sillä käsitykseni mukaan on melko 

epätodennäköistä, että yksilön omaan kognitiiviseen tasoon ulottuva toiminta ja 

siihen liittyvä itsereflektio johtaisi vanhojen merkitysrakenteiden muuttumiseen 

tai uusien merkitysrakenteiden syntymiseen. Akkommodaatio on Furthin 

näkökulmasta luonteeltaan reaktiivinen ja jossain määrin negatiivinen yksilöä 

ajatellen ja näin se tarkoittaa ympäristön vastustusta tai esteitä, jotka 

häiritsevät yksilön sen hetkistä tasapainoa ja edellyttävät aktiivista toimintaa 
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jotta skeemat jälleen järjestyvät ylläpitämään tasapainoa (IIlleris 2004, 75). 

Näin ollen voidaan olettaa, että kriittisen reflektion taustalta pitää löytyä 

voimakas ulkopuolinen affektiivinen elementti, joka edellä mainitun 

”kognitiivisen särön” muodossa käynnistää akkommodoivan prosessin.  

 

 

3.5 Akkommodoivan prosessin reaktiivinen luonne 

 

Illeriksen (2004) mukaan Piagetin merkittävin käsite liittyy hänen tietoon 

liittyvästä assimilaatioteoriasta. Assimilaatio on yhtenevä itse elämän kanssa ja 

sen perusluonne on biologinen. Akkommodaatio taas ei löydä vastinetta 

elämästä itsestään vaan mekaanisesta reaktiosta. On selvää, että skeemojen 

assimilaation jälkeen ihminen vasta kykenee akkommodoimaan skeemat 

toimintaan tai ajatteluun liittyviksi asioiksi (IIlleris 2004, 76). Edelleen 

akkommodaatio pitää ymmärtää tasapainottavana prosessina, joka vaaditaan 

silloin kun assimilaatiota kohtaa ympäröivässä maailmassa esteitä ja häiriöitä. 

Akkommodaatio on oleellista kehittymiselle, sillä rekonstruoinnin myötä 

tarpeelliset muutokset saavutetaan, mutta se ei itsessään ota osaa varsinaiseen 

tiedon rakentamiseen assimiloivan skeeman sisällä (IIlleris 2004, 77). 

 

Freudin energiaa koskevat tarkastelut perustuvat huomiolle, että psykologinen 

energia on vakio, aivan kuten energia fysiikan lakienkin mukaan ja tämä tulee 

esiin erityisesti tilanteissa, joissa tarve on tukahdutettu, energia siirtyy muihin 

toiminnallisiin sfääreihin. Kun Piagetin teoriaa tarkastellaan vasten Freudin 

havaintoja energiasta, havaitaan, että akkommodoiva prosessi vaatii tietyn 

motivaation tai erityisen energiareservin. Tämä havainto on sen vuoksi 

oppimisessa tärkeää, koska mikäli yksilön ei ole mahdollista kohdistaa 

energiaansa oman kehittymiseensä, so. ei ole riittävää motivaatioperustaa, niin 

yksilö on ”pakotettu” palaamaan käsittelemään vähemmän vaativia assimiloivia 

prosesseja (IIlleris 2004, 79–80).  
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Edellä mainitun perustella voidaan ajatella, että akkommodoiva prosessi ei siis 

automaattisesti johda kriittisen reflektionkaan jälkeen transformatiiviseen 

kasvua tukevaan oppimiseen, vaan saattaa useissa tapauksissa kanavoitua ja 

johtaa muutosta vastustavan potentiaalin syntymiseen. Yleisesti ottaen 

vastustuspotentiaali on kaiken kaikkiaan biologisesti rakentunut osaksi ihmistä 

ja se on väline ja keino ihmisen taistelussa hengissä pysymistä ajatellen. Siinä 

oppimisprosessissa energiaa syntyy tästä vastustus-potentiaalista ja se on osaa 

akkommodoivaa prosessia johon liittyy voimakkaat emotionaaliset tunteet. 

Kuten assimilaatio voidaan jakaa kahteen komponenttiin, konstruktiiviseen ja 

ehkäisevään, niin samoin akkommodaatio voidaan jakaa sekä konstruktiiviseen, 

että offensiiviseen akkommodaatioon (IIlleris 2004, 81–82). Assimilaatiossa 

emotionaalinen vaikutus on vähemmän merkittävä, kun taas akkommodaatiossa 

sen vaikutus on helpommin tiedostettavissa. Illeriksen (2004) mukaan on 

huomattavaa, että elämänsisältöön liittyvä potentiaali voi realisoitua ainoastaan 

assimiloivassa prosessissa kun taas vastustava potentiaali on suorassa 

yhteydessä akkommodaatioon (IIlleris 2004, 83–84). 

 

Ruohotien (1996) mukaan etenkin aikuinen oppija saattaa vastustaa omien 

uskomustensa kyseenalaistamista. Hän saattaa vastustaa myös sosiaalisten ja 

kulttuuristen arvojärjestelmien kanssa ristiriidassa olevia asioita (Ruohotie 1996, 

78). Isokorpi (2006) puhuu tässä yhteydessä rajojen ylittämisestä ja siinä se 

tulee esiin mm. käyttäytymisnormien asettamien rajojen ylittämisenä, mutta 

myös henkilökohtaisena tai ammatillisena kehittymisenä. Tähän tarvitaan 

rohkeutta, koska rajojen ja voimavarojen ylittymiseen liittyy aina pelkoa. 

Rajojen ylittäminen on pitkä kasvuprosessi, johon liittyy aina myös vastarintaa 

(Isokorpi 2006, 24).  Malisen (2000) mukaan aikuisen oppimisen ytimessä on 

oppijan henkilökohtainen tietäminen (engl. personal experiental knowing), joka 

on syntynyt laaja-alaisen, omakohtaisen kokemisen ja oppimisen kautta. Tämä 

ydin sisältää oppijan syvimmät olettamukset ja käsitykset asioista ja se on 

suhteellisen joustamaton ja jäykkä (Sallila ja Malinen toim. 2002, 146). 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että monien arkikäsitystemme taustalla on usein 

tiedostamattomia perusoletuksia, jotka voivat toimia esteenä uuden tiedon 
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oppimiselle ja vaikeuttaa vallitsevien tieteellisten käsitteiden ymmärtämistä, 

johon opetuksella pyritään (Tynjälä ja Eteläpelto 1999, 166). Kaikki oppiminen 

vaatii siis psykologista energiaa ja tämä energia syntyy joko halusta löytää 

elämänsisältöä tai halusta vastustaa muutosta, tai näiden kombinaatiosta ja 

molemmat näistä voidaan viimekädessä johtaa ihmisrakenteen biologiseen 

kykyyn taistella olemassaolostaan. Siellä missä elämänsisältöön liittyvä 

potentiaali muodostaa dynaamisen alustan sekä assimiloivalle että 

akkommodoivalle prosessille, vastustuspotentiaali omalla tahollaan on 

yhteydessä esteiden selvittämiseen ja näin se luo pohjan kiinteästi 

akkommodoivalle prosessille (IIlleris 2004, 83- 85). 

 

Edellä esitetty särön muodostuminen ja vielä tarkemmin siihen liittyvä aktiivinen 

särön muodostamisprosessi ja – intentio muodostaa emansipatorista kasvua 

ajatellen kriittisen taitekohdan. On sanottukin, että kasvattajan tehtävänä on 

organisoida sopivia, säröjä aiheuttavia kokemuksia sekä johtaa oppijoiden 

yhteistä dialogia. (Malinen 2000, 135–140.) Kun oppija näkee kohtaamassaan 

särössä merkityksellisyyttä ja suostuu käsittelemään sitä, hän joutuu myös 

kysymään, mikä on mahdollisen ajattelun ja toiminnan muutoksen arvo ja 

merkitys sekä mitä mahdollinen uusi toimintamalli vaatii yksilöltä ja yhteisöltä 

(Sallila ja Malinen, toim. 2002, 147). Todellinen muutos edellyttää siis uskallusta 

kohdata paremmin erilaisia negatiivisia tunteita ja vasta sen kautta rakentaa 

konstruktiivista hallintaa. Kehityksen lähtökohtana on ristiriita tai 

epätasapainotilatila, joka synnyttää rakenteita uudelleen jäsentävän 

konstruointiprosessin (Piaget 1985). Vaikka Piaget puhuu tasapainottumisesta, 

hän ei tarkoita mitään lopputilaa, jossa kognitiiviset rakenteet ovat asettuneet 

tasapainoon, vaan jatkuvaa dynaamista muutosta. 
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3.6 Voimaantuminen ja emansipatorinen kasvu 

 

 

Ruohotien (2000) mukaan kasvumotivaatio, oppijan halu kehittää itseään ja 

kokeilla uutta on kuitenkin yksi ammatillisen kasvun avainselittäjistä. Pyrkimys 

vastata kasvutarpeisiin on samansuuntainen kuin humanistiselle arvoperustalle 

ja ihmiskäsitykselle rakentuva elinikäisen kasvatuksen perustavoite: herättää 

ihmisten itseään toteuttava, jatkuva kasvupyrkimys ja luoda sille 

mahdollisuudet. Kuten jo aiemmin todettiin, kyky reflektoida omia toimintoja, 

säädellä niitä ja tehdä tahdonalaisia valintoja liittyy ihmisen vapaaseen tahtoon. 

Tämä henkilökohtaisen voiman tunne liittyy keskeisesti psykologiseen 

voimaannuttamiseen, joka mahdollistuu vain avoimessa ja luottamuksellisessa 

ympäristössä. (Beairsto & Ruohotie 2003; vrt myös Thomas & Velthouse 1990.) 

Oppijan voimistaminen ja vahvistaminen, omien voimavarojen vapauttaminen 

(empowerment) on sekä uudistavan oppimisen tavoite ja edellytys. Verbi 

empower tarkoittaa vallan antamista ja kykeneväksi tekemistä (Ruohotie 1996, 

78). Tällöin puhutaan yleensä yksilön voimaantumiseen johtavasta prosessista 

sekä interventiosta eli voimaannuttamisesta, jonka avulla on tavoitteena luoda 

organisaatioon emansipatorinen ja kasvua tukeva ilmapiiri.  

 

 

3.6.1 Voimaantumisen konatiivinen elementti 

 

Thomas ja Velthouse (1990) määrittelevät voimaantumisen yhdeksi keskeiseksi 

motivaation elementiksi. Heidän mukaansa voimaantuneeksi tuleminen sekä 

voimaantuneena oleminen ovat asioita, joita voidaan lähestyä parhaiten juuri 

motivaatiokäsitteen avulla ja silloin se pitää sisällään yksilöllisen kognition, 

uskomuksen ja tunteen. Tästä näkökulmasta voimaantuminen pitää siis 

sisällään uskomuksen yksilön mahdollisuuksista ohjata motivaatiotaan, 

kognitiivisia resurssejaan ja tehtäviä joita tarvitaan työssä. Psykologinen 

voimaannuttaminen pitää sisällään siis laajan alueen rakenteita, jotka 

muodostuvat kognitiivisten, konatiivisten ja affektiivisten alueiden välillä. 
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Keskeinen alue siinä on kuitenkin konaatio, joka voidaan jakaa kahteen osa-

alueeseen: motivaatio ja tahto. Motivaation katsotaan edustavan ensisijaisesti 

yksilön esipäätöstä eli mikä vaikuttaa päätöksen toimia, kun taas tahto 

vaikuttaa lähinnä jälkipäätökseen eli mikä saa ihmisen toimimaan sen jälkeen 

kun päätös on tehty (Beairsto et al. 2003, 121). Heckhausen ja Kuhl ovat 

kehittäneet toimintojen kontrolliteorian, jossa intentionaaliset eli aikomukselliset 

tilat on erotettu motivaatioon liittyvistä tiloista. Päätöksentekoa edeltävää tilaa 

kutsutaan ”motivaatioksi” ja sen jälkeinen tila on puolestaan ”tahto”. (Ruohotie 

1998, 35.)  

 

Motivaatio ja tahto liittyvät siis läheisesti oppimisen itsesäätelyyn. Itsesäätelyllä 

tarkoitetaan oppimisen tahdonalaista kontrollia, mikä edellyttää oman toiminnan 

tietoista ja kriittistä tarkastelua ja arviointia. Konaatio viittaa niihin mentaalisiin 

prosesseihin, jotka auttavat oppijaa kehittymään. Konatiivisia rakenteita 

luonnehtivia käsitteitä ovat impulssi, halu, tahto ja määrätietoinen pyrkimys. 

(Ruohotie 2000, 75–76.) Tahdonalaisia rakenteita ovat mm. sitkeys tai tahto 

oppia. Niihin kuuluvat myös tiedon prosessointityylit ja niihin liittyvät myös 

resurssien käytön oikeaan mitoittamiseen ja ajoittamiseen. Metataitojen 

muodostumisessa keskeisellä sijalla ovat siis oppijan konatiiviset rakenteet ja ne 

ovat keskeisiä kriittisen reflektion komponentteja sekä edelleen myös 

näkemykseni mukaan keskeinen katalyytti itse transformatiivisessa prosessissa.  

 

Seuraavassa on tarkasteltu lyhyesti tanskalaisen Jan D. Vermuntin 

lähestymistapaa ns. metakognitioon, reflektioon sekä oppimaanoppimistaitojen 

syntymiseen. Vermunt (1997) on metodologisesti kyennyt yhdistämään kolme 

eri oppimisen perusteoriaa ja luomaan niistä teoreettisen näkökulman, jonka 

myötä voidaan päätellä oppimaanoppimistaitojen eli reflektointitaitojen 

syntyvän. Näitä perusteoriat olivat kognitiiviset prosessointistrategiat, 

metakognitiivinen säätely, henkilökohtaiset oppimiskäsitykset ja 

oppimisorientaatiot 

 

 

 50



3.6.2 Jan D. Vermuntin itsesäätelymalli 

 

Vermuntin mallissa prosessointistrategiat (Processing Strategies) tarkoittavat  

oppimisstrategioita, joita oppija käyttää pyrkiessään saavuttamaan 

oppimistavoitteitaan. Tällaisia oppimisstrategioita ovat mm. kertaaminen, 

esimerkkien keksiminen, käsitekarttojen laatiminen jne. Opiskeluorientaatiot 

(Learning Orientations) taas tarkoittavat motivaatiotekijöitä, odotuksia ja 

asenteita, jotka ohjaavat opiskelutoimintoja. Henkilökohtaiset oppimiskäsitykset 

(Mental Learning Models) taas kuvaavat oppijan omia ajatuksia mitä oppiminen 

on ja käsitykset tiedon olemuksesta ja oppimistehtävien tavoitteista. 

Metakognitiivinen säätely (Regulation Strategies) on tietoisuutta omista ja 

muiden ihmisten kognitiivisista toiminnoista, ajattelusta, oppimisesta sekä 

tietämisestä. Oheiseen taulukkoon on yhdistetty Vermuntin oppimisteorioita 

koskeva jäsennys, Mezirowin kriittisen reflektion komponentit sekä Petersin 

muodostama kasvatuksellinen viitekehys seuraavasti: 

 

 

Pedagoginen 

konteksti Vermuntin 

mukaan 

 

Vastaa 

kysymykseen: 

 

Reflektiolaji 

Mezirowin 

mukaan 

 

Kasvatuksellinen 

näkökulma 

Petersin mukaan 

Oppimiskäsitykset 

(Mental Learning 

Models) 

Mitä? Sisältö Tiedollinen 

Oppimisorientaatiot 

(Learning Orientations) 

Miksi? Perusteet Arvonäkökulma 

Prosessointistrategiat 

(Processing Strategies) 

Miten? Prosessi Menetelmällinen 

näkökulma 

Metataidot ja 

metakognitiivinen 

säätely (Regulation 

Strategies) 

Itsesäätely Kriittinen reflektio  

 

Taulukko 3: Oppimisen yhteys eri reflektiolajeihin ja kasvatukseen 

 

Kasvatukseksi kutsutun ja tarkoitetun prosessin on Petersin (1967) mukaan 

täytettävä seuraavat tunnusmerkit: 1) Kasvatus merkitsee jonkin arvokkaana 
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pidetyn välittämistä kasvatuksen kohteena oleville (arvonäkökulma), 2) 

Kasvatuksen avulla välitetään tietoa ja ymmärrystä (tiedollinen näkökulma), 3) 

Kasvatuksen kanssa yhteensopivia ovat vain ne menetelmät, jotka sallivat 

kasvatettavan omaehtoisen ja tiedostavan toiminnan (menetelmällinen 

näkökulma).  

 

Seuraavan, Vermuntin (1997) itsesäätelymallista kehitetyn kaavion tarkoitus 

osoittaa, että juuri konatiiviset rakenteet muodostuvat kriittiseksi ehdoksi ns. 

metataitojen syntymiselle, koska ne muodostavat pohjan vuorovaikutteiselle 

konstruktiiviselle prosessille, joka taas on kriittisen reflektion ehtona. Tämä 

tarkoittaa edelleen sitä, että vain sisältöä sekä prosessia koskeva reflektio ei 

kykene yksistään tuottamaan muutoksia oppijan merkitysrakenteissa ja 

aikaisemmin muodostuneet skeemat palauttavat oppimisen assimiloivaksi 

oppimisprosessiksi.  

 

OPPIMISKÄSITYS
(Mental Learning

Models)

ITSESÄÄTELY-
STRATEGIAT

(Regulation Strategies)

OPPIMIS-
ORIENTAATIOT

(Learning Orientation)

PROSESSOINTI-
STRATEGIAT

(Processing Strategies)

MITÄ ?

• asioiden ja 
merkitysten 
kriittinen 
arviointi 
vuorovaikutus-
tilanteessa 
(sosio-
konstruktivismi)

MIKSI ?

• motivaatio-
perusta 
(konatiiviset 
rakenteet)

MITEN ?

• toimintastrategiat, 
taktiikat ja didaktiset 
mallit

OPPIMAANOPPIMIS-
TAIDOT

MUKAELTU ITSESÄÄTELYMALLI JAN D. VERMUNTIN (1997) MUKAAN

 

Kuvio 6: Oppimaanoppimistaitojen syntyminen 
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Vermunt on omassa mallissaan nimittänyt metataitojen syntymistä osoittavaa 

dimensiota oppimisprosessia säätelevänä aktiivisena ohjaus- ja suunnittelu-

toimintana eli itsereflektiona. Vermuntin metodologista mallia voidaan 

mielestäni tulkita väljästi siten, että metakognitiivinen säätely mahdollistuu 

ainoastaan silloin jos kaikki siihen liittyvät oppimisdimensiot ovat ”läsnä” ja 

näitä kaikkia koskeva reflektointi mahdollistuu Mezirowin esittämän mallin 

mukaan. Toisin sanoen itsesäätelystrategioiden toimivuus on myös samalla 

oppimaanoppimistaitojen syntymisen ehto. Metataitojen tai rinnasteisesti 

oppimaanoppimistaitojen hankkimisen voidaan siis katsoa tapahtuvan 

transformatiivisen ja kaksikehäisen oppimisen avulla ja tämän ehtona ovat 

toisaalta yksilön itsesäätelytaidot, mutta myös oppijan suhde ympäristöön, joka 

antaa mahdollisuuden kriittisen reflektion avulla arvioida asioiden arvoja ja 

merkityksiä aidossa vuorovaikutustilanteessa. Oppiminen on siis yksilön 

kannalta subjektiivisten merkitysten luomista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

oppimisympäristön kanssa. (Sahlberg 1998, 62 – 63.) 

 

OPPIMISKÄSITYS
(Mental Learning

Models)

ITSESÄÄTELY-
STRATEGIAT

(Regulation Strategies)

OPPIMIS-
ORIENTAATIOT

(Learning Orientation)

PROSESSOINTI-
STRATEGIAT

(Processing Strategies)

MITÄ ?

• asioiden ja 
merkitysten 
kognitiivinen 
arviointi 
(kognitiiviset 
rakenteet)

MIKSI ?

• motivaatio-
perusta 
(konatiiviset 
rakenteet)

MUKAELTU ITSESÄÄTELYMALLI JAN D. VERMUNTIN (1997) MUKAAN

MITEN ?

• toimintastrategiat, 
taktiikat ja didaktiset 
mallit

KOGNITIIVISET 
TAIDOT

 

Kuvio 7: Kognitiivisten taitojen syntyminen 
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Mikäli oppimisprosessissa painotetaan ainoastaan yksilön kognitiivisia valmiuksia 

ja siihen liittyvä reflektointi yltää ainoastaan prosessin ja sisällön tasolle, 

muodostuu tästä oppijan kannalta kognitiivisia taitoja lisäävä yksikehäinen ja 

assimiloiva oppimisprosessi. Mezirowin (1991) mukaan ei riitä, että 

ymmärretään ja tiedostetaan kognitiivisella tasolla muutoksen tarve ja se, 

kuinka muutos voi tapahtua, vaan tämän lisäksi tarvitaan emotionaalista voimaa 

ja tahtoa toimia (Antikainen 2005, 72). Tässä Mezirow viittaa myös siihen, että 

sisällön ja prosessin reflektointi ei ole riittävä transformatiiviselle 

muutosprosessille, vaan oppimiseen tähtäävä akkommodoiva prosessi edellyttää 

myös perusteiden reflektointia. Nämä oppimisen konatiiviset rakenteet 

muodostavat yhdessä motivaation ja tahdonalaiset aspektit. Konatiivisen alueen 

motivaatioon liittyviä rakenteita ovat sisäinen ja ulkoinen tavoiteorientaatio sekä 

erilaiset odotukset, tulkinnat ja uskomukset. (Ruohotie 1998, 34.)  

 

 

3.7 Voimaantuminen ja kollektiiviset oppimistaidot 

 
Haluan seuraavassa vielä nostaa esiin muutaman voimaannuttamisprosessin 

keskeisen avaintekijän, jotka ovat oman tulkintani mukaan muutosprosessin 

tärkeimpiä elementtejä kun näitä tarkastellaan systeemiseltä kannalta osana 

akkommodoivaa oppimisprosessia. Organisaation oppiminen on sidoksissa 

enemmän kollektiiviseen kuin yksilölliseen tulkintaan ja oppimisprosessien tulisi 

olla hyvin organisoituja. Organisaation jäsenet tarvitsevat lopulta myös valtaa 

toimia syntyneen tulkinnan ja uusien merkitysten pohjalta (Ruohotie 1996, 53). 

Transformaatiossa oppimisen lähtökohtana nähdään oppijan aito sisäinen 

motivaatio ymmärtää tapahtumia ja ongelmia. Opiskelun ja opettamisen 

tavoitteena on auttaa yksilöä näkemään riippuvuuksia itsensä ja sosiaalisen 

ympäristönsä välillä ja näitä yhteyksiä voidaan oppia näkemään esimerkiksi 

reflektion tai sosiaalisen tietoisuuden vahvistamisen avulla. Oppimisessa 

korostetaan sekä yksilöllisyyttä että yhteistoiminnallisuutta (Sahlberg 1998, 

150). 
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3.7.1 Voimaannuttamisen taustalla aina strateginen tahtotila 

 

Akkommodoivan oppimisprosessin taustalla voidaan nähdä aiemmin esitetyn 

mukaan merkitysrakenteita muokkaava kognitiivinen särö, joka tietyissä 

olosuhteissa johtaa emansipatoriseen ja transformationaaliseen muutokseen ja 

oppimiseen. Uuden tiedon luominen onnistuu parhaiten kulttuurissa, jossa 

kyseenalaistaminen on normi. Lisäksi uuden tiedon syntyä edistää taito etsiä ja 

löytää vaihtoehtoisia näkökulmia. On eri asia huomata vääristymiä ja vikoja ja 

aivan eri asia huomata ja oivaltaa mitä niiden tilalla voisi olla (Ruohotie 1996, 

84). Transformatiivinen muutos ja siihen rinnakkaisena keskeisesti liittyvä ns. 

uudistava oppiminen ei tapahdu Ruohotien (1996) mukaan sattumalta 

kokemusperäisesti, vaan ohjatusti ja tietoisesti. Se perustuu yksilön omaan 

vahvaan panokseen ja pohdintaan. Siinä oppimista tuetaan ohjaamalla oppija 

tekemään havaintoja, toimimaan itseohjautuvasti ja hyödyntämään palautetta 

sekä tiedostamaan omat kognitiiviset ja metakognitiiviset strategiat ja 

ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti. Näin myös tiimityöskentelyssä on olennaista 

reflektiivisten taitojen kehittäminen, sillä ihmiset eivät tosiasiallisesti opi ennen 

kuin he oppivat reflektoimaan kriittisesti omia toimintojaan ja ymmärtävät omia 

kognitiivisia sääntöjään ja päätöksentekoaan. Reflektion kautta ihmiset tulevat 

tietoisiksi oman käyttäytymisensä motiiveista (Ruohotie 2000, 55–72). 

 

 

3.7.2 Voimaantuminen ja dialogi 

 
Edellä esitetyn mukaan kasvattajan keskeiseksi kompetenssivaatimukseksi 

voimaannuttamisprosessissa nousevat vuorovaikutustaidot sekä kyky aitoon 

dialogiin. Käytännössä dialogin epistemologinen ohjaaminen tarkoittaakin mm. 

kysymysten tekemistä, kysymyksen vastaamista, kriittisten huomautusten 

tekemistä ja perustelujen esittämistä. Hyvät kysymykset murtavat fiksattuja, 

jäykkiä rakenteita ja aiheuttavat säröjä. Oikeuttamisen perusideana on yhteisen 

konstruktion tuottaminen, mutta ei yhteiseen käsitykseen pääseminen. 

Dialogissa siis määritellään kohteena olevan ilmiön epistemologisia rajoja, mutta 
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oppijan itsensä vastuulla on määritellä subjektiivisen tietämisensä rajoja. (Sallila 

ja Malinen, toim. 2002, 73.) 

 

Dialogissa keskeinen tavoite on käyttää ryhmässä erilaisia näkökulmia luomaan 

uutta ymmärtämystä asioista, joista kukaan ei ollut aiemmin tietoinen eikä tämä 

olisi myöskään ollut mahdollista kenenkään yksilön toimesta. Keskustelussa 

osallistujat saattavat vaihtaa mielipidettään, koska omaksuvat idean henkilöltä 

jota arvostavat, mutta dialogissa he luovat uuden idean yhdessä (Beairsto 

2003, 33). Dialogissa on siis kysymys merkitysten virrasta (stream of meaning), 

joka virtaa lävitsemme ja ihmisten väliin. Tämä tuottaa mahdollisen merkitysten 

virtauksen koko ryhmässä, joka taas tulee esiin jonain uutena ymmärryksenä. 

Tämä on luovaa ja edelleen tämä jaettu merkitys on liima tai sementti joka 

pitää ihmiset ja yhteisöt kiinni toisissaan. Dialogi ei pyri olemaan prosessina 

tehokas, koska se rohkaisee syventämiseen ja tutkimiseen, mutta se on erittäin 

tehokas prosessi löytämään merkityksiä ja luomaan yhteistä ymmärrystä 

asioihin. Dialogi on Beairston (2003) mukaan harvinainen taito, joka vaatii 

aikaa, energiaa ja sitoutumista kehitykseen. Edelleen se on jossain mielessä 

vastakkainen perinteisille johtamisen muodoille sekä byrokratiaan liittyville 

arvoille ja oletuksille. Dialogia ei voi esiintyä hierarkioissa; siellä on vain 

monologi. Ontologiselta lähtökohdaltaan dialogi ei siis ole mikään keskustelun 

muoto tai väline. Se pitää sisällään täysin erilaisen orientaation tietoon, itseen 

sekä vuorovaikutussuhteeseen kuin pelkkä keskustelu. (Beairsto 2003, 34- 35.) 

 

Toisaalta oppimiselle suotuisaa mentaalista ilmapiiriä ei voi väkisin ”luoda”, se 

vain ”syntyy” dialogiin osallistujien, ”luonnollisten asenteiden” ja sosiaalisten 

kykyjen summana. Turvallisesta, tukea antavasta ja avoimesta käyttäytymisestä 

seuraa Knowlesin (1990) määrittelemä oppimista edesauttava ”aikuisuuden 

atmosfääri” ja ”inhimillinen ilmapiiri” (Sallila ja Malinen, toim. 2002, 79–80).  

 

Kokemuksellisessa tietoteoriassaan (experimental epistemology) Bruner 

korostaa henkilökohtaisiin kokemuksiin perustuvia subjektiivisia merkityksiä 

tietämisen kriteerinä. Tämä vuorovaikutusta ja dialogia korostava tiedonkäsitys 
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painottaa tiedon luomista (transformaatiota), ei niinkään keksimistä. Tiedon 

hankinnan metodina se pitää erityisesti dialogia ja kertomista (narratiivisuutta) 

eikä todistamista. Narratiivisen tietoteorian ytimessä on subjektiivisten 

merkitysten konstruoiminen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja dialogin avulla. 

(Sahlberg 1998, 59.) 

 

Dialogissa tulisi erityisesti korostaa sitä, että vuorovaikutuksen yksi keskeinen 

tehtävä on yhteisten merkitysrakenteiden muokkaamis- ja muodostamisyritys. 

Näin se liittyy kiinteästi vuorovaikutustaitoihin ja siinä kykyyn muodostaa 

toimintamalleja sekä välittää organisaation hyväksymiä merkitysrakenteita 

konstruktiivisella tavalla kaikkia toimintoja ohjaavaksi periaatteeksi. Tätä 

dialogin aspektia kutsuisin leadership – tyyppiseksi johtamiseksi, jota 

liiketalouden alueella kutsutaan usein systeemiseksi arvo-ohjaukseksi. Kasvua 

edistävät vuorovaikutussuhteet sisältävät myös vastuun ottamisen toisten 

kasvusta ja oivalluksen siitä, että oman kasvun mahdollisuudet syntyvät 

nimenomaan tästä yhteisyydestä (Ruohotie 1998, 110). 

 

 

3.8 Voimaantumiseen liittyvä eräs systeeminen näkökulma 

 

Voimaantumiseen ja voimaannuttamisprosessin hallinta voidaan kiteyttää 

johtamistaitoihin liittyviin peruskriteereihin. Voimaannuttamisprosesseihin 

liittyviä systeemisiä työkaluja on liiketalousteorioiden piirissä kehitelty melko 

paljon viimeisten vuosikymmenien aikana (mm. Kotter, Kotler yms.) Nämä 

lähinnä muutosjohtajuuteen liittyvät prosessikuvaukset ovat syntyneet 

käsitykseni mukaan varsin empiirisesti ja induktiivisin ottein ja niiden 

yleistämiseen liittyvää teoreettista selitysvoimaa on pystytty luomaan vain 

vähän. Niin ikään voimaannuttamisprosessin systeemisiä työkaluja tai hyväksi 

osoittautuneita strategisia malleja ei käsitykseni mukaan edelleenkään ole kovin 

paljon tarjolla. Myöskään Argyriksen (1998) mukaan muutosohjelmat, jotka 

kykenevät tuottamaan korkean tason sisäistä sitoutumista ja voimaantumista 

yrityksissä, ei vielä näytä olevan olemassa (Beairsto & Ruohotie 2003, 127). 
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Yhden mielenkiintoisen tarkastelukulman kuitenkin muodostaa Kaplan & 

Nortonin Balanced Score Card – kehitelmä (jäljempänä BSC), joka mielestäni 

antaa mahdollisuuden muodostaa mallin sisään edellä mainittuja 

transformationaalisen muutoksen elementtejä. Oman havaintoni mukaan BSC 

on yksi ”väärin ymmärretyimmistä” strategisen suunnittelun välineistä, jota 

yritykset ja julkiset organisaatiot ovat soveltaneet viime vuosikymmenen aikana. 

Robert S. Kaplan ja David P. Norton kehittivät Balanced Scorecardin osana 

tutkimusprojektiaan ja ensimmäinen artikkeli aiheesta julkaistiin 1992. Asiaa ja 

metodia koskeva kirja löi läpi itsensä vuonna 1996. He kritisoivat sitä tosiasiaa, 

että yritysten johtaminen ja tulosten mittaaminen perustui ainoastaan 

taloudellisiin kriteereihin. Nykyään menetelmä on hyvin tunnettu erityisesti 

amerikkalaisten yritysten keskuudessa ensinnäkin mittaamismenetelmänä, 

mutta edelleen myös johtamismenetelmänä. Sitä on pidetty myös uutena 

johtamisfilosofiana.  Menetelmästä on keskusteltu vilkkaasti ja jotkut pitävät sitä 

jopa merkittävimpänä liikkeen johtamisen innovaationa sitten Taylorin. 

Menestyvä organisaatio asettaa itse omat tavoitteensa ja yrittää sen jälkeen 

systemaattisesti saavuttaa nämä tavoitteet.  

 

BSC sopii johtamisfilosofiana hyvin juuri oppivaa organisaatiota koskevaan 

johtamistematiikkaan. Sengen mukaan oppivat organisaatiot erottaa 

perinteisistä autoritaarisista ja kontrolloivista organisaatioista seuraavista 

periaatteista: Systeeminen ajattelu; Persoonan hallinta; Ajatusmallit; Yhteisen 

vision rakentaminen; Tiimioppiminen.  Uuden tietämyksen luomisen on oltava 

tarkoitusperäistä eli sen on kytkeydyttävä organisaation visioihin, strategioihin 

ja arvoihin (Järvinen, Koivisto ja Poikela 2000, 47). 

 

Vaikka BSC voidaan nähdä eräänä muutosjohtamisen välineenä ja näin sitä 

tulisi tarkastella siihen liittyvänä voimaannuttamisprosessin työkaluna, niin silti 

se antaa mahdollisuuden systeemisesti tarkastella nimenomaan yksilön 

voimaantumisprosessia ja sen eri vaiheita systeemiseltä kannalta. Nämä vaiheet 

ovat seuraavat: 
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1. Mission, vision ja arvoperustan luominen 

 

Missiossa sekä tähän läheisesti liittyvässä organisaation arvoperustassa on 

kysymys ontologiseen tasoon ulottuvasta resurssin tarjoajan 

(omistajan/kasvattajan) arvovalinnoista, jotka näkyvät tai heijastuvat 

organisaation johtajan tai kasvattajan omaksumina mentaalisina malleina ja 

merkitysrakenteina. Nämä perustuvat siis resurssin tarjoajan muodostamiin 

ontologisiin perusarvoihin sekä näiden taustalla vallitseviin ihmis- ja 

oppimiskäsityksiin. Tätä arvoperustan luomiseen tähtäävää oppimisprosessia 

voidaan tarkastella luontevasti Beairston ja Ruohotien kolmikehäisen oppimisen 

mallilla. Siinä yksilö toimii ”itseuudistavasti” (self-transforming) ja luo uusia 

prosesseja kehittääkseen uusia mentaalisia malleja. Tämä kehityksen vaihe 

edustaa korkeampaa voimaantumisen tasoa, johon liittyy vaihtoehtoisten 

näkökulmien ja vuorovaikutusmahdollisuuksien tarkastelu sekä etsiminen 

yhdessä muiden itsenäisten yksilöiden kanssa.   

 

Usein varsinkin julkisissa palvelu- ja koulutusorganisaatioissa on ollut sangen 

tyypillistä se, että koko henkilökunta on usein manageriaalisesti pistetty 

pohtimaan missiota, visiota sekä organisaation perusarvoja. Systeemisen arvo-

ohjauksen näkökulmasta tämä on tietysti täysin toimimaton ratkaisu, koska 

ihmisyyden moninaisuus aiheuttaa sen, että organisaation arvovalinnoista 

muodostuu toivomuskaivotyyppisiä listauksia, joilla ei ole aidosti ohjaavaa 

merkitystä, strategisesta ohjauksesta puhumattakaan. Näin ollen mission, vision 

ja ontologisen arvoperustan eli perusarvojen määrittely on aina resurssin 

antajan oikeus ja samalla myös velvollisuus. 

 

2. Päätoimintatavoitteen luominen 

 

Päätoimintatavoitteen luominen on aina resurssien antajan tahdonilmaisu siitä 

miten ja mihin suuntaan resursseja tulee suunnata. Vaikka sen olemus 

organisaation johtamisen suhteen on jossain mielessä instrumentaalinen ja 

manageriaalinen, niin työntekijän kannalta katsottuna prosessi näyttäytyy 
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vahvasti transformationaalisena. Toisin sanoen kysymys on usein jopa radikaali 

merkitysrakenteissa tapahtuva muutos tai murros. Merkitysrakenteiden 

muutoksen taustalla voidaan nähdä aiemmin esitetyn mukaisesti voimakas 

”kognitiivinen särö”, joka käynnistää akkommodoivan oppimisprosessin. Tämä 

”särö” saattaa yrityselämässä muodostua esimerkiksi siitä, että jonkun 

liiketoimintayksikön toiminta kyseenalaistetaan tai koko liiketoimintakonsepti 

muutetaan paradigmaattisella tavalla vastaamaan uutta asiakastarvetta. 

 

3. Onnistumisen mittarit 

 

BSC on jaettu neljään arviointilohkoon, jotka vastaavat melko hyvin yritysten 

ydinliiketoimintaprosessien pääalueita: taloudellisuustekijät, asiakastekijät, 

sisäiset prosessit sekä oppiminen ja kasvu -tekijät. Itse asiassa näiden 

mittareiden muodostamiseen liittyvä vuorovaikutuksellinen ja emansipatorinen 

aspekti muodostaa myös koko voimaannuttamisprosessin ytimen. Tätä 

voimaantumisprosessin osaa ja siihen liittyviä tekijöitä on mielestäni osuvasti 

kuvannut Liisa Keltikangas-Järvinen kirjassaan: Hyvä Itsetunto (2003): 

 

Ilmaus ”rajojen asettaminen” herättää helposti vääriä mielikuvia. Se 

tuo mieleen vanhan ajan tiukan kasva uksen, missä alituisella 

kieltämisellä tukahdutettiin lapsen oma tahto ja usein samalla 

lapsen oma persoonallisuus. Rajoittamista on kaikki se kun lapselle 

ilmaistaan missä rajoissa hän saa toteuttaa itseään. Rajojen 

asettaminen psykologisessa mielessä tarkoittaa sitä, että 

vanhemmat antavat lapsen haluille ja energialle muodon. Tätä 

lapsen energiankäytön ohjaamista nimitetään sitomiseksi. Sellainen 

tilanne, jossa lapsen psyykkinen energia on sitomaton, on lapselle 

hyvin traumaattinen. Arkikielellä tämä tarkoittaa, että lapsi ei tiedä 

mitä hänel ä odotetaan eikä tiedä mistä saa kiitosta ja mistä 

moitteita. Kun lapsi koettaa yrityksen ja erehdyksen kautta löytää 

selvyyttä ja lainalaisuuksia tässä kaoottisessa tilanteessa, on 

odotettavissa jatkuvia törmäyksiä, moitteita ja epäonnistumisia ja 

t

t
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paha mieli sekä lapsella että kasvattajalla. Sitomalla lapsen energia, 

toisin sanoen osoittamalla mitä lapselta odotetaan ja mitä hänen 

mistäkin toimestaan seuraa, ei rajoiteta lapsen omaa 

päätöksentekoa, vaan annetaan hänelle loppuun asti mahdollisuus 

päätöksentekoon. Kun energia on sidottu, lapsi edelleen itse 

päättää mitä tekee, mutta nyt hän voi ennakoida myös 

lopputuloksen eli mihin hänen toimintansa johtaa, onnistumiseen ja 

kiitokseen vai pettymykseen ja moitteisiin. Hän joka tapauksessa 

päättää ja hallitsee asioita. (Keltikangas-Järvinen 1994, 147–148.) 

  

BSC – prosessissa on parhaimmillaan kysymys juuri psykologisen energian 

vapauttamisesta tilanteessa, jossa kasvattajan tai johtajan toimesta on ennalta 

asetettu ”rajoja”. Nämä ”rajat” ovat yrityksen tai kasvattajan muodostamia 

mentaalisia malleja ja merkitysrakenteita sekä edelleen toimintaa sääteleviä 

strategisia, resursseja koskevia rajoituksia.  

 

Näyttää siltä, että useimmissa julkisorganisaatioiden toteuttamissa 

arvokeskusteluissa on sekoitettu ns. perusarvot ja välineelliset arvot. Kun 

perusarvot ovat ontologisesti sidottu organisaation perustehtävään ja missioon, 

niin vastaavasti välineelliset arvot kertovat sen miten yritykset saavuttavat 

yksilötasolla tavoitteensa ja minkä perusteella suorituksia voidaan arvioida. 

Samalla ne luonnollisesti muodostavat osan koko henkilöstöä koskevasta 

merkitysrakenteiden verkosta. Merkityksen käsitteeseen liittyy kiinteästi myös 

osallistumisen käsite. Siinä henkilö ottaa osaa yhteisön toimintoihin, on 

vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa yhteisön muiden jäsenten kanssa, muovaa 

omia ja yhteisön muiden jäsenien kokemuksia sekä luo yhteisesti jaettuja 

merkityksiä (Lehtinen & Kuusinen 2001, 133).  

 

Välineelliset arvot muodostuvat henkilöstön dialogisessa vuorovaikutuksessa ja 

ne muodostavat silloin myös ”onnistumisen mittareita” koskevan arvokartan. 

Ennen kaikkea tällaisessa arvoprosessissa on korostettava sitä, että yksilön 

sitoutumisen ehtona on se, että hänen omaa toimintaansa koskeva 
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”onnistumisen” tavoite ja mittari ovat yksilön itsensä luoma, ei ulkopuolinen 

normatiivinen ohje tai määräys. Psykologinen voimaantuminen siis vaikuttaa 

oleellisesti siihen miten yksilö orientoituu työrooliinsa. Toisin sanoen 

voimaantuneet työntekijät eivät ota työtään ”annettuna”, vaan kokevat 

voivansa proaktiivisesti vaikuttaa omalla toiminnallaan sekä työhönsä että 

työympäristöönsä. Beairsto ja Ruohotie (2003) pitävät psykologista 

voimaantumista oppimisprosessina, jossa yksilön kyvykkyys ja itseluottamus 

lisääntyvät ja halu vaikuttaa omaan elämään tai työhön kasvaa (Antikainen 

2005, 46). Robert Kegan (2000) esittää, että inkrementaalinen ja 

informatiivinen oppiminen on myös tärkeää eikä kaiken tarvitse olla 

transformatiivista ollakseen tärkeää oppimista. Oppiminen, joka kasvattaa 

tiedon määräämme ja taitojen repertuaaria jo olemassa olevien kognitiivisten 

taitojen lisäksi, on osaa elinikäistä oppimista (Beairsto & Ruohotie 2003, 124). 

 

 

4 SYSTEEMINEN ARVO-OHJAUS 
 

 

4.1 Johtamismallit organisaatiokulttuureiden taustalla 

 

Voimaantumiseen ja voimaannuttamiseen vaikuttavat luonnollisesti kaksi viime 

vuosikymmenien johtamisen arkkityypeiksi muodostunutta johtamisen 

perusmallia: management – ja leadership – johtaminen. Monimutkainen 

ulkoinen ympäristö ja nopea muutosvauhti vaativat silloin johtajuudelta 

samanaikaisesti kahta asiaa: toisaalta osaamisen ja innovaatioiden leadership-

johtajuutta ja toisaalta tehokasta management-johtajuutta operaatioiden 

toteutumisen varmistamiseksi (Kautto-Koivula & Huhtaniemi 2003). Burns 

(1978) on identifioinut johtajat transaktionaalisksi (transactional leadership) ja 

transformationaalisiksi (transforming leadership) johtajiksi (Burns 1978, 5). 

Näiden johtamistyylien erot voitaneen tiivistää siten, että edellinen panee 

toimeen olemassa olevat asiat vallitsevan kulttuurin mukaan ja jälkimmäinen 
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pyrkii aktiivisesti muuttamaan ja kehittämään toimintaa ja 

organisaatiokulttuuria.  

 

 

4.1.1 Transaktionaalinen eli management-johtajuus 

 

Transaktionaalisen johtajan eli management-johtajan odotetaan säilyttävän 

objektiivisen otteen ja hallitsevan tilanteita ja ihmisiä. Tällaisen johtajan 

maailmankuva on mekaanisluonteinen ja analyyttinen, ja hän pyrkii 

oikeudenmukaisuuteen, tehokkuuteen ja luotettavuuteen (Antikainen 2005, 60). 

Transaktionaalinen johtaminen perustuu passiiviseen, odotusten mukaiseen 

johtamiseen, jossa johtaja ohjaa toimenpiteitä käyttäen auktoriteettiaan 

pääasiassa palkitsemalla ja rankaisemalla. Hänen tavoitteenaan on saada alaiset 

myöntyväisiksi, rohkaista ja houkutella heitä sekä ylipäätään varmistaa, että 

vaaditut tehtävät tehdään hyvin. Transaktionaalinen johtaja pyrkii vaikuttamaan 

tapoihin liittyviin arvoihin, joita ovat mm. rehellisyys, vastuuntunto ja reiluus. 

(Burns 1978, 426.) Management-johtaja johtaa asioita ja edellyttää 

henkilöstöltä relevanttia teknistä erikoisosaamista, eikä pyri kommunikoimaan 

syvällisesti työntekijöiden kanssa. Management-johtaja kuitenkin painottaa 

mielellään sellaisia asioita kuin reiluus, selkeys, tahdikkuus ja 

huomioonottaminen, koska nämä ovat asioita, jonka avulla mahdolliset 

ennakoimattomat asiat voidaan ehkäistä ja näin vältetään toimintaa haittaava 

mahdollinen hämmennys tai syntyneet jännitteet organisaatiossa Beairston 

(2003) mukaan management on siis johtamista, joka perustuu auktoriteetin 

asemavaltaan ja sen päällimmäisenä tavoitteena on pyrkiä saavuttamaan 

myötämielisyys työn suorituksen suhteen sekä sääntöjen ja rajoitusten 

normatiivinen noudattaminen organisaatiossa. Management perustuu siis 

rationaalisuuteen ja määräysvaltaan.  (Beairsto et al. 2003, 135.) 

 

Management-johtaja vaatii yksilöä ottamaan vastuuta, koska yksilön tulee ”olla 

normatiivisesti vastuullinen”, kun taas leadership -johtaja edellyttää yksilön 

toimivan oman henkilökohtaisen uskomuksensa varassa. Management-johtajan 
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maailmankuva on mekanistinen ja reduktionistinen ja se pyrkii analysoimaan 

sekä muodostamaan yksilöstä kuvan maskuliinisen mallin mukaan. Leadership-

johtajan maailmankuva on orgaaninen ja holistinen, se pyrkii synteesiin ja 

korostaa yksilön feminiinisiä ominaisuuksia. Luonteeltaan ne ovat täysin 

vastakkaisia, ja samalla johtajuuden kaksi puolta. Management-johtaja johtaa 

asioita ja edellyttää henkilöstöltä relevanttia teknistä erikoisosaamista eikä ota 

kantaa tai kommunikoi syvällisesti työntekijöiden kanssa. Weberin esittämän 

mallin mukaan byrokraattisen organisaation johtaminen vuorovaikutus-

tilanteessa oli aiemmin melko yksinkertainen asia. Se vaati relevanttia tietoa, 

älykkyyttä ja teknistä osaamista monissa eteen nousevissa organisaation 

käytännöllisissä ongelmatilanteissa, se edellytti mahdollisuuksien havaitsemista 

sekä hyödyntämistä. (Beairsto et al. 2003, 20–21.) 

 

4.1.2 Transformationaalinen johtajuus eli leadership 

 

 

Leadership -johtajan odotetaan heittäytyvän ja etsivän luovia ratkaisuja 

suhtautumisessaan tilanteisiin ja ihmisiin ja hänen johtamisensa perusta on 

ihmissuhteissa. Tällaisen johtajan maailmankuva on orgaaninen ja holistinen 

sekä synteesiin pyrkivä. Hän pyrkii johtamisessaan sitouttamaan henkilöstön 

organisaation arvoihin ja tavoitteisiin (Antikainen 2005, 60). 

Transformationaalisella johtamisella pyritään vaikuttamaan erityisesti 

henkilöstön psykologiseen voimaantumiseen liittyviin tekijöihin (Vrt. Thomas ja 

Velthouse 1990; Antikainen 2005, 61). Burns (1978) sanoo 

transformationaalisen johtajan voivan vaikuttaa syvällisesti alaisen 

motivaatioon, arvoihin ja ”korkeampiin” tavoitteisiin. Periaatteena on, että 

transformationaalisella johtamisella sekä alaisen että johtajan motivaatio ja 

eettisyys kasvavat. Transformationaalinen johtaja pyrkii vaikuttamaan 

päätearvoihin, kuten vapaus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. (Burns 1978, 20, 

425–426.) 
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Transformationaaliseen johtajuuteen kuuluvien ominaisuuksien yhteinen 

vuorovaikutus aikaan saa alaisissa muutoksia ja oppimista sekä kehittää 

innovatiivisuutta. Transformationaalista johtamista on kutsuttu myös 

visionääriseksi johtamiseksi, strategiseksi johtamiseksi tai karismaattiseksi 

johtamiseksi. Esimerkiksi Kark (2003) on yhdistänyt tutkimuksessaan 

psykologisen voimaantumisen ja transformationaalisen johtajuuden (Antikainen 

2005, 63). 

 

 

4.1.3 Transformationaalinen ja transaktionaalinen johtaminen yhdessä 

 

Useimmat organisaatiotutkijat ovat todenneet, että organisaatioissa tarvitaan 

sekä transformationaalista (leadership) että transaktionaalista johtamista 

(management). Antikaisen (2005) mukaan johtamisen kaksi puolta näyttävät 

vastakkaisilta, mutta kumpaakin toimintatapaa johtaja tarvitsee, eikä 

organisaatio ole toimintakykyinen ilman niitä tavoitteisiin (Antikainen 2005, 60).  

 

Käytännössä johtajat toimivat sekä managereina että leadership -johtajina ja 

harvoin jompikumpi näistä esiintyy äärimmäisessä muodossaan. Myöskään 

managementin ja leadershipin erotteleminen hyväksi tai huonoksi ei ole 

paikallaan, eikä siis myös leadershipin korostaminen managementin suhteen. 

Molemmat ovat tärkeitä ja tarpeellisia hallinnon aspekteja joita ilman 

organisaatiot eivät kykenisi toimimaan. Liian usein kuitenkin näitä kahta termiä 

käytetään synonyymeinä tai esimerkiksi siten että leadershipiä käytetään 

kuvaamaan erittäin tehokasta johtamista. Näiden termien huolimaton käyttö 

johtaa päättymättömään sekavuuteen kirjallisuudessa sekä käytännössä 

myöskin (Beairsto et al. 2003, 135). Management ja leadership ovat toisiaan 

täydentäviä hallinnon aspekteja. Ne ovat toistensa vastakohtia monella tavalla 

ja tämä tekee yhdelle ihmiselle vaikeaksi johtaa molemmilla tavoilla 

menestyksekkäästi yhtä aikaa.   
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Managementin ja leadershipin yhtäaikainen harjoittaminen on johtajille 

problemaattista, koska siinä kaksi keskenään ristiriitaista uskomusta kohtaavat. 

Management perustuu mekanistiseen maailmankuvaan ja sen perustana on 

johtamisen byrokraattinen malli; managerit antavat ohjeita ja käskyjä. 

Leadership perustuu orgaaniseen maailmankuvaan ja sen kantavana voimana 

on yhteisöllinen vaikutusvalta. Se fokusoi huomionsa ihmisten välisiin suhteisiin 

ja tavoittelee siinä luovuuteen perustuvaa sitoutumista; leadership-johtajat 

peräänkuuluttavat dialogia (Beairsto 2003, 37). 

 

 

4.2 Voimaannuttamisprosessi johtamisen näkökulmasta 

 

Kun aiemmin yksilön voimaantumisprosessia kuvattiin systeemisellä tasolla BSC- 

prosessin avulla, niin seuraavassa kuvataan voimaannuttamisprosessia 

johtamisen kannalta. On huomattavaa, että aiemmin esitetty voimaantuminen 

tarkoittaa tässä yhteydessä lähinnä yksilön kokemaa voimaantumisen tunnetta. 

leadership –johtajuudella on kaksi eri ulottuvuutta: toinen on 

voimaannuttamisprosessiin liittyvät prosessit ja toinen on systeemiseen 

osaamiseen liittyvät taidot. Leadership – johtamista ja voimaannuttamis-

prosessia (”empowerment”) ei tulisi sekoittaa keskenään. Ne eivät ole siis 

samoja asioita: 

 

• leadership – johtamisen toisen ulottuvuuden (systeeminen osaamisen) 

voidaan ajatella olevan ontologiseen perustaan asti ulottuva 

kolmikehäinen oppimisprosessi  

• voimaannuttamisprosessin hallinta (transformationaalinen muutos 

oppimisen avulla) muodostaa leadership –johtamisen toisen 

ulottuvuuden ja tätä voidaan pitää tahtotilana ja toimintana joka johtaa 

kasvatukselliseen interventioon ja interventioin kohteena olevan henkilön 

tai henkilöiden voimaantumiseen 

 

 66



Leadership – johtaminen on siis toimintaa, jonka lähtökohdan muodostaa  

yksilöön kohdistuva voimaannuttamiseen tähtäävä strateginen interventio, 

jonka keskeiset komponentit ovat tekninen ja psykologinen voimaannuttaminen. 

Voimaantumisen tilaa itsessään voidaan kuvata luontevasti Ruohotien 

kehittämällä kasvun ilmapiiriä kuvaavilla dimensioilla ja voimaantumiseksi 

tuleminen on yksilön kannalta ja prosessina taas useimmiten 

transformationaalinen oppimisprosessi, missä yksilö saavuttaa tunteen 

kompetenssista, luottamuksen ja mieltymyksen sitoutua laajempaan aktiviteetin 

alueisiin sekä henkilökohtaisessa että työelämässä. (Beairsto et al. 2003, 119). 

 

Kotterin (1990) mukaan ”leadership aikaan saa muutoksen” ja se on hänen 

mukaansa nimenomaan leadership - johtajuuden ensisijainen tarkoitus. 

Toimivan leadershipin yhteydessä muutoksen suunta on tarkkaan fokusoitu ja 

valittu keskeiseksi toimintaa ohjaavaksi ytimeksi ja nimenomaan tätä voidaan 

Kotterin mukaan kutsua leadership – johtamiseksi (Kotter 1990, 35). Edelleen 

hän toteaa, että leadership – johtajuus ei tuota suunnitelmia, vaan sen 

tehtävänä on tuottaa visio ja toimintastrategia. Tätä hän kutsuu leadership – 

johtamisen ”Direction Setting” – vaiheeksi.  

 

Seuraavassa kuviossa on esitetty voimaannuttamisprosessin elementit 

johtamista tarkastelevassa nelikentässä. Leadership -johtajuuden kenttä 

muodostuu avoimen systeemin ja asiakasorientaation väliseen kulmaan. Tämä 

perustuu siihen näkemykseen, että leadership – johtajalla on käsitys oman 

oppimisprosessinsa kautta tulevaisuuden suunnasta ja hän omaa riittävän 

tietomäärän, joka antaa organisaation mahdollisuuden suunnistaa strategisesti. 

Tämä strateginen suunnistaminen tarkoittaa sitä, että visio – näkemykseen 

sisältyy ontologiseen tasoon ulottuva näkemys markkinoista, asiakkaasta ja 

asiakastarpeesta. Visioon on myös ladattu silloin myös tiedon hankintaan liittyvä 

emansipatorinen intressi, joka vaatii realisoituakseen vapaan ja avoimen 

ympäristön ja prosessina sitä voidaan kutsua systeemiseksi arvo-ohjaukseksi. 
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empowerment johtamisen välineenä

AVOIN SYSTEEMI

• demokraattinen päätöksenteko

• suhteellisen paljon vapausasteita 

ASIAKAS-ORIENTAATIO

• yhteisön ja asiakkaan 
tarpeet toiminnan 
subjektiuden lähtökohtana

SULJETTU SYSTEEMI

• autoritaarinen päätöksenteko

• voimakas ulkopuolinen normiohjaus

TUOTANTO-ORIENTAATIO

• yksilön tarpeet ja itsensä 
toteuttamisen tarpeet  toiminnan 
subjektiuden lähtökohtana

MANAGEMENT

LEADERSHIPEMPOWERMENT

”psychological empowerment”

”technical empowerment”

• yhteisesti hyväksytyt 
merkitysrakenteet ja 
mentaaliset mallit

• transformatiivinen oppiminen

• yksilöä korostava, 
itseohjautuva oppija ja 
humanistinen ihmiskäsitys

• kognitiivisia taitoja 
korostava informationaalinen
oppiminen

• normatiivista ohjausta 
korostava behavioristinen 
ihmiskäsitys

• teknisrationaalisia taitoja 
korostava oppiminen

 
 
 
Kuvio 8: Empowerment ja erilaiset johtamismallit 

 

Leadership -johtamisen näkökulmasta voimaannuttamisprosessi muodostuu siis 

prosessina kahdesta erilaisesta voimaannuttamiskeinosta: teknisestä sekä 

psykologisesta voimaannuttamisesta. Voimaannuttamisen tekniset tekijät ovat 

enimmäkseen organisaation itsensä määräämiä. Niitä voidaan muuttaa 

suhteellisen helposti tarvittaessa ja muutosprosessi on siten lähinnä 

hallinnollinen. Nämä voimaantumisen tekniset tekijät ovat tarpeellisia, mutta 

eivät yksistään riittäviä voimaannuttamisprosessissa, koska tarpeellisten 

resurssien ja valta-aseman osoittaminen tekijästä riippumattomaan 

toimenpiteeseen ei yleensä kohdistu kyseisen henkilön tarpeeseen tuntea 

henkilökohtaista tehokkuutta ja aitoa henkilökohtaista halua tarttua tilaisuuteen 

joka on tarjolla; eli psykologista voimaantumista (Beairsto et al. 2003, 128).  
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Kuvion empowerment – kulma viittaa leadership – prosessin ja johtamisen 

tuloksena syntynyttä henkilöstön voimaantumiseen tilaa, joka on saavutettu 

onnistuneen teknisen ja psykologisen voimaannuttamisprosessin avulla. Juuti 

(1997) puhuu empowerment – käsitteen yhteydessä organisaation 

aikuismaisesta työskentelystä, jonka taustalla on uudenlainen näkemys 

johtamisesta ja motivaatiosta; so. sitä mitä voimme tehdä mahdollistaaksemme 

organisaation jäsenten yksilölliset ja yhteiset ponnistelut organisaation ja oman 

hyvinvoinnin lisäämiseksi (Antikainen 2005, 43). Mahdollistaminen 

(empowerment) merkitsee inhimillisen energian vapauttamista kontrolloinnin 

sijaan eli sallivuutta, suvaitsevaisuutta ja vapautta. Mahdollistamiseen liittyy 

uudenlainen tapa ajatella ja työskennellä. Tällöin esimiestä voi nimittää 

valmentajaksi, joka kehittää yksilöiden kykyjä ja taitoja ja tiimien toimivuutta 

(Juuti 1997, 170–171). 

 

Thomaksen ja Velthousen (1990) sanovat voimaantumisen olevan sisäisen 

motivaation tila, jonka perustana on työntekijän usko oman toimintansa 

vaikuttavuuteen, kyvykkyyteen, merkitykseen ja itsemääräämisoikeuteen. Tätä 

tilaa voidaan nimittää psykologiseksi voimaantumiseksi. (Velthouse 1990; 

Antikainen 2005, 46.) Jos oletetaan, että oppijan oppimista ohjaavat tässä 

vaiheessa erilaiset kognitiiviset ja assimiloivat oppimisprosessit, niin 

mentaalisina malleina ne kiinnittyvät yksilöön itseensä eli oppimisen suunta ja 

orientaatio on yksilössä itsessään, ei yhteisössä. Tämän vuoksi empowerment – 

kenttä on kuviossa laitettu yksilön toiminta-orientaatiota koskevaan 

vektorisuuntaan.  

 

Kuvion kolmas kenttä eli management – johtaminen on sijoitettu vasempaan 

alakulmaan. Siinä johtamisen fokus on tiukassa resurssien hallinnassa sekä 

operatiivisella toiminnan ohjauksella. Näin ollen se muodostaa prosessissa 

luontevasti teknisen voimaannuttamisen ulottuvuuden, jonka avulla prosessia 

tukevat tekniset tekijät voidaan resursoida. Tämän tulee kuitenkin tapahtua 

huolellisesti, taktisesti oikein ja konsultoiden. Kysymyksessä on perustavaa 
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laatua oleva toimenpide prosessin onnistumiselle ja se syntyy vain 

oikeudenmukaiseksi koetun ohjauksen kautta (Beairsto et al. 2003, 135).  

 

 

Voimaannuttamisprosessin sudenkuoppia 

 

Ympäristöolosuhteista johtuvan tai kasvattajan aiheuttaman ”kognitiivisen 

särön” mahdollisesti aikaansaama akkommodoiva prosessi voi kääntyä 

defensiiviseksi muutosta vastustavaksi ja ei-emansipatoriseksi voimaksi. 

Organisaation oppimista valottaa Ruohotien (1996) mukaan kaksi laajasti 

yleistettävissä olevaa käyttäytymismallia. Ensimmäisen toimintateorian mukaan 

ihmiset käsittelevät uhkia välttämällä niitä. Välttämisstrategiat johtavat 

itsepuolustukseen tai virheen asteittaiseen laajenemiseen eivätkä siten johda 

asian korjaantumiseen. Toinen toimintateoria valaisee strategiaa, joka auttaa 

organisaatiota oppimaan miten tulevaisuuden uhkia tulee käsitellä. Kyseisen 

strategian käyttö edellyttää, että toimijat oppivat arvioimaan itseään ja 

vähentämään organisaatiossa ilmeneviä puolustusrutiineja ja oikaisemaan 

virheitä. (Ruohotie 1996, 38–39.) 

 

Aikuinen oppija voi olla aktiivinen, mutta aktiivisuus on pinnan alaista 

aktiivisuutta, joka suuntautuu pikemminkin vallitsevien olosuhteiden 

ylläpitämiseen ja muutoksen vastustamiseen kuin uuden tiedon rakentamiseen 

(Sallila ja Malinen, toim. 2002, 69).  On ilmeistä, että ihmiset eivät myöskään 

”aina halua valtaa” tai olla itseohjautuvia. Yksilön oma elämäntilanne saattaa 

olla sellainen, että on helpompi tyytyä ”noudattamaan käskyjä ja ohjeita” kuin 

olla itseohjautuvasti mukana muutosprosessissa. Voidaan siis perustellusti myös 

epäillä, onko hallinnan tunne aina myönteistä. Joissakin tapauksissa ja joillekin 

ihmisille se saattaa aiheuttaa jopa haitallista psyykkistä kuormitusta. Pyrkimys 

hallita ympäristötekijöitä riittämättömin resurssein voi näin ollen johtaa 

sovittamattomaan ristiriitaan ja pahimmassa tapauksissa merkittäviin työkyvyn 

ja terveyden menetyksiin (Tynjälä ja Eteläpelto 1999, 62). 
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Leadership-johtaminen tuottaa parhaimmillaan toiminnallisen autonomian, jossa 

toiminta ja toiminnan tavoitteet voidaan hahmottaa kokonaisuuksina ja tämä 

näkyy toimijoissa useimmiten merkityksellisenä, merkittävänä ja relevanttina 

toimintana. Jotkut ihmiset kokevat tällaisen toiminnan stressaavana ja haluavat 

painottaa mukavuutta ja turvallisuutta ja haluavat antautua mieluummin 

johdettavaksi (Beairsto 2003, 38). 

 

Työntekijöillä itsellään voi olla myös ambivalenttinen asenne voimaantumisen 

suhteen: sitä pidetään hyvänä asiana niin kauan kunnes siitä ei tarvitse ottaa 

henkilökohtaista vastuuta. Johtajille työvoiman voimaantuminen vähentää 

näiden auktoriteettia ja työntekijöille tämä tarkoittaa menemistä mukaan 

syvällisesti ja ottamista yhä enemmän vastuuta organisaation kompleksisesta 

elämästä sekä ylipäätään organisaation onnistumisesta tai epäonnistumisesta. 

Ulkoisesti sitoutuneet ihmiset ovat toisaalta huojentuneita (relieved), koska he 

uskovat että tarkoin seuratut ohjeet suojaavat heitä ottamasta yhtään 

henkilökohtaista vastuuta. Tämän vuoksi perinteiset lähestymistavat muutoksen 

hallintaan sekä voimaantumiseen jota haetaan, voivat oikeasti ehkäistä 

voimaantumisen syntymistä. (Beairsto & Ruohotie 2003, 126 – 127.) 

 

Empowerment – prosessi ei ota sinänsä kantaa johtajan ominaisuuksiin 

itseensä, vaan ainoastaan niihin toimenpiteisiin, joita johtajan tehtäväksi tulee 

saadakseen aikaan halutun voimaannuttamisvaikutuksen. Toisin sanoen johtaja, 

joka ei ole itse sisäistänyt tai saavuttanut psykologisen voimaantumisen astetta, 

ei juurikaan voi tukea muita pääsemään tuohon vaiheeseen. Myöskään 

keskitason johtajat, jotka eivät tunne omalta osaltaan voivansa kokea 

voimaantumista, yleensä helposti sabotoivat voimaannuttamispyrkimyksiä 

jatkaen samalla vaistonvaraisesti ja epätarkoituksenmukaisesti ”Command & 

Control” -strategian käyttämistä (Beairsto et al. 2003, 136). 

 

”Voimaannuttaminen” ei myöskään ole delegoinnin synonyymi, vaan  

ensisijaisesti voimaannuttaminen voidaan määritellä motivaationaaliseksi 

rakenteeksi, jolla tavoitellaan mahdollistamista eikä delegoimista. Ruohotien 
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(2000) mukaan delegoidessa esimies antaa itselleen kuuluvan tehtävän jonkun 

toisen hoidettavaksi, mutta voimaannuttaminen tarkoittaa niiden rajoitusten 

poistamista, jotka estävät henkilöä tekemästä työtään optimaalisella 

tehokkuudella. (Ruohotie 2000, 298–299.)  

 

On selvää, että ”Command and Control” - strategiat ovat ensisijaisesti 

käytettynä täysin sopimattomia kasvuhakuisissa organisaatioissa. Toisaalta 

leadership ilman sopivaa managementia voi helposti olla kaoottisuuteen 

johtavaa ja tehdä organisaation ilman fokusta ja rakennetta heikoksi. Johtajalle 

on siis erittäin vaativaa käyttää kumpaakin lähestymistapaa oikeisiin 

tarkoituksiin oikeana aikana samalla tiedostaen niihin perustuvat lainalaisuudet. 

(Beairsto et al. 2003, 137–138.) 

 

Yksilöllinen autonomia ilman siihen liittyvää interaktiota ja dialogia johtaa 

kyvyttömyyteen havaita ja ilmaista piilevää tietoa. Autonomian lisääntyessä 

saattaa olla vaikeaa päättää mitkä kokemukset ovat relevantteja piilevän tiedon 

kannalta. Piilevän tiedon tunnistamisen ja hyödyntämisen prosessit vaativat siis 

tiettyjä ominaisuuksia sekä yksilöltä (autonomisuus) että ryhmältä 

(reflektiivinen dialogi). Organisaatiossa kriittinen kohta on organisaation 

rakenne. Rakenne säätelee kuinka autonomisia yksilöt voivat organisaatiossa 

olla (Ruohotie 1996, 91). 

 

Yksilön kasvua ei tapahdu kaikenlaisissa suhteissa. Ensinnäkin 

vuorovaikutukselle on ominaista keskinäinen riippuvuus ja sitoutuminen, ei 

yksilön autonomian tukeminen. Voimakkaasti yksilöllisyyttä korostava 

ajattelumme ja aiemmat uranäkemykset ja kokemukset ovat vastakkaisia tälle 

tavoitteenasettelulle (Ruohotie 1998, 109). 
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4.3 Oppivan tiimiorganisaation muodostuminen systeemisen mallin 

mukaan 

 

Kuten aiemmin todettiin, niin organisaatioiden toiminnallinen orientaatio on 

luonteeltaan ontologinen ja siihen liittyvä valinta on useimmiten resurssin 

tarjoajan tai yksilön näkökulmasta eksistentiaalinen. Globaalitalouden 

aiheuttaman paradigmamuutoksen johdosta tuotantokeskeisyydestä ollaan 

siirtymässä kohti asiakaskeskeisyyttä ja tämä ontologinen valinta on tarkoittanut 

koko toiminnan organisoimisen täydellistä muuttamista. Seuraavassa kuviossa 

on muokattu Kotlerin markkinoinnin paradigmamuutosmallia siten, että kuviossa 

on Kotlerin myyntikonsepti korvattu tuotanto-orientaatiolla sekä 

markkinointikonsepti korvattu asiakasorientaatiolla. Seuraavassa on tarkoitus 

esittää miten tuotanto-orientaatiotilanne aikaan saa yritystoiminnan 

opportunistisen kasvukaaren ja miten asiakasorientaatiotilanne mahdollistaa 

kasvuun ja oppimiseen perustuvan kasvukaariajattelun. 

 

a. tuotanto-orientaatioon perustuva myyntikonsepti 
 

 

 

t 

 

 

 

 

Tuotantolaitos Tuottee Myynti- ja

myynnin-

edistäminen 

Tuotto myynti-

volyymin avulla 

 

 

 

 

 

   
b. asiakasorientaatioon perustuva markkinointikonsepti 

Valittu asiakas-

kohderyhmä 

Asiakastarve Kokonaisvaltainen 

markkinointi 

Tuotto asiakas-

tyytyväisyyden 

mukaan 

 

 
Organisaatioiden johtamista ja kehittämistä voidaan kuvata seuraavan 

systeemisen mallin mukaan, joka perustuu osittain Porterin (1991) ja 
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Mintzbergin (1989; 1998) esittämälle strategiselle ajattelulle. Strategisia 

polkumalleja on kehitetty useitakin viime vuosikymmenien aikana, mutta niiden 

taustaoletukset ovat nojanneet vahvasti positivistiselle tiedeperinteelle sekä 

taloustieteissä vallinneeseen kausaaliseen ajatteluun ja deterministisiin 

talousteorioihin.  

 

 

4.3.1 Systeeminen arvo-ohjaus 

 

Oheisessa kuviossa oppivan tiimiorganisaatioon tähtäävä systeeminen 

muutosprosessi on porrastettu kolmeen eri tasoon, ja jokaista näistä tasoa 

voidaan kuvata käyttäen hyväksi oppimistapoja koskevaa jäsentelyä. 
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Kuvio 9. Tiimiorganisaation systeeminen arvo-ohjaus 
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Seuraavassa on kuvattu lyhyesti lähinnä yritys- ja liiketaloudesta tutut 

strategisen suunnittelun dimensiot. Missio ja visio sanat ovat siirtyneet laajasti 

suomalaiseen organisaatiokulttuureihin viime vuosikymmenien aikana. Harvoin 

kuitenkin näkee niin väärin ymmärrettyjä ja väärin perustein muotoiltuja 

julkilausumia ja kirjauksia, joita nämä strategisen suunnittelun avainkäsitteet 

ovat tuoneet mukanaan mm. koulujen ja virastojen terminologiaan. Olen tämän 

vuoksi seuraavassa lyhyesti käynyt läpi arvo-ohjauksen avainkäsitteet ja 

pyrkinyt tuomaan esiin näiden käsitteiden keskeisen merkityksen strategisen 

ohjauksen ja systeemisen ajattelun kannalta. 

 

Missio, visio ja perusarvot 

 
Organisaation missio ja perusarvot kytkeytyvät toisiinsa. Perusarvot pitävät 

sisällään asenteita ja arvoja koskevat tulkinnat sekä merkitysperspektiiveihin 

liittyviä tiedostamattomia tulkintoja. Esimerkiksi maailmanlaajuisesti toimiva 

Vaisala-konserni ilmoittaa perusarvoikseen ”tieteeseen perustuvat innovaatiot”. 

Perusarvot kertovat ja tuovat esiin sen kompetenssikeskittymän, jota 

organisaatio on perustehtävässään sitoutunut kehittämään eli samalla se 

muodostaa toiminnalle tietynlaisen epistemologisen taustaoletuksen, jonka 

mukaan yhtiön arvot ja siihen liittyvä ihmiskäsitys muodostuvat ja antavat 

samalla käsityksen kompetenssialueista, joiden varaan organisaatio rakentaa 

voimavaransa. Toisin sanoen Vaisalan perusarvoja koskevasta kirjauksesta 

voidaan päätellä, että yritys ei ole merkittävä trading-kauppaa harjoittava 

tukkuliike eikä se pyri olemaan insinöörivetoinen sekatavarakauppa eikä 

teknologian siirtoon erikoistunut palveluyritys, vaan aidosti tieteellisestä 

tutkimuksesta voimavaransa ammentava yritys, joka pyrkii luomaan uusia 

inhimilliseen toimintaan perustuvia innovaatioita. 

 

Missio-sana kätkee taakseen toiminnallisen motivaation ja tahtotilan. Eli missio 

kertoo täsmälleen sen mitä varten organisaatio on olemassa ja mihin se 

toiminnallaan tähtää. Tärkein seikka missio -kirjauksessa on sen ontologisesti 

määritelty tahdon ilmaus organisaation olemisen oikeutuksesta, joka 
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automaattisesti johtaa myös epistemologiseen tulkintaan visiota määriteltäessä. 

Myös hyvin laadituista yritysslogaaneista voidaan usein nähdä yrityksen missiota 

koskeva ontologinen määritys. Esimerkiksi Nokia on jo vuosia käyttänyt 

matkapuhelinbisneksessään slogania: ”Connecting People”, joka voidaan tulkita 

siten, että yrityksen perusmissio ja ontologinen taustaoletus nojaa ihmiseen 

(people) ja asiakkaan tarpeeseen eli yhteydenpitoon (connecting). Samaan 

aikaan esimerkiksi Siemens voisi julkaista missiokseen olla ”korkean teknologian 

matkapuhelinvalmistaja”, joka taas ontologiselta taustaoletukseltaan viittaa 

lähinnä tuotteeseen, tuotantoon ja teknologiaorientaatioon. 

 

Visio on käsityksemme tulevaisuudesta ja siitä miten organisaatiomme on tälle 

kartalle sijoittunut silloin, kun organisaatio on menestyksellisesti kyennyt 

rakentamaan osaamistaan ja onnistunut toiminnallisesti ja strategisesti 

saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Visio ei ole toivomuskaivo, vaan 

analyyttisesti laadittu ja käytettävissä olevaan faktatietoon perustuva selvitys, 

jonka avulla tavoitteita voidaan laadullisesti ja määrällisesti eksplikoida. Kotter 

(1990) kuvaa kirjassaan A Force for Change hyvin vision rakentamiseen liittyvää 

tilannetta: 

Käsitykset visiosta ja sen kehittämisestä saavat usein luonteen, 

jossa sitä pidetään metafyysisenä aihealueena. Hyvän 

liiketoiminnan löytäminen ja suuntaaminen ei ole mystistä 

toimintaa, vaan enimmäkseen kovaa, joskus puuduttavaakin 

informaation keräämistä ja analyyttistä prosessointia. Ihmiset, jotka 

auttavat visioiden ja strategioiden kehittämisissä eivät ole 

taikureita, vaan useimmiten laaja-alaisia strategisia ajattelijoita, 

jotka ovat valmiita ottamaan riskejä (Kotter 1990, 44). 

 

Ruohotien (1996) mukaan visioon tähtäävällä strategiselle ajattelulle on 

ominaista kyky hankkia olennainen informaatio, tarkastella sitä oikeasta 

perspektiivistä ja tehdä oikeat johtopäätökset. Johtajuuden tärkeimpiä tehtäviä 

on analysoida ympäristöä ja tämän analyysin avulla muodostaa organisaation 

toimintaa ohjaavia päämääriä. Johtajan on tiedettävä mitä hän tahtoo ja 
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osattava myös maalata tahtomastaan sellainen kuva, joka innostaa alaisia. 

Johtamisen haasteena on visioiden ja päämäärien iskostaminen henkilöstöön. 

Kyseessä on prosessi, jossa eri ryhmät toimivat yhdessä yhteisen näkökannan 

löytämiseksi. (Ruohotie 1996, 154-155) 

 

Kotterin (1990) mukaan visiot voivat olla sekä hyviä että huonoja. Yleensä niitä 

pidetään hyvinä jos ne täyttävät haluttavuuden (desirability) ja 

toteuttettavuuden (feasibility) kriteerin. Haluttavuus –ehto täyttyy mikäli 

voidaan osoittaa, että se täyttää organisaation sidosryhmien (asiakkaiden, 

osakkaiden ja työntekijöiden) kiinnostuksen. Toteutettavuus-kriteeri taas 

tarkoittaa strategian muodostusta ja strategiaa itsessään, jonka avulla 

pystytään määrittelemään millä tavoin ja millä keinoin vision saavuttaminen on 

ylipäätään mahdollista. (Kotter 1990, 36) 

 

Ruohotie viittaa vision strategisessa ajattelussa johtajakeskeiseen toimintaan ja 

ajatteluun. Rajallisten resurssien vallitessa sekä kilpailluilla markkinoilla vision 

luominen ja siihen liittyvän kehitysprosessin läpivieminen on ja sen on oltava 

aina resurssien antajan luoma tahdonilmaus. Usein, varsinkin 

kouluorganisaatioissa ja kuntien toimielimissä, visio on kuitenkin luotu 

keräämällä yhteen erilaisia sidosryhmän ja työntekijöiden näkemyksiä. Tällaisen 

humanistisen moniarvoisuuden huonona puolena on se, että siihen liittyy silloin 

runsaasti erilaisia merkitysrakenteita ja uskomuksia, jolloin sen merkitys arvo-

ohjauksen näkökulmasta vesittyy. Myöskään sillä ei silloin ole käytännössä 

merkitystä resurssien järkevän ja tehokkaan allokoinnin suhteen. Voisi jopa 

sanoa, että huonosti implementoitu visio jopa vähentää organisaation 

tehokkuutta, koska se pahimmillaan tuo korostetusti esiin ontologisilta 

lähtökohdiltaan erilaisia uskomuksia ja näin saattavat jopa lisätä työntekijöiden 

psyykkistä kuormitusta. 
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One Covering Strategy ja välineelliset arvot 

 
Resursseja kokoava strategiasuunta (ns. One Covering Strategy) on rajallisten 

resurssien vallitessa välttämätön ehto toiminnan suunnittelemiseksi ja 

resurssien allokoimiseksi. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että kilpailluilla 

markkinoilla organisaation on keskitettävä yleensä kaikki resurssinsa lyhyellä tai 

pidemmällä aikavälillä jonkun tietyn osatavoitteen saavuttamiseksi. Tämä voi 

olla yritystaloudessa esimerkiksi tavoite ”noin 15 % myynnin lisäys” tai 

”markkinajohtajuuden saavuttaminen”. Oleellista tälle strategiasuunnalle on se, 

että organisaation asettaessa kyseisen tavoitteen, se yleensä käytännössä 

sulkee pois muita merkittäviä tavoitteita. Eli melko harvoin on mahdollista, että 

yritys voisi ilmoittaa päätavoitteekseen yhtä aikaa esimerkiksi: ”uuden 

asiakassegmentin lanseeraus, kustannusten minimoimisen 30 %:lla ja 

kannattavuuden kasvun 30 %:lla”. Tällainen strateginen tavoitteenasettelu on 

kuitenkin melko tyypillistä kunnallisille laitosorganisaatioille, joiden 

tavoitekirjaukset ovat usein toivomuskaivo – tyyppisiä, ainoastaan sillä 

erotuksella, että näihin kirjauksiin ei ole yleensä liitetty määrällisiä tavoitteita. 

Kirjauksissa esiintyy vain suuri joukko ”tavoitteita” ja ”pyrkimyksiä”.  

 

Arkkipiispa Jukka Paarman mukaan ”…arvot ovat asioita ja ihanteita, joita 

pidetään tavoiteltavina ja hyvinä. Ne ovat hyviä itsessään tai sitten hyviä sen 

vuoksi, että ne ovat välineitä johonkin muuhun tavoitteeseen pyrittäessä. Siksi 

arvot ovat joko itseisarvoja tai välinearvoja…” . Paarma (2000) siis erottaa 

luontevasti perusarvot välineellisistä arvoista. Nämä tulisikin arvokeskusteluissa 

erottaa, koska ne muodostavat ihmisen mielessä eritasoisia uskomuksia ja 

merkitysrakenteita, jotka sitten ohjaavat ihmisten omaa tavoitteellista 

toimintaa. Välineelliset arvot siis rakentuvat merkitysskeemoista, uskomuksista 

ja mentaalisista malleista. Ne heijastavat organisaation toimintapolitiikkaa, sen 

tapaa mahdollisesti palkita tai rangaista hyviä ja heikkoja suorituksia. 

Välineellisten arvojen sisään on siten kirjattu toiminnan arvioinnin perusteet ja 

organisaation käsitys laadusta, tarkemmin sanottuna sen mitä ylipäätään 

laadulla ymmärretään. Laitosorganisaatioissa laatu ymmärretään kapeasti 
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tuotteen arvona tai normiohjattuna tehokkuuslukuna, kun taas 

tiimiorganisaatioissa laatu nähdään ontologiselta lähtökohdaltaan ihmisen 

onnistumisena tiimin laatiman oman mittariston mukaan.  

 

Toimintasuunnitelmat ja budjetit 

 
Toimintasuunnitelmat ovat usein taloudelliseen toimintaan sidottuja 

budjettiperusteisia resurssien allokoinnin välineitä, joihin on kirjattu suuri joukko 

toiminnallisia ja strategisia osatavoitteita. Nämä ovat siis käytännössä 

liiketoimintasuunnitelmia, joihin on pyritty kirjaamaan numeraaliseen ja 

verbaaliseen muotoon toimintaa ohjaavia ohjeita ja sitoumuksia.  

 

 

4.3.2 Yksi-, kaksi, ja kolmikehäinen oppiminen 

 
Seuraavassa on muodostettu systeemisen arvo-ohjauksen oppimisprosessia 

vastaavat käsitteet Argyriksen ja Schönin esittämän oppimiskehäajattelun 

mukaan. Jäsentelyn pohjana on siis käytetty oppimisen peruskäsitteinä 

yksikehäistä eli transaktionaalista oppimista sekä kaksikehäistä eli 

transformatiivista, generatiivista oppimista.  Beairsto ja Ruohotie (2003) ovat 

kehittäneet tämän lisäksi kolmikehäisen oppimisen mallin, jossa oppija toimii 

”itseuudistavasti” (self-transforming) ja luo uusia prosesseja kehittääkseen 

uusia mentaalisia malleja. Tämä kehityksen vaihe edustaa heidän 

näkemyksensä mukaan korkeampaa voimaantumisen tasoa, johon liittyy 

vaihtoehtoisten näkökulmien ja vuorovaikutusmahdollisuuksien tarkastelu sekä 

etsiminen yhdessä muiden itsenäisten yksilöiden kanssa.  

 

Organisaation yksikehäisen oppimisen (single-loop learning) onnistumisen 

kriteereinä on tehokkuus. Yksilöt korjaavat erehdyksiä organisaation pysyvien 

normien puitteissa. Uusia normeja ei siis luoda, vaan organisaatio tehostaa 

entisten toimintaperiaatteittensa noudattamista. Yksikehäinen oppiminen 

tarkoittaa siis sitä, että henkilöstö hyväksyy tiedostamatta organisaation 

toimintatavat ja pitää niitä itsestäänselvyytenä (Antikainen 2005, 74). 
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Kaksikehäisessä oppimisessa (double-loop-learning) tutkiminen ja erehdysten 

etsiminen kohdistuvat nimenomaan toimintaa ohjaaviin normeihin, joiden 

muuttaminen johtaa toimintatapojen arviointiin ja uusien mallien luomiseen. 

(Antikainen 2005, 68) Organisaation kaksikehäinen oppiminen edellyttää 

henkilöstöltä uudistavaa oppimista, joka on tietoista kriittiseen reflektioon ja 

henkiseen kyvykkyyteen perustuvaa kehittämistoimintaa. Toteutuakseen 

organisaation kaksikehäinen oppiminen vaatii siis henkilöstön psykologista 

voimaantumista. (Beairsto et al. 2003.) 

 

Beairsto ja Ruohotie (2003) ovat yhdistäneet Argyriksen ja Schönin mallin ja 

Mezirowin uudistavan oppimisen näkökulmat havainnollistaakseen henkilöstön 

voimaantumisen ja organisaation kehittymisen yhteyksiä.  O
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Kuvio 10: Oppimiskehät Beairstoa ja Ruohotietä mukaellen 

 
 

Seuraavassa taulukossa on vielä yhteenvetona esitetty systeemisen arvo-

ohjauksen ja oppimiskehien välinen yhteys. Kuten taulukosta nähdään, niin 
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oppimisen kohderyhmä ja oppimistapa muuttuu organisaatiotasolta toiselle 

mentäessä.  
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Taulukko 4. Systeeminen arvo-ohjaus ja oppiminen 

 

Taulukon keskeinen viesti on seuraava:  

• Systeemiseen arvo-ohjauksen mission muodostukseen sekä vision 

muodostamiseen liittyvää oppimisprosessia voidaan siis luonnehtia 

kolmikehäiseksi itseuudistavaksi ja generatiiviseksi oppimiseksi. Sen 
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keskeisenä tehtävänä on pyrkimys aktiivisesti muokata vallitsevia 

merkitysperspektiivejä ja mentaalisia malleja. Oppimiseen liittyy 

voimakas itsesäätelyn aspekti, joka kriittisen reflektion ansiosta antaa 

mahdollisuuden tarkastella toimintaa itseuudistavasti eli reflektio ulottuu 

aina ontologiselle tasolle saakka.  

 

• Onnistumisen mittarit muodostuvat transformatiivisen oppimisen kautta, 

jossa transformatiivisen johtamisen avulla henkilöstölle syntyy yhteisesti 

hyväksyttyjä merkitysrakenteita sekä yhtenäinen arvojen joukko. Tähän 

liittyvien metataitojen muodostumista voidaan luonnehtia 

kaksikehäiseksi, transformatiiviseksi oppimiseksi. Oppiminen on 

yhteisöllisesti tapahtuvaa, konstruktiivista, kriittiseen reflektioon 

perustuvaa tavoitteellista toimintaa.  

 

• Toimintasuunnitelman ja kontrollin välineiden funktionaalista oppimista 

voidaan luonnehtia yksikehäisellä, transaktionaalisella ja 

informationaalisella oppimisella. Oppiminen on usein vanhaa uusintavaa 

ja oppimisen keskiössä ovat usein organisaation ydintyövoimaan 

kuulumattomat tai ns. ostotyövoima. 
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5 Miksi organisaatiouudistukset epäonnistuvat niin 

usein? 
 
 

Tutkijoiden mukaan parhaillaan on meneillään yhteiskunnallisen paradigman 

muutos, jossa siirrytään teollisuuden ajasta osaamisen aikaan. Organisaatioiden 

on valmistauduttava muutosprosessiin kehittämällä uudet visiot ja uudenlaiset 

strategiat toimintatapoineen, joilla voidaan vastata osaamisperustaisen talouden 

haasteisiin. Hyvinvointivaltion olemassaolon turvaamisen ja globaalissa 

taloudessa menestymisen kannalta oleellista on säilyttää tasapaino elämän 

laadun, luovuuden, kyvykkyyden ja kilpailukyvyn välillä. Tällöin voidaan puhua 

esimerkiksi ihmiskeskeisestä osaamisen yhteiskunnasta (Himanen 2004, 33; 

Kautto-Koivula & Huhtaniemi 2003). 

 

Globaalitalouden ja tietoyhteiskuntaan liittyvät paradigmaattiset muutokset ovat 

ainakin johtaneet siihen, että hyvin laajasti hyväksytään se seikka, että pienillä 

uusintavilla korjauksilla ei voida aikaan saada riittävän suuria muutoksia jotta 

toimintaympäristön muutoksista selviydytään tulevaisuudessa. Oppimisen 

näkökulmasta ollaan myös laajasti yksimielisiä siitä, että tuotteiden ja palvelujen 

ylitarjonta-tilanteessa behavioristinen laitoskulttuuri ei enää kykene 

postmodernissa maailmassa tuottamaan tarpeeksi nopeasti uusia innovaatioita 

ja toimeliaisuuden lähteitä. Tämän huomaaminen poliittisessa keskustelussa on 

johtanut siihen, että useimmat vanhan ajan laitoskulttuurit ovat ainakin 

kosmeettisesti siirtyneet ns. ”tiimiaikaan”, jonka on ajateltu tuottavan uutta 

osaamista ja joustavuutta organisaation toimintaan. Muutokset ovat olleet 

kuitenkin näennäisiä sen takia, että organisaatiota ei ole kyetty oikeasti ja 

aidosti muuttamaan laitosorganisaatiosta tiimiorganisaatioksi, koska muutosta ei 

ole ymmärretty koko organisaatiota koskevaksi uskomusjärjestelmän eli itse 

asiassa koko organisaatiokulttuuria koskevaksi muutokseksi. Onkin syntynyt 

lukematon joukko ns. näennäistiimejä ja ”tiimiorganisaatioita”, jotka 

taitamattoman johtamisen ja intervention kautta on useimmiten aiheuttanut 
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enemmän organisaatiolle haittaa kuin hyötyä. Standardoitua, ositettua ja 

rutinoitua työtapaa on yleisesti pidetty aiemmin työstä vieraantumisen syynä ja 

sitoutumista ja suoritustasoa on koetettu kohentaa antamalla jokaisen päättää 

työmenetelmistään itse. Näin yksityiskohtaisista säännöistä luovuttiin ja 

funktionaalista työnjakoa purettiin. Vieraantumista vähennettiin tekemällä 

kehittyminen työssä mahdolliseksi ja osallistumalla päätöksentekoon. 

Organisaatioissa ei ole kuitenkaan oikeasti ja aidosti suosittu autonomisia 

ryhmiä itse valittuine johtajineen vaan laatupiirejä, ongelmanratkaisuprojekteja 

ja henkilöstökoulutusta. Osallistumisen tavoite on ollut tuottavuuden nosto eikä 

työehtojen parantaminen ole kuulunut keskeisiin tavoitteisiin. Hyvinä puolina 

Siltalan (2004) mukaan ”tiimityössä” mainittiin mahdollisuus joustaa työajoissa, 

mutta tiimiläisistä 47 % ei pysty lainkaan vaikuttamaan työtahtiinsa, kun taas 

yksintekijöistä 63 % pystyy. Ryhmiä rasittaa tiukempi ulkoinen ohjaus kuin 

perinteisesti organisoituja töitä. Työn uusi konflikti nousee suoritusten 

epämääräistymisestä, vastuualueiden laajenemisesta ja rutiinien purkamisesta: 

lupaus autonomiasta ja tasa-arvosta, mutta urakkamitoitus ja valvonta tekevät 

lupaukset tyhjiksi. Suomessa neljä viidestä palkansaajasta joutui vuonna 2000 

tekemään tiimityötä, heistä kolmannes asiakkaiden kanssa. Todellisuudessa 

kanssakäymismuodot ja työprosessit olivat kuitenkin muuttuneet vähemmän 

kuin nimikkeet. (Siltala 2004, 180 - 188) 

 
Peter Druckerin mukaan ulkoiset voimat ovat ajaneet organisaatioita 

muutokseen jo useiden vuosikymmenien ajan. Useat innovatiiviset yritykset 

tekevät säännöllisesti teoriasta opittuja muutosyrityksiä, mutta usein vain sen 

takia, että pysyvät hengissä ilman syvällisempää ymmärrystä organisaation 

syvärakenteista, jotka pitää muuttaa ulkonaisten toimintamallien kanssa 

(Beairsto 2003, 10). 

 
Asiakaslähtöinen strategia painottaa lisäarvon tuottamista asiakkaalle ja kuvaa 

yritysten kilpailukykyä ns. arvoketjun avulla. Arvoketjujen väliset eroavuudet 

ovat yrityksille tärkeä kilpailuedun lähde. Organisaatioiden on nykyisessä 

ympäristön muutosvauhdissa nojauduttava strategioissaan uusiin 

menestystekijöihin. Perinteiset strategianäkemykset, jotka pohjautuvat hintaan 
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ja kustannuksiin sekä erilaistaminen, eivät sellaisenaan riittävästi takaa 

kilpailuedun säilymistä. Traditionaaliset menestystekijät, kuten laadukkaat 

tuotteet, vallatut markkinaosuudet ja terveellä pohjalla oleva talous eivät 

yksinään riitä säilyttämään kilpailukykyä (Ruohotie 1996, 15–16). 

 

 

5.1 Tyypilliset organisaatioiden kehittämisinterventiot 

 

Seuraavassa kuviossa on esitetty tyypillisiä organisaatioiden kehittämis-

interventioita, joista voidaan poimia kaksi tyypillisintä. Nuolen a) 

kehittämishankkeiden taustalla voidaan nähdä toisaalta julkishallinnon 

taloudellista tehokkuutta lisäävät laadun ja tuottavuuden kehittämishankkeet 

sekä professionaalisten laitosorganisaatioiden kuten koulujen yliopistojen yms. 

taloudellista tuottavuutta korostavat kehittämishankkeet. Nuolen a) 

kehittämishankkeissa voidaan nähdä oppimista ohjaavana elementtinä selkeästi 

Habermasin esittämä tekninen intressi, jonka juuret ovat positivistiseen 

tiedetraditioon perustuvassa lähestymistavassa.  

TYYPILLISET KEHITTÄMISINTERVENTIOT

AVOIN SYSTEEMI

• demokraattinen päätöksenteko

• suhteellisen paljon vapausasteita 

ASIAKAS-ORIENTAATIO

• yhteisön ja asiakkaan 
tarpeet toiminnan 
subjektiuden lähtökohtana

• hermeneuttinen 
maailmankuva (aristotelinen 
tiedetraditio)

SULJETTU SYSTEEMI

• autoritaarinen päätöksenteko

• voimakas standardeihin tai sääntöihin perustuva 
ulkopuolinen normiohjaus

TUOTANTO-ORIENTAATIO

• yksilön tarpeet ja itsensä 
toteuttamisen tarpeet  toiminnan 
subjektiuden lähtökohtana

• positivistinen maailmankuva 
(galileinen tiedetraditio)

PANKIT, 
VAKUUTUSYHTIÖT,     
UPM,                     
STORA-ENSO YMS.

NOKIATELE-, SÄHKÖ- JA 
ENERGIAYHTIÖT, 
YLIOPISTOT, 
KOULULAITOS

• yhteisesti hyväksytyt 
merkitysrakenteet ja 
mentaaliset mallit

• yhteisöllisyyttä korostava 
transformatiivinen oppiminen

• yksilöä korostava, 
itseohjautuva oppija ja 
humanistinen ihmiskäsitys

• kognitiivisia taitoja 
korostava transmissioon 
perustuva oppiminen

• normatiivista ohjausta 
korostava behavioristinen 
ihmiskäsitys

• funktionaalisia ja 
teknisrationaalisia taitoja 
korostava informationaalinen 
oppiminen

KELA, ARMEIJA, 
VEROTOIMISTOT YMS.

a)

a)

b) c)

a) taloudellista tehokkuutta ja 
tuottavuutta korostavat 
kehityshankkeet

b) yksilön luovuutta ja 
itseohjautuvuutta 
korostavat kehityshankkeet

c) systeemiseen ja 
strategiseen osaamiseen 
tähtäävät kehityshankkeet

 
Kuvio 11. Organisaatioiden tyypilliset kehittämisinterventiot 
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Nuolen b) suunta on yksilön toimintavapautta ja autonomisuutta lisäävissä 

kehittämishankkeissa ja siihen voidaan liittää läheisesti myös liiketalous-

tieteilijöiden omaksuma ”sisäinen yrittäjyys” – käsite. Näin se vastaa myös hyvin 

Habermasin praktista tiedonintressi – käsitettä. Siinä uusi tieto syntyy 

vallitsevissa kulttuuriolosuhteissa ja siinä keskeistä on humanistista 

ihmiskäsitystä korostava hermeneuttinen elementti ja tieto syntyvät 

yhteisöllisesti kommunikoimalla.  

 

Paradoksaalisesti nuolien a) ja b) kehittämissuunnat ovat vallitsevia ja usein 

muodikkaiden ”oppivaa organisaatiota” koskevien kehittämistoimenpiteiden 

myötä organisaatioon muodostetaan suuri joukko näennäistiimejä ja vastuuta 

delegoidaan ahkerasti organisaation alemmille tasoille. Johto kuvittelee, että 

itseohjautuvat tiimit lisääntyneen autonomian avulla parantavat toiminnan 

tuloksellisuutta. Kun näin ei tapahdukaan, niin organisaation johto päättääkin 

tehostamistoimista ja nuoli a):n mukaan lisätään tämän jälkeen tuntuvasti 

normiohjausta ja standardisoidaan toimintoja. Nuoli a):n osoittama 

kehittämissuunta voidaan kiteyttää viime vuosien tavoite- ja tulosohjaukseen 

sekä Silenin (1998) mainitsemaan näennäislaadun sertifiointitavoitteisiin, jossa 

kehitystyö on erilaisten innovaatioiden ja ideologioiden avulla perustunut ja 

perustuu edelleenkin lineaariseen kausaalisuuteen, deterministisiin ja 

reduktionistisiin oletuksiin kompleksisten todellisuuden ilmiöiden hallitsemisesta. 

Yksinkertaistaminen ja reduktionismi ovat olleet näkyvissä myös näissä 

organisaatioita koskevissa muutoskäsityksissä. Toiminnan laatu on redusoitu 

kapea-alaisesti toimintamallien ja käytäntöjen uudistamiseksi, 

täydennyskoulutuksen vahvistamiseksi ja työtapojen monipuolistamiseksi. 

Siltalan (2004) mukaan organisaatiosaneerauksia koskeva tutkimus on pystynyt 

osoittamaan koko joukon saneerausten kielteisiä vaikutuksia ja niukasti hyötyjä 

organisaation tuottavuudelle ja tehokkuudelle. Amerikkalaisten tutkimusten 

mukaan fuusiot eivät useimmiten ole lisänneet kannattavuutta, niin kuin 

odotettiin. Ihmisvoimavarojen leikkaaminen heikentää pitkällä tähtäyksellä 

yrityksen kilpailukykyä ja kannattavuudella mitattua kokonaistulosta (Siltala 

 86



2004, 145). Positivismin periaatteisiin nojaten organisaatioiden kehittäminen on 

pyrkinyt muuttamaan yksilöiden tietoja, taitoja ja asenteita olettaen, että 

yksilöiden kehittyminen saisi aikaan koko organisaatioita koskevia muutoksia 

(Sahlberg 1998, 37–52). Sekä normatiivisen laitosorganisaation että 

professionaalisen laitosorganisaation kohdalla Kartesiolais-tylerilaisen 

suunnittelun malli sisältää oletuksen, että tavoiteltavat tulokset voidaan 

määrätä etukäteen. Kehittämisprosessit redusoituvat tällöin väistämättä 

lineaarisiksi ja deterministisiksi. Tapahtumia voidaan tällöin kuvata kausaalisina 

prosesseina, joissa syy aiheuttaa aina tavoitellun vaikutuksen. Tällöin oppiminen 

on tietyssä mielessä suljettu systeemi, jossa rajoitutaan olemassa olevan tiedon 

keksimiseen. (Sahlberg 1998, 30.) 

 

5.2 Kohti oppivaa tiimiorganisaatiota 

 

Nuolen c) kehittämissuunta tarkoittaa pyrkimystä luoda uusi toimintaympäristö, 

joka tematiikaltaan vastaa oppivaa organisaatiota. Koska kysymyksessä on koko 

toimintakulttuuria koskeva ontologiseen tasoon yltävä muutosprosessi, niin 

muutos tulee nähdä kolmikehäisenä ja transformatiivisena oppimisena. Näin se 

epistemologialtaan vastaa ensisijaisesti Habermasin emansipatorista 

tiedonintressi – käsitettä, mutta aiemmin esitetyn mukaan 

voimaannuttamisprosessin psykologinen ja tekninen komponentti pitävät 

sisällään myös teknisen ja praktisen intressin. 

 

Nuolen c) kehittämishankkeita koskevia interventioita ei ole juurikaan raportoitu 

akateemisessa kirjallisuudessa. Etenkin ammattikorkeakoulujen kehittämis-

hankkeissa on tehty runsaasti akateemisia opinnäytetöitä, mutta julkaistujen 

väitöstutkimusten (ks. esim. Antikainen 2005; Tiusanen 2005) mukaan 

niissäkään ei ole otettu huomioon muutoksen ontologista ja epistemologista 

luonnetta, jonka vuoksi muutosprosessien kuvaukset ovat jääneet melko 

deskriptiiviselle tasolle. On vakavasti syytä olettaa, että koulujen johto eivät 

omaa riittävän syvää ja tietoa ja näkemystä siihen mitä emansipatorisen 

kasvuun tähtäävää transformatiivinen muutos itse asiassa systeemisesti 

 87



tarkoittaa. Tähän kysymykseen edellä mainitut väitöstutkimukset eivät ole 

juurikaan antaneet vastausta.  

 

Säntin (2003) mukaan oppiminen on keskeinen tekijä kulttuurillisessa 

muutoksessa. Yksilöllinen oppiminen yksinään ei ole riittävän merkittävää 

laadun eikä määrän suhteen, vaikkakin yksilöllinen oppiminen on sen keskeinen 

mekanismi. Muutokset kokonaisvaltaisessa organisaatiokulttuurin muutoksessa 

vaatii aina organisaation oppimista (Säntti 2003, 237). 

 

Innovatiivisten tiimiorganisaatioiden (adhokratioiden) ontologinen siirtymä eli 

muuttuminen professionaalisiksi laitosorganisaatioiksi tapahtuu kilpailluilla 

markkinoilla yleensä ”automaattisesti” eli siirtymä tapahtuu käytännössä aina 

kun organisaation edustamat tuotteet tai palvelut siirtyvät elinkaarta ajatellen 

kypsään vaiheeseen. Tätä siirtymistä on kuvattu usein klassisella Boston 

Consulting Groupin kasvu/markkinaosuus-matriisilla (Competitive Portfolio 

Analysis) (Naumanen 1997; Kotler, 1997). Korpelaisen (2005) mukaan siirtymä 

adhokratiasta (innovatiivisesta yrityksestä) professionaaliseksi 

laitosorganisaatioksi (ammatilliseen byrokratiaan) ei kuitenkaan ole ongelmaton 

(Mintzberg 1983, 278- 279). Siirtymän tehdessään yritys nimittäin valitsee ja 

standardoi alueen, jonka se osaa parhaiten. Näin ollen muuttuessaan 

ammatilliseksi byrokratiaksi yritys joutuu kohtaamaan kiristyvän kilpailun. 

Korpelaisen (2005) mukaan organisaation kasvaessa ja vanhetessa sen toiminta 

usein byrokratisoituu. Mintzbergin (1983, 257; 1989, 207) mukaan varsinkin 

mainostoimistoalalla esiintyvää innovatiivista ja luovaa operatiivista adhokratiaa 

vastaa usein juuri ammatillinen byrokratia (professionaalinen 

laitosorganisaatio), joka ratkaisee asiat perinteisellä, ei-rajoja rikkovalla tavalla 

(Korpelainen 2005, 33–34).  

 

Epäonnistuneissa tai tarkemmin sanottuna niiden organisaatioiden 

kehittämishankkeiden kohdalla, joista ”ei ole voitu raportoida toivottuja 

tuloksia” kohti oppivaa organisaatiota, näyttää edellä esitetyn valossa esiintyvän 

seuraavanlaisia prosessin läpiviemiseen liittyviä ongelmia: 
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1) Useiden organisaatioiden kehittämishankkeiden epäonnistumisten 

taustalla voidaan ajatella olevan juuri kyvyttömyys käsittää 

muutoksen luonne ja sen ontologinen ulottuvuus. Vaikka nuolen 

b) mukainen kehittämissuunnan voidaan ajatella lisäävän 

lisääntyvän autonomian avulla itseohjautuvuutta, niin 

organisaation kannalta tämä lähes poikkeuksetta purkautuu 

resurssien tarjoajan näkökulmasta sangen tehottomana 

prosessina. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että ontologisesti 

heikon arvo-ohjauksen vallitessa työyhteisöltä puuttuu kyky 

konstruktiivisesti muodostaa yhteisesti hyväksyttyjä 

merkitysrakenteita. Tällaisen näennäisesti moniarvoisen ja 

hajautetun ohjauksen seurauksena on siis useimmiten 

”hallitsematon” kaaos, joka ei sisäisen ”energian” puuttuessa 

kykene organisoitumaan järjestykseksi. Produktiivisen kaaoksen 

kannalta paikallisen tason vapausasteiden lisääntyminen on 

välttämätön mutta ei riittävä ehto (Sahlberg 1998, 62).  

2) Usein organisaation kehittämisen ongelmatilanteissa uudistajat 

tekevät sen mitä voivat eivätkä sitä mikä olisi epäkohtien 

parantamisen kannalta välttämätöntä. Uudistukset kohdistetaan 

siksi sellaisiin asioihin organisaatioissa, jotka näyttävät tärkeiltä, 

mutta joilla ei ole suoraa vaikutusta vaivojen hoitamiseen 

(Sahlberg 1998, 71). Siten kausaalisuus, jonka juuret ovat 

modernin ajan ennustettavuudessa ja ohjattavuudessa, tulisi 

hylätä kokonaan tai käsitteellistää uudestaan. Mekanististen 

mallien deterministinen kausaalisuus, joka muinaisina aikoina 

tuotti oikean tiedon kanssa kyvyn ennustaa tapahtumia, ei tänä 

päivänä enää ole mahdollista (Beairsto 2003, 14). 

3) Argysis osoittaa suurimman kritiikkinsä juuri yleisesti käytettyihin 

malleihin organisationaalisista muutoksista. Muutokset ovat usein 

toteutettu neljän askeleen mukaisesti: 1) määrittele tavoite, 2) luo 

strategia, 3) määrittele työprosessit, jotka toteuttavat strategian, 

4) määrittele yksityiskohtaiset yksilöä koskevat vaatimukset, jotta 
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työprosessit voidaan hoitaa tehokkaasti. Argyriksen mukaan tämä 

neljän askeleen malli toimii vastoin voimaantumista. Jos kaikki 

askeleet kuvataan tarkasti ja yksityiskohtaisesti, muutos synnyttää 

vain ulkoista motivaatiota eikä sisäistä motivaatiota. Neljän 

askeleen ohjelma johtaa todennäköisesti parempaan suoritukseen 

lyhyellä aikavälillä vähentäen virheitä ja sallien työntekijöiden 

soveltaa taitojaan tehokkaammin, mutta sisäisen sitoutumisen 

sijasta, ohjelma tuottaa ulkoista sitoutumista, joka on sittemmin 

pitkässä juoksussa kasvua rajoittavaa (Beairsto & Ruohotie 2003, 

126).  

 

Kun muutoksen tarve perustuu havaintoihin ympäristöolosuhteiden 

paradigmatason muutoksesta, niin tällöin useimmat yritykset ja työyhteisöt 

joutuvat arvioimaan koko organisaatiota koskevan missioperustaisen 

toimintalogiikan ja orientaatioperustan uudelleen. Tämä uusi ontologiseen 

tasoon ulottuva valintaprosessi johtaa myös käytännössä aina myös vallitsevan 

oppimiskäsityksen uudelleenarviointiin, jossa vanhoja mentaalisia malleja ja 

merkitysrakenteita joudutaan todennäköisesti muokkaamaan. Tämän 

transformatiivisen muutoksen ehtona on silloin voimaantumiseen tähtäävä 

interventio, jota ohjaa emansipatorinen tiedonintressi. Oppimisprosessi 

implementoituu tällöin ontologiseen tasoon ulottuvalla kaksi- ja kolmikehäisen 

oppimisprosessin avulla. Havaintoni mukaan usein myös akateemisissa 

opinnäytetöissä (vrt. Remes 2003) on emansipatorinen tiedonintressi 

ymmärretty virheellisesti siten, että siinä muutosta koskeva emansipatorinen 

tarkastelu on ulotettu ainoastaan yksilön oppimista koskevalle epistemologiselle 

tasolle. Tässä virheellisessä tulkinnassa ei ole otettu huomioon ympäröivän 

kulttuurin ontologista muutosta ja se johtaa myös automaattisesti siihen, että 

todellinen emansipatorinen kasvu ja siihen liittyvä transformatiivinen muutos jää 

yhteisöllisenä tavoitteena saavuttamatta. Tällöin emansipatorinen intressi 

kohdentuu siis ainoastaan yksilöön ja muodostuu oppimisen kannalta osaksi 

oppimisen didaktiikkaa. 
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Väärä ”johtamisjärjestys” 

 

Aiemmin todettiin, että organisaatiot tarvitsevat menestyäkseen sekä 

transformationaalista (leadership) että transaktionaalista (management) 

johtamista. On kuitenkin tärkeää havaita, että vaikka molempia tarvitaan, niin 

ne ovat transformationaalisen oppimisen näkökulmasta eriarvoisessa asemassa.  

Transformationaalinen oppimisen perusta on yhteisten merkitysrakenteiden 

muodostamisessa ja sen takia leadership ”tulee aina ensin”. Se on energiaa 

kokoava voima, joka yhdistää käytettävissä olevat resurssit tavoittelemaan 

työyhteisön yhteisesti määrittelemiä tavoitteita yhteisesti hyväksyttyjen 

merkitysrakenteiden mukaisesti. Tämän jälkeen strategian implementointi ja 

siihen liittyvä organisaationaalinen oikeudenmukaisuus edellyttää tehokasta 

management-johtamista, jotta riittävä koheesio saavutetaan ja toiminnallinen 

tehokkuus voidaan maksimoida. Kotterin (1990) mukaan hyvä suunnittelu on 

ehdottoman tärkeää tämän päivän organisaatioissa. Liiketoiminta on hyvin 

moniulotteista koska toimintaan liittyy useita ihmisiä ja lukemattomia eri 

toiminnan alueita. Mutta paraskaan suunnittelutyö ei ole sama kuin leadership -

johtaminen, mutta nämä eivät myöskään ole toistensa korvaavia tai 

poissulkevia toimintoja (Kotter 1990, 36). Managementin ja leadershipin 

erotteleminen hyväksi tai huonoksi ei ole paikallaan, eikä erityisesti leadershipin 

korostaminen managementin suhteen. Molemmat ovat tärkeitä ja tarpeellisia 

hallinnon aspekteja joita ilman organisaatiot eivät kykenisi toimimaan. Liian 

usein kuitenkin näitä kahta termiä käytetään synonyymeinä tai esimerkiksi siten 

että leadershipiä käytetään kuvaamaan erittäin tehokasta johtamista. Näiden 

termien huolimaton käyttö johtaa päättymättömään sekavuuteen 

kirjallisuudessa sekä käytännössä myöskin (Beairsto & Ruohotie 2003, 135). 

 

Beairston (2003) mukaan leadership -johtajuuden tulee olla ensin ja 

management johtaminen vasta sen jälkeen. Kun nämä kaksi esiintyvät yhtä 

aikaa, niin management-johtaminen dominoi ja peittää alleen olosuhteet, jossa 

leadership mahdollistuu. Leadership muodostaa toiminnalle tarkoituksen ja 

merkityksiä, kun taas management muodostaa taktisia kuvioita ja pyrkivät 
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tehokkuuteen (Beairsto 2003, 39). Management-johtajan maailmankuva on 

mekanistinen ja reduktionistinen ja se pyrkii analysoimaan sekä muodostamaan 

Jungian mukaan yksilöstä kuvan maskuliinisen mallin mukaan. Leadership -

johtajan maailmankuva on taas orgaaninen ja holistinen, se pyrkii synteesiin ja 

korostaa yksilön feminiinisiä ominaisuuksia. Luonteeltaan ne ovat täysin 

vastakkaisia, ja samalla johtajuuden kaksi puolta. Weberin esittämän mallin 

mukaan byrokraattisen johtaminen vuorovaikutustilanteessa oli aiemmin melko 

yksinkertainen asia. Se vaati relevanttia tietoa, älykkyyttä ja teknistä osaamista 

monissa eteen nousevissa organisaation käytännöllisissä ongelmatilanteissa, se 

edellytti mahdollisuuksien havaitsemista sekä hyödyntämistä sekä organisaation 

suojelemista ulkoisia uhkia vastaan (Beairsto 2003, 20). Olemme vahvasti 

sidoksissa evolutionaarisesti kaksoissidokseen, jossa veneerinen 

kokemuksellinen älykkyys tuottaa puutteen ajatella sumeasti, koska se perustuu 

mallintamisen ajatukseen. Meidän kokemuksellinen älykkyytemme arvostaa 

management-johtamista (Beairsto 2003, 30). Tämän vuoksi on sangen 

ymmärrettävää, että arkikielessä puhuttaessa ”hyvästä johtajuudesta”, tämä 

yhdistetään tehokkaaseen toimintaan, rationaalisuuteen tehdä päätöksiä yms. 

 

 

5.3 Muutoksen esteet ja epäonnistumiset John P. Kotterin mukaan 

 

Seuraavassa on analysoitu lyhyesti Harwardin yliopistossa toimivan leadership – 

professorin, John P. Kotterin esiintuomia näkökulmia siitä miksi 

transformationaaliset muutokset yleensä epäonnistuvat. Hänen mukaansa 

useissa tapauksissa organisaatiot ovat epäonnistuneet muutostyössään ja 

muutosprosessien lopputuloksena on syntynyt vain iso joukko tuhlattuja 

resursseja ja loppuun palaneita, peloissaan olevia ihmisiä (Kotter 1996, 4). 

Kotter (1996) sanoo, että vaikka seurantatutkimusten perusteella ollaan melko 

yleisesti todettu, että tämän päivä organisaatiot ovat yksinkertaisesti vain 

kyvyttömiä muuttumaan kovin paljon ja tämä tulisi jo jopa tosiasiana hyväksyä, 

niin Kotterin mukaan tämä olettamus ei kuitenkaan pidä yhtä muutamien 
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menestyksekkäiden viimeaikaisten muutostarinoiden kanssa. Näiden 

menestystarinoiden tutkiminen paljastaa kaksi tärkeää mallia:  

• Ensinnäkin käyttökelpoinen muutos näyttää muodostuvan aina 

moniaskelisesta prosessista, joka aikaan saa voiman ja motivaation 

selviytyä kaikista hitausvoimista.  

• Toisekseen tämänkaltainen prosessi ei koskaan onnistu ellei sitä 

toteuteta taitavan leadership – johtamisen avulla (Kotter 1996, 20). Hän 

on listannut kahdeksan tekijää, jotka kaikki ovat yhtä tärkeitä 

muutosprosessin onnistumiselle ja näin ne kaikki muodostavat kriittisen 

tekijän koko systeemiselle arvo-ohjausprosessille.  

 

Onnistunut transformaatio edellyttää kahdeksan vaiheen läpikäymistä, jossa 

kaikki vaiheet ovat yhtä tärkeitä ja kriittisiä. Toisin sanoen hyppäämällä 

yhdenkin askeleen yli, niin vaarannetaan koko prosessin (Kotter 1996, 23). 

Uusien toimintatapojen muodostaminen ja strukturointi edellyttävät siis aina  

yrityskulttuurin ymmärtämistä sekä siihen vaikuttamista (Kotter 1996, 151). 

Seuraavassa on siis tarkasteltu systeemistä arvo-ohjausta siten kuin 

liiketalouden piiristä tunnetut johtamisen strategiset teoriat ovat ne jäsentäneet 

viime vuosien aikana. Kuten Tiusanen (2005) väitöskirjassaan toteaa, niin 

perinteiset kehittämismallit eivät täytä teorioilta vaadittavia yleispiirteitä. Ne 

eivät siis ole selittäviä mekanismeja vaan ainoastaan apuvälineitä ja niillä 

helpotetaan ymmärtämistä ja näin nämä mallit vaikuttavat epäsuorasti ilmiön 

kuvaamiseen. Huomattakoon, että 1990-luvun koulukunnat ja 2000-luvun alun 

mallit eivät ole luoneet kokonaisvaltaista toiminnan kehittämisen muutosteoriaa 

(Tiusanen 2005, 18). 

 

Kotterin esittämä kahdeksan askeleen malli on sen takia kiinnostava, että siitä 

voidaan purkaa ja nostaa esiin kaikki leadership – johtamisen osa-alueet eli 

voimaannuttamisprosessin hallinta sekä systeemisen arvo-ohjausprosessin 

hallinta kokonaisuudessaan. Erityisen kiinnostavaksi Kotterin mallin tekee 

kuitenkin se, että siinä systeemiseen muutokseen on otettu entistä paremmin 

huomioon muutoksen aikaperspektiivi ja nimenomaan aikaan sidottujen 
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resurssien sekä oppimisprosessien vaikutus koko transformatiivisessa 

muutoksessa. 

 

Seuraavien väliotsikkojen avulla esiin on nostettu Kotterin kahdeksan askeleen 

mallista avainkohtia, joita on sitten tarkasteltu lyhyesti aiemmin tässä 

tutkimustyössä esitetyn taustateoriaa vastaan.  

 

5.3.1 Kognitiivisen särön luominen  

 

Voimakkaan tietoisuutta lisäävän kognitiivisen särön tuottaminen vaatii 

johtajalta sekä rohkeutta sekä jopa riskinottokykyä. Tämä liitetäänkin usein 

hyvään leadership – johtamiseen ja todelliset leadership – johtajat näyttävätkin 

luovan keinotekoisia kriisejä mieluummin kuin odottavat niiden syntyvän 

itsestään. (Kotter 1996, 46). Rohkeus voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 

yrityksen tase puhdistetaan varauksista niin, että tilalle tulee kvartaalin kohdalla 

valtava taloudellinen tappio. Beairston ja Ruohotien (2003) mukaan ympäristön 

nopea ja radikaali muuttuminen voi vaikuttaa yksilön psykologiseen tilaan, 

mutta tämä vaikutus on hidas ja epäluotettava. Lisäksi tämä saattaa johtaa 

voimaantumisen kannalta yhtä hyvin positiiviseen kuin negatiiviseenkin 

vaikutukseen.  

 

Kotterin (1996) mukaan useista syistä johtuen ihmiset ovat edelleen 

sisäistäneet 1900-luvun ura-ajattelun ja siihen liittyvän kasvumallin. Halu 

säilyttää hankittu mukavuustaso on silloin ongelma. Ajatellaan, että koska 

vallitseva toimintamalli on ollut aiemminkin menestyksekäs, niin miksi muuttaisi 

sitä. Tällöin he eivät kiinnity ajatuksissaan kasvuun eivätkä henkilökohtaista 

uudistumista eivätkä myös näe millaisia leadership valmiuksia heillä on. Sen 

sijaan he kiinnittyvät tiukasti siihen mitä heillä jo on. Näin he kiinnittävät itsensä 

historiaan tulevaisuuden sijasta. (Kotter 1996, 185.) 

 

Siltala (2004) antaa kirjassaan osuvan kuvauksen tuotantokeskeisen 

laitosorganisaation toiminnasta brittiläisessä telealan yrityksessä: ”Kun 
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menimme puhelinvirastoihin puhumaan henkilökunnan kanssa, he puhuivat 

työoloista toimistossa, eläkkeistä ja paljosta muusta”, muistelee Thatcherin 

hallituksen yksityistämisen neuvonantaja David Young. ”Kukaan ei koskaan 

maininnut asiakkaita”. Työpaikka oli räätälöity työntekijöitä varten eikä heitä 

saanut rasittaa muutoksilla” (Siltala 2004, 65).  

 

On siis varsin perusteltua olettaa, että edellä mainituissa tilanteissa 

transformatiiviseen muutokseen johtama akkommodoiva oppimisprosessi 

käynnistyy vasta silloin kun siihen liittyy yksilöä voimakkaasti affektoiva ilmiö. 

Vakaissa olosuhteissa tämä affektiivinen ilmiö, ”kognitiivinen särö” syntyy vain 

taitavan leadership – johtamisen avulla. 

 

 

5.3.2 Ohjaavan koalition muodostaminen 

 

Kotterin (1996) mukaan riippumatta siitä miten kompetentteja tai karismaattisia 

johtajat yksilöinä voivatkaan olla, niin heillä yksinään ei ole sellaista henkistä 

tasepääomaa, jonka avulla voidaan selviytyä vanhan tradition luomista 

hitausvoimista. Onnistuneissa muutoksissa tarvitaan koko johtoryhmän 

sitoutumista tiiminä suorituskyvyn parantamiseen. Tällaisen koalition tulee olla 

voimakas formaalisen muodon, asiantuntijuuden, maineen, suhteiden hoidon 

sekä leadership kapasiteetin suhteen. (Kotter 1996, 6).  

 

Heikot komiteat ovat yleensä kaikkein tehottomimpia. Useissa organisaatioissa 

on johtoryhmä, jonka luonne on pikemminkin informaation keräileminen sekä 

sen jakaminen ja siltä puuttuu päätöksentekovälineet. Todelliset päätökset 

saatetaan jopa tehdä näiden kokousten ulkopuolella (Kotter 1996, 52). 

Ohjausryhmä, jossa on hyviä management – johtajia, mutta huonoja leadership 

– johtajia, ei yleensä onnistu. Yleisin syy tähän on joko se että johtoryhmän 

edustajat eivät ymmärrä transformaation tarpeellisuutta tai eivät ymmärrä 

voimakkaan tiimin tarvetta ohjaamaan tätä muutosta (Kotter 1996, 64). 
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5.3.3 Vision ja strategian kehittäminen 

 

Mikäli leadershipin tavoitteena on tuottaa merkittävä muutos, niin Hartoonian 

(2003) mukaan johtajien tulisi aloittaa valmistautumalla tähän itse. Tämä 

edellyttää yksilön elämän työn ymmärtämistä sekä edelleen identiteettiin, 

tarkoitukseen liittyvien perusasioiden ymmärtämistä. Nämä asiat tuottavat 

motivaation sekä aloitteellisuuden tuottaa uusia asioita ja se tukee käsitystä 

omasta merkityksestä sekä selkeydestä oman elämän suhteen (Hartoonian 

2003, 77). Tässä Hartoonian viittaa epäsuorasti nimenomaan leadership – 

johtajan omaan ontologiseen tasoon ulottuvaa kolmikehäistä oppimisprosessia, 

jonka tavoitteena on jäsentää sekä omat että yhteisön (yrityksen) tavoitteet 

saman toiminnallisen ontologian varaan. Tällaista arvo-ohjausprosessia ovat 

kuvanneet mm. Eliyahu M. Goldratt ja Jeff Cox (2004) kirjassaan ”The Goal”. 

Kirja esittää narratiivisessa muodossa varsin seikkaperäisesti miten ontologiseen 

perustaan ulottuva kolmikehäinen oppimisprosessi realisoituu käytännön liike-

elämässä. Transformationaalisten johtajien vaikuttavuus perustuu siihen, että 

he onnistuvat sitomaan alaisen minäkäsityksen missioon ja ryhmään, jolloin 

alainen työskentelee ryhmän puolesta samalla kuitenkin itseään toteuttaen. 

Ryhmään samaistuminen näyttää siis lisäävän alaisen halukkuutta työskennellä 

ryhmän tavoitteiden hyväksi. Empowerment – prosessihan ei sinällään ota 

kantaa johtajan ominaisuuksiin itseensä, vaan niihin toimenpiteisiin, joita 

johtajan tulee tarttua saadakseen aikaan vaaditun leadership -vaikutuksen. 

Toisin sanoen johtaja, joka ei ole itse sisäistänyt tai saavuttanut psykologisen 

voimaantumisen astetta, ei myöskään voi tukea muita pääsemään tuohon 

vaiheeseen. Myöskään johtajat, jotka eivät tunne omalta osaltaan voivansa 

kokea voimaantumista, yleensä helposti sabotoivat empowerment pyrkimyksiä 

jatkaen ”Command & Control” - strategian käyttämistä 

epätarkoituksenmukaisesti (Beairsto & Ruohotie 2003, 136). 

 

Oppivissa organisaatioissa Hartoonian (2003) mukaan yhteisen mission 

eksplikoiminen on ensimmäinen askel, kun työntekijöille annetaan työkaluja, 
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joilla onnistuminen mahdollistuu. Jotta missio olisi arvokas, yksilöiden tulee 

ymmärtää oma identiteettinsä suhteessa missioon ja oivaltaa samalla miten 

tuottaa oma kontribuutio tähän toiminnan arvoperustaan (Hartoonian 2003, 

85).  

 

Muutoksen merkittävyyden tajuaminen ontologisella tasolla ei kuitenkaan ole 

riittävä ehto olosuhteille luoda merkittävä transformationaalinen muutos. Ilman 

tarkoituksenmukaista visiota transformaatiopyrkimykset voivat helposti hajota 

sekaannuttaviksi, yhteen sopimattomiksi ja aikaa vieviksi projekteiksi, jotka 

vievät asioita väärään suuntaan tai sitten eivät mihinkään (Kotter 1996, 7). Visio 

viittaa kuvaan tulevaisuudesta ja siihen liittyvät sekä implisiittiset että 

eksplisiittiset näkökulmat siitä miksi ihmisten kannattaa tavoitella tuota 

tulevaisuutta (Kotter 1996, 68). Tehokas visio auttaa työntekijöitä fokusoimaan 

tekemisensä tärkeisiin asioihin ja välttämään vähemmän tärkeitä. Ei myöskään 

riitä, että halutaan olla ”paras yritys” vaan pitää määritellä myös missä halutaan 

olla paras (Kotter 1996, 76).  

 

5.3.4 Vision ja muutoksen kommunikoiminen 

 

Kotter (1996) antaa hyvälle visiolle seuraavat tunnusmerkit: 1) se on 

kuviteltavissa oleva, 2) se on haluttava; kaikkien osapuolien näkökulmasta, 3) 

toteutettavissa oleva, 4) se on fokusoitunut; selkeä ja selkiintynyt, 5) joustava; 

sallii yksilöille riittävän aloitteellisuuden, 6) se on kommunikoitavissa; 

selittäminen ei vie enempää viittä minuuttia (Kotter 1996, 72). 

 

Viimeisen vuosikymmenen aikana on paljon kirjoitettu ”sidosryhmien intressien 

tasapainottamisesta”. Visiossa ei ole kuitenkaan kysymys tästä. Visio, joka 

tasapainottaa intressit täydellisesti luvaten kaikille keskimääräisesti hyvää sekä 

asiakkaille, työntekijöille ja osakkeenomistajille, ei voi generoida tukea, jota 

tarvitaan merkittävän muutoksen aikaansaamiseksi (Kotter 1996, 74). 
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Hyvän vision tulee olla siis ensisijaisesti ontologialtaan johdonmukainen. 

Johdonmukaisuuden ehtona on yksiselitteinen missioon perustuva arvoperusta, 

jossa on määritelty toimintaorientaation ontologia ja siihen liittyvä 

epistemologinen valinta. Näistä muodostuvat organisaation tai työyhteisön 

perusarvot. Mm. Vaisala on ilmoittanut julkisuudessa perusarvoikseen: 

”tieteeseen perustuvat innovaatiot”. Arvomäärityksestä on silloin luettavissa 

selkeästi sen ontologinen ja epistemologinen valinta toimintaorientaation 

suhteen. Säntin (2003) mukaan ulkoisessa ulottuvuudessa yritysorganisaatiot 

käyttävät hyödykseen voimakasta symbolista kieltä ”brandien” avulla. Kleinin 

(2000) mukaan brandi muodostaa nykypäivän yrityksen ydinmerkityksen (core 

meaning). Sen avulla identifioituu, artikuloituu ja suojautuu yrityksen sielu. 

(Säntti 2003, 200) 

 

Kun usein pohditaan miksi koululaitos on tyypiltään laitosorganisaatio eli ei siis 

täytä oppivan organisaation tunnusmerkkejä, niin suurin syy lienee juuri se, että 

niiden missio- ja visiokirjaukset ovat täynnä ontologisesti ristiriitaisia valintoja ja 

tahtotiloja, joissa on pyritty eri ”sidosryhmien intressien tasapainottamiseen”. 

Kirjauksien ontologinen epäjohdonmukaisuus aiheuttaa toisaalta sen, että 

näennäisen moniarvoisuuden nimissä menetetään mahdollisuus 

transformatiiviseen muutokseen ja kyky muodostaa voimaantumiseen johtavaa 

oppimisprosessia. Toisaalta on myös selvä, että organisaation arvoperustan 

ontologinen epäjohdonmukaisuus aiheuttaa tehottomuutta myös organisaation 

muissa suunnitteluprosesseissa. Kotterin (1996) mukaan ilman (ontologisesti 

johdonmukaista) visiota organisaation strategian muodostaminen sekä 

toiminnan resursointi on yleensä hyvin riitaisa toimenpide ja budjetointi voi 

hajota typeriin numeroharjoituksiin, jossa niitä muokataan muuttamalla 

yksiköllä suuntaan tai toiseen. (Kotter 1996, 71.) 

 

Viime vuosien aikana eteeni ei ole tullut yhtäkään sellaista koululaitoksen 

julkaisemaa toimintakertomusta tai julkisuuteen toimitettua esitettä tai 

artikkelia, josta lukija voisi päätellä organisaation ontologiseen ulottuvuuteen 

perustuvan arvoperustan. Useimpien visiokirjaukset ovat olleet 
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toivomuskaivotyyppisiä moniarvoisia suunnitelmapapereita, jotka kertovat 

organisaatioiden toimivan laitosorganisaatiotypologian mukaan. 

 

Hyvässä visiossa on kolme tärkeää tarkoitusta: 1) se selvittää ja yksilöi 

muutoksen yleisen suunnan ja se yksinkertaistaa sadat ja tuhannet päätökset 

jotka muutokseen liittyvät, 2) se motivoi ihmisiä ottamaan askeleen oikeaan 

suuntaan vaikka aluksi askeleet ovat henkilökohtaisella tasolla tuskallisia, 3) se 

auttaa koordinoimaan erilaisten ihmisten toimintoja erinomaisen tehokkaalla ja 

nopealla tavalla. Hyvä visio siis kertoo sen miten maailmamme on muuttumassa 

ja mitkä pakottavat seikat ovat johtaneet asettamaan halutut tavoitteet ja miten 

niistä voidaan selvitä tuotteita tai palveluja muuttamalla. Muutoksen suunnan 

selvittäminen ja yksilöiminen on tärkeää, koska yhä useammin ihmiset eivät 

hyväksy muutoksen suuntaa tai ovat hämillään tai ihmettelevät onko merkittävä 

muutos ylipäätään tarpeellista. Tehokkaan vision kommunikoiminen edellyttää 

sekä aikaa että energiaa ja se on suoraan sidoksissa sekä selkeyteen että 

viestin yksinkertaisuuteen. Kommunikaatio näyttää toimivan parhaiten silloin 

kun se on suoraa ja se on lisäksi elegantin yksinkertainen: The old saw: ”If I 

had more time, I´d write you a shorter letter”. (Kotter 1996, 89).  

 

 

5.3.5 Voimaannuttamisen kokonaisvaltaisuus 

 

Beairston ja Ruohotien (2003) mukaan on riittämätöntä luottaa pelkkään 

ympäristön vaikutukseen ja siihen muutoksen ilmapiiriin, joka syntyy 

psykologisen voimaannuttamisen yhteydessä. On huolellisesti myös 

paneuduttava teknisen voimaannuttamisen. (Beairsto & Ruohotie 2003, 130.) 

Uudet aloitteet epäonnistuvat turhan usein siihen, että vaikka työntekijät 

hyväksyvätkin uuden vision niin tämä jälkeen tuntevat itsensä ei-

voimaantuvansa valtavien rakenteellisten esteiden johdosta. Usein tämä este on 

organisaation rakenne. Kotterin (1996) mukaan mm. kapeat työn kuvaukset 

voivat estää pyrkimyksiä parantaa omaa suoritustasoa. Ilman riittävää 

autonomiaa yrityksessä, jossa itsetyytyväisyys on vallalla, muutosponnistelut 
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pienen yksikön sisällä tuomitaan yleensä heti alusta lähtien. Edellä mainituissa 

olosuhteissa transformaation eteenpäin vieminen on valtava virhe. Kun ihmiset 

tajuavat tämän, he istuvat alas ja odottavat jonkun ylhäältä päin tuottavan 

voimakasta tukea. Kun mitään ei tapahdu niin prosessin hitausvoimat 

lisääntyvät ja avainhenkilöt turhautuvat ja liittyvät yleensä vastustajien leiriin. 

(Kotter 1996, 47.) 

 

 

5.3.6 Lyhyen aikavälin saavutusten aikaansaaminen 

 

Suuret muutokset eivät yleensä ole mahdollisia mikäli useimmat työntekijöistä 

eivät ole halukkaita auttamaan mm. tekemällä joitain lyhyen aikavälin 

uhrauksia. Mutta ihmiset eivät tee uhrauksia, mikäli he eivät näe muutoksen 

potentiaalisia etuja kiinnostavina tai ylipäätään pidä tai usko että transformaatio 

on mahdollista. Todelliset muutokset vievät aikaa. Monimutkaiset ponnistelut 

strategioiden muuttamiseksi tai bisnesriskin uudelleen strukturointi vie 

aikaedun, mikäli ei löydy lyhyen aikavälin tavoitteita, joita kohdin ponnistellaan 

ja joita voi juhlia. Ilman lyhyen aikavälin voittoja liian monet työntekijät antavat 

periksi tai aktiivisesti liittyvät vastustajiin. (Kotter 1996, 9-11.) 

 

Kotterin (1996) mukaan lyhyen aikavälin voitot auttavat muutosprosessia 

seuraavasti: 1) ne osoittavat, että tehdyt uhraukset ovat olleet sen arvoisia, 2) 

tuottaa hengähdystauon ja palaute kasvattaa moraalia ja motivaatiota, 3) 

auttaa hienosäätämään visiota saatujen kokemusten perusteella, 4) vähentää 

kyynisyyttä muutosprosessia kohtaan, 5) todistaa ylimmälle johdolle, että ollaan 

oikeilla raiteilla sekä 6) muuttaa neutraalit tukemaan muutosta.  

 

Muodoltaan ”lyhyen ajan voiton” pitää sisältää seuraavia ominaisuuksia: 1) se 

on näkyvä ja todellinen sekä koskettaa suhteellisen suurta joukkoa ihmisiä, 2) 

se on selkeä ja sitä vasten on vain vähän vasta-argumentteja sekä 3) se 

voidaan helposti johtaa varsinaiseen muutospyrkimykseen (Kotter 1996, 122–

123.). 
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5.3.7 Saavutusten ja uusien muutosten generoiminen ja uuden kulttuurin 

jalkauttaminen 

 

Johtajuus vaikuttaa keskeisesti organisaatiokulttuurin perustan vakiintumisen. 

Eli kun johtajat määrittelevät organisaation tärkeimmät toiminnan perustana 

olevat arvot, he samalla legitimoivat itse oman toimintansa. Silén (1998) toteaa, 

että johtamisen onnistuminen riippuu siis ennen kaikkea johtajan kyvystä tehdä 

organisaation jäsenten toiminta merkitykselliseksi muovaamalla tehokkaasti 

sellaisia organisaation toimintaa ohjaavia arvoja ja merkityksiä, jotka auttavat 

johdettavien tilanteiden hallintaa. Merkitysten johtamisen tavoitteena on tällöin 

sellaisten organisaatiota hyödyttävien arvojärjestelmien luominen ja 

ylläpitäminen, joiden avulla on mahdollista päästä riittävään 

organisaatiokulttuurin yhtenäisyyteen ja ihmisten sitoutumiseen organisaation 

tavoitteisiin. Organisaation todellinen toiminta määräytyy ensisijaisesti sen 

mukaan miten organisaation keskeinen ideologinen rakennelma eli 

organisaatiokulttuuri muodostuu. Organisaation todellisuus koostuu siis 

olennaisilta osiltaan sosiaalisten tulkintaprosessien tuotoksesta. Tällöin 

todellisuudella on ensisijaisesti sosiaalinen eikä puhtaan objektiivinen sisältö. 

Johtamista voidaan lähestyä tällöin organisaation todellisuutta koskevien 

merkitysten johtamisen luonteen näkökulmasta. (Silén 1998, 51–54.) 

 

 

5.4 Näkökulma muutosprosessien epäonnistumisten taustoihin 

 
 
Kotter (1996) ottaa epäonnistumisten fokukseen organisaatioiden johtamisen 

sekä erityisesti johtamiskoulutuksen. Hänen mukaansa monet yritykset ja 

yliopistot ovat kehittäneet johtamisohjelmia missä ihmisiä on rohkaistu 

oppimaan management – johtamista työssään. Mutta näille ihmisille on opetettu 

vain vähän leadership – johtamista. Management – johtamisen painottaminen 

on ollut ymmärrettävää, koska se on paljon helpompaa opettaa kuin leadership 
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– johtaminen. Management – johtaminen on ollut pääasiana viime vuosisadan 

loppuun saakka, koska sitä on myös tarvittu eniten. Tämän päivän 

onnettomuudeksi pyrkimys management – johtajuuteen on usein 

institutionalisoitunut osaksi yrityskulttuuria ja tämä vähentää kiinnostusta 

leadership – johtamisen oppimiseen. Ekonomisesti orientoituneet talousihmiset 

ja analyyttisesti orientoituneet insinöörit pitävät sosiaalisia normeja ja arvoja 

liian kevyinä asioina omaan makuunsa nähden ja väheksyvät sen takia 

kulttuuria melkeinpä vastuuttomasti (Kotter 1996, 15). 

 

Kotterin (1996) mukaan kulttuurinen yhdistelmä, joka vastustaa muutosta ja 

jonka johtajia ei ole opetettu miten muutos luodaan, on organisaation 

näkökulmasta kuolettava yhdistelmä. Ohjaava koalitio, joka tarvitaan 

leadershipin aikaansaamiseksi, ei synny ihmisistä, jotka ajattelevat hierarkkisin 

ja manageriaalisin termein. Visioita ja strategioita eivät kykene muodostamaan 

yksilöt joita on opetettu käyttämään vain suunnitelmia ja budjetteja (Kotter 

1996, 29). 

 

Management on sarja prosesseja, jotka kykenevät pitämään monimutkaisen 

systeemin ihmisiä ja teknologiaa rullaamassa joustavasti. Management – 

johtamisen tärkeimmät tehtävät pitävät sisällään suunnittelun, budjetoinnin, 

organisoinnin, rekrytoinnin, kontrolloinnin ja ongelman ratkaisun. Leadership 

taas määrittää sen miltä tulevaisuus näyttää, sitouttavat ihmiset tähän visioon 

ja inspiroi heidät tekemään sen vastuksista huolimatta. Historiallisista syistä 

johtuen monilla organisaatioilla ei tänä päivänä juurikaan löydy leadership -

osaamista. Ja nykyiset johtajat ajattelevat ongelmien ratkeavan management – 

johtamisen avulla. (Kotter 1996, 25–27.) 2000-luvun työntekijän tulee tietää 

paljon enemmän sekä leadership – johtamisesta että management – 

johtamisesta kuin hänen kollegansa vuosikymmenen takaa. Merkittävä 

yksittäinen virhe on ajatella, että leadershipin taidot ovat synnynnäisiä ja 

annettu lahjaksi vain joukolle ihmisiä (Kotter 1996, 176). 
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Rakenteet tukevat laitosorganisaatiokulttuuria 

 

Lähempi tarkastelu osoittaa että johtamiseen liittyvät informaatiojärjestelmät 

eivät ole kovin paljon muuttuneet helpottamaan transformaatioprosessia. 

Esimerkiksi strateginen suunnitteluprosessi edelleen fokusoi aivan liian paljon 

lyhyen aikavälin rahoitusinformaatioon ja aivan liian vähän 

markkinat/kilpailuanalyysiin (Kotter 1996, 111). 

 

On hämmästyttävää miten usein ihmiset pyrkivät muuttamaan organisaatioita 

käyttäen metodeja jotka näyttävät seuraavalta kahdelta mikroskenaariolta: 

autoritaarinen määräys ja mikrojohtaminen. Kun tavoitteena on käyttäytymisen 

muutos, niin autoritaarinen määräyspolitiikka toimii erittäin huonosti jopa aivan 

yksinkertaisissa tapauksissa. Yhä enenevässä määrin monimutkaisissa 

organisaatioissa tällainen lähestymistapa ei toimi lainkaan (Kotter 1996, 68). 

Beairston ja Ruohotien (2003) mukaan ns. Control & Command -strategiat ovat 

täysin sopimattomia organisaatioiden voimaannuttamisprosessin yhteydessä. 

(Beairsto & Ruohotie 2003, 137). 

 

 

Osaamisen puute systeemisen arvo-ohjauksen kohdalla 

  

Arvo-ohjausprosessia on joskus pyritty viemään läpi muodollisen 

suunnittelumekanismin avulla, mutta nämä eivät ole juuri koskaan onnistuneet. 

Usein ongelmana on se, että visio-luonnos kirjauksena tuo esiin lukuisan joukon 

erilaisia maailmankatsomuksia, jotka ovat vallalla yrityksen korkeimmassa 

johdossa. Kotterin (1996) mukaan vision todellinen voima vapautetaan 

ainoastaan mikäli organisaation tai yrityksen henkilöt omaavat saman 

näkemyksen tavoitteista ja suunnasta. Ymmärryksen saavuttaminen ja uuteen 

suuntaan sitoutuminen ei ole koskaan helppo tehtävä ja lopputuloksen 

epäonnistuminen ei ole harvinaista, edes tunnetuissa yrityksissä. (Kotter 1996, 

80–85.) 
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Kotterin (1996) mukaan vision luominen voi olla vaikeaa ainakin seuraavien 

syiden johdosta: 1) yrityksen johtohenkilöt ovat jo alun perin valittu 

management – johtajiksi ja visio ei ole tehokkaan management – johtamisen 

komponentti. Kun näiltä johtajilta kysytään mikä on visio, niin he vastaavat että 

se on toimintasuunnitelma. Näille johtajille vision luominen on samaa kuin 

suunnittelu. Kannattaa huomata, että tehoton visio voi olla paljon huonompi 

vaihtoehto kuin visiota ei lainkaan. Management – johtajat tyypillisesti 

alikommunikoivat ja lähettävät ontologisesti epäjohdonmukaisia viestejä. 

Ihmiset jotka ovat koulutettu toimimaan vain management – johtajina, vision 

kommunikoiminen voi olla erityisen vaikeaa.  Nämä johtajat näyttävät 

ajattelevan tiukasti esimies- alaissuhteen mukaan eivätkä laajasti, joka tarvitaan 

vision sisäistämiseksi. (Kotter 1996, 83–87.) 

 

 

Leadership – johtaminenkaan ei yksin riitä 

 

Mikäli yrityksen perustaja on visionääri, joka ei pidä arvossa rakenteita, hän 

saattaa vastustaa manageriaalisen ajattelun ylläpitämistä ja tämä saattaa 

osoittautua ongelmaksi muutosprosessin aikana (Kotter 1996, 126). Voidaan 

sanoa, että leadership – johtaminen on tekemisissä pitkän aikavälin asioiden ja 

management – johtaminen välittömän tulevaisuuden kanssa. Ilman hyvää ja 

riittävää management – johtamista, suunnittelu, organisointi ja tulosten 

kontrollointi ei olisi mahdollista. Molempien johtamistapojen läsnäolo vaikuttaa 

siihen, että tarpeen mukaan konflikteja voidaan siirtää johdettavaksi alemmalle 

tasolle niiden ihmisten toimesta joilla on siihen aikaa ja relevanttia informaatiota 

käytettävissä. Näin ollen riittävä ylhäältäpäin tuleva leadership – johtaminen 

yhdessä management –johtamisen delegoinnin kanssa antaa mahdollisuuden 

viedä läpi parisenkymmentä muutosprosessia yhtä aikaa. Mikäli jompikumpi 

johtamisen elementeistä puuttuu, tuottaa tämä yleensä kaaoksen ja prosessi on 

vaarassa epäonnistua (Kotter 1996, 142). 
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Kana vai muna – ongelma? 

 

Kotterin (1996) mukaan muutokseen liittyvä teoria on väittänyt, että muutoksen 

luomisen suurin este ryhmässä on sen kulttuuri. Tämän takia ensimmäinen 

askel transformaatiossa on muuttaa normeja ja arvoja. Kotter kertoo 

uskoneensa tähän teoriaan pitkään, mutta kertoo nyt muuttaneensa 

käsitystään. Kulttuuri muuttuu vain, mikäli ihmisten toimintatapoja on voitu 

muuttaa onnistuneesti ja muutos on tuottanut aidosti hyötyä ryhmälle jonkin 

ajan sisällä sekä ihmiset tajuavat uusien toimintatapojen muutoksen 

aiheuttaneen suorituskyvyn parantumisen. Sekä asenne- että käyttäytymisen 

muutos alkaa tyypillisesti aikaisessa vaiheessa transformaatiota. Nämä 

muutokset luovat sitten myös muutoksia käytänteissä ja auttavat yritystä 

tuottamaan parempia tuotteita ja palveluja. Mutta vain muutosvaiheen lopussa 

nämä ankkuroituvat osaksi kulttuuria. Kaikista ponnisteluista huolimatta vanhan 

kulttuurin muuttaminen ja uuden luominen on erittäin vaikea tehtävä. Jaetut 

arvot ja ryhmänormit ovat pysyviä. Tarvitaan useiden vuosien antamia 

kokemuksia jotta muutoksista tulee pysyviä. Tämän takia kulttuurin liittyvät 

muutokset tulevat vasta lopussa eivätkä transformaation alussa. On 

lukemattomia esimerkkejä siitä että yritysten henkilöstöjohtajat on pistetty 

”muuttamaan kulttuuria” ilman että muutokseen liittyy kokonaisvaltaista 

transformaatioprosessia tai sitten projektin avulla joka on läpiviety toisistaan 

riippumatta itsenäisesti. Henkilöstöjohtajat ovat aikansa taistelleet asian parissa 

ja työskennelleet rajusti saamatta käytännössä mitään aikaan. (Kotter 1996, 

155–157.) 
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tämän tutkimustyön tavoitteena ei ollut pyrkiä määrittelemään sitä miten 

suomalaiset yritykset tai työyhteisöt määrällisesti tai laadullisesti jäsentyvät 

organisaatiokulttuurien mukaan, mutta ottaen huomioon useiden tiedemiesten 

ja tutkijoiden näkökulmat (mm.  Kotter, Beairsto ja Ruohotie) transformatiivisen 

muutosprosessien johtamisen alueelta, voidaan melkoisella varmuudella 

päätellä, että etenkin suomalaiset julkisella sektorilla toimivat julkisen hallinnon 

ja palvelualan organisaatiot jäsentyvät useimmiten juuri professionaalisiksi 

laitosorganisaatioiksi. Tätä näkemystä tukevat omat havaintoni juuri arvo-

ohjausprosessien myötä syntyneiden missio- ja visio kirjausten ontologinen 

epäjohdonmukaisuus, joka taas kertoo mielestäni siitä, että näiden 

laitosorganisaatioiden johto ei yleensä omaa sellaisia leadership – taitoja, joiden 

avulla voimaannuttamisprosessi ja systeeminen arvo-ohjaus kohti oppivaa 

organisaatiota voisi edes teoriassa toteutua menestyksekkäästi.  

 

Näin voidaankin hyvällä syyllä pohtia miten suomalainen koulujärjestelmä 

kykenee täyttämään paikkansa postmodernin murroksessa. Tarkastelun 

keskiöön siinä tulevat silloin lähinnä pohdinnat siitä voivatko mm. koululaitos ja 

yliopistolaitos aidosti olla ontologialtaan epämääräisiä ja näennäisen 

moniarvoisia, jossa laitosorganisaatio- ja tiimiorganisaatiokulttuuri olisivat yhtä 

aikaa edustettuina. Kilpailluilla markkinoilla ja rajallisten resurssien vallitessa 

mikään yrityselämän organisaatio ei käsitykseni mukaan ole vielä koskaan tähän 

mennessä kyennyt toimimaan tällä konseptilla kilpailukykyisesti ilman 

monopoliaseman tuomaa ratkaisevaa apua. Paradoksaalisesti voidaan ajatella, 

että monopoliasemassa toimiva yksityinen tai julkinen laitosorganisaatio 

kykenee kuitenkin usein tarjoamaan työntekijöille usein voimaantumista 

tuottavan ympäristön, jossa yksilön emansipatorinen kasvu mahdollistuu. 

Paradoksaalisesti tämä ympäristö näyttäytyy laitosorganisaatiokulttuurissa siten, 

että siitä voidaan lukea useita oppivaa organisaatiota koskevaa toiminnallisia 

dimensioita, jotka sitten luovat sen harhan, että koululaitoksen johtajat luulevat 

toimivansa oppivan organisaation johdossa. Voisi siis sanoa, että Suomessa on 
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satoja julkisia laitosorganisaatioita, joiden johto luulee oman organisaation 

olevan oikeasti oppiva organisaatio. Toisaalta ihmetellään työntekijöiden 

työuupumusta ja jaksamista, mutta ei ymmärretä sitä, että usein stressitilanteet 

ja huono sitoutuminen organisaation tavoitteisiin ovat juuri merkkejä 

laitosorganisaation toimintatavoista. Tämä näkyy oman käsitykseni mukaan 

selkeästi varsinkin sellaisissa laitosorganisaatioissa, joiden ydinjohto on 

linnoittautunut humanistisen, itsenäisen ja itseään toteuttavan ihmisen ja 

yksilön ontologiaan. Tällaisissa laitosorganisaatioissa kiristyvän kilpailun 

kohdatessa henkilöristiriidat ja konfliktit näyttävät olevan kaikkein yleisimpiä. 

Tällöin yleensä ”huudetaan” voimakkaan management – johtajan perään, joka 

”pistää” asiat järjestykseen. 

 

Organisaatioiden kehittämisinterventioita tulisikin karkeasti ohjata 

seuraavanlainen logiikka: 

 

1. Ensin organisaation tulisi määritellä oma toiminnallinen ontologiansa. 

Tämä tarkoittaa siis resurssin tarjoajan (esimerkiksi koulutuksen 

järjestäjän) julkituomaa intressiä tai tahtotilaa, jossa organisaatio 

tavoittelee oppivan tiimiorganisaation toimintamallia ja – kulttuuria 

2. Edellä mainitun ontologisen valinnan perusteella resurssin tarjoajan tulisi 

valita organisaation johtoon henkilö, jolla on johtajana riittävät 

leadership -taidot (voimaannuttamisprosessin hallinta ja systeemisen 

arvo-ohjauksen taidot) 

3. Leadership- johtajalle tulee antaa riittävät valtuudet, joka antaa 

mahdollisuuden koota ympärille avainhenkilöitä, jotka kykenevät laaja-

alaisen voimaannuttamisprosessin läpiviemiseen 

 

Kehittämisinterventio, joka ei sisällä seuraavia oppivan tiimiorganisaation 

kehittämistä koskevaa tunnusmerkistöä, on siis seuraava: 

 

• missio- ja perusarvot ovat ontologisesti epäjohdonmukaisia 

(humanistisia, mutta näennäisen moniarvoisia) 
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• visiokirjaukset ovat toivomuskaivotyyppisiä (eivät aidosti sisällä 

humanistisen luovan energian resursseja suuntaavaa elementtiä) 

 

Nämä kaksi asiakohtaa muodostat siis koko arvo-ohjausprosessin perustan. 

Toisin sanoen mikäli kehittämisinterventiossa ei kyetä ”menestyksellä 

läpäisemään” prosessin tätä vaihetta, niin koko oppivaan tiimiorganisaatioon 

johtavaa prosessia ei synny käytännössä missään olosuhteissa. Kun tämä seikka 

otetaan huomioon ja katsotaan suomalaisten kouluorganisaatioiden 

kehittämisinterventioita, niin tämän jälkeen ymmärretään varsin hyvin miksi ne 

eivät ole onnistuneet tavoitteissaan kohti oppivaa organisaatiota: arvoperustan 

määrittelyt ja visiokirjaukset ovat olleet systeemisen arvo-ohjauksen 

näkökulmasta usein aivan luokattomia. 

 

Ammatillisen koulutuksen kontekstissa organisaatiokulttuurien eroavaisuudet ja 

niitä koskevat muutosprosessit ovat kansantaloudellisesti vielä merkittävämpiä 

megatason ilmiöitä, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa työvoiman kysynnän ja 

tarjonnan kohtaavuuteen yhä enemmän. On ilmeistä, että vain oppivat 

tiimiorganisaatiot kasvudynamiikkansa puitteissa kykenevät tulevaisuudessa 

luomaan merkittävästi uusia työpaikkoja. Tämä asettaa 

koulutusjärjestelmämme hyvin hankalaan tilanteeseen, koska koulut vanhoina 

laitosorganisaatioina ovat valjastettuja perinteisesti tuottamaan pääsääntöisesti 

kapea-alaisesti ammattinsa perustaitoja osaavia yksilöitä. Siltalan (2004) 

mukaan: ”Suomalaise  ovat yleensä antisiosiaalisia työjuhtia eli työyhteisön 

kannalta huonoja, mutta monimutkaisten teknisesti erittäin vaativien kellojen 

tekemiseen ihanteellisia”, selittää suomalainen kelloseppä menestystään 

Sveitsin kellopajoissa (Siltala 2004, 10). 

t

 

Miten siis koulut vanhan ajan laitosorganisaatioina kykenevät tuottamaan tai 

edes tarjoamaan sellaisia uuden ajan osaamisen avainkvalifikaatioita, joita 

näiden organisaatioiden johdossa toimivat johtajat eivät edes itse hallitse. 

Nykyään koulun johto on melko laajasti suorittanut mm. johtamisen 

erikoistutkintoja, mutta tarkastelemalla jo tutkinnon perusteita sekä eri 
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koulutustarjoajien esitteitä käy ilmi, että niissä ei ole juurikaan paneuduttu 

oppivaan tiimiorganisaation johtamista koskevaan tematiikkaan. Sisällöissä on 

painotettu lähinnä hallinnollista johtajuutta sekä humanistiseen käsitykseen 

perustuvaa ohjaamista ja johtamistapaa, joka kykenee pysyvissä olosuhteissa 

tuottamaan yksilön voimaantumista edistävää emansipatorista kasvua. 

Leadership – johtamisen tai systeemisen arvo-ohjauksen liittyvä analyyttinen ja 

teoreettinen näkökulma niistä on yleensä puuttunut kokonaan.  
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