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Miten toimii ylimääräisestä hierarkiasta riisuttu organisaatio?
Miten yhteistyö järjestetään silloin, kun perinteiset muodolliset
valta-asetelmat korvautuvat työntekijöiden yhteisellä
johtajuuspanoksella?

Viime vuosina kiinnostus itseohjautuvuutta kohtaan on
räjähtänyt käsiin. Kirja pohjautuu tutkimukselle, joka osoittaa
itseohjautuvien organisaatioiden usein korvaavan perinteisen
johtamisen yhteisön tuottamalla monikollisella johtajuudella.

Riisuttu organisaatio on riisuttu sellaisesta hierarkiasta, joka
tarjoamaansa hyötyyn nähden kuluttaa liikaa organisaation –
tai yhteiskunnan – voimavaroja

Tämä kirja purkaa vanhoja myyttejä johtamisen ympäriltä,
jotta uudelle johtajuusajattelulle tulee tilaa. Se on ensimmäinen
suomalainen kuvaus monikollisesta johtajuudesta.

 
 
 



Esipuhe
 
 

”Koko yhteiskuntamme on organisoitu (…) uskomaan, ettemme
voi toimia ilman johtajia. Mutta ehkä me voimme.”1

“Se ei oo ehkä nykypäivää että on semmoista hierarkiaa.”2

”Vaikka organisaatio olisi johtajaton, se ei tarkoita välttämättä
sitä, etteikö siinä olisi johtajuutta.”3

 
Palattuani syksyllä 2017 viiden ulkomaanvuoden jälkeen Suomeen, tein
ensimmäisten kuukausien aikana työpalavereissa mielenkiintoisen havainnon.
Yksi tietty aihe oli organisaatioiden kehittämisessä kaikkien huulilla, ja sitä
tarjottiin vastaukseksi moniin ongelmiin. Se kuulemma ratkaisee motivaation,
ideoinnin, ketteryyden, turhan hierarkian ja kontrollin ongelmat.
Edellytyksenä on, että johtajien pitäisi astua sivuun kaikkitietäjän roolistaan.
Perinteinen hierarkinen johtaminen haluttiin korvata jollain muulla,
paremmalla.
 
Arvaatko jo mistä oli kyse? Niin, itseohjautuvuudesta.
 
Viime vuosina kiinnostus itseohjautuvuutta ja monikollisia johtajuusmalleja
kohtaan on räjähtänyt käsiin. Deloitten raportissa vuonna 2016 jo 92%
vastaajista oli sitä mieltä, että organisaatioita pitää muokata litteämpään
suuntaan. Miksi organisaatioiden riisuminen liiasta hierarkiasta ja
työntekijöiden vaikutusvallan kasvattaminen kiinnostaa näin kovin? Mihin
ongelmiin se tarjoaa ratkaisua?
 

https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/human-capital/articles/global-human-capital-trends-2016.html


Olen ihan viime viikkoina kohdannut neljä tuttuani, jotka kaikki haluavat
vaihtaa työpaikkaa: Yksi on IT-firmassa ja kärsii diktaattorimaisesta
johtamisesta; toinen asiantuntija kokee suurta turhautumista johdon sokeaan
uskoon mittaus- ja arviointikulttuuriin, jonka kokee estävän järkevän
toiminnan ja johtavan osaoptimointiin; kolmas on kyllästynyt epävarmuuteen
ja tempoiluun, joka seuraa firman omistajien kaikkea muuta kuin
läpinäkyvästä toiminnasta ja pörssikurssin heilahtelun pelosta; ja neljäs
kertoo menettäneensä sen vähäisenkin vapautensa ja motivaationsa, kun
hänelle nimitettiin esimies, vaikkei sellaista ennen ollut, ja nyt hänen
raportoida tekemisistään, pyytää lupaa, ja odottaa mitä pomo keksii.
 

Tutkimusten mukaan kolmasosa työntekijöistä ei koe olevansa
innostunut tai motivoitunut työstään. Tämä on huikea ongelma sekä
yksilön että hänet palkanneen organisaation näkökulmasta.
Organisaatioiden toimintaympäristöt ovat murroksessa. Jatkuvaan
muutokseen reagoinnissa tarvitaan joustavuutta ja ketteryyttä – joka
toteutuu kun päätöksenteko voi tapahtua ilman hierarkian hidasteita.
Sen sijaan että ihminen nähtäisi itsenäisenä, valveutuneena, oman
työnsä osaajana, työelämää on rakennettua kapeasta
ihmiskäsityksestä käsin, jossa ihminen koneen osana suorittaa
osatehtävää. Luottamusta ei lähtökohtaisesti ole paljoa, siksi on
ajateltu tarvittavan kontrollia ja esimiehiä.4

 
Motivoituneempi ja ketterämpi organisaatio on tietyissä tehokkaampi ja
tuottavampi (kts. Itseohjautumisen kehä, Luku 4). Muutostarve koskee
erityisesti organisoitumista. Nyt vaaditaan ihmisuskoisempaa ja
ihmiskasvoisempaa organisoitumista, eikä hierarkia tunnu tätä usein
tarjoavan. Itseohjautuvuus tässä kirjassa ei tarkoita yksilön itsensä
johtamista, vaan viittaa organisaatioon, joka radikaalisti riisuu hierarkiaa ja
hajauttaa valtaa formaalisti ja systemaattisella tavalla koko organisaatioon.5

 

Ei minä, vaan me
 



Itseohjautuvuutta on ollut aina, mutta viime vuosina itseohjautuvia
organisaatioita on alkanut rakentua enemmänkin. Yritysesimerkkejä löytyy
lukuisia toimialasta tai koosta riippumatta: yhdysvaltalainen GoreTex-
kankaistaan tunnettu W.L.Gore, hollantilainen hoiva-alan yritys Buurtzorg,
ranskalainen autojen vaihdelaatikoiden valmistaja FAVI, brasilialainen
biodynaaminen maataloustuottaja Terra Viva, tai Suomesta Vincit, Reaktor,
Supercell, Pipelife ja Futurice.
 
Mutta nämä yritykset ovat vain jäävuoren huippu. Vaikka noin 90-95%
organisaatioista on edelleen virallisesti hierarkioita, karkean arvioni mukaan
lähes kolmasosa yrityksistä pohtii miten lisätä itseohjautuvuutta. Onko syynä
se, että yritykset haluavat poistaa keskijohtoa ja siten säästää ja parantaa
tulostaan? Vai se, että ne haluavat repiä työntekijän selkänahasta enemmän
irti sälyttämällä hänelle oman työnsä lisäksi myös osan esimiesvastuusta, ja
sitten jättävät työntekijät (epäeettisesti) heitteille ilman johtoa ja
koordinaatiota? Ei kumpikaan näistä.
 
Tärkein juurisyy on muutoksen nopeus ja toimialojen murros, joka vaatii
uudenlaisia toimintatapoja. Yrityksen toiminta vaarantuu, jos se ei osaa
reagoida ympäristön muutoksiin. On tehotonta odottaa hierarkian reagointia
asiaan, jonka parhaat paikalla olevat asiantuntijat voivat ratkaista itse. Mutta
itseohjautuvuus vaatii tuekseen systeemin, yhteistyötä, ja läpinäkyvää tietoa,
jotka mahdollistavat valistuneen toiminnan. Siten syntyy joukko-
ohjaistumista: toimintaa jossa yhteinen päämäärä sitoo, mutta kulloisetkin
tavat toimia valitaan tilanteen sopivuuden mukaan.
 
Itseohjautuvassa organisaatiossa perinteinen johtajan päätäntävalta korvautuu
toimintatavoilla, jotka auttavat porukkaa toimimaan yhteisvastuullisesti,
ilman perinteisiä johtajarooleja. Näistä toimintatavoista puhutaan tässä
kirjassa nimellä monikollinen johtajuus. Johtajuus ei ole minä, vaan me.
Kuten olen videoon kiteyttänyt: johtajuus on monikko, ei yksikkö.
 

https://www.youtube.com/watch?v=JhRE2dL17CM


Vaikka kaikki työ tuskin muuttuu kirjassa kuvattujen kehityskulkujen
kaltaiseksi, riisutun organisaation problematiikka kuitenkin kuvaa työelämän
muutosta ja tulevaisuuden trendejä.6 Tämän kirjan ei ole tarkoitus taittaa
peistä siitä, kenelle tai milloin itseohjautuvuus sopii, vaan tuoda esille miten
se toimii niissä organisaatioissa, jotka sitä jo soveltavat, ja toimia
tienviittana niille, jotka ovat aiheesta kiinnostuneet.
 

Kirjan sisältö
 
Kirja kertoo kahdesta asiasta: vanhoista uskomuksista ja uusista
vaihtoehdoista.
Voit vilkaista sisällysluetteloa ja valita itsellesi sopivan etenemistavan, jos
koet innostuvasi muusta kuin valitsemastani järjestyksestä. Nostan silti
muutaman luvun esiin: Luku 2 tarjoaa organisaatioiden muotoilun ”ison
kuvan”, johon voi aina palata. Luvusta 4 löytyy esimerkkiyrityksiä. Luku
viisi on kirjan pihvi: siinä esittelen yli kolmekymmentä monikollisen
johtajuuden käytännettä, jotka olen löytänyt tutkimuksissani. Ne se siis
kuvaavat, millaisia konkreettisia käytäntöjä itseohjautuvassa organisaatiossa
on kehitetty korvaamaan hierarkia ja perinteinen johtaminen.
 

Kirjan lähtökohdat
 
Haluan jakaa tämän e-kirjan ilmaiseksi, koska aihe on mielestäni tärkeä
kaikille työelämässä, ei yksistään johdolle tai kehittäjille.7 Kun mieleesi
tulee ihminen, jota asia voisi kiinnostaa, voit jakaa linkin kirjaan:
bit.ly/riisuttu
 
 

http://bit.ly/riisuttu


Kirja on saanut inspiraationsa monesta lähteestä. Ensinnäkin suuri osa kirjan
materiaaleista on kerätty Työsuojelurahaston tukemassa tutkimushankkeessa,
jossa tutkin suomalaisia riisuttuja organisaatioita, jotka luottavat
autonomiaan ja tiimeihin. Tekstissä lainausmerkeissä kursiivilla olevat
sitaatit ovat suoria lainauksia hankkeen haastatteluista. Myös aiempia
tutkimusmateriaalejani käytetään tässä kirjassa.8 Tällä hetkellä Business
Finland (ent. TEKES) tukee aiheen tutkimusta hankkeemme Minimalist
Organizational Design (MODe) kautta. Kirja jatkaa väitöskirjani tarinaa
siitä, kuinka luodaan kollektiivista johtajuutta.
 
Varsinaisen kokovartalokokemuksen monikollisesta johtajuudesta sain
ollessani 15 vuotta osana konsulttien omistamaa itseohjautuvaa firmaa
nimeltä Innotiimi. Toimin aktiivisesti nyt konsulttina Renesans
Consultingissa, ja tämä aihe tulee esiin jatkuvasti – vaikka suurin osa
kohtaamistani organisaatioista on hierarkisia, ainakin puolet niistä pohtii
itseohjautuvuuteen liittyviä kysymyksiä.
 
Jatkuva inspiraation lähde on Teal-Suomi yhteisö, jossa jo yli tuhat ihmistä
Fredric Laloux’n Re-inventing organizations-kirjan innoittamana pohtii tätä
problematiikkaa. Lisäksi konsulttikollegani, hollantilainen Adriaan Bekman
on jo pitkään jäsentänyt horisontaalista johtamista.
 
Kirjan sisältö on siis kerätty työelämän turuilta ja toreilta, ei vedetty hatusta.
Opin koko ajan asiakkailta ja ystävien kanssa käydyistä keskusteluista.
Tällaisia toimintatapoja on kehitteillä, paljon.
 
Tervetuloa maailmaan, joka ei toimi johtajien vallassa, vaan jossa asioista
opetellaan päättämään yhteisesti; maailmaan jossa yksilöllä on paljon valtaa
ja vastuuta, mutta jossa kukaan ei toimi umpiossa, vaan tiedostaa olevansa
osa yhteisöä; maailmaan joka seisoo riisutun, omanlaisensa
organisaatioarkkitehtuurin varassa, eikä siksi ajaudu kaaokseen tai anarkiaan.
Tervetuloa monikollisen johtajuuden maailmaan, jossa organisaation
toimintaa voi hahmottaa vaikka uudenlaisen sanaston kautta: horisontaalisena
systeeminä ja verkostomaisena aktiviteettien rihmastona.
 
Mutta aloitetaan johtajuusmyyttien purkaminen palaamalla susitarinaan 1940-
luvulta.
 

https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=116189
http://www.moderesearch.fi/
https://www.facebook.com/tealsuomi/
https://www.het-imo.net/project/the-horizontal-leadership-book-2/


LUKU 1
 

JOHTAJUUSMYYTTIEN PURKAMISTA

Susitarina
 
Miksi organisaatioita pitäisi riisua hierarkioista? Hirvittävän moni johtamis-
ja organisoitumismalli pohjautuu, tiedostetusti tai tiedostamatta, seuraavaan
susitarinaan:
 
Baselin eläintarhassa etelä-Saksassa 1930-40-luvuilla sveitsiläinen eläinten
käyttäytymistutkija Rudolf Schenkel teki kokeita ryhmällä susia. Hän sijoitti
kymmenen toisilleen tuntematonta sutta 10 x 20 metrin suuruiseen häkkiin ja
seurasi mitä tapahtuu.9 Sudet ajautuivat pian väkivaltaisiin yhteenottoihin
ruoan, reviirin ja parittelun suhteen, ja vahvemmat voittivat heikommat.
Kamppailuista vahvimpana selvinneitä urosta ja naarasta Schenkel alkoi
kutsumaan nimellä alfa. Hänen tulkintansa tilanteesta pohjautui Darwinin
eloonjäämisoppiin. Schenkelin havainnoista juontaa juurensa nykyisin
laajasti tunnettu alfa-uros-teoria, jonka mukaan muut alistuvat vahvimman
lakiin ja komentoon.
 
Se on johtanut myös uskomukseen, että laumassa, ryhmässä tai
organisaatiolla pitää olla selkeä hierarkia ja yksi johtaja. Mutta
 
Schenkelin kuvaama dynamiikka ei kuitenkaan edusta luontaista
käyttäytymistä sudelle (eikä ihmiselle).
 



Mutta Susitutkija David Mech on vuonna 1999 pyörtänyt alfa-teorian, sekä
omat 1960-luvulla tekemänsä (Schenkel-inspiroituneet) susitutkimuksensa.
Hän toteaa aikaisempien päätelmiensä perustuneen asetelmaan, jossa
tarkkailtiin vangittujen, toisilleen vieraiden susien käyttäytymistä. Samoin
kuin Schenkelin eläinkokeissa, myös Mechin tutkimukset suoritettiin susille
epäluonnollisessa, aidatussa ympäristössä, jonka johdosta niistä tehdyt
tulkinnat susien taistelusta valta-asetelmasta eivät vastaa luonnonvaraisten
susien käyttämistä. Koetilanteessa sudet olivat stressaantuneita, vangittuja, ja
pakotettu elämään tuntemattomien, ei-sukua olevien susien kanssa
(unrelated), epäluonnollisesti rajatussa ympäristössä.
 
Mutta toisin kuin testiasetelmassa, vapaana luonnossa elävä susilauma on
tyypillisesti perheyhteisö, joka koostuu kahdesta vanhemmasta ja näiden 1-3
vuoden aikana syntyneistä jälkeläisistä. Perhelauma saalistaa yhdessä ja
jakaa saaliin, eikä niiden käyttäytyminen perustu vahvimman oikeuteen tai
keskinäiseen taisteluun, vaan yhteistyöhön. ”Nykyisin tiedetään, että
susilauman valtarakenteet muistuttavat enemmän perhesuhteita.
Kulloisessakin tilanteessa johtajuus on sillä lauman jäsenellä, jolla on eniten
tilanteen vaatimaa osaamista, eläintenkouluttaja Sanna Kankainen sanoo.”10

 
 
Koko alfa-teoria on siis virheellinen, Mech päättelee, koska se ei pohjaudu
susien lajityypilliseen käyttäytymiseen niiden luonnollisessa ympäristössä.
Uudempi susitutkimus osoittaa koira- ja susieläinten olevan erityisen
seurallisia ja yhteistyökykyisiä. Jos jotain haluaisi tästä susitutkimuksen
myyttien purkamisesta tulkita, niin voisi sanoa että homo homini lupus est,

”ihminen on ihmiselle susi” tarkoittaakin yhteistyötä ja
välittämistä, ei raatelemista ja alistamista!

Myytti johtajasta?
 

http://www.davemech.org/


Schenkelin susitutkimus ei olisi yhtä mielenkiintoinen, elleivät alfa-teoriasta
vedetyt johtopäätökset heijastuisi ihmisyhteisöjen organisointiin. Työelämään
on iskostunut syvään myytti, uskomuksen kaltainen tarina, jossa hierarkian,
johtajan vallan, ja dominoinnin kuvitellaan vastaavan ihmisen alkuperäisiä
vaistoja ja tarpeita. On siis luotu myytti ihmisen luonteesta ja
johtamisjärjestelmästä, jossa alfa-johtaja pitää alaiset kurissa ja herran
nuhteessa.
 
Uskomus kiteytyy tyypillisesti tokaisuun: ”Mutta pitäähän jonkun kuitenkin
päättää ja kantaa lopullinen vastuu!” Tokaisu ehdottaa, että johtajan
kannattaa päättää, sillä ryhmät tai kollektiivit eivät kykene tehokkaaseen
päätöksentekoon, eikä ryhmä voi ottaa vastuuta.
 
Jos meidät on kasvatettu tottelemaan opettajia, johtajia ja muita
auktoriteetteja, ja omasta ajattelusta rangaistu, ei vastuunotosta ole paljon
kokemusta. Vaikka hierarkiaa tarvitaan joskus, se voi olla arjen työssä
hidaste, toteaa HUSin koordinaattori heidän siirryttyään itseohjautuvuuteen.
Uusi systeemi vaatii keskustelua, ja HUSissa alun hiljaisuus ja
”päättämättömyys” johtuivat hänen mukaansa luultavasti
tottumattomuudesta.11 Kaikilla on kyllä mielipide, ja se tulee esiin, jos on
mahdollisuus kertoa se. Itseohjautuvuuteen kasvanut työntekijä toteaa samoin:
 
“Jotkut sanovat, että jos vastuu kokonaisuudesta ei ole tasan yhdellä
ihmisellä niin se ei ole kenelläkään. Mielestäni he eivät vain tiedä
paremmasta. (…) Jonkinlainen ääriesimerkki tästä on täysin tasa-arvoinen
asiantuntijatiimi, jossa ei ole edes epävirallisia rooleja.”12

Lausahdus eivät vain tiedä paremmasta kertoo yhden syyn tämän e-kirjan
kirjoittamiseen. Tarkoitus on jakaa tietoa, avoimesti, ilmaiseksi, sillä
itseohjautuvien organisaatioiden toiminnasta tiedetään aika vähän. Mutta
vahvistetaan asia: niitä on olemassa, ja ne toimivat samoin kuin organisaatiot
nyt: osa paremmin, osa takkuillen.
 



Olisitko voinut kuvitella, että terveydenhoito, joka tunnetaan tarkasta
hierarkiastaan, on toimiala joka ottaa menestyksekkäästi käyttöön
itseohjautuvuuden? Hollantilainen kotihoitoyritys Buurtzorg (kts. luku 4)
dominoi markkinoitaan ja on tuottavuudeltaan toimialallaan omassa
kategoriassaan. Samoin HUSin uudessa lastensairaalassa ja Tampereen
yliopistollisessa sairaalassa kokeillaan näitä malleja.
 
(Olen suht huono tulevaisuuden ennustaja, mutta veikkaukseni on, että
rakennusalan ensimmäinen edelläkävijäorganisaatio tulee saamaan saman
kilpailuedun. Yhteistyö ja koordinointi ovat itseohjautuvuuden kulmakiviä, ja
se joka osaa hyödyntää nämä tulee olemaan vahvoilla tulevaisuuden
kilpailussa. Vinkki: muutos ei tapahdu toteamalla yhtenä kauniina päivänä
rakennusporukalle: ”Tsemppiä poijjaat, ootte nyt omillanne!”)
 

Susijengi
 
Suomen koripallomaajoukkuetta kutsutaan nimellä susijengi. Maajoukkueen
pitkäaikainen valmentaja Henrik Dettman kuvaa susilaumaansa näin:
”Lauman yhteistyö, yhtenäisyys ja harjoittelu ratkaisevat sen, säilyvätkö sen
jäsenet elossa vai eivät. Suden tekeminen perustuu yhteen ja vain yhteen
kysymykseen: mikä on hyväksi laumalle. Se sopii hyvin ohjeeksi
Susijengillekin. Yksin emme voita ketään, mutta yhdessä voimme olla
voittamattomia.”13 Ja näin sanoo valmentaja, jolle yksi elämän ja johtamisen
punaisia lankoja on ollut ”auktoriteettien vastustaminen”.
 
Haluan tässä kirjassa tuoda esiin termin monikollinen johtajuus, joka
tarkoittaa sitä, ettei johtajuus ole vain yhden ihmisen hallussa, vaan siihen
voivat vaikuttaa monet, kaikki. Johtajuudessa ei ole kyse yhdestä ihmisestä,
vaan mitä yhteistyö saa aikaan:
 

Tämä kirja ehdottaa kielenkäyttömme muutosta siten, että kun
puhumme johtajuudesta, kiinnittäisimme huomion yhteistyön
tapoihin ja tuloksiin, emme johtajaan.



Monikollinen johtajuus-termi alleviivaa, ettei johtajuus (leadership) ole
sama kuin johtaja (leader, manager). Johtajuus-sanan ongelma on, että kaikki
ajattelevat heti johtajaa. Mutta johtajuutta voi olla ryhmissä ilman
johtajaakin! Tutkimus puhuu post-herooisista eli jälkisankarillisista
johtajuusteorioista, jossa kiinnitetään huomiota enemmän ryhmädynamiikkaan
ja yhteistyöhön kuin johtajayksilöön.
 
Itseohjautuvissa malleissa tarvitaan enemmän monikollista johtajuutta kuin
johtajia. Kun johtajuus toteutuu kaikkien tekemisen summana, johtajuutta on
kokonaisuudessaan enemmän, ei vähemmän. Toisaalta itseohjautuvuus
tarvitsee taustalleen myös rakenteita, systeemejä, käytänteitä ja kulttuuria.
 
Johtajakeskeisyyden yksi ongelma on mielivaltaisuus – tästä olemme saaneet
viimeisen vuoden aikana lukea paljonkin, esimerkiksi #metoo-kampanjan
yhteydessä. Jos saisi valita, kuka haluaisi elää pelon tai mielivaltaisuuden
ilmapiirissä?14

 

Kanssa-valta on monilla, ei harvoilla
 
Kun tiedostamme näitä johtajaan liitettyjä uskomuksia, saamme tilaa kehittää
muita malleja. Monikollisessa johtajuudessa on vain vähän pysyviä johtaja-
alainen suhteita, tai näihin suhteisiin liitettyjä valta-asetelmia. Mary Parker
Follett 1920-luvulla tarkensi, että valtaakin on olemassa kahdenlaista,
power-with ja power-over. Perinteisesti ymmärrettynä valta on ’ylempien’
käsiin keskitettyä, toisten hallitsemiseen keskittyvää valtaa (power-over).
Mutta se voi olla myös yhteistä, horisontaalisesti jaettua kanssa-valtaa
(power-with). Kanssa-valta kuuluu monelle, kaikille, ja hän siis rikkoo
myytin siitä, että johtajuutta löytyisi vain johtajilta:
 

Olen sitä mieltä että johtamisvastuuta voi löytää läpi koko
liiketoiminnan; että jonkin asteista vaikutusvaltaa löytyy kautta koko
organisaation; ja että johtajuutta voivat harjoittaa monet ihmiset
ylimmän johdon lisäksi15.

 
Follettin sanoitus osoittautuu oraakkelimaiseksi, kun sen rinnalle laittaa
sitaatteja työelämästä 100 vuotta myöhemmin:
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Mary_Parker_Follett
file://localhost/Follett,%201949:1987b/%2061


”Meillä johtajuus on hajautettu, se ei ole yhden vastuulla. Jos on yksi
johtaja, se ei varmasti ole paras kaikessa. Kun on hyvä tiimi, niin siinä
on joku luonnollisesti parempi tietyissä asioissa. Siinä on myös
helpompi antaa luonnollisesti vastuuta, ei ole vain yhtä joka tekee
päätöksiä. Hierarkia syö työtehoa rajusti kun joutuu puljaamaan
keskijohdon välissä.”

 
”Täällä jokaisen pitää ainakin jollain tasolla johtaa työtään. Kun
projektissa on useamman hengen tiimi, niin he oma-aloitteisesti päättävät
mitä tehtäviä lähtevät tekemään. Kaikki voivat ratkaista miten lähtevät
ratkaisemaan ongelmia. Vaikka projektissa on usein liideri, siinä voi
jokainen ottaa johtajuutta sen mukaan kuin haluaa.”
 

”Kun ei kysy pomolta, voi kysyä keltä vaan: vierustoverilta tai joltain
joka on ollut vastaavassa. Kaikki tuntevat toisensa. Myös slackissa voi
kysyä. Edellisessä firmassani ei tiedetty mitä naapurihuoneessa
tehdään. Ei kysytty neuvoa, kun suojeltiin omaa olemassaoloa. Täällä
taas on keskeistä, että tieto ei ole välijohtajilla, vaan jokaisella
työntekijällä oma osansa.”

 
Perinteisessä johtamisessa työntekijöitä on pidetty suhteellisen lyhyessä
narussa. Monikollisessa johtajuudessa sen sijaan työntekijöistäkin tulee
johtajia. Esimiesten rooli muuttuu, ja moni esimies saattaa olla peloissaan
muutoksesta: mitä minä sitten teen, onko minulle enää sijaa ja roolia?
Esimiesten rooli muuttuu kontrollista, käskyttämisestä ja vastausten
antamisesta enemmän ohjailevaan suuntaan.
 
Lähes poikkeuksetta kaikki, joiden kanssa puhun johtamisesta, haluavat
vahvistaa työntekijöiden ideoiden esiintuomista ja riisua ylimääräistä
hierarkiaa. Itseohjautuvuutta perustellaan usein hierarkian tehottomuudella:
miksi odottaa päätöstä esimieheltä, jos se tarvitaan nyt ja itsellä on
tarvittavat tiedot käytössä? Työelämässä on kuitenkin vallalla tosi vahvoja
uskomuksia siitä, että johtajaa tarvitaan.
 

Johtajuuden romanssi
 



Alfa-tarina heijastelee uskomusta siitä, että tarvittaisi joku suuri johtaja, joka
tietää ja osaa kaiken. Autoritäärisiä kulttuureita löytyy historiasta, ja
uskonnoissakin valta, voima ja viisaus on usein henkilöitynyt yhteen
myyttiseen (mies)hahmoon.
 
Johtajuustutkijat James Meindl ja Sanford Ehrlich havaitsivat 1980-luvun
tutkimuksissaan, että työelämässä elää johtajista ja heidän
kaikkivoipaisuudestaan vahvasti romantisoitu käsitys. He havaitsivat että
 
silloin kun jokin lopputuotos on syntynyt jonkun johtajan alaisuudessa
sille annettiin parempi arvio kuin silloin, kun ei tiedetty kuka oli
johtanut toimintaa.
 
Tämän uskomuksen mukaan organisaation tai yhteistyön menestyminen tai
epäonnistuminen riippuu keskeisesti johtajista.
 

Donna Ladkin kertoo kirjassaan Rethinking Leadership16 kuvaavan
käytännön esimerkin: Kadetteja ohjaavan upseerin Chrisin tehtävä oli
arvioida yhteistyön ja johtajuuden toteutumista eräässä harjoituksessa.
Paikalla oli myös hänen komentajansa, joka aamupäivän harjoitusta
seurattuaan puuskahti: ”Onpa turhauttavaa! Koko aamun aikana en ole nähnyt
lainkaan johtajuutta!” Chris oli hämmästynyt, ja totesi nähneensä huomattavan
paljon johtajuuden toteutumista. Erona oli näkökulma: kun komentaja
tarkkaili yksilön suorituksia ja odotti jonkun nousevan esiin ja ’ottavan
komennon’ autoritaarisesti käsiinsä, Chris puolestaan kiinnitti huomionsa
yhteistyöhön ja tehtävän toteutumiseen.
 
Molemmat olivat oikeassa omasta viitekehyksestään käsin: tehtävä tuli
tehokkaasti suoritettua, mutta perinteisiä yksilöjohtajia siinä ei esiintynyt.
Yksilöjohtajia on korostettu niin pitkään, että johtajuutta ei aina tunnisteta,
kun se tapahtuukin jossain muussa muodossa kuin yksilön tekemisenä.
 



Johtajuus, leadership, on termi, jolla on helppo selittää monimutkaisia
asioita. Mutta siksi se myös on harhaanjohtava, jonka takia Meindl ja Ehrlich
puhuvat johtajuuden romanssista. Rakkauden vaaleanpunaisten silmälasien
läpi maailma näyttää ruusuiselta. Ongelma heidän kriittisen näkemyksensä
mukaan on se, että johtajuuden ympärille on levinnyt sankaruuden aura, ja se
on saanut todellista painoarvoaan paljon suuremman selitysarvon.17 Johtajan
toiminnan kuvitellaan vaikuttavan organisaation suorituskykyyn (yleensä
positiivisesti), vaikka näin ei todellisuudessa olisikaan.
 

Kollektiivista johtajuutta on ollut aina
 
Ihmisyhteisöt ovat kautta aikojen ja eri kulttuureissa ohjautuneet
yhteisöllisesti tai ympäristöstään. Yleensä tulokset ovat todella kollektiivin
aikaansaamia. Tästä on paljon todistusaineistoa, todetaan
johtamistutkimuksissa:
 
Vuonna 1789 brittiläinen laivasto-osasto rantautui Australiassa
ensimmäisenä paikkaan, johon myöhemmin muodostui Sidneyn kaupunki.
Laivaston kapteeni raportoi päiväkirjaansa hämmentyneenä, kuinka hänen
kohtaamallaan alkuperäisheimolla ei esiintynyt perinteistä vanhempien
kunnioitusta, tai käsky- tai alistussuhdetta. Armeijan hierarkiaan tottunut
meriupseeri ihmetteli johtajan puutetta. Mutta aboriginaalien yhteisössä
kaikkien odotetaan tukevan kollektiivin yhdessä pysymistä ja yhteisen
tekemisen onnistumista. Myös virheet ovat kollektiivin vastuulla: ne vain
osoittavat, ettei yhteisö ei ole osannut kehittää toimintaansa tarpeeksi
estääkseen virheet. Aboriginaalien johtajuudessa valta on jakautunut
symmetrisesti, tasaisesti. Yhteisöllisesti jakautunut johtajuus ei siis ole uusi,
nykyisten organisaatioiden keksimä toimintatapa, vaan se on asiaa tutkineen
Karl-Erik Sveibyn mukaan ollut jo esihistoriallisista ajoista lähtien yksi tapa
muokata yhteistoimintaa.
 



Pohjois-Amerikan Navajo-intiaanien toiminta perustui tarinoihin, joissa
kuvailtiin luontoa, eläinten käyttäytymistä, ja ihmisen ja luonnon suhdetta.
Heimon vanhimpien kerääntyminen tiipiihin nuotion ympärille palveli
kollektiivisen viisauden löytämistä: pyrittiin löytämään paras ratkaisu
vaikeaan tilanteeseen perinnetiedon ja muun käytössä olevan informaation
kautta. Toisin kuin inkkarit-länkkärit-kirjallisuus antaa ymmärtää,
intiaaniheimot eivät aina ohjautuneet länsimaiseen tapaan suuren päällikön
käskyistä. Johtajuus ja vastuut olivat erilaisia tehtäviä, jotka saattoivat
jakautua eri henkilöille eri vaiheissa, ei pysyvä rooli jota yksi henkilö hoitaa,
toteaa brittiläinen Gareth Edwards.
 
Uuden Guinean heimoilla johtajan tehtävä taas on toimia keskustelun
johdattelijana – nykyisin sanottaisi ehkä fasilitaattorina. Johtaja ottaa asian
esille, mutta vetäytyy sitten sivummalle ja kutsuu muut kertomaan
näkemyksiään asiasta.
 
Myös Könkämän saamenkylästä Ruotsista löytyi johtajakeskeisyydestä
poikkeavia malleja. Siellä johtajuusrooleja näyttää käytännössä olleen
kolmenlaisia, jotka liittyivät poroerottelussa tarvittaviin rooleihin. Vain yksi
näistä rooleista on ”länsimaisen johtajaideaalin”18 mukainen.
 
Suze Wilson vertaa väitöskirjassaan kolmea johtajuusmallia: Antiikin
kreikkalaista, 1500-luvun Eurooppalaista, ja nykyajan akateemista
johtamisajattelua. Tästä historiallisesta jatkumosta nähtynä länsimaissa
1900-luvulla syntynyt johtajan henkilöä korostava johtajuuskäsitys on vain
yksi malli – ei ainoa! Koska se mitä kutsumme johtajuudeksi on muuttunut
aikojen ja tapojen mukana, Wilson kutsuu sitä kriittisesti nimellä ”epävakaa
sosiaalinen keksintö”.19

 
Oma johtajuusajattelumme ei ole yhtään sen valistuneempaa tai oikeampaa
kuin aikaisemmatkaan. Mutta itseohjautuvuus on oman aikamme sosiaalisiin
tarpeisiin paremmin vastaava kuin millaiseksi johtajavetoinen hierarkia on
kehittynyt.
 

https://core.ac.uk/download/pdf/41338188.pdf


Sankarijohtajuus on romantisoitu mielikuva satujen maailmasta, prinssien,
kuninkaiden, ritarien ja sankareiden urotöistä. Nykypäivänä pitää kysyä
kriittisesti: Kenen intresseissä on johtajaroolien ja johtajavallan
ylläpitäminen? Kuka tai ketkä siitä höytyvät, ja miten?
 

Johtajuuden pimeä puoli
 
Johtajien vallankäytön pimeä puoli on tullut viime aikoina esille:
simputtaminen, kiusaaminen, häirintä, väärinkäytökset, ja jopa ahdistelu ja
narsistinen käytös pääsevät listalle. Valta on sokaissut johtajat, mutta
johtajuuden romanssin kirkas valo on sokaissut osin myös katsojat, koska
hiljaisuus aiheen ympärillä on vasta nyt murtumassa.
 
Meillä elokuvaohjaaminen on noussut tapetille, ja viimeksi baletin
taiteellinen johtaja ja arkkitehtuurimuseon johtaja saivat lähtöpassit.
 

”Tavallisen johtajan valta-asemaa organisaatiossa pönkittää
yksilösaavutusten myytti: että hän on omilla saavutuksillaan
saavuttanut aseman, jossa alaiset toteuttavat hänen näkemyksiään.
Taidealalla tätä johtajuusmyyttiä vahvistaa vielä taiteellisen neron
myytti.”

 
Sitaatissa johtajuustutkija Niina Koivunen vahvistaa johtajuuden
vääristyneen piirteen, jossa johtajuuden valtaa on romantisoitu. Sen
negatiivinen, destruktiivinen puoli on ollut tabu, mutta vaikutukset ovat
näkyvät: sillä voidaan saada aikaan pelon ilmapiiri, korruptiota, mielivaltaa,
ja yhteisön pahoinvointia, epämotivoitumista ja passivoitumista. Johtajuuden
väärinkäytöksistä ei usein uskalleta puhua koston uhan takia.
 
Sankareiden sädekehästä on helppo sokaistua, ja myös media painottaa
yksilökeskeisyyttä. Tämä ilmeni koomisella tavalla Suomen voitettua
jääkiekon maailmanmestaruuden vuonna 2011. Vaikka Mikko Koivu oli
joukkueen kapteeni, toimittajat kyselivät kiinnostuneina kuka oli
epävirallinen johtaja ja pukuhuoneessa vaikuttaja. Kovin paljon palstatilaa
eivät saaneet Mikael Granlundin ja kumppanien kommentit siitä, kuinka ei
ole johtajaa, vaan joukkeen taktiikkana oli jatkuva muiden auttaminen
kentällä.
 



Sama ilmiö toistui kevään 2018 MM-kisoissa toimittajien piirittäessä
joukkueen pistenikkari Sebastian Ahoa. Aho ei suostunut ottamaan sankarin
viittaa harteilleen, vaan totesi, ettei hän yksin kentällä olisi mitään pisteitä
tehnyt. Myöhemmin hän kieltäytyi kommentoimasta suoritustaan, todeten:
“Hävisimme joukkueena ja jos olisimme voittaneet, niin olisimme voittaneet
joukkueena.” (Suosittelen toimittajille post-herooiseen johtajuuteen,
verkostoihin ja epäviralliseen organisaatioon tutustumista.) Ennen kuin myytti
johtajasta on purettu, on vaikea edes nähdä todellisuutta, jossa tulokset
syntyvät kollektiivin yhteistyön kautta.
 

Vastuullisesti itsenäinen: autonominen tiimi
 
Ihmiset saa pakon uhalla – ja pelottelulla – tekemään asioita, joista he eivät
pidä tai jotka eivät heidän mielestään ole järkeviä. Usein on niin, ettei
ulkopuoliseen auktoriteettiin luottaminen ole valinta, vaan pakko: joillain on
valta vaikuttaa toisten työhön (power-over). Kuva alla, Johtajuuden
jatkumo20, esittää erilaisia mahdollisuuksia työn hallinnan järjestämiseksi.
 

KUVA 1. Johtajuuden jatkumo
 



Johtaja-keskeinen ulkoinen johtajuus vaatii toimiakseen paljon muodollisia
järjestelyjä: hierarkiaa, työajan seurantaa, kontrollia, tiedonjaon suunnittelua
ja palautejärjestelmiä. Monikollisessa johtajuudessa puolestaan luotetaan
siihen, että ihminen haluaa olla toimija, ei vain koneen osanen tai byrokratian
palanen. Ulkoisessa johtajuudessa toiminnan impulssi ja käskyt tulevat
johtajilta, monikollisessa johtajuudessa ihmisten uskotaan haluavan
osallistua työtään koskevaan päätöksentekoon.
 
Siirryttäessä kuviossa oikealle, johtajien pitää uskaltaa antaa valtaa, ja
alaisten pitää oppia ottamaan sitä. Kun johtajien muodollinen valta (power-
over) vähenee, ’kokonaisjohtajuus’ ei yllä olevan kuvion mukaan suinkaan
vähene, vaan valta muuttuu Follettin kuvaamaksi kanssa-vallaksi (kts. yllä).
Seuraava askel kohti itseohjautuvuutta – tämän kuvan oikeasta reunasta ulos
– on puhtaampi monikollinen johtajuus ja itseohjautuvuus, jossa porukka
(uudelleen)määrittää organisaation tarkoituksen, tavoitteet ja toimintatavat
itse, kollektiivisesti.
 
Iso-Britanniassa kiinnostuttiin toisen maailmansodan jälkeen tutkimaan
hiilikaivostyötä, kun kävi ilmi, ettei niiden uudistaminen ja koneellistaminen
aina johtanutkaan tuottavuuden kasvuun ja työntekijöiden olojen ja
motivaation parantumiseen. Selvittääkseen mistä tämä johtui, tutkijat Eric
Trist ja Ken Bamforth (1951) päättivät tutkia uusien työmenetelmien ja
koneellistamisen psykologisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Heidän
tutkimusasetelmaansa vaikutti, että Bamforth oli itse aiemmin työskennellyt
vuosia hiilikaivoksissa. (Kriittisen tärkeä tutkimusinnovaatio liittyi
materiaalien keruuseen: Trist ja Bamforth viettivät aikansa pubeissa, joihin
työntekijät kokoontuivat työpäivän jälkeen.)
 
Hiilen louhinta kaivoksissa oli perinteisesti tehty pareittain tai työryhmissä,
ja koska ne olivat kokonaisvastuussa saamastaan tuotantomäärästä, vapaus
valita pari tai työryhmien jäsenet oli tärkeää. Ryhmän työkokonaisuus oli
kirjattu työsopimukseen, ja ryhmän piti itse organisoida koko toimintansa.
Ratkaisut kehitettiin yhdessä, ongelmat ratkottiin sisäisesti, ja ryhmän
päätöksenteko, kontrollointi ja johtaminen tapahtuivat ryhmän toimesta, ei
ulkoa. Vaikka hiilikaivoksissa työskentely oli vaarallista, työntekijät kokivat
työn monipuoliseksi ja merkitykselliseksi, ja olivat ylpeitä ammatistaan.
Vastuullinen autonomia oli termi, jolla Trist ja Bamforth kutsuivat näiden
tiimien toimintaa.



 
Koneistamisen myötä aiemmat työkokonaisuudet pilkottiin pienemmiksi
työvaiheiksi. Tarkoitus oli hyvä: työstä haluttiin turvallisempaa ja
tuottavampaa. Mutta kun aiempi työn kokonaisuus pilkottiin palasiin,
työntekijöillä ei ollut enää kokonaiskuvaa, jonka takia systeemi vaatii
kokonaisuuden tarkkailijoita, esimiehiä. Yksipuolisempi työ ja teknistyminen
muuttivat myös työn sosiaalista luonnetta. Autonomiset tiimit olivat tuottaneet
sosiaalista koheesiota, ja tarjonneet työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa
suuresti omaan työntekemisen tapaansa. Motivaatio, työtyytyväisyys ja
työteho laskivat dramaattisesti. 21 Päästiin nykyisten organisaatioiden
ongelmiin.
 
Yhteistyön merkitys nousi usein esiin tutkimissani yrityksissä, ja uuden
projektin tai tiimityön aloittamiseen oli usein selkeät – muttei aina
eksplisiittiset – toimintatavat:
 

”Kun uusi hanke alkaa pidetään palaveri, jossa katsotaan mitä tehdään,
miten, mitä pitää muistaa – tähän on omat excelit, sellainen perusrunko.
Ajankäyttö ja to-do-listat tulevat keskustellen: pääpiirteet ovat tässä,
homma tarkentuu matkan varrella. Ihmiset lähtevät työstämään oman
aikataulunsa mukaan asioita, sitten sovitaan seuraava palaveri. Siitä
sitten itse lähtee työstämään, slackiin voi heittää välikommentit, ja
hankkeille ja teemoille luodaan omat kanavat. Ja aina voi toimistossa
nykäistä hihasta. Sovitut tapaamiset hoidetaan, mutta muutoin voi tehdä
itsenäisesti, eikä kukaan kysele millä taktiikalla lähdit tekemään.”

 
 



LUKU 2
 

ORGANISAATIOMALLIEN ISO KUVA
 
Suurelle osalle ihmisistä tulee organisoitumisesta ensin mieleen pyramidi,
hierarkia. Alla oleva kuvio toimii karttana sille missä organisaatio on ja
mihin se haluaa mennä. Se ei kuvaa malleja paremmuuden tai
huonommuuden suhteen. Vaikka mielikuvat ovat abstraktioita, ne ovat
äärimmäisen käytännönläheisiä siksi, että visualisointi auttaa luomaan
käsitystä siitä, mitä ”uusi” voisi olla.
 
Aikaisemmat kollegani Pekka Leskelä ja Arto Helin kiteyttivät jo 1990-luvun
puolivälissä tiimivalmennusten myötä organisaatioiden kehittymisessä kaksi
kehityskulkua: yhtäältä yksilökeskeisyyden korostamisen sijaan yhteisön
merkitys kasvaa, toisaalta ulkoisten palkkioiden ohjaava vaikutus (palkka,
promootio…) saattaa olla jatkossa vähäisempi kuin omasta motivaatiosta ja
arvoista ohjautuminen.22 Näistä muuttujista voi johtaa kaksi akselia ja
seuraavan kuvion:
 



KUVA 2. Mielikuvia organisoitumisesta
 
Suuri ongelma organisaatioiden kehittämisessä juuri nyt on, ettei monella ole
käsitystä siitä mitkä ovat hierarkian vaihtoehdot. Siksi kehittämisideat
tuppaavat olemaan variaatioita hierarkiasta, eivät uusia malleja. Vasemmassa
alakulamssa hierarkia on melko muuttumaton entiteetti, kun taas oikealla
yläkulmassa organisaation voi ymmärtää organismiksi, jossa on soluja.
 
Ehkä lähimpänä organismia on itseohjautuva verkosto. Verkoston solmut
voivat olla soluja. Organismi kuvaa hyvin itseohjautuvan organisaation
elävyyttä ja solu sen eläviä ja muuttuvia elementtejä
 
Tässä kuviossa hierarkia on ulkoa ohjattu pyramidimalli, jossa organisaation
kokonaisuuteen liittyvä työ on rationaalisin perustein pilkottu pienempiin
osasiin, kuten liukuhihnalla (vrt. hiilikaivos, Luku 1). Vastuu laajemmasta
kokonaisuudesta on tiukasti ohjatussa pyramidissa annettu esimiehille, eikä
sitä saa tai voi ottaa alemmilla tasoilla. Tiimimallissa yksittäiset tiimit
voivat olla hyvinkin tyytyväisiä toimintaansa (happy family), mutta tiimien
välisessä yhteistyössä on usein ongelmia.
 
Hierarkinen verkosto muistuttaa virallisen hierarkian ja epävirallisen
organisaation (kts. Luku 6) toiminnan yhdistelmää. Eriytynyt verkosto kuvaa
asetelmaa, jossa itseohjautuvuutta löytyy paljonkin, mutta toiminta ei ohjaudu
yhteiseen suuntaan. Tässä vaiheessa voi olla yhteinen intressi, mutta ei
yhteistä päämäärää. Kaoottisessa verkostossa intressien ympärille syntyy
pieniä tiimejä, mutta ne eivät kuitenkaan tee keskenään yhteistyötä. Johtuen
yhteisen päämäärän hahmottumattomuudesta kaoottinen verkosto saattaa elää
ja liikkua mihin suuntaan tahansa. Tällaista liikettä kuvasta hyvin yhdessä
tutkimassani organisaatiossa käytetty termi inspiraatiodiktatuuri:

”Idea on se, että meillä tupataan antamaan kaikki tila sille, jolla on
inspiraatio tehdä juttunsa, ja kaikki muut, mukaan lukien jopa firman
rakenne, muuttuu sen tieltä. Ja monesti liiketoiminta kärsii, mutta joskus
saattaa tietysti hyötyä merkittävästikin.”
 
Itseohjautuvan verkoston jäsenillä on riittävästi tietoa itsenäiseen ja
kollektiiviseen päätöksentekoon, ja suora yhteys esimerkiksi tietoverkkojen



kautta muihin työntekijöihin, tarvittavaan ulkopuoliseen tietoon, ja
asiakkaisiin ja verkostoihin.
 
Mikään organisaatio ei toimi vain yhtä virallista mallia toteuttaen, koska
ihmisten sosiaalinen kanssakäyminen tapahtuu käytännössä mitä
erilaisimmissa muodoissa.
Näitä malleja voi kukin tulkita tavallaan, ja omasta organisaatiostasi löytyy
luultavasti useamman mallin piirteitä. Tutkimani organisaatiot ovat kaikki
loppujen lopuksi yhdistelmiä eri malleista.
 
Kuvasta voisi ajatella verkoston olevan kehityksen huipentuma, mutta se ei
välttämättä ole kaikille tavoittelemisen arvoisin organisoitumismuoto.
Päinvastoin, useat start-upit tai pienet yritykset alkavat kasvaessaan
kärsiä epäselvyydestä ja johtajuuden ja koordinaation puutteesta. Siksi
ne havittelevat selkeämpiä rakenteita ja kulkevat vapaasta organisoitumisesta
kohti hierarkiaa. Tämä johtuu usein siitä, että kuvitellaan hiearkian olevan
ainoa organisoitumismuoto. Luovan organisaation kahlehtiminen voi olla
kuitenkin lyhytnäköistä. Myös itseohjautuva organisaatio voi olla hyvin
organisoitu, ja silti ei-hierarkinen – näin voi yo. kuvasta lukea.
 
Tähän kuvioon voit myös palata kirjan eri vaiheissa, kun mietit mihin jokin
asia kuuluu, tai mihin suuntaan omaa organisaatiotasi voisi kehittää.
 

Itseohjautuvuus on omalakinen systeemi
 
Yleisin kuulemani huoli tai vastaväite on, että itseohjautuvuus johtaa
kaaokseen. Tässä on kyseessä väärinymmärrys, jonka mukaan hierarkian
(ainoa) vaihtoehto on epäjärjestys. Robert Rehm kuvaa erinomaisessa
kirjassaan People in Charge23 kuinka autokratian, itsevaltiuden, toisena
ääripäänä nähdään täysin laissez-faire-johtaminen, joka joskus suomennetaan
myös muotoihin hällä-väliä johtaminen tai anarkistinen (ranskan sanoista
antaa-tehdä, vapaasti).
 



 
Rehmin pointti on, että nämä johtamismallit eivät ole jatkumo, jossa ihmisten
osallistaminen on välitila autoritäärisen johtamisen ja täyden anarkian
välissä. Ne ovat kolme täysin erilaista johtamismallia, kukin omine
erityispiirteineen, ja siksi ne pitää kuvata ennemmin kolmion kuin janan
kautta:
 

 
Autokratia – top-down, hierarkiset valta-asetelmat; tavoitteiden asetanta ja
pelisäännöt johtajan käsissä; työntekijät ovat vastuussa johtajalle; vähän
yksilöllistä vapautta.
 
Demokratia – työntekijöiden ja tiimien horisontaaliset riippuvuussuhteet
(vrt. Terra Viva, luku 4); keskustelukulttuuri ja ryhmän päätöksentekovastuu;
tavoitteiden asetanta ryhmän käsissä; johtaja on vastuussa työntekijöille;
yksilön vapaus ja vastuut.
 
Laissez-faire – vähän tai ei lainkaan riippuvuussuhteita ryhmien välillä; ei
ryhmätoimintaa, tavoitteiden asetantaa tai johtajuutta millään tasolla.
 



Riisuttu organisaatio ei tarkoita sitä, että se olisi riisuttu rakenteesta,
systeemeistä tai johtamisesta, eikä itseohjautuvuus ole hutera välitila
autoritäärisen hierarkian ja kaaokseen lipsahtamisen välillä, vaan sillä on
oma arkkitehtuurinsa. Itseohjautuvuus ei myöskään toimi täysin demokratian
sääntöjen mukaan. Sen sijaan että aina edettäisi enemmistön päätöksen
pohjalta, jossa ideaa vastustaneet ovat edelleen vastahangassa, tarkoitus on
yrittää ymmärtää, miten luodaan yhdessä kestävämpiä toiminnan
pelisääntöjä. (kts. alla Luku 3, Terra Viva – sosiokratia) Perusilmiö  on
 vapaaehtoisen yhteisön korostaminen, ja vapauden ja valinnan
mahdollisuuksien lisääntyminen. Tällöin kaikki organisaation jäsenet voivat
vaikuttaa täysipainoisemmin omaan tekemiseensä. Tällainen joukko-
ohjaistuminen tapahtuu kun yksilöt ohjautuvat yhteisiin päämääriin
omaa harkintaansa käyttäen.
 

Valve – litteä rihmasto
 
Itseohjautumisen organisaatioarkkitehtuuri poikkeaa hierarkiaa korostavasta
toiminnasta. Itseohjautuvissa malleissa it-, johtamis- ja
toiminnanohjausjärjestelmät lähtevät horisontaalisesta ja verkostomaisesta
ajattelusta, joissa pyritään tukemaan sisäisten rihmastojen syntymistä.
Raportointiketjut eivät näissä systeemeissä ole ylhäältä alas rakentuva puu,
jossa päävastuu on ylhäällä, vaan vastuu on tekijöillä, rihmaston
solmukohdissa.
 
Yhdysvaltalainen pelikehitysyhtiö Valve on vuotanut nettiin (ilmeisesti
tarkoituksellisesti) sisäisen ohjekirjansa uusille työntekijöille. Sen nimi on
kuvaava: Uuden työntekijä opas. Peloton seikkailu sen tietämiseksi mitä
tehdä, kun kukaan ei ole kertomassa mitä tehdä. Valven toimintatapoihin en
mene tällä erää sen enempää, kuin sanoen että suosittelen viihdyttävän ja
hyvin kuvitetun kirjan vilkaisemista. Kirjasessa työntekijät ovat kuvanneet
Valven organisaatiomallia esimerkiksi seuraavilla viidellä tavalla:
 

http://www.valvesoftware.com/company/Valve_Handbook_LowRes.pdf


Kuva 3. Valven organisaatiokaavio työntekijöiden piirtämänä
 
Nämä kuviot havainnollistavat, kuinka kaukana pyramidista
nykyorganisaatioiden itseymmärrys voi olla. Verkosto, rihmasto,
horisontaalinen, litteä – nämä ovat eri tapoja kuvata organisaatiota. Mutta
vaikka organisaatiorakenne on riisuttu hierarkioista, se ei tarkoita sitä,
etteikö toiminta perustuisi rakenteelle, systeemille, prosesseille ja
järjestelmille.
 
Karoliina Jarenko Filosofian akatemiasta on kuvannut itseohjautuvuuden
periaatteita janalla näin:
 



 
Kuvan kaikki määreet kuuluvat itseohjautuvaan organisaatioon. Kohti oikeaa
reunaa mentäessä itseohjautuvuuden käytännöt syventyvät ja lisääntyvät.
Suomessa vuosittaisen Great Place to Work-kyselyn voittajayritykset ovat
lähes poikkeuksetta erityisen itseohjautuvia.
 

Organisoituminen on inhimillistä
 
Miksi johtajuudesta ja itseohjautuvuudesta kertova kirja haluaa luoda
mielikuvia organisaatioista? Organisaatiolla tarkoitetaan tässä kirjassa
kaikkia niitä muotoja, joilla inhimillinen toiminta järjestäytyy. Maailma
ympärillämme – pöytä, tietokone, talo, sähköt, tiet, vuorovaikutus – tapahtuu
organisoidussa ympäristössä. Tällä en tarkoita, että kaiken pitää olla
organisoitua, vaan että jo pelkästään tämän kirjan kirjoitus- ja lukukokemus
pohjautuu yhteisömme perustavanlaatuiseen kollektiiviseen
järjestäytymiseen.
 
Maailman jäsentäminen on filosofisesta näkökulmasta aina läsnä oleva,
ajaton teema, ja näin pohdinta siitä, miksi yhteistyö työelämässä on
järjestelty tiettyihin muotoihin, on osa arkipäivän inhimillistä toimintaamme.
24 Lähes moraalinen velvollisuus siitä tulee silloin, kun organisaatiomme
tuottavat pahoinvointia hyvinvoinnin sijaan.
 
Kiinnostus organisoitumista kohtaan on kasvanut räjähdysmäisesti viime
vuosina. Fredric Laloux’n 2014 kirjan Reinventing organizations myötä
organisoitumisen ymmärtämisestä ja pohtimisesta, ja uusien mallien
kokeilemisesta on yhtäkkiä tullut trendikästä. Deloitte konsulttifirman 2016
raportti oli kuvaavasti nimetty The new organization: Different by design.
Sen mukaan yrityksillä on suuri tahtotila siirtyä hierarkisista siiloista kohti
verkostoja ja tiimejä, jotka voivat toimia ketterämmin ja
asiakaslähtöisemmin. Silloin myös johtajuus pitää määritellä uusiksi, koska
hierarkinen johtaminen ei sovellu tähän ympäristöön.
 
Kyse on käytännössä muutamasta keskeisestä kysymyksestä:
 
Miksi joissain organisaatioissa vaikuttaa olevan enemmän
motivoituneita, tyytyväisiä työntekijöitä, jotka (jollain kumman tavalla)

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/HumanCapital/gx-dup-global-human-capital-trends-2016.pdf


ovat kykeneviä organisoimaan toimintaa itsenäisesti?
 

Jos perinteisten esimiesroolien tarve vähenee kun organisaation jäsenet
ovat siis kykeneviä organisoitumaan, miten käytännössä lisätään vallan
jakamista ja yhteistä vastuunottoa?
 
Katsotaanpa muutama esimerkki tällaisista organisaatioista.



LUKU 3
 

ESIMERKKIYRITYKSIÄ
 
Vaikka ylhäältä alas johdetut hierarkiat ovatkin yleisin organisoitumistapa, on
nykyisin jo hyviä esimerkkejä innovatiivisista, itseohjautuvuutta ja
monikollista johtajuutta käyttävistä organisaatioista. Jotta lukijalle käy ilmi,
miltä se käytännössä näyttää, tässä kourallinen edelläkävijöitä ja kuvaus
niiden organisoitumisen tavasta:
 

Morning Star – pomot pihalle
 
Morning Star ei ehkä yrityksenä ole tunnettu, mutta sen tuotteet ovat: se on
maailman suurin tomaattisäilykkeiden ja –tuotteiden pakkaajista ja pakkaa
satoja erilaisia valmisruokia. Morning Star toimii ilman esimiehiä, sillä sen
visiona on luoda työpaikka jossa kaikki kollegat ovat ”itseohjautuvia
ammattilaisia, jotka saavat aikaan kommunikaatiota ja yhteistyötä
kollegoiden, asiakkaiden, toimittajien, ja muiden kanssatoimijoiden kanssa
kenenkään määräilemättä toisia”25. Miten johtajuus ilman määräysvaltaa
toimii?
 
Gary Hamel artikkelissaan First, let’s fire all the managers (Potkaistaan
ensin pomot pihalle) kiteyttää Morning Starin mallin viiteen periaatteeseen:
 
1. Missio johtaa: Yrityksellä on ylöskirjattu missiolause, ja jokaisen
työntekijän on pitänyt kirjata oma missionsa, joka tukee yrityksen tehtävää.
Ihmisiä johtaa heidän sitoutumisensa omaan missioon, eivät esimiehet.
 

https://hbr.org/2011/12/first-lets-fire-all-the-managers


2. Työntekijät sopivat asiat keskenään: Kaikki työntekijät muotoilevat
vuosittain yhteisymmärryssopimuksen niiden kollegoiden kanssa, joiden
työhön itse vaikuttaa eniten. Neuvottelut käydään vaikkapa kymmenen
lähimmän kollegan kanssa, ja ne kestävät 20-60 minuuttia. Näissä
sopimuksissa esimerkiksi kokeneemmat kollegat lupautuvat tukemaan muita,
joku toinen taas lupaa toimittaa tietyt raportit eteenpäin, kolmas lastata
kuorma-autot ajallaan ja niin edelleen. Näin epämuodollisen organisaation
rinnalle kehkeytyy muodollinen toimintamalli, joka perinteisestä hierarkiasta
poiketen on syntynyt työntekijöiden aloitteesta.
 
3. Aito valtuutus: Perinteisessä hierarkiassa ylemmät roolit valtuuttavat
heidän allaan olevia tiettyyn rajaan saakka. Morning Starin itseohjautuvassa
mallissa valta ei ole esimiehillä, vaan työntekijätasolla, ja siksi sitä ei
tarvitse kenenkään antaa. Työntekijät voivat tehdä itsenäisesti osto- ja
rekrytointipäätöksiä. Kun jokainen on vastuullinen, ei ostoja tehdä
summittaisesti, vaan neuvotellaan muiden samaa laitetta tarvitsevien kanssa,
jotta ostokset voidaan keskittää.
 
4. Ei laatikkoleikkejä: kun työntekijöiden rooleja ei ole määritelty
keskuskeittiöstä, he voivat suurentaa vastuitaan, ja kerätä kokemuksia sekä
oppia uusia taitoja. Kaikilla on vastuu antaa toiminnan parantamisesta, ja
näitä ideoita odotetaan kaikilta.
 
5. Vaikutus ratkaisee, ei valta: koska Morning Starilla ei ole hierarkiaa eikä
esimiehiä, ei siellä voi myöskään rakentaa perinteisiä uraportaita. Kaikki
eivät kuitenkaan ole täysin samanarvoisia, sillä kullakin on oma
ainutlaatuinen osaamisensa. Tapa ’edetä’ organisaatiossa liittyy osaamisen
lisääntymiseen ja kuinka voi paremmin palvella organisaatiota ja
työtovereita. Uralla eteneminen on firmassa kiinni kyvykkyydestä ja
maineesta, ei roolista.
 



Morning Starilla, kuten muillakin esimerkkiorganisaatioilla, pitää
tavoitteiden olla selkeitä ja riittävän yksiselitteisiä, ja toimintaa ohjaavan
tiedon läpinäkyvää ja kaikkien saatavilla. Jos työntekijällä ei ole
mahdollisuutta arvioida toimintansa tehokkuutta ja taloudellisuutta, on
yrityksen kannalta oikeiden ratkaisujen tekeminen mahdotonta.
Yhteistyösopimukset määrittelevät Morning Starilla myös keskeiset mittarit,
joiden pohjalta voi arvioida kuinka hyvin auttaa muita onnistumaan. Kaikkien
business yksiköiden taloudelliset tiedot julkaistaan kahdesti kuussa ja ne ovat
avoimesti kaikkien työntekijöiden saatavilla.
 
Mikään organisoitumistapa ei ole täydellinen sellaisenaan, ja siksi Morning
Starin toimintamalliin kuuluu myös prosessi konfliktinratkaisua ja sovittelua
varten. Yritys järjestää säännöllisesti uusille työntekijöille koulutusta
itseohjautuvuudesta ja työpaikan toimintamallista. Monelle uuden mallin ei
oleta olevan selviö. Rekrytointiprosessi on suunniteltu siten, että se ottaa
huomioon, ettei itseohjautuva malli ole se mitä kaikki hakevat. Kun ei ole
esimiehiä, ovat myös laadunvarmistus, tehokkuus, ja yhteistyö kaikkien
vastuulla, ja vaatii rohkeutta ottaa esiin puutteet työkaverin toiminnassa.
Hamel toteaa artikkelinsa lopussa, että hän uskoo Morning Starin mallin
voivat toimia minkä kokoisissa organisaatioissa tahansa. Ja kuten tämä yritys
osoittaa, itseohjautuva organisaatio ei sovellu ainoastaan tietotyöhön, vaan
myös perinteisempään teolliseen toimintaan ja tuotantoon.
 

Favi – minitehtaat
 
Favi on ranskalainen autojen vaihdelaatikkojen valmistaja, jonka tehdas
sijaitsee Hallencourtissa, syrjässä Ranskan teollistuneilta ja tiiviisti
asutetuilta seuduilta. Sillä on epätavallinen, sijaintiinsa liittyvä missio: pysyä
toiminnassa Hallencourtissa ja siten luoda paikallisia työpaikkoja. ’Kuten
puu joka seisoo FAVIn Hallencourtin parkkipaikalla, myös meidän
tavoitteemme on pysyä juurtuneena ja kehittyä Hallencourtissa,
synnyinalueellamme’, kiteytti uuden toimintamallin esitellyt toimitusjohtaja
Jean-Francois Zobrits.26 Paikallisuuden korostamisen rinnalla toinen kaiken
toiminnan keskeinen ohjaava periaate on asiakaslähtöisyys: par et pour le
client – asiakkaasta ja asiakkaalle.
 



Vuonna 1957 perustetun FAVIn keskeinen osaaminen liittyy eri metalliseosten
yhdistämiseen tuotteiden valmistuksessa, erityisesti kuparin sulattamiseen yli
1000 asteessa, ja seoksen yhdistämisessä muihin metalleihin. Tähän
nojautuen se valmisti alussa vesialtaiden lappoja ja vesityötasoja, kunnes
1990-luvun alussa yritys havaitsi mahdollisuuden autojen vaihdelaatikoiden,
jossa tarvittiin tarkkaa ja innovatiivista eri metalliseosten yhdistämistä.
Nykyisin yritys on maailman markkinajohtaja autovaihteistojen valmistajana,
toimittaen vaihteistoja lähes kaikille Eurooppalaisille autonvalmistajille
(Renault, PSA, Fiat, Opel, Audi, Volvo, Volkswagen…)
 
Yksi FAVIn toiminnan menestystekijöistä on, että se on sisäisesti jo 25
vuoden ajan kehittänyt innovatiivista tuotantomallia, jossa tuotanto on
organisoitu mini-tehtaiksi. Yrityksessä on 500 työntekijää ja johtajatasoja on
vain kaksi: tehtaanjohtaja, ja kunkin 21 minitehtaan johtaja.
 
Kun Zobrist nimitettiin FAVIn johtajaksi 1983, tehdas oli organisoitu
tyypillisen pyramidihiearkian tavoin, jossa työntekijöistä ylöspäin löytyi 6-7
organisaatiotasoa, ylimpänä tuotantojohtaja, joka raportoi toimitusjohtajalle.
Tässä mallissa asiakastilaukset ohjautuivat myyntiosastolle, josta ne
siirtyivät suunnitteluosastolla, joka arvioi tuotteiden toimituspäivän ja
allokoi tehtaan resurssit. Tuotantoa edeltävänä päivänä resursseista vastaava
osasto analysoi mitä koneita ja missä vaiheessa tarvitaan, jonka jälkeen HR-
osasto laski työvoiman tarpeen ja kommunikoi työntekijöille minkä koneen
ääressä heitä tarvitaan.
 
Tämän seurauksena työntekijät menivät työpaikalleen tekemään sen mitä oli
määrätty, tietämättä tarkalleen mitä tai mihin tarkoitukseen he valmistivat.
Heillä ei ollut käsitystä siitä, millaisia tilauksia on tulossa, millaista voittoa
tuotteet tai tehdas tuottavat – heidän vain piti ilmestyä määrättyyn aikaan
tietylle paikalle ja toteuttaa heille annettua tehtävää määrätty tuntimäärä.
Työntekijöillä ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa työhönsä tai asioiden kulkuun,
eikä heillä tässä systeemissä olisi ollut siihen vaadittavaa informaatiokaan.
Toisaalta myöskään asiakasvastuulliset myyntijohtajat eivät olleet tietoisia
mitä tehtaan lattiatasolla tapahtui, eikä heillä ollut selitystä itselleen tai
asiakkaille, jos tuotteissa tai toimituksessa oli vikaa. Laloux kuvaa kirjassaan
kuinka tuote valmistui ikään kuin ’mustassa laatikossa’: sen liikettä
suunnittelusta tuotantoon ja sieltä toimitukseen oli hyvin vaikea jäljittää.27

 



Uudessa mallissa kullakin minitehtaalla on oma asiakas, josta ne ovat
vastuussa (Volvo-tiimi, Audi-tiimi, Volkswagen-tiimi jne.). Minitehtaisiin
kuuluu 15-35 jäsentä, eikä niillä ole keskijohtoa, vaan ne ovat
itseorganisoituvia. Kukin tiimi voi päättää itse sääntönsä ja prosessinsa.
Zobrist oli tutustunut McGregorin Teoria X:n ja Y:hyn (kts. Luku 6), ja luotti
siihen, että ammattitaitoiset työntekijät ovat luottamuksen arvoisia, ja että he
osaavat organisoida tuotannon, uusien työntekijöiden koulutuksen, ja
tuotteiden koordinoinnin järkevällä tavalla. (Zobrist kirjoitti sisäiseen
käyttöön kirjan, jonka alaotsikko on ’Organisaatio joka uskoo ihmisen olevan
hyvä’.)
 
Kun tilaus saadaan, koko tiimi kerääntyy yhteen ja päättää tuotantotavan ja
tilauksen toimitusajan. Minitehtaat, samoin kuin tukitiimit, asettavat
asiakastilauksen perusteella omat tavoitteensa ja kantavat vastuun
tavoitteiden saavuttamisesta. Säilyttääkseen työpaikat Hallencourtissa
kansainvälisen kilpailun puristuksissa koko henkilöstö on sisäistänty
toimitusajan, -varmuuden ja laadun merkityksen. Myös asiakasvastuulliset
henkilöt tuntevat tuotannon ja kilpailun realiteetit, ja heidän tehtävänään on
osallistaa minitehtaan työntekijät miettimään uusia ratkaisuja silloin kun
hintapaineet ovat kovat. Kun työntekijät ovat tietoisia tuotteesta saatavasta
hinnasta ja tavoitellusta katteesta, he voivat suunnitella tuotannon
kulurakenteen näitä laskelmia vastaaviksi. Tiimistruktuurin ja tiimien laajan
työnkuvan myötä FAVI ei tarvitse suunnittelu- tai johtoryhmää, mutta
ohjaavan periaatteena tiedossa on, että yrityksen voitosta 7% jaetaan
työntekijöiden kesken.
 



Toimitusjohtajana Zobrist kieltäytyi ottamasta roolia, jossa hän
perinteisesti määrittelisi minitehtaiden budjetit, eikä FAVIssa ole
myöskään keskijohtoa joka tästä riitelisi. Tiimit tuntevat koko systeemin ja
ovat vastuussa toisilleen rahankäytöstä, joka sekin osaltaan pitää
kulutietoisuuden mielessä. Ei ole kenenkään intresseissa, että jokin tiimi
yrittäisi maksimoida budjettinsa muiden kustannuksella, ja siksi tiimit
esittelevät realistisia lukuja todellisiin tarpeisiin pohjautuen. Yrityksessä voi
perustaa myös väliaikaisia tiimejä, mutta näillä tiimeillä ei ole vetäjää tai
erityistä auktoriteettia, vaan niiden on saatava muut kiinnostumaan asiasta ja
näkemään aiheesta saatava lisäarvo. Tiimejä voi muodostua alueille, jossa
niitä koetaan erityisesti tarvittavan. Riippumatta siitä kuka tiimin perustaa, se
on todella oltava tukifunktiona tuotannolle, muuten tiimin arvo on vähäinen ja
se kokee hiljaisen poismenon.
 
FAVIn muutos perinteisestä tehtaasta itseohjautuvaksi on kestänyt pitkään,
mutta jotkin asiat tehtiin nopeasti. Esimerkiksi kellokorteista ja
tuotantonormeista luovuttiin yllättäen ilman etukäteisvaroitusta. Zobrist
myöntää tarkistaneensa ensimmäisen viikon ajan tuotantoluvut päivittäin.
Hänen entinen johtoryhmänsä odotti kokeilun pian päättyvän katastrofiin,
mutta kaikkien yllätykseksi tuotanto jo ensimmäisen viikon aikana kasvoi!
 
Syitä oli monia. Ensinnäkin, työntekijät olivat ennen tietoisesti hidastaneet
systeemiä tarkoituksella sitä silmälläpitäen, että joskus johto saattaa yllättäen
lisätä tuotantotavoitteita. Nyt he palasivat ’luonnolliseen’ rytmiin, joka oli
nopeampi. Toinen arvaamaton muutos oli, että kun työntekijät ennen lähtivät
koneen äärestä tasan silloin kuin vuoro päättyi, he saattoivat nyt jäädä
joksikin aikaa, jopa puoleksi tunniksi ylitöihin. Syy tähän on heidän
mukaansa ammattiylpeys: ennen heidän työtään ohjasi palkka ja työhön
määrätty aika, nyt vastuu tuotteesta ja sen hyvästä laadusta. Uuden systeemin
myötä joitain vanhoja hallinto- ja kontrollifunktioita ei enää tarvittu, ja nämä
ihmiset saivat mahdollisuuden etsiä uutta työtä tehtaasta (entistä palkkaansa
vastaan).28

 

Terra Viva Group – sosiokratia
 



Terra Vivan perusti Hollannista Brasiliaan muuttanut Schoenmakerin 11-
lapsinen perhe vuonna 1959. Kyseessä on Brasilian Sao Paulossa sijaitseva
maatalousyritys, joka alkoi menestyä viljelemällä Brasiliassa harvinaista
kukkalajiketta gladiolaa, miekkaliljaa. Nykyisin yrityksessä on 1200
työntekijää ja sen liikevaihto on noin 50m€. Terra Viva on organisoitu
kahteen tuotantoyksikköön, joista toinen keskittyy kukkiin, ja toinen – agro –
perunan, soijapapujen ja appelsiinien viljelyyn. Terra Viva on vuosien
varrella kehittynyt muutaman itseohjautuvuutta tukevan perusperiaatteen
varaan.
 
Kun yritys 1970-luvulla kasvoi, niin kasvun myötä organisoitumis- ja
johtamismallia olisi pitänyt muuttaa. 1980-luvun alkuun mennessä kasvukivut
kiteytyivät viiden omistajan väsymiseen, kun he eivät enää kyenneet
hallitsemaan kokonaisuutta, sillä johtajavetoinen autokratia ei enää toiminut.
Siksi Terra Vivan johto vieraili yrityksissä, joissa käytettiin osallistamista
päätöksenteossa. Mutta työläisten tasolla pelkkä osallistaminen ei kuitenkaan
tuntunut toimivan riittävän hyvin, nykyinen toimitusjohtaja Frans
Schoenmaker kertoo. Demokratian ongelma haastattelemani Schoenmakerin
mukaan taas on, että vaikka yli puolet kannattaa jotain päätöstä, niin toinen
puolisko, hävinneet, jää tyytymättömäksi eikä välttämättä tue enemmistön
valitsemaa toimintatapaa. Siksi yritys siirtyi sosiokratiaan.
 
Sosiokratia ei perustu demokraattisen äänestysperiaatteen varaan, jossa
kaikilla on yksi ääni, vaan siinä etsitään ratkaisua yhdessä niin kauan kunnes
se tyydyttää kaikkia. Sosiokratia perustuu konsensukseen ja toisten
argumenttien kuulemiseen, jolloin jokainen jossain vaiheessa toteaa: okei,
ehkä tämä ratkaisu ei ole täydellinen, mutta se on ok ja voin elää sen kanssa,
Frans Schoenmaker kuvailee.
 



”Meillä äänestys tehdään sosiokraattisella tavalla. Esimerkiksi kun
tuotantotiimissä valitaan ihmisiä uusiin tehtäviin, kaikki saavat paperin,
johon kirjoittavat selkeästi ehdotuksensa, esimerkiksi ’minä Frans ehdotan
tehtävään Josefia’. Sen jälkeen kaikilta kysytään miksi, ja tarkoituksena on,
että kukin kertoo ehdottamastaan henkilöstä vain positiivisia ominaisuuksia.
Näin kaikki osallistuvat ja kuulevat toistensa argumentit. Ensimmäisen
kierroksen jälkeen tulee toinen äänestyskierros, johon voi vaihtaa
ehdokastaan. Näin jatketaan kunnes uusi henkilö on valittu, eikä kellään ole
mitään ehdotusta vastaan. Tämä kehittää myös positiivisen ilmapiirin, kun
kuullaan hyvistä osaamisista.”29

 
Toinen Terra Vivan sosiaalinen innovaatio oli vuonna 2010 perustaa
autonomisia tiimejä, joita Toyotan johtamismallin mukaisesti kutsutaan
nimellä BMU, Basic Management Unit. Schoenmaker kertoo, että kun Terra
Vivan tuotanto ja tulokset kärsivät vuoden 2010 tienoilla, hän kuvitteli
ongelmien johtuvan yleisestä taloudellisesta tilanteesta tai organisaation
sosiaalisesta rakenteesta, joka heijastelee Brasilian sosiaalisen tilanteen
ongelmia. Mutta kun ongelma ilmeni etenkin työprosessien
toimimattomuutena, miten reagoida? Se näkyi esimerkiksi siinä, kun
miekkaliljojen sipulit eivät kasvaneet odotetulla tavalla rikkaruohojen
vuoksi, tai kun perunoiden säilytyslämpötilat eivät täsmänneet – yleisesti
ottaen joku unohti tehdä jotain prosessissa. Prosessikuvaukset eivät auttaneet,
ja projektipäälliköt totesivat heidän aikansa menevän prosessikuvauksien
tekoon, joita kukaan ei käytä. Yritykselle tuttujen konsulttien ja yliopiston
kautta Terra Viva tutustui Toyotan BMU-malliin, jossa koko yrityksen
tuotanto jaettiin pieniin 1-15 hengen ryhmiin. Schoenmaker kuvailee Terra
Vivan BMU:iden käytöönottoa näin:
 



”Kukin ryhmä on kokonaisvastuussa omasta prosessistaan: miekkaliljojen
istuttamisesta, appelsiinien korjuusta tai perunoiden säilytyksestä. Ryhmä
kuvaa yhdessä työprosessinsa ja siihen liittyvän teorian: miksi tietyt asiat
tehdään tietyssä järjestyksessä ja tiettyyn aikaan. Jokaiselle
prosessikuvauksen tehneelle ryhmälle jaettiin diplomit heidän saatuaan
kuvauksen valmiiksi. Lopputulos BMU:n tehtävistä ja prosessista on laitettu
esille seinälle, ja siitä näkyvät työn kuvaus ja päämäärät. Ryhmä merkitsee
itse seinällä olevalle kartalle onko se sinisellä vai punaisella: se on heidän
omaa informaatiotaan, heitä itseään varten – ei minkään etäällä olevan
tietokoneen tai kontrollerin tuottamaa. BMU:lla on viikottainen noin
varttitunnin mittainen tapaaminen, jossa käydään lyhyesti läpi tavoitteet,
ongelmat, vastuut, ja mitä kukin tekee. Porukka myös ratkaisee ongelmansa
itse käyttäen viiden miksi-kysymyksen työkalua (5 Why’s), jolla on tarkoitus
päästä käsiksi ongelman perimmäisiin syihin (juurisyyt).
 
BMU:iden tehtävä on myös tuottaa ideoita prosessin kehittämiseen. Idea
kerrotaan BMU:n vetäjälle, jolla on viikko aikaa pohtia, kokeillaanko ideaa,
miten sitä voisi testata käytännössä ja kuinka arvioida onnistumista. Jos
kokeilu onnistuu, prosessia voidaan muuttaa. Idean antaja saa palkinnoksi
barbecue-grillaus-setin: lihaa ja hiiliä, sekä sertifikaatin innovaatiostaan, ja
ehkä pienen lahjan. Rahaa ei kuitenkaan jaeta, koska BMU:iden autonomia ei
ole sidottu rahaan. Palkkojen on oltava lähtökohtaisesti riittävän hyviä.”
 
 

Kuva 4. Terra Vivan työntekijöitä sertifikaattien kanssa (UGB = BMU)

https://en.wikipedia.org/wiki/5_Whys


 
Schoenmaker muistelee BMU:iden aloittamisen olleen erityisen herkkä
paikka. Kun systeemi esiteltiin johtoryhmässä, sen onnistumista epäiltiin ja
idean esittäjältä kysyttiin, missä ajassa systeemi saataisiin toimimaan. Hän
sanoi, että ensimmäisten positiivisten tulosten tekemiseen menee vähintään
kolme kuukautta. Kun idea esiteltiin työntekijöille, he totesivat saavansa sen
toimimaan kolmessa viikossa: hehän tekevät tätä työtä koko ajan, ja tietävät
tarkalleen miten prosessit toimivat, he kyllä he saavat sen toimimaan. Ja
saivat.
 
Terra Viva perusti 2000-luvulla osakkeenomistajien yhdistyksen, joka
omistaa 51% yrityksestä. Yhdistyksen tarkoituksena on varmistaa
yritystoiminnan pitkäjänteisyys, ettei kukaan yksittäinen osakkeenomistaja,
edes perheenjäsen, voi siirtää pääomaa pois yrityksestä. Kolmannen
sukupolven astuttua johtoryhmään 2015 omistajuusjärjestelmää tosin
muutettiin taas. Uusi, nuorempi sukupolvi halusi purkaa yhteisomistuksen, ja
nyt yrityksen omistus on 34:llä Schoenmakerin perheen edustajalla. ”Uudelle
sukupolvelle yhdistyspohjainen omistus tuntui vieraalta ideologialta”, kuvaa
Frans Schoenmaker. ”Jokainen aikakausi keksii omat ratkaisunsa, ja nyt Terra
Viva on uuden sukupolven hallussa. BMU:t ovat joka tapauksessa säilyneet ja
yhä kehittäneet toimintaansa, ja perusarvona on edelleen kaikkien ihmisten
kunnioittaminen.”
 
Terra Vivassa itsemääräämisoikeuden ja itsensä toteuttamisen
kunnioittaminen kulkee nimellä autorealization. Sen mukaan on tärkeää, että
ihminen saa toteuttaa itseään työssään, johon kuuluu oleellisesti se, että hän
saa tuntea olevansa vastuussa omasta työprosessistaan, esittää siitä
mielipiteitä ja antaa ideoita sen kehittämiseksi.
 

Buurtzorg – autonomiset tiimit
 



Hollannissa on jo 1800-luvulta lähtien ollut naapurustoissa omat kotihoitajat,
jotka tuntevat alueensa ja sen ihmiset. Kun kotisairaanhoitoa ryhdyttiin
tehostamaan ja rationalisoimaan 1990-luvulla, hoitajat organisoitiin isompiin
yksiköihin, ja he alkoivat erikoistua eri tehtäviin. Lopputuloksena potilaan
kotona saattoi käydä päivän mittaan monta eri asiantuntijaa – kuka 
piikittämässä, kuka pesemässä, kuka syöttämässä –, eikä kukaan heistä 
juurikaan tuntenut häntä. Koska tehtävät oli aikataulutettu (kylvetys 15 min., 
piikitys 10 min., kompressisukkien pukeminen 2,5 min.), hoitajilla ei ollut 
aikataulupaineessa aikaa keskusteluun. (Suomessa tilanne on osin 
samanlainen.)  Hoidosta ja kohtaamisista tuli fragmentoituneita, ja sekä 
sairaanhoitajien että potilaiden tyytyväisyys kärsi tällaisen teknis-
rationaalisen esineellistämisen seurauksena.
 
Tähän kyllästyneenä Jos de Blok muutaman kollegan kanssa perusti vuonna
2006 oman organisaation, Buurtzorgin (’naapurustohoito’), jonka koko
henkilökunta on organisoitu toimimaan 10-12 hengen tiimeissä ilman
esimiehiä. Jos tiimin koko ylittää 12 henkeä, se jakautuu. Esimiestehtävät
jakautuvat tiimiläisten kesken (seitsemään rooliin), ja tiimillä on täysi
vastuu kaikista asiakkaaseen liittyvistä toimenpiteistä. Jotta työ olisi
mielekästä, ei tehtäviä ole pilkottu osiin, vaan hoitajat voivat suorittaa
useampia toimenpiteitä, ja näin viettää enemmän aikaa kerralla yhden
potilaan luona – aikaa jää jopa kahvitteluun ja keskusteluun. Buurtzorg
organisaationa tarjoaa työntekijöille ja tiimeille valmennuksen, työkalut ja it-
järjestelmät.
 
Nykyisin Buurtzorgilla on 10’000 työntekijää, ja noin 950 itseohjautuvaa
tiimiä. Niitä tukemaan riittää minimaalinen taustaorganisaatio: 50 ihmistä
hallinnossa, 18 coachia, 0 esimiestä. Mallia on sovellettu Ruotsissa, Iso-
Britanniassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa, ja Suomessakin siitä ollaan oltu
kiinnostuneita kotihoidon järjestämisessä. Keskeine muutos on hoitajien
työssä: he ovat voineet palata alkuperäiseen missionsa pariin, hoitotyöhön,
konemaisen rationaliteetin ja kellotetun ajan sijaan. Buurtzorgilla henkilöstön
vaihtuvuus on vain kolmasosa verrattuna perinteisiin hoito-organisaatioihin.
 

https://corporate-rebels.com/buurtzorg-team-roles/


Buurtzorgin tehokkuus on hätkähdyttävää. Se käyttää konsulttiyhtiö Ernest
& Youngin 2009 selvityksen mukaan 40% vähemmän aikaa asiakasta kohden
kuin muut hoito-organisaatiot. Potilaita tarvitsee hoitaa puolet vähemmän, he
toipuvat nopeammin ja palaavat itsenäiseksi aikaisemmin. Kolmannes
sairaalan hätäkäynneistä on jäänyt pois, ja keskimääräinen sairaalassaoloaika
on lyhentynyt. Konsulttiarvion mukaan Hollannin valtio säästäisi vuodessa 2
miljardia, jos kaikki hoito-organisaatiot toimisivat tällä tavoin. (Uusi
arviointi on käynnissä paraikaa, se valmistuu 2018.)30

 
Erityisen mielenkiintoiseksi Buurtzorgin mallin tekee se, että saatuaan
enemmän kotihoitajan aikaa potilas ottaa itse enemmän vastuuta arkensa
pyörittämisestä. Näin itseohjautuvuus ikään kuin tarttuu asiakkaaseenkin.
 

W.L. Gore – säleikkö
 
Gore-tex kankaistaan tunnettu W.L. Gore and Associates on perustamisestaan
(1958) asti pyrkinyt pitämään esimiesten määrän mahdollisimman pienenä ja
organisoitunut hajautetusti, desentralisoidusti. Yrityksen perustaja Bill Gore
halusi luoda koko firmaan saman hengen kuin kimppakyydissä autossa, jossa
tapahtui avointa keskustelu ja vuorovaikutusta. Koko henkilöstö työskentelee
pienissä tiimeissä, ja yhdessä toimipaikassa on maksimissaan 150-200
henkeä. Näillä toimenpiteillä pyritään siihen, että henkilöstö tuntee toisensa
ja kommunikoi suoraan toistensa kanssa. Palkkiot ja ylennykset tai tehtävän
muutokset perustuvat sisäiseen arviointiin. Myös oman työn ulkopuolisille
projekteille on varattu tietty prosenttiosuus työajasta. Työntekijöitä kutsutaan
termillä partneri, associate, sillä kaikilla on pieni osuus firmasta. Yrityksella
on yli 9’600 partneria ja sen 2017 liikevaihto oli 3,2 miljardia.
 
Organisaatio on tiimipohjainen litteä ’säleikkö’, joka toimii ilman perinteistä
organisaatiokaaviota, raportointiketjuja tai etukäteen määriteltyjä
viestintäketjuja. Säleikön määräävä tekijä ovat ristiin-rastiin menevät
yhteydet ja tiedon vapaa, verkostomainen leviäminen. Johtajarooleihin
valitaan vertaisarvioiden kautta henkilöitä, joihin partnerit luottavat, ja
johtamiseen riittävät muutamat selkeät tavoitteet ja periaatteet. Tällöin
ideaalitilanteessa johtaminen on enemmän kanssa-johtamista kuin
muodolliseen asemaan perustuvaa valtaa.31

 



Mitä näistä voi oppia?
 
Tässä yhteenvetona kunkin yrityksen keskeinen sosiaalinen innovaatio, jonka
turvin se pystyy toimimaan itseorganisoituvasti.
 
 

 
Taulukko 1. Yritysten monikollisuutta tukevia innovaatioita

 



LUKU 4
 

MONIKOLLINEN JOHTAJUUS
 
”Vaikka ei ole hierarkiaa tai valvontaa, niin johtajuutta on aina.”
– Haastattelumateriaaleista

 

Neljä monikollista mallia
 
Yllä olevissa yritysesimerkeissä johtajuustehtävät jaetaan. Näitä esimerkkejä
löytyy paljon lisää.32 Riisuttu organisaatio ei silti tarkoita sitä, että kaikki
hierarkia poistuisi, vaan että suhteista tulee dynaamisempia, ja roolit voivat
kiertää tai vaihtua. Johtajuus ei siis häviä, se vain tuotetaan eri tavoin.
Itseohjautuvakaan malli ei ole organisoitumaton, mutta sen sosiaalisten
suhteiden logiikka on demokraattisempi kuin perinteisessä hierarkiassa.
 
Mutta mitä tällainen johtaminen on ja millä nimellä kutsua sitä? Kun
kanadalaiset organisaatiotutkijat Jean-Louis Denis, Ann Langley ja Viviane
Sergi havaitsivat, että johtaja-keskeiselle mallille on muodostunut 2000-
luvulla monia korvaavia toimintatapoja, he niputtivat ne yhteen
sateenvarjotermin ”monikollinen johtajuus” alle (leadership in the plural) 33.
Yhteistä heidän neljälle mallilleen on, että yksittäisen johtajan roolin
korvautuu monien johtajien yhteisvaikutuksella.
 

https://www.researchgate.net/publication/254238673_Leadership_in_the_Plural


 
Kuva 5. Monikollisen johtajuuden neljä kategoriaa (Denis et al., 2012)

 
Kussakin kategoriassa on sitä edistäviä tai kriittisiä
ominaisuuksia:

1. Jaettu johtajuus
–
 
Perinteiseen johtajarooliin kuuluvat tehtävät jaetaan tiimin jäsenten
kesken, tiimin jäsenet ohjaavat tiimityötä ja toisiaan.

–
 
Jaetun johtajuuden syntyä edistäviä tekijöitä: työn itsenäisyys, työn
kompleksisuus ja tarve sitoutumiseen.

–
 
Jaetut johtajuuskäytänteet vaikuttavat positiivisesti tiimin tehokkuuteen.

2. Yhdistetty johtajuus
–
 
Pari, kolmikko tai vastaava ryhmä hoitaa johtajuusroolia yhdessä.

–
 
Erilaiset ja täydentävät osaamiset, roolit voivat mennä päällekkäin.

–
 
Keskinäinen luottamus, yhteinen sopiminen ja luotettava keskinäinen
viestintä tärkeää.

–
 
Avoimet tietojärjestelmät: tukevat poolin toimintaa ja auttavat muita
näkemään mitä he tekevät (läpinäkyvyys).



–
 
Malli on mahdollisesti hauras ja muutosaltis muiden arvioidessa
johtajapoolin toimintaa.

3. Ketjutettu johtajuus
–
 
Johtajuus levittäytyy yli organisaation sisäisten rajojen ja funktioiden eri
tasoille: viestikapulaa annetaan eteenpäin.

–
 
Johtajuuden kierrättäminen: kukin toimii roolissa sovitun ajan,
esimerkiksi myyntijohtajana 3 kuukautta (esim. Mediateko Oy, luku 8,
alaotsikko prosessinomistajuus), tiiminvetäjänä puoli vuotta tai
toimitusjohtajana 2 vuotta.

–
 
Yhteisesti sovitut järjestelmät ja käytännöt.

–
 
Vastuunotto saattaa hajautua tuottavat jännitteitä malliin.

4. Kollektiivinen johtajuus
–
 
Johtajuus on sen summa, mitä ihmiset tekevät käytännössä. Johtajuus ei
ole pelkästään johtajan tekemistä tai ominaisuus.

–
 
Myös ympäristö, tunnelma tai tilat luovat johtajuutta.

–
 
Johtajuutta luodaan jatkuvasti eri toimijoiden tekemisinä
vuorovaikutuksessa.

–
 
Johtajuus muodostuu toimijoiden verkostona, ja sitä voi kuvata
näkymättömänä rihmastona, jossa joka tasolla ja puolella on
mahdollisuus synnyttää johtajuutta.

 
Kaikki näistä malleista ovat käytössä tänä päivänä. Mutta perinteisiin
hierarkioihin nähden se kuka johtaa, missä, mitä, ja miten määrittyy
tämän Denisin ja kumppaneiden monikollisuus-konseptin kautta täysin
uusiksi:
 

Missä on johtajuus, kuka on johtaja?
 



Johtajuus tapahtuu ylhäällä, alhaalla ja sivusuuntaan organisaatiossa. Ei voi
osoittaa, että johtajuutta ja siihen liittyviä vastuita ja tehtäviä hoitaisi yksi
tietty pomo tietyssä työpisteessä. Johtajuus, leadership, ei siis viittaa yhteen
henkilöön (leader), vaan se voi olla monikollisesti useampia: joko kukin
vuorollaan tiettynä aikana tai useampi henkilö samanaikaisina vaihtoehtoina
tietyille esimiespalvelulle.
 

”Eroja muihin firmoihin? Uusille voi olla hämmentävää viestinnän
avoimuus ja viestintä ylipäätään. Tuolla [slackissä] käydään hyvät ja
huonot asiat raadollisestikin läpi. Ei ole ulkopuolista sensuuria, vaan
jokainen pääsee sanomaan mielipiteensä ja siihen kannustetaan.
Porukka vastailee toisilleen kysymyksiin ja aiheisiin, jotka ovat
perinteisesti johdon vastauksia.”

 

Mitä johtajuus on?
 
Johtajuus näyttäytyy ihmisten välisenä vuorovaikutuksena: johtajuus ei
yksittäinen pieni hetki (johtajan päätös), vaan toteutuu päivittäisessä,
arkisessa vuorovaikutuksessa joka hetki, myös vaikkapa käytäväpuheessa,
kahvitauoilla, juoruamisessa ja muissa tilanteissa, joissa työasioista
puhutaan. Käytäväpuhe, jossa ihmiset keskustelevat avoimesti, rehellisesti ja
kriittisesti siitä, mikä on töissä tärkeää ja mikä ei, on strategiaa.
 

Miten johtajuus tapahtuu?
 
Se ”miten” johtajuutta luodaan pohjautuu erityisesti keskinäisiin käytäntöihin
ja taitoihin, joita tarvitaan yhteistyössä ja yhteisöllisessä oppimisessa, ei
ylhäältä alas annettuihin ohjesääntöihin.
 

Itseohjautumisen kehä
 
Harvardin yliopiston tutkijat Michael Lee ja Amy Edmondson ovat
määritelleet itseohjautuvan organisaation (self-managing organization,
SMO) seuraavasti: ne ovat radikaalisti hajauttaneet auktoriteetin
muodollisesti ja systemaattisesti koko organisaatioon.34

 



Nykyisin itseohjautuvuutta pidetään kilpailukyvyn lähteenä. Alla oleva kuva
avaa itseohjautuvuuteen liitettävää logiikkaa ja selittää kiinnostuksen aihetta
kohtaan:
 

Kuva 6. Itseohjautumisen kehä
 
Itseohjautuvuuden katsotaan luovan olosuhteet ihmisten sitoutumiseen ja
motivaatioon. Sitoutuneet ja luovuuttaan hyödyntävät yksilöt puolestaan
tekevät työstä tehokkaampaa ja tuottavampaa, jolloin yritys on kaikin puolin
kilpailukykyisempi kuin muut toimijat samoilla markkinoilla. Tällainen
laadullinen lisäarvo yritykselle ei ole saavutettavissa vain turboruuvia
kiristämällä.
 
Myös Suomen Ulkoministeriön itseohjautuvuuden edistämisestä on tehty pro
gradu-työ. Haastattelujen perusteella valtionhallinnon virkamiehet
suhtautuvat itseohjautuvuuteen avoimesti ja sitä pidetään pääosin
tavoittelemisen arvoisena. Haastateltavat selvästi ymmärtävät, että
itseohjautuvuus tarvitsee tuekseen koko organisaation, ja siksi
”Itseohjautuvuuden edistämisen tulisi perustua jo strategiaan, ja
ulkoministeriössä tulisi omaksua osaamisen johtamisen kulttuuri.”
 
Tästä valistuneesta näkemyksestä huolimatta haastatteluissa tuli esiin myös
yleinen harhaluulo:
 

http://tampub.uta.fi/handle/10024/103327


“Itseohjautuvuudella toivotaan olevan rajansa, jotta ulkopolitiikan
johdonmukaisuus voidaan taata.” 

 
Tämä haastateltavien mielipide antaa ymmärtää, että itseohjautuvuus pitää
sisällään riskin epäjohdonmukaisuudesta tai suuntaansa vaihtelevasta
toiminnasta. Tässä haastateltavilla ovat sekoittuneet yksilön ja
organisaatiotason itseohjautuvuus. Jos itseohjautuvuus olisi yksilön itsensä
johtamista, riski epäjohdonmukaisuudesta on olemassa. Mutta silloin kun
itseohjautuvuus ymmärretään organisaationlaajuiseksi systeemiksi, riski
hälvenee, koska kaiken toiminnan perustana ymmärretään olevan juuri
ulkopolitiikan linjaukset – jotka täytyvät olla läpinäkyvästi näkyvillä kaikille.
Monikollinen johtajuus pyrkii siihen, että toiminta on koko henkilöstön
toimesta johdonmukaisempaa ja linjakkaampaa kuin perinteisessä ylhäältä
johdetussa mallissa, jossa lähinnä johto tietää päämäärät tarkasti.
 
Kun organisaatio pyrkii kohti yksilöiden ja tiimien autonomiaa, vaaditaan sen
toiminnalta alustaa, jonka päälle toimintaa rakentaa:
 

- Tavoitteet yhteisesti määritellyt.
- Talouden (tai muiden keskeisten tavoitteiden) seuranta avoimeksi.
- Porukan pitää oppia käyttämään valtaa ja tekemään päätöksiä yhdessä.
- Organisaation tarkoitus koetaan merkitykselliseksi.
- Tiimi saa määritellä miten se etenee kohti tavoitteita.
- Tiimi saa vaikuttaa jäseniensä valintaan.
- Johdon määräysvalta (ja mikromanagerointi) vähenee.

 
Mikäli nämä ehdot täyttyvät, ja organisaatiossa on itseohjautuvuutta tukevia
järjestelmiä, organisaatio ei lähde ohjautumaan mielivaltaisiin suuntiin.
 

Q&A
 
Seuraava taulukko on Q&A-tyyppinen: se tarjoaa yleisimmin esitetyn
kysymyksen tai väitteen, ja vastauksen siihen.
 



 
Taulukko 2. Q&A – Kysymyksiä ja vastauksia itseohjautuvuudesta



 
Sellaista organisoitumismallia tai viisasten kiveä ei olekaan, joka toimisi
aina ja kaikkialla, kaikissa olosuhteissa ja kaiken kokoisissa yrityksissä eri
toimialoilla. Epäily siitä, toimiiko itseohjautuva malli juuri teillä on
aiheellinen. Mutta tutkitusti ja kokemusten mukaan erilaiset variaatiot
itseohjautuvuudesta ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja motivoiviksi jo
kymmenissä yrityksissä ympäri maailman, eri toimialoilla.35 Vapaus on
lisännyt tehokkuutta.
 
Kun kysyin miten uusi projektitiimi autonomisessa mallissa lähtee liikkeelle,
kuvauksista tuli esiin hyvinkin maanläheinen ja tuttu, looginen eteneminen:
 

”Kun uusi hanke alkaa, on palaveri: mitä tehdään ja miten. Tähän on
omat excelit, niiden varaan rakentuu tietty projektin perusrunko. Sen
pohjalta määrittyy sitten ajankäyttö, ja to-do-listat tulevat keskustellen.
Siinä tulevat esiin ne pääpiirteet, matkan varrella tarkentuu lisää. Sitten
ihmiset lähtevät työstämään oman aikataulunsa mukaan asioita, ja
sovitaan seuraava palaveri. Kun lähtee itse työstämään asiaa, niin aina
voi heittää slackiin yleiselle keskustelukanavalle tai kysyä joltain joka
tietää enemmän. Meillä ei ole mikromanagerointia. Sovitut tapaamiset
hoidetaan, muuten do your thing.”

 
Ongelma, jonka itseorganisoituminen ratkaisee, on maalaisjärjen puute
työpaikkojen organisoitumistavoissa.
 
Nykyisin monissa organisaatioissa työntekijät ovat toimineet niin pitkään
autonomisissa tiimeissä, että niihin on muodostunut omanlaista ymmärrystä
organisoitumisesta:
 



”Miten yhteistyö meillä muotoutuu, miten oikeat ihmiset löytävä
toisensa kun kukaan ei ole ennalta järjestämässä tiimejä? Ehkä
metaforana siihen sopii kaleidoskooppi: kun sitä kääntää, palat
sekoittuvat ja asettuvat uuteen asentoon. Kaleidoskoopissa palat ovat
irrallisia ja sieltä voi tulla mitä vaan. Meillä projekteihin järjestymisen
pohjalla on liike, joka takaa että pystytään muodostamaan näitä ryhmiä
ja että kaikki voivat tehdä erilaisia hommia. Liike muodostaa komboja.
Mutta kuitenkin asettautuminen on se juttu. Kumpi on tärkeämpää, liike
vai asettautuminen? Kumpikin, mutta asettautuminen ehkä tärkeämpää,
että tulevat oikeat tyypit kasaan.”

 
Ihmiset voivat liikkua ja muodostaa yllättäviäkin komboja. Se päätyy
asettumiseen, eli ihmisten ja asioiden yhteenliittymiseen. Mutta millaisia
asioita vaaditaan, jotta kulttuuri tukee organisoitumisen tervettä liikehdintää?
 
Avainasemassa riisutussa organisaatiossa ovat yhteisölliset käytänteet, jotka
korvaavat perinteisen byrokratian ja hierarkian. Seuraavaan lukuun keräsin
näitä käytäntöjä useista organisaatioista ja lähteistä.



LUKU 5
 

MONIKOLLISIA KÄYTÄNTEITÄ
Tämä viides luku on kirjan ’pihvi’, sillä käyn tässä läpi tutkimukseni
varsinaiset löydökset: yli 30 erilaista monikollista käytännettä tutkimistani
organisaatioista.

Monikollisen organisoitumistavan onnistumiseksi tarvitaan
yhteistyötä ja kollektiivista päätöksentekoa tukevia
periaatteita, rakenteita, käytänteitä ja työkaluja.

 
Kaikkia yhteisöllisiä taitoja ja toimintatapoja ei kouluissa opeteta, ja siksi
organisaatiot ovat oppimisen airuita: suurin osa aikuisen oppimisesta
tapahtuu työpaikoilla, ei kouluissa.
 
Alla luetellut toimintatavat vastaavat kysymykseen ”miten toimitaan ja
organisoidutaan yhteisvastuullisesti, kun pomoja ei ole?” Kutsun niitä
nimellä ”monikolliset käytänteet”, Filosofian Akatemia käyttää termiä
”yhteisölliset metataidot”.
 
Osa käytänteistä on tuttuja, toiset ehkä uusia tuttavuuksia. Innostuit niistä tai
et, niin varoituksen sana on paikallaan jo nyt: jos poimit sieltä yksittäisen
työkalun tai toimintatavan organisaatiosi käyttöön, niin mikään ei välttämättä
muutu jos organisaatiorakenne, ihmiskuva ja ajattelumallit organisaatioiden
tarkoituksesta eivät vastaa monikollisen johtajuuden perusteita.36

 
Olen jakanut keräämäni monikolliset käytänteet kolmeen osa-alueeseen:
Tunnistetut käytänteet

Nämä ovat yrityksessä suurimman osan tuntemia toimintatapoja, ja yritys
on dokumentoinut niitä.
 

Työkalut

https://filosofianakatemia.fi/blogi/mista-tyoelamassa-puhutaan-vuonna-2018


Näillä tarkoitetaan eksplisiittistä yrityksen toimintakulttuuria tukevia
systeemejä, järjestelmiä, ja muita pysyviä, materiaalisia elementtejä
(kuten intranet, slack jne.)
 

Hiljaiset käytänteet
Organisaatioilla on tyypillisesti useita toimintatapoja, jotka tukevat sen
itseohjautuvaa kulttuuria, mutta joita ei ole selkeästi tunnistettu sellaisiksi.
Ne ovat eräänlaista monikollisen johtajuuden ’hiljaista’ tietoa.

 

1) Tunnistetut käytänteet
 
Analyysin pohjalta päädyin siihen, että tunnistettuja käytäntöjä on kolmen
tasoisia: osa niistä toimii alustana, jonka päälle muut toiminnot rakentuvat;
osa on yhteisön sovittuja toimintatapoja; ja osa on yksilön
itseohjautuvuudessa tarvittavia taitoja.
 

Taulukko 3. Tunnetut käytänteet yhteenveto
 



Tunnistetut käytänteet toteutuvat joskus koko firmaa määrittelevinä tekijöinä.
Esimerkiksi matala hierarkia tai pelisäännöt voivat olla osa organisaation
määrittelemää yritysidentiteettiä. Osa tunnistetuista käytänteistä taas voi olla
yhteisötasolla käytössä olevia juttuja, kuten palaverikäytännöistä sopiminen,
tai sitten yksilötason taitoja, kuten reflektio tai kysymysten käyttö.
 

Työpaikan pelisäännöt
 
Nämä voivat kulkea myös nimellä huoneentaulu, arvot, firman tarina… Erona
perinteisiin korporaation ylhäältä annettuihin arvoihin pelisäännöt
muodostetaan yhteisellä prosessilla, johon kaikki ovat voineet ottaa osaa ja
vaikuttaa. Suurin osa vaikuttavuudesta tuleekin prosessista: kun on päässyt
pohtimaan asioita yhdessä, ne on paljon helpompi hyväksyä ja ymmärtää
myös kirjoitettuina pelisääntöinä paperilla (kts. Luku 4, sitoutumisympyrä).
Pelisäännöt myös sanoitetaan arjen kielellä.
 
Yhdessä tutkimassani organisaatiossa yleisimmin mainittu – ja siten selvästi
ohjaava – pelisääntö oli ”Ole läsnä ja ole kiva”. Heidän itse kehittämänsä
lausahdus on yllättävän lähellä kahta keskeistä Antiikin hyvettä,
huomioonottavaisuutta ja ystävällisyyttä. Toisessa organisaatiossa on
työstetty Kulttuurikirja, joka sisältää kaikkea firman historiasta tarinoihin ja
käytäntöihin, sekä HR:n ohjeita ja perusprosessien kuvailua. Kolmannessa on
tehty huoneentaulu yhteisistä pelisäännöistä ja Perehdytyskansio on luettava
itsenäisesti. Neljännestä löytyy e-kansioista ja toimiston seinältä suuri kuva
yhteisesti päivitetystä strategiasta, johon sisältyvät myös missiolause ja
visio. Tässä yrityksessä pelisääntönä on, että uudelle tulijalla on kummi-
kollega ensimmäisen vuoden ajaksi.
 
Mutta kaikilla yrityksillähän on jonkinlaiset sisäiset pelisäännöt,
perehdytyskansiot tai muuta vastaavaa... Ratkaisevaa ei siis taaskaan ole
mitä, vaan miten – voit verrata omia toimintatapojanne aikaisemmin
kuvattuun Sitoutumisen kehään: onko homma infottu, osallistettu, vai luotu
yhdessä?
 

Läpinäkyvyys
 



Läpinäkyvyys on keskeinen periaate, joka mahdollistaa itseohjautuvuuden.
Jos ihmisellä tai tiimillä on tiedossaan organisaation päämäärät, strategia,
keskeiset heihin vaikuttavat talousluvut, tavoitteet ja muu tarvittava tieto,
silloin on mahdollista ohjautua autonomisesti. Mutta jos näitä ei ole, saattaa
toiminta ohjautua suuntiin, jotka eivät ole tarkoituksenmukaisia. Tyypillistä
on, että joku porukka tekee töitä hullun lailla, mutta ehkä osin vääriä asioita –
jotka eivät ole niin tärkeitä yrityksen tai asiakkaan kannalta. Silloin heillä ei
ole ollut kaikkea sitä tietoa, jonka pohjalta päätellä, mikä on tärkeää ja mikä
ei. Ongelma vielä korostuu kiireessä: kun aikaa tiedonhakuun ei koeta olevan
riittävästi, toimitaan oletusten varassa.
 
Avoimuutta ja luottamusta voi rakentaa monenlaisin pienin askelin, kuten
Panu Luukka toteaa blogikirjoituksessaan:

- johtoryhmän kokoukset julkaistaan intrassa
- tiedostustilaisuuksista voi tehdä keskustelevampia ottamalla käyttöön

Q&A-hetken
- johto osallistuu eri tuoteryhmien tai tiimien palavereihin
- strategiaan ei pelkästään pyydetä kommentteja, vaan se rakennetaan

yhdessä alusta alkaen (tosin kaikissa ei ollut strategiaan tarvetta)
- mahdollistetaan etätyöskentely
- ideointia ja innovointia tehdään läpinäkyväksi kaikille yhteisen

systeemin kautta
- palavereissa pidettiin huolta, että kaikki saavat sanoa mielipiteensä

 

Matala hierarkia
 
Hierarkiatasojen vähyys on luonteenomaista monikolliselle johtajuudelle.
 

https://www.linkedin.com/pulse/itseohjautuvuuden-ihanuudesta-panu-luukka/


”Perustilanne omassa asiakasvastuussa on, että kaikki valta ja vastuu
omalla ryhmällä, ei ole kukaan vahtimassa päältä. Se on hirmu
vapauttava tunne. Kun koko tiimi on asiakkaan kanssa tekemässä
yhdessä, ei vastakkain, siihen syntyy henkilökohtainen kontakti ja
ymmärrys siitä, että molemmat yrittää parastaan. Jos tehdään virheitä,
se on normaalia: saa helpommin anteeksi. Väärinymmärrykset ovat
mahdollisia, mutta niistä selviää kun on läheiset suhteet. Matala
hierarkia mahdollistaa tämän. Jos tässä olisi välissä meidän ja
asiakkaan hankepäälliköt, jotka ainoina keskustelevat keskenään, niin
siihen tulee rikkinäisen puhelimen ongelma ja asia muuttuu matkalla.”

 
Itsemääräämisoikeus ja vapaus ovat käytänteitä, joita työntekijät arvostavat,
sillä ne osoittavat luottamusta ja antavat mahdollisuuden toteuttaa itseään
täysimääräisemmin. Miksi haluat työskennellä itseohjautuvassa firmassa,
kysyin monen haastattelun yhteydessä. Sain tällaisia vastauksia:
 

”Koska voin tehdä merkityksellisiä asioita.”
”Koska voin valita mitä teen.”
”Koska voin tehdä mitä tahansa.”
”Koska voin vaihtaa sitä mitä teen.”
”Koska meillä on matala hierarkia ja tilaa luovuudelle.”
”Koska meillä työn tekeminen on joustavaa.”

 
Mitenkäs teillä vastattaisi?
 

Prosessikuvat
 
Yleisin yhteistyön tapa on kerätä porukka kokoon asiakastarvetta varten.
Koska kyseessä on usein toistuva tapahtumien ketju, organisaatiot usein
kuvaavat tyypillisen projektin vaiheet prosessikuvan muotoon. Prosessi alkaa
asiakasneuvottelusta ja tiimin kokoamisesta, ja jatkuu tiimin ensimmäisten
tapaamisten kuvailuun ja millaisia asioita niissä yhdessä päätetään (valitaan
työkalut, vastuut, suunnitellaan aikataulutusta jne.).
 



Prosessikuvien ei tarvitse olla tylsiä kaavioita, vaan niitä voidaan suunnitella
designereiden kanssa havainnollisiksi ja helpoiksi hahmottaa.
Prosessikaavioita ei näissä itseohjautuvissa organisaatioissa ole koettu
kahlitseviksi, vaan vapauttaviksi: ne kertovat selkeästi mitä missäkin
vaiheessa piti muistaa, eikä tarvitse aina keksiä pyörää uudelleen.
Prosessikaaviosta usein näkyy, millaisia työkaluja, muistilistoja tai
lomakkeita kuhunkin vaiheeseen liittyy.
 
Prosessikaavioiden tulee olla tekijöiden itsensä luomia ja hyväksymiä.
Niiden luomisessa on tärkeää jättää aikaa iteroinnille, eli uusien
parannettujen versioiden työstämiselle. Valmiit kuvat voivat olla intrassa
saatavilla, mutta olen nähnyt niitä usein toimiston tai kahvitilan seinällä, ja
myös vessassa.
 

Tiimisopimus
 
Tiimit on yllä mainittu jo useasti (esim. Luku 2, Autonomiset tiimit), mutta ne
ovat lopulta kuitenkin vain yksi tapa tehdä yhteistyötä, sillä tiimi-sanan alle
niputetaan nyky-firmoissa monia yhteistyön muotoja. Tiimit voivat olla
kirosana tai muutoksen airut. Jos porukka ’käsketään’ tiimeihin, ei tiimien
autonomiaa kunnioiteta lähtökohtaisesti. Tiimejä on myös eri tarkoituksiin:
Voi olla projektitiimi, joka on määräaikainen, tai kotitiimi vaikka oman
osaamisen suhteen niille, jotka haluavat enemmän pysyvyyttä. Vaikka
yksittäiset tiimit saattavatkin toimia hyvin, yleensä koko organisaation
kannalta on tärkeämpää että tiimien välinen yhteistyö toimii (vrt. Kuva 2,
Luku 2, ero erillisten solujen ja tiimien verkoston välillä).
 
Teoriassa tiimin koko voi olla minimissään 2 henkeä, eikä ylärajaa ole, mutta
käytännössä koko on usein 3-15 henkeä. Buurtzorgilla tiimin yläraja on 12
henkeä, ja kun mennään tämän yli, niin esimerkiksi FAVIlla minitehtaiden
koko on 15-35 henkeä. Tiimien on hyvä tehdä itselleen tiimisopimus ja
pelisäännöt, jotta kaikkien tiimin jäsenten odotukset toiminnasta ovat
linjassa. Projektitiimin lisäksi voi olla oma osaamis- tai kotitiimi, kun osa
porukasta haluaa pysyvyyttä. Tässä yhteenveto siitä, kuinka haastateltava
kuvasi vaikutuksia, jotka tiimitoimintaan siirtymisellä on ollut:

- ”Tiimit ovat ottaneet vastuuta enemmän ja päätöksentekoa on siirretty
tietoisesti tiimeille.



- Ennen esimies johti, nyt tiimit tekevät itse pieniä päätöksiä – ei
soiteta esimiehelle joka päätöksestä.

- Kun toiminta on nyt itseohjautuvampia kuin ennen, koetaan
yhteisöllisyyttä enemmän kuin aiemmin.

- Kun tulee poikkeava tilanne, ratkaisuja tehdään tiimin sisällä.
Tiimivastaava ilmoittaa esimiehelle, jos tulee vaikka
työaikamuutoksia jne. Voivat muuttaa tilapäisesti työaikaa, mutta
raportoivat sen esimiehelle.

- Ehkä pikkuisen avoimempia ja pystytään keskustelemaan asioista – ei
pelkästään että henkilöt keskustelevat.

- Puhumme asiat avoimesti ja päätökset tehty enemmistön mukaan.
(Kaikki eivät ole samaa mieltä, mutta joku päätös on oltava
olemassa.) Säännöt: Tasapuolisuus työnjaossa ja akuuteissa
tilanteissa, tutustumme toistemme työkohteisiin.

- Vaatii nyt kaikilta, ja esimiehiltä tsemppaamista, etteivät lähde
sohlaamaa väliin, vaan antavat päätösvaltaa.

- Tiimejä on kuitenkin vielä eri vaiheissa: jotkut ovat jo suht pitkällä
itseorganisoitumisessa ja haluavat ottaa vastuuta, jotkut tiimit taas
ovat vielä vellomisen asteella eivätkä luota toisiinsa.”

 

Biografia
 
Biografiatyö tarkoittaa organisaation ’elämäntarinasta’ keskustelemista.
Biografian merkitys perustuu siihen, että ymmärretään organisaatiolla olevan
tarina, johon ihmiset liittyvät, ja että se tarina voi olla ihmisille erilainen.
Tieto omasta organisaatiosta ja miten siinä tulee toimia – arvot, arvostukset,
painopisteet, tärkeysjärjestykset – omaksutaan muiden toimintaa ja juttuja
kuunnellen.
 
Organisaation biografian eli elämäntarinan muodostaminen luo
institutionaalisen muistin. Se auttaa kuvittelemaan, miten ’meillä’ tietyissä
tilanteissa toimitaan ja mihin periaatteisiin toiminta nojaa. Biografia luo
kulttuuria ja mielikuvaa identiteetistä. Me kuvasimme sen pitkälle paperille
seinille (remonttipaperirulla), mutta yhtä hyvin biografiaa voi kuvata
fläpeille tapahtumina, muovailuvahalla tai laulujen, runojen tai draaman
avulla.
 



Biografia ja tarinat liittyvät yhteen, sillä biografia usein koostuu tapahtumista
jat tarinoista. Innotiimissä tarinoita eivät kertoneet vain vanhat parrat, vaan
myös uudet ihmiset olivat kuulleet ne. Vaikka joku oli henkilökohtaisesti ollut
tilanteessa ja kertoi siitä, muutkin tiesivät miten asia oli edennyt.
Biografiatyö paljasti, kuinka ihmiset tunnistavat organisaation historiaa,
mutta tulkitsevat sitä omalla tavallaan. Me kaikki toimimme siten kuin tarina
jonka tunnemme olisi tosi – riippumatta siitä onko se tarkalleen sellainen
kuin millaisena joku toinen sen tuntee.
 

Ubuntu-sessio
 
Ubuntu-termi tulee afrikkaisesta bantu-kielestä ja voidaan suomentaa
”inhimillisyys toista kohtaan”. Yksi haastateltava kuvasi Ubuntu-sessiot näin:

”Ubuntu-sessio on sellainen, että muut pitävät suunsa kiinni ja yksi saa
kertoa mitä on viimeisen puolen vuoden aikana käynyt läpi. Se on
intensiivisen vaikuttava. Rakkaudellinen ilmapiiri, perhemäinen
ilmapiiri, se on tärkeää. Meillä se on lähes ryhmäterapia-tyyppistä:
lapsuus ja parisuhteet, ne ovat hurjia sessioita, ja toteutetaan ehkä
kerran puolessa vuodessa. Ne ovat vapaita sessioita, voi reflektoida
aikaisempaa.”

 
Ubuntu viittaa uskoon, että kaikkea ihmisyyttä yhdistää yleismaailmallinen
side. Ubuntu-sessioiden tarkoituksena on tuoda tätä yleisinhimillisyyttä
läpinäkyväksi myös organisaation arkeen. Tarve tähän on suhteellisen selkeä:
työelämässä ei usein pysty olemaan näkyvänä kokonaisena ihmisenä, kun
vaatimus on olla lähinnä paras rationaalinen versio itsestä. Ubuntu-sessio voi
mennä yhteiseksi itkuksi tai nauruksi, mutta tärkeää on kokemus tulla
hyväksytyksi sellaisena kuin on – ihmisenä. Ja tämä pätee kaikkiin
organisaation jäseniin.
 

Palaverikäytännöt
 



Palavereita on verkostomaisessa mallissa paljon. Osa niistä on satunnaisia
kohtaamisia, mutta koska yhteistä suunnitteluaikaa tarvitaan, ei ole
yhdentekevää miten tapaamiset organisoidaan. Tärkeintä on huomioida, että
kaikkien ääni tulee kuuluviin, eivätkä tietyt ’kellokkaat’ tai äänekkäimmät (ne
jotka aina puhuvat) pääse dominoimaan palaveria. Myös palaverikäytäntöjä
voi muokata monikollisemmiksi:
 

- Vetovastuut: vetovastuu voi vaihtua sovitusti, jolloin kuka tahansa voi
kerätä muilta agendan, kutsua porukan koolle, ja vetää/fasilitoidan
palaveri. Tällaista kiertävää vastuuta kutsutaan myös jaetuksi tai
kiertäväksi johtajuudeksi.

- Palaverikutsut
Palaverikutsun lähettäjän ei tarvitse olla esimies, vaan
kulloisenkin palaverin vetäjä(t).
Hän voi muistuttaa kutsussa agendasta ja pyytää muilta lisäyksiä.
Projektiryhmät raportoivat itse, miten asiat ovat edenneet.

- Ajankäyttö, to-do-listat: On hyvin erilaisia käytäntöjä siihen, miten
sovittujen asioiden seuraamista toteutetaan. Pääsääntöisesti projektit ja
tehtävät ovat niitä suorittavien ihmisten vastuulla, joten aikataulut ja
eteneminen kysytään heiltä tai suunnitellaan heidän kanssaan. He myös
määrittelevät tarkistuspisteet (esimerkiksi kahden viikon välein, kuten
sprinttipalaverit)

- Kun uusi hanke alkaa, on palaveri: mitä, miten – tähän on omat excelit
Mitä pitää muistaa, jotta projektin perusrunko on kasassa

 
Kolme helppoa käytäntöä lisätä vuorovaikutteisuutta ja monikollista
johtajuutta:
 

1. Pienryhmät: Yksinkertaisimpia keinoja lisätä vuorovaikutusta
palavereissa on antaa ihmisten keskustella pienryhmissä alustuksesta
tai aiheesta esim. 5-10 minuuttia, ja sitten pyytää kultakin
pienryhmältä kommentteja. Suuri ero monologien hallitsemaan
normipalaveriin on, että yhtäkkiä huone on täynnä ääniä ja pulinaa.

2. Ryhmämuisti: fläppi, videotykki, liitutaulu tai muu vastaava, josta
kaikki näkevät mitä on sanottu, ideoitu tai päätetty.

- Jos vetäjä pyrkii olemaan neutraali fasilitaattori, ideat ja kommentit
kirjataan sellaisenaan, ilman arvioita. Seuraavaksi voi palata
ensimmäiseen nyrkkisääntöön, todeten: ”Jaha, tällaisia näkemyksiä.

https://www.itewiki.fi/opas/ketterat-menetelmat-agile-lean-ja-scrum/


Mitkä ovat tärkeimpiä tai mille asioille pitäisi ensin tehdä jotain?
Keskustelkaapa pienryhmissä.” Näille asioille osallistujat voivat
antaa plussia. Suurestakin joukosta kommentteja alkaa nousemaan
esiin keskeisiä vaikuttumia, joille kannattaisi tehdä jotain.

3. Toimenpiteitä kohti päästään, kun osallistujilta kysytään mihin
asioihin he haluavat olla vaikuttamassa. Vapaaehtoisten nimet
kirjataan ylös näiden aiheiden kohdalle. Vapaaehtoisryhmät
täsmentävät aihetta ja laativat itselleen aikataulua ja agendaa.

 

Rytmiset käytännöt
 
Musiikista tuttu rytmi antaa muotoa ja ryhtiä muutoin vapaana vellovaan
organisaatioon. Monessa itseorganisoituvassa firmassa on paljon tiettyyn
rytmiin ja säännöllisiin ajankohtiin liittyviä käytäntöjä: myyntitapaaminen
maanantaiaamuisin tai perjantai-iltapäivisin kello 14-16, perjantaiskumpat,
työtyytyväisyyskysely joka toinen viikko perjantaisin, myynnin kick-off
maanantaisin kello 9, tai soitteluaamuja asiakkaille. Myös IT-kehittämisestä
ja laatujohtamisesta nousseet agile, LEAN ja scrum on otettu laajemminkin
käyttöön useissa organisaatioissa. Esimerkiksi sprinttipalaverit projektin
etenemisen seuraamiseksi 2-4 viikon välein ovat suosittu käytäntö.
 

”Meillä on koko toimiston viikkokokous joka toinen maanantai, ja siinä
yhteydessä oman tiimin kokous. Lisäksi kerran kahdessa viikossa tiimin
myyntipalaveri, mitä tutkimushakuja tulossa. Pitkissä projekteissa on
parin viikon välein väli-checkaus.”

 
Nämä eivät poikkea paljoa ns. normaaleista käytännöistä, mutta erona on se,
että rytmit ovat työntekijöiden määrittelemiä, eivät ylhäältä määrättyjä. Ja kun
ne ovat itse kehitettyjä, on ne helppo hyväksyä ja ymmärtää niiden tarkoitus,
sekä sitoutua niihin. Itseorganisoituminen on analyyttista, koska siinä ei
uskota jonkin annetun järjestelmän tuottavan joitain tuloksia, vaan halutaan
itse varmistua onnistumisen organisoitumisesta.
 

Tarinankerronta
 

https://www.itewiki.fi/opas/ketterat-menetelmat-agile-lean-ja-scrum/


Innotiimissä, jossa toimin 15 vuotta konsulttina, tarinoiden merkitys on aina
ollut suuri. Hauskat sattumat konsultintyössä, vaikeat asiakaskeissit ja
organisaation vaiheet tulevat uusillekin ihmisille suhteellisen nopeasti
selville tarinoiden kautta. Tästä löytyy linkki Innotimin perustajan Kari
Helinin tarinaan, jossa asiakas päätyi ostamaan ennemmin puolihullun kuin
tavallisen konsultin, huolimatta siitä että puolihullu oli kalliimpi.
 
Tässä linkki toiseen tarinaan, jossa firman kehityspäivässä oli mukana lähes
mykkä mies. Hän puhui vain kaksi kertaa päivän aikana, mutta näillä kahdella
puheenvuorolla nousi tilaisuuden sankariksi. Hän antoi päivästä
maksimiarvion, ja oli kirjoittanut perusteluksi: Oli niin vilkas päivä. –
Innotiimille sisäisesti nämä tarinat kertoivat, että puolihulluna on hyvä olla,
ja meidän työkaluilla saa mykätkin puhumaan.
 
Tarinoita kerrotaan etenkin perehdytyksen yhteydessä ja joka toinen kuukausi
järjestettävillä Innotiimipäivillä. Tällaisia me olemme ja haluamme (tai
emme) olla, tarinat kertovat. Riippumatta siitä onko henkilö ollut firmassa
vuoden tai kymmenen vuotta, he molemmat tuntevat tukun tarinoita ja
sisäistävät niiden kautta organisaation olemuksen.
 
Mitä tämä tarkoittaa? Teimme 40 hengen voimin harjoituksen, jossa porukka
jaettiin kuuteen ryhmään. Menimme ensin riviin sen mukaan, kuinka pitkään
on ollut Innotiimissä, ja sitten otettiin luku kuuteen. Näin joka ryhmään tuli
’uusia’ ja ’vanhoja’ Innotiimiläisiä. Tehtävänä oli piirtää koko seinän
kokoiselle paperille Innotiimin historia, kuvitellen että se on elävä olento, ja
paperilla pitää olla kuvia ja sanoja. Miten ja millaisena se syntyi (v. 1987) ja
mitä alkuvuosina tapahtui? Millainen organisaatio oli nuorena, ja oliko se
kapinallinen teini? Millaisia kriittisiä vaiheita on ollut vuosien saatossa?
Mitkä ovat tärkeitä sisäisiä tapahtumia, ja miten tuotteet ja asiakkuudet ovat
edenneet, ja millaisia tarinoita niihin liittyy? Tehtävä eteni pienryhmissä
tarinoiden pohjalta.
 

Paikallinen päätöksenteko
 

http://www.innotiimi.se/site/index.php?lan=1&mode=tiedotteet&laji=2&tiedote_id=933
http://www.innotiimi.se/site/?lan=5&mode=tiedotteet&laji=2&tiedote_id=936


”Miten itseohjautuvuus toimii käytännössä? Ei neuvota vaan kysytään,
luotetaan että pystyt, rohkaistaan itsenäiseen päätöksentekoon. Siinä
kasvaa itsekin, kun uskaltaa tehdä asioita, joita ei olisi yksin uskaltanut
tehdä. Yhteisöstä tulee uskalluksen tunne, ei olisi päätynyt muuten
samaan tilanteeseen.”
 
”Tärkein ohjaavat tekijä on yhteisesti tuotettu tahtotila, jota kohti
mennään. Yksilön tarpeet pyritään integroimaan yhteiseen tahtotilaan.”

 
Itseohjautuva organisaatio kannustaa paikalliseen päätöksentekoon. Nämä
haastattelusitaatit osoittavat, että päätöksiä voi tehdä itsenäisesti silloin, kun
yhteisön yhteinen suurempi visio tai tahtotila on tiedossa. Kaikilla pitää olla
samat tiedot käytössään, läpinäkyvästi. Samansuuntainen on Laloux’n teal-
organisaatioissa havaitsema käytäntö, advisory process, neuvonpito, jossa
riittävän monelta asiaan liittyviltä ihmiseltä käydään kysymässä heidän
näkemyksensä asiaan ennen päätöksiä. Kun on kysytty neuvoa muilta
sidosryhmiltä, päätöksen seuraukset ovat paremmin tiedossa.
 

Reflektion tila
 
Reflektio viittaa ensisijaisesti oppimiseen, ja se tarkoittaa oman toiminnan
heijastelua, mietiskelyä, harkintaa ja pohtimista: mitä onkaan tullut tehtyä ja
miten? Ja miten tästä eteenpäin? Monikollisena käytänteenä reflektio voi
tapahtua yksin tai ryhmässä. Reflektion tilan voi luoda tilapäiseen
tarpeeseen, tai siitä voi tehdä jatkuvan käytännön. Kuten yllä todettiin, yksi
organisaatio käytti yhteistä reflektiota Huoneentaulun päivittämiseen, joskus
sitä voi käyttää toiinnan analuysioimseen, uusien tuotteiden luomiseen tai
organisaation kehittämiseen.
 
Reflektiota haetaan ja tarjotaan myös yhteisen sparraamisen muodossa, kun
joku tulee kysymyksen tai huolen kanssa hakemaan keskustelukumppania: ”Ai
jaa, sulla on tuollainen tilanne… Mitäs olet itse ajatellut? Onko sulla ollut
muita mahdollisuuksia mielessä? Mitä haluaisit saada aikaan, mikä sulla on
tässä niin kuin oikeasti tavoitteena…?” Reflektion saavat luonnostaan alkuun
onnistumiset, epäonnistumiset, ilot, surut, ja epäjatkuvuuskohdat, joissa pitää
etsiä uusia ratkaisuja. Mutta etenkin kysymykset katalysoivat reflektion tilaa,
ja kuten seuraavassa todetaan, ne ovat keskeinen monikollinen käytänne.
 



Kysymykset
 
Mitä mieltä olette asiasta? Ennemminkin kuin yrittää ylipuhua muut
ylivertaisen vastauksen avulla, monikollisissa malleissa käytetään paljon
kysymystä. Ideaa ei siis yritetä ’myydä’ muille, vaan ollaan kiinnostuneempia
yhdessä kehittämisestä ja ostamisen prosessista. Kun ideat eivät ole jonkun
omistuksessa, voidaan niitä yhdessä pöllyttää ja tutkia. Tällöin lähtöideasta
joko löytyy tai ei löydy jotain käyttökelpoista jatkoaprojektia, mutta se ei jää
yhden ideanikkarin kontolle.
 
Kysymyksiin liittyy oleellisesti kuuleminen: jos kysyy jotain, on myös
vastauksille oltava tilaa. Mutta kysymyksenasettajan on oltava aidosti avoin
keskustelulle. Olen ollut mukana palavereissa, joissa asia esitetään
kysymyksenä, mutta asian esittäjällä on kuitenkin ollut niin selkeä
ratkaisumalli mielessään, että muut vaihtoehdot ovat ’vääriä’. Jos ratkaisu on
selvä, etkä ole valmis harkitsemaan sitä, ei kannata osallistaa muita sen
pohtimiseen, vaan kertoa rehellisesti ajatuksesta.
 
Näennäisosallistamisessa on vaarana, että ihmiset oppivat pian kysymysten
taustalla olevan tahdon löytää kysyjän oma vastaus, jolloin keskustelusta
tulee kaikkien mielestä ajanhukkaa. Tämä on varma tapa pilata
keskustelukulttuuria.
 

Pelillistäminen ja taidemenetelmät
 
Tutkimissani organisaatioissa oli käytössä erilaisia pelejä tai
elämyksellisyyttä lisääviä pelien sovelluksia, joiden tarkoituksena on
johdattaa organisaation jäsenet käsiteltävään asiaan tai ongelmaan vaikkapa
pelikorttien, postikorttien tai lautapelien kautta. Keskeistä pelillistämisessä
ei kuitenkaan ole muodollinen peli tai pelaaminen, vaan todellisuuden
näkemisen asenne ja tietty leikinomaisuus, jolloin aiheen ympärillä voidaan
keskustella, ideoida, innovoida.
 



Pelimuodoista yleisimpiä ovat kortti- ja lautapelit, sekä elektroniset pelit.
Yhdessä organisaatiossa pelataan yleensä projektin retrospektiivipeli:
tarkoitus pelillä on turvata, etteivät yhdet äänekkäät ihmiset vie kaikkea
puhetilaa, vaan että myös sellaiset ajatukset pääsevät läpi, joita ei muuten
tulisi. Korttien avulla keskustelut muuttuivat, kun ottaa neutraalisti
korteista esiin aiheen. Tässä tapauksessa korttipeli on väline mielipiteiden
avoimeen ilmaisuun, johon auttavat pelin kuusi kategoriaa: mikä oli
turhauttavinta, vaikeinta…
 
Taidemenetelmät ajavat samaa pelillistämisen tarkoitusta. Lego-palikat,
piirtäminen, muovailuvahan tai saven käyttö, tai minkä tahansa materiaalien
hyödyntäminen on mahdollista, kun menetelmä on hallussa. Tiimi voi
muotoilla/piirtää tavoitteensa etukäteen, samoin strategiaa ja sen askelia
voidaan konkretisoida joko muodoiksi, patsaiksi tai visuaalisiksi merkeiksi.
Vaikka muotokieli ei muille avautuisi, ovat lopputuotokset niitä muotoilleelle
porukalle selkeä merkityksen antaja.
 

Konfliktit
 
Yhteistä autonomian varaan rakennetuille organisaatioille on, että niihin on
kehitetty ja kehittyy konfliktinkäsittelytaitoja. Kun hierarkisessa
organisaatiossa ristiriitatilanteet viedään muodollisesti ylös, esimiehelle,
horisontaalisessa mallissa ratkaisut pysyvät samalla tasolla kuin mistä
konflikti kumpuaa. Ristiriitoja ei voida enää eskaloida esimiehelle, vaan
nekin pitää oppia hoitamaan porukassa.
 
Morning Starin (kts. Luku 2) malli konfliktien ratkaisuun on kuvaava ja
tyypillinen. Henkilöstö tuntee prosessin ja sen etenemisen, joten ristiriidan
kohtaamiseen ei sinällään liity erityistä dramatiikkaa. Ensin epäkohdan
havainnut henkilö ottaa asian esille sen kanssa, johon asia liittyy.
Kahdenkeskiseen keskusteluun voi ottaa mukaan myös ulkopuolisen kollegan.
Jos asia ei tässä selviä, voidaan asia viedä tiimikeskusteluun. Viimeisenä
askeleena on toimitusjohtajan osallistaminen, mutta yleensä asiat ovat
selvinneet jo paljon ennen tätä.
 
 
Dialogi

 



”Meillä jo pelkästään maanantain kick-offit ovat merkittävä
dialogisuuden tapa. Jengi luottaa toisiinsa ja siihen, että jos vituttaa, se
tuodaan esiin. Mutta silloin pitää olla jo lähtökohtaisesti
luottamuksellisen avoimuuden ilmapiiri ja siitä huolehtiminen.”

 
Dialogi on yhdessä ajattelemisen taitoa ja siihen osallistuvat kaikki
yhdenvertaisina. Siinä missä tavallinen keskustelu on mielipiteiden vaihtoa,
ja molemmat osapuolet saattavat sen jälkeen vetäytyä takaisin omiin
mielipiteisiinsä, dialogissa kaksi tai useampi ihmistä kohtaa tarkoituksenaan
kuulla mitä toisella on sanottavaa. Tämän pohjalta kukin voi punnita omia
näkemyksiään. Tavoitteena on tila, jossa on mahdollisuus syntyä kolmas,
kummankin näkemyksistä poikkeava käsitys. Ideaalitapauksessa dialogi on
oppimisen paikka, jossa voi vapautua itseä aiemmin kahlinneista
näkemyksistä.
 
Dialogia käytetään tutkimissani organisaatioissa sekä arjessa että
kehittämisen työkaluna:
 

”Meillä pitää olla tarpeeksi kanssakäymistä siinä, että työntekijät
otetaan mukaan suunnittelemaan mitä tehdään. Meidät haastetaan:
Mihin näemme meidän menevän? Kun saat porukan kuvittelemaan
tulevaisuutta, niin se johtaa; mutta ei niin että jaettaisi seuraavien
päivien työt. Miten vaikuttaa menestykseen? Tärkeää on että meidät
haastetaan innovatiivisesti ajattelemaan, miten firmaa kasvatetaan.
Tämä yhteisdialogi on sisäinen toiminnan tapa.”

 
Kun työrutiinien keskellä kuljemme usein hieman silmät ummessa, niin
dialoginen asenne tarkoittaa, etteivät ihmiset, asiat, työt, prosessit näyttäydy
vain luutuneina, tuttuina rakenteina, vaan mahdollisesti uudessa valossa.
Dialoginen asenne tutkimissani yrityksissä tarkoittaa avoimuutta sille, että
oma näkökulma on aina jollain tavalla vajavainen verrattuna siihen, mitä
hyvä keskustelu ja kuuntelu voivat maailmasta avata. Aito keskustelu syntyy
vain silloin, kun kukaan keskustelun osapuolista ei johdata keskustelua, vaan
se saa elää omaa elämäänsä.
 
Dialoginen kohtaaminen on siksi tuntematon: kukaan ei tiedä mihin se johtaa.
Perinteisesti johdetussa organisaatiossa, joka pyrkii hallinnan tunteeseen ja
ennustettavuuteen, ei-tietäminen on huono juttu. Dialogi perustuu käsitykselle,



että tieto ei ole valmiiksi jonkun hallussa, vaan sitä syntyy vuorovaikutuksen
tuloksena.37 Ihmisten ennakoimattomissa kohtaamisissa syntyy uusia
käsityksiä, ja tällaisen kohtaamistalouden ymmärtämistä ja sallimista
pidetään tänä päivänä keskeisenä kilpailutekijänä.38

 
Fyysikko David Bohmin mukaan dialogi ei ole osallistujamäärältään eikä
etenemistavaltaan samalla tavalla rajoitettu.
 

”Ehdotan että dialogissa ei ole agendaa, emmekä yritä saavuttaa
mitään hyödyllistä. Meillä ei myöskään ole johtajaa. Se onkin kovempi
pähkinä purtavaksi. Ihmiset saattavat sanoa, ”Hyvä on, ei ole agendaa.
Emme ole ratkaisemassa ongelmaa. Joku kuitenkin varmaan kertoo mitä
pitää tehdä.” Koko yhteiskuntamme on organisoitu tällä tavalla –
uskomaan ettemme voi toimia ilman johtajia. Mutta ehkä me voimme.”39

 
Bohmin mukaan dialogin ensimmäinen ja tärkein askel on kuulla mitä toiset
todella sanovat. Siksi omaa mielipidettä on tarve arvioida hetki
hiljaisuudessa – pidätellä sitä. Kun osallistujat tulevat tietoisiksi
mielipiteistään – että ne ovat mielipiteitä, näkökulmia –, heillä on
mahdollisuus tulla osalliseksi tapahtumasta, jossa he tarkkailevat yhteistä
asiaa (vrt. alla hiljainen käytäntö ”Asiat ohjaavat”). Bohm kutsuu tätä
ilmiötä, jossa osallistujat kykenevät näkemään asian yhdessä ilman
häiritseviä mielipiteitään, nimellä participatory consciousness, osallistuva
tietoisuus.40 Kun tämä ideaali saavutetaan, voidaan puhua todellisesta
dialogista.
 

Fasilitointi
 
Koska fasilitointi on oma erillinen aiheensa ja siihen voi tutustua muilla
tavoin, totean tässä vain, että tutkimissani organisaatioissa löytyy hyviä
fasilitaattoreita eli keskustelun edistäjiä omasta takaa. He tunnistavat
ryhmädynamiikan peruselementtejä, ja heillä on nippu fasilitointimenetelmiä
käytössään (näitä on myös netti pullollaan). Fasilitaattorin on oltava neutraali
esitettävän asian suhteen, joten oman aiheen fasilitointi ei yleensä onnistu.
 

Vertaiskeskustelut



 
Kehityskeskusteluiden ongelma tuli esiin haastatteluissa, joista kävi ilmi
kuinka pienellä hyötykäytöllä vertaistuki perinteisessä organisaatiossa voi
olla:

”Mutta perinteisissä firmoissa kyselee vain pomo, se on ainoa jolle asia
tulee mieleen ja jonka tehtäviin se kuuluu.”

 
Innotiimissä totesimme esimiesvetoisiin (tj) kehityskeskusteluihin kuluvan
toimitusjohtajalta hyvin paljon aikaa. Se sinällään haittaa, koska kyseessä on
tärkeä keskustelu. Mutta vaikka kehityskeskustelut koettiin hyödyllisiksi ja
voimaannuttaviksi, ei itseohjautuvassa organisaatiossamme ollut
varsinaisesti tarvetta kerätä tavoitteita esimiehen tietoon tai seurata niitä. Sen
sijaan kullekin konsultille itselleen tavoitteiden ja niiden saavuttamisen
merkitys oli suuri. Siksi siirryimme vertaiskeskusteluihin, joissa kollegat
kävivät toistensa kanssa kehityskeskustelut. Niiden tuotokset kirjattiin yhä
ylös yhteiseen paikkaan, mutta tällä käytännöllä pääsimme eroon odotuksesta,
että esimies kerran vuodessa kyselee kuulumiset. Tavoitteista pitää pystyä
puhua useammin, ja jaettua johtajuutta on se, että näitä keskusteluja voivat
käydä kaikki.
 

”Kehityskeskustelu meillä on kerran kuussa. Siinä tulee silloin
aktiivisesti esiin asioita, jotka muuten ovat tällaisia piilossa olevia.
Meillä on muitakin tilaisuuksia, joissa tärkeät ja ajankohtaiset asiat
otetaan säännöllisesti esiin. Kuten vaikka maanantainen kick-off, jossa
tehdään päätökset yhdessä. Kuka vaan voi lisätä aiheita kalenterin
agendaan.”

 
Sama päteen coachingiin: tähän voi olla ulkopuolisia henkilöitä, mutta myös
omasta organisaatiosta saattaa löytyä päteviä coacheja, mentoreita tai
sparraajia – ja näitähän voi olla .
 
 

B) Työkalut
 



 
Taulukko 4. Monikolliset työkalut yhteenveto

 

Horisontaaliset järjestelmät
 

”Konsulttikollegani kutsuttu kehittämään firmaan tiimimäistä toimintaa.
Hän suunnitteli asiaa johtoryhmän kanssa, ja kysyi sitten jossain
vaiheessa montako erilaista järjestelmää yrityksellä oli käytössään.
Koska johtoryhmässä oli myynnin, markkinoinnin, tuotannon, t&k:n,
logistiikan ja henkilöstöhallinnon edustaja, järjestelmiä löytyi eri
käyttöön. Lopullinen luku oli 42. Koska järjestelmät usein palkitsevat
yksilöä ja johtavat osaoptimointiin (minun etuni saattaa olla haitta
sinulle), kollegani pyysi varmuudeksi johtoryhmää vielä analysoimaan
nuo järjestelmät: kuinka moni niistä tukee tiimimäistä toimintaa?
Aikansa pohdittuaan johtoryhmä antoi selkeän vastauksen: yksi
järjestelmä ei varsinaisesti ehkäise tiimityötä, muut kyllä.”

 
Tuo tarina kuvaa kuinka nykyiset johtamisjärjestelmät tukevat hierarkiaa ja
vertikaalisia raportointivastuita, samalla lähes ehkäisten järkevän yhteistyön
ja asioiden sujuvan etenemisen. Nykyisin on jo kuitenkin paljon välineitä,
jotka tukevat horisontaalista, verkostomaista yhteistyötä, eivätkä pohjaudu
muodolliselle tai autoritäärisille vallalle, kuten Slack, Yammer, Facebook,
Flowdock… – kaikki sellaiset viestintävälineet, joihin kaikilla on pääsy ja
joissa he saavat äänensä kuuluville. Verkostoitumisen työkalut ovat osin
rinnakkaisia alusta-ajattelulle.
 



”Meillä päätökset syntyvät keskustelemalla, käydään läpi hyvät ja
huonot puolet. Tärkeää on avoin keskustelu, ettei se jää kahden ihmisen
väittelyksi. Asian voi laittaa ehkä myös koko firmalle näkyviin,
esimerkiksi siirretään se slackiin.”

 

Alusta-ajattelu
 
Alustat, platformit, tarkoittavat autonomista työskentelyä tukevia työkaluja tai
-tapoja, jotka edesauttavat ja mahdollistavat horisontaalista, kollektiivista
johtajuutta. Vaikka toiminnanohjausjärjestelmät vastaavat osin samaan
tarpeeseen yhdistämällä yrityksen eri toimintojen tiedot (logistiikka, varasto,
tuotanto…) samaan tietokantaan, ongelma on että niissä tekeminen helposti
pilkkoutuu ’datankeruuhärveliksi’, joka vain lisää byrokratiaa.
 
Tyypillisiä projektin viestintäalustoja ovat esimerkiksi Trello, Microsoft
Teams, tai Googlen eri työkalut.
 

”Me tehdään projektiin Trellossa aina oma korttilistahärveli. Siellä on
meidän to do-lista – ja niitä voi olla useampiakin. Kortteja voi siirtää
listasta toiseen: mitä on tehty, mitä tehdään nyt, ja mitä
tulevaisuudessa. Korteista löytyy kuvaus, tekijät ja seuraajat. Tiedot
kirjataan lyhyesti. Yhdellä projektilla voi olla useampi trello-tauluja.
Niistä näkee projektin road-mapin: se menee tällä lailla, eri vaiheet,
kuka paikalla.”

 
Vähintään yhtä käyttökelpoisiksi ovat osoittautuneet Facebook, Yammer,
Slack tai muut joustavat kommunikointitavat, joihin voi kevyesti perustaa
ryhmiä eri tarkoituksia varten. Alustat ovat vastaus ongelmaan, joka syntyy
siitä, että yleensä toiminnanohjausjärjestelmät eivät salli kovin hyvin
verkostomaista kaikkien osallistumista – niissä epälineaarisuus tai
sattumanvaraisuus ovat häiriötekijöitä, eivät mahdollista arvonlisää tuottavia
tapahtumia.
 

”Meillä slackin käyttö on lisännyt palautteellisuutta: Näet miten homma
valmistuu, vastuut ovat läpinäkyviä. Ihmiset näkevät oman tavoitteensa
ja oman osuutensa. Tiimiytyminen perustuu pieniin porukoihin, ettet ole
yksi tuhannesta, vaan yksi kymmenestä.”

 



Tavoite ei ole tässä kirjassa luetella kaikkia mahdollisia työkaluja, vaan
tuoda esiin horisontaalisuuden periaate. Tyypillisesti organisaatioiden
järjestelmät on suunniteltu vertikaaliseen ohjaukseen, ja tärkeää on siksi
kehittää horisontaalisia työtapoja. Kaikki työkalut, jotka edesauttavat
epävirallista suoraa kommunikaatiota työn tekijöiden kesken, palvelevat tätä
tarkoitusta.
 

Leadership-as-a-Service (LaaS)
 
Kuten yllä oleva kollegani tarina kertoo, horisontaalista johtajuutta tukevia
järjestelmiä ei ole paljon. Yhtenä esimerkkinä tällaisista suomalaisen
ohjelmistokehittäjän Vincitin Leadership-as-a-Service, LaaS, ansaitsee oman
esittelyn. Aikaisemmin Vincitillä toimittiin johtamisen suhteen perinteisesti,
eli ohjelmistokehityksen asiantuntijat toimivat esimiehinä. Se kuitenkin
kasvatti heidän työtaakkaansa, ja esimiestyön vaikutukset jäivät vähäisiksi.
Ensimmäinen ratkaisu oli luopua esimiesrooleista kokonaan. Mutta
itsensäjohtaminen ei ole aina helppoa, vaan työntekijät tarvitsivat edelleen
tukea erilaisissa asioissa.
 

”Meille tuli nopeasti selväksi, että esimiehettömyys ajoi ihmisiä
eksyksiinkin. Onneksi ollut People-porukka. Aluksi oli tiimitön malli.
Sitten kun jengi kasvoi tuli tiimit ja oli tiiminvetäjät. Sitten tiiminvetäjät
eivät viihtyneet, kun se oli esimiehellinen rooli (ei haluttu niitä
tehtäviä). Tiimimallin ongelmat: oli 4 tiimiä, sitten 7, jokaisessa alle 10
hlöä. Tiimit ehkä paisuivat ylikokoisiksikin. ainakaan tiiminvetäjän
roolissa ihmiset eivät viihdy.”

 
Ensimmäisenä ratkaisuna porukka työskenteli tiimeissä, ja  silloiset 
vastuuhenkilöt teettivät kyselyitä ja yrittivät aktiivisesti kysellä ihmisiltä, 
mitä he tarvitsisivat. Palaute jäi vähäiseksi, mutta se mikä kävi ilmi oli, että 
työntekijät tarvitsevat työuransa, henkilökohtaisen tilanteensa ja roolinsa 
vuoksi kukin hieman erilaista tukea. Sen sijaan että kaikille tarjottaisi samaa 
palvelua, nousi kysymys eikä kukin voisi hake itse tilanteeseensa sopivia 
johtamispalveluita. Itsensä johtaminen ja tarpeiden tunnistaminen voi silti 
olla haastavaa, ja tähän vastaukseksi Vincit – ohjelmistokehitysyhtiölle 
tyypillisesti – kehitti uuden ohjelmiston nimeltä Leadership-as-a-Service, 
lyhyesti LaaS.

https://twitter.com/VincitLaaS


 
LaaS itsessään ei ’automaattisesti’ tarjoa johtajuuspalveluita, vaan toimii
reittinä, jonka kautta johtamistarjonta kanavoituu. Ohjelmistossa on valmiina
kymmeniä erilaisia johtamispalveluita coachingista, oman osaamisen
kehittämisestä tai urasuunnittelusta aina yrityksen liiketoimintaan tai
hyvinvointiin. Yrityksen joka ottaa LaaSin käyttöönsä, on kuitenkin ensin
suunniteltava kuhunkin palveluun itselle sopiva palvelupolku: mitä
palveluista aktivoidaan, ja missä niistä käytetään ulkopuolisia, missä omaa
HR:ää (Vincitillä People Function), ja missä muuta henkilöstöä. LaaSin
kautta Vincitiläiset voivat esimerkiksi tarjota kollegiaalista sparrausta, kuten
tässä twiitissä:
 

“Sain eilen LaaSin kautta ekan palvelupyynnön. Vitsit miten mahtavaa,
että jengi voi pyytää sparrausta niihin asioihin, missä just mä voin
auttaa.”

 
Vincitin kokemus on, että kun työntekijät ovat oppineet käyttämään LaaSia,
palvelupyyntöjä tulee enemmän. Sen sijaan että vellottaisi pitkään jatkuneissa
ongelmissa, periaatteessa LaaSin palveluvalikoima ja sitä tukevat
palautejärjestelmät tarjoavat kanavan ennaltaehkäistä ongelmia. Toisaalta sen
kautta tarjotaan vain mitä työntekijät haluavat, eikä kukaan jää syrjään vaikka
ei ole esimiehiä.
 
Vincitillä yrityksen itseohjautuva kulttuuri tukee LaaSia. LaaSin tarkoitus
Vincitillä – ja muilla sitä käyttävillä yrityksillä – on yrittää tehdä itsensä
johtaminen helpommaksi. Se että yksilön pitäisi ottaa vastuu kaikesta, työstä,
projektista, tiimikavereista, omasta jaksamisestaan ja vielä johtajuudesta on
turhan paljon vaadittu. LaaS tarjoaa konkreettista tarttumapintaa yksilöiden
haasteisiin, ja kun yksilöt voivat hyvin, on mahdollista kehittää yhteisöäkin
pidemmälle. Jos organisaatio on muutosprosessissa, ja kokee murroksen
tuskaa matkalla ulkoisesta kontrollista kohti sisäisen motivaation tukemista
(kts. Luku 1, Kuva 1: Johtajuuden jatkumo), työkaluna LaaS tekee näkyväksi,
mitä itseorganisoitumisen kulttuuri vaatii. On suhteellisen selvää, ettei
työkalulla ole onnistumisen edellytyksiä, jos muu kulttuuri ja järjestelmät
eivät jollain lailla tue itseohjautuvuutta.
 

Ohjelmoinnin työkalut
 



Moni yritys soveltaa it-kehittämisen periaatteita kuten lean, agile tai scrum
myös projekteissa. Vaikka nämä työkalut kumpuavat kuitenkin täysin eri
perinteistä kuin itseohjautuvuus tai monikollinen johtajuus, osa niistä
pohjautuu itseohjautuvuuden periaatteille. Vuonna 2001 julkaistu Agile
Manifesto, Ketterän toiminnan manifesti, kiteyttää ketterän
kehittämisfilosofian neljään arvoon ja kahteentoista periaatteeseen. Manifesti
alkaa toteamalla tekijöiden arvostavan
 

yksilöitä ja vuorovaikutusta enemmän kuin prosesseja ja työkaluja
toimivaa sovellusta enemmän kuin kokonaisvaltaista
dokumentaatiota
asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluita
muutokseen reagoimista enemmän kuin suunnitelman noudattamista.

 
Itseohjautuvuus mahdollistuu silloin kun päätöksenteko on siellä missä työ
tapahtuu – palveluorganisaatioissa se tarkoittaa asiakkaaseen yhteydessä
olevilla henkilöillä. Ohjelmistokehittämisessä tavoitteena on toimittaa
asiakkaalle mahdollisimman usein ja säännöllisen lyhyin väliajoin jotain
häntä hyödyntävää. Itseohjautuvuuden kannalta etu on, että tiimi on tiiviisti
kartalla siitä, mihin suuntaan pitää edetä.
 
Esimerkiksi ’sprintti’-palavereja asiakkaan kanssa pidetään kahden viikon
välein, ja näissä käydään läpi mitä on saavutettu edellisten kahden viikon
aikana, ja mitä tehdään seuraavat kaksi viikkoa. Näin sekä asiakas, heidän
business-vastuulliset henkilönsä, että tekijät ovat koko ajan kärryillä siitä,
missä mennään. Myös projektin suuntaa voidaan tarkistaa tihein väliajoin, jos
asiakas huomaakin oppineensa matkan varrella jotain uutta tuotteidensa tai
palveluidensa käyttäjistä. Kolmessa agile manirestin periaatteessa mainitaan
erikseen tiimityö:
 

Rakennamme projektit motivoituneiden yksilöiden ympärille.
Annamme heille puitteet ja tuen, jonka he tarvitsevat ja luotamme
siihen, että he saavat työn tehtyä
Parhaat arkkitehtuurit, vaatimukset ja suunnitelmat syntyvät
itseorganisoituvissa tiimeissä.
Tiimi tarkastelee säännöllisesti, kuinka parantaa tehokkuuttaan, ja
mukauttaa toimintaansa sen mukaisesti.

 

http://agilemanifesto.org/iso/fi/manifesto.html


Näitä ja vastaavia periaatteita on käytetty paljon organisaatioissa
itseohjautuvien tiimien työskentelyn jäntevöittämiseen. Toisin sanoen:
sattumalle tai kaaokselle ei itseohjautumisessakaan ole aina kauheasti tilaa.
 

Tilat ja paikat
 
Työnteon tilat, ja paikat jossa työtä tehdään, ohjaavat ihmisten toimintaa.
Joskus yritykset ovat tietoisia tästä ja ottavat sen huomioon tilasuunnittelussa,
joskus taas vaikutus tapahtuu huomaamatta. Esimerkiksi Tampereen
yliopiston Johtamiskorkeakoulussa 1980-luvulta periytyvät tilat on
suunniteltu siten, että sisäänkäynnin luota alkavat suurimmat huoneet, ja ne
pienenevät edetessä käytävää pitkin. Ensin olivat siis professorien huoneet,
sitten apulaisprofessorien, sitten tulivat lehtorit, assistentit, ja lopuksi
tohtoriopiskelijat. Näin tilasuunnittelu toistaa perinteistä hierarkista ajattelua.
 
Coworking-tilat, eli yhteisölliset työtilat pitävät yhtenä lähtökohtanaan
työntekijöiden tasa-arvoa, ja tämä heijastuu designiin ja esteettiseen
otteeseen. Kun yritykset ovat soveltaneet coworkingin periaatteita, on
luovuttu koppikonttorerista ja joskus myös henkilökohtaisista työpisteistä, ja
toimitusjohtajakin saattaa tehdä töitä muun porukan keskeltä. Moni yritys on
soveltanut tavalla tai toisella coworking-periaatteita.
 
Avotilaa tai vaihtuvaa työpistettä ei pidä kuitenkaan ottaa käyttöön ylhäältä
ohjattuna käskynä, vaan osallistamalla porukka suunnitteluun. Viime kädessä
he tietävät parhaiten, mitä tarvitsevat. Mutta kukaan ei tiedä, mitä muita
yhteistoiminnan mahdollisuuksia tilasuunnittelu tuo esiin. Siksi tilasuunnittelu
kannattaa ajatella prosessina, jossa on useampia kokeiluita ja vaiheita – tilan
on säilyttävä tiettyyn rajaan joustavana koko elinkaarensa ajan. Aikaisemmin
tiloja tehtiin hallinnolle, nyt yhteistyölle.
 

”Mikä ohjaa? En tee mitään yksin, vaan teemme koko ajan yhteistyössä,
se ohjaa. Jos on vaikka epävarma, niin keskustelu saattaa ohjata
tekemistä. Avoimessa tilassa jo keskustelu ohjaa.”

 

https://www.creativereview.co.uk/style-substance-co-working-spaces-building-social-media-baits-practical-value/


Tilan designin kannalta oleellista on, tukeeko tila kohtaamista ja
’törmäämistä’. Avoimessa tilassa kaikki ovat näkyvillä (jossa on varmasti
hyvät ja huonot puoelensa), ja ne tukevat ’kohtaamistaloutta’41. Yhdessä
firmassa havainnoin kuinka ”HR-ihminen meni spontaanisti keskustelemaan
tj:n kanssa, jonka työpiste on keskellä aluetta, avoimessa tilassa.
Naureskelevat siellä jotain karkeille.” Hauska oli myös erään koodarin
ironinen kommentti toisille: ”Täällä keittiössä tällaista jonninjoutavaa
parveilua. Mitä sä täällä oikeen parveilet?” Parveilu on hyvä termi
kohtaamistaloudelle, jossa yritys tuottaa arvoa erilaisten ihmisten, ideoiden
ja asioiden törmäyttämisellä.
 
Olen tuottanut tilojan ja paikkojen merkityksestä työssä dokumenttifilmin
Leadership in Spaces and Places, ja se on ilmaiseksi nähtävillä täältä.
 

Yhteiset IT-järjestelmät ja dokumentit
 
Buurtzorg (kts. yllä) on terveydenhuoltoalan yritys, ja sillä on oltava hyvä ja
kattava, viranomaisten hyväksymä asiakastietojärjestelmä. Sen lisäksi yritys
tarvitsee oman intranetin yhteydenpitoon, tiimien väliseen kommunikaatioon
ja muun asiakastiedon ja –prosessien hallintaan. Ilman tällaista alustaa yritys
ei voisi toimia. Buurtzorgilla järjestelmiä on yksi, ja siihen on sisällytetty
tarvittavat elementit. Näin työntekijät pääsevät käsiksi tarvitsemiinsa
tietoihin yhdellä sisäänkirjautumisella. IT-yrityksiin pätee sama logiikka:
työntekijät ovat sitoutuneet käyttämään yrityksen järjestelmiä (vrt. Vincit ja
LaaS), ja koodarit sopivat asiakkaan kanssa ja keskenään käytettävästä
koodikielestä. Sen lisäksi yrityksillä on usein käytössään yhteinen
pilvipalvelu tiedostojen tallentamista, asiakastietoja, kalentereita jne. varten,
samoin kuin virtuaalista yhteydenpitoa silmälläpitäen.
 

Rekrytointi
 

http://www2.uta.fi/ajankohtaista/uutinen/kohtaamistaloudessa-lisaarvo-syntyy-epamuodollisesta-vuorovaikutuksesta
https://digitalcommons.wpi.edu/oa/vol3/iss1/8/


Tästä voisi kertoa enemmänkin, mutta yksinkertaisuudessaan pointti on
selkeä: kaikki tutkimani organisaatiot mainitsivat erikseen rekrytoinnin.
Nämä yritykset eivät etsi pelkästään päteviä, vaan sopivuus itseohjautuvaan
organisaatioon ja kollektiivissakin johtajuusvastuun ottoon pitää olla
olemassa. Joskus pitkä kokemus ns. perinteisten korporaatioiden maailmasta
saa ihmisen kaipaamaan selkeää johtamista ja suuntaviivoja. Nämä odotukset
eivät sovi aina yhteen ketteryyden vaatimuksen kanssa, jossa odotetaan
työntekijöiden lukevan ympäristön signaaleja ja kommunikoivan näitä
kollegoiden kanssa.
 
Usein saa lukea tämän tyyppisiä kommentteja:
 

”Paanasen mukaan tärkeintä on valita kulttuuriin sopivia henkilöitä.
Samaan hengenvetoon Paananen manasi rekrytoinnin vaikeutta: osaavia
tyyppejä on kyllä tarjolla, mutta Supercellin kulttuuriin sopivia ja siinä
menestyviä on kuulemma tarjolla älyttömän vähän. Rekrytoinnin vaikeus
on Paanasen mukaan Supercellin kasvun suurin este.”42

 
Joku toinen viisas on kuitenkin todennut siihen, että he eivät lähde
kilpalaulantaan parhaista osaajista, vaan he pyrkivät kouluttamaan itse
hyvistä osaajista parhaita. Sopivuus ja oppimisen asenne ratkaisevat, ei juuri
tämän hetkinen osaaminen.
 

Palkkaus
 
Avoin palkkajärjestelmä on harvinainen, mutta itseohjautuvissa malleissa
ihmiset usein tietävät toistensa palkat tai tulot. Miksi näin? Joona-Hermanni
Mäkinen Ajatushautomo Pareconista kirjoittaa näin: ”Pidemmällä aikavälillä
työelämää on uudistettava perusteellisemmin. Palkan kriteereistä on
päätettävä työyhteisöissä demokraattisesti. Kun kaikki osallistuvat
päätöksiin, kyräily ja väärinkäytökset vähenevät.” Avoimuus lisää
luottamusta sille, että omasta ja muiden työstä maksetaan ansion mukaan.
 

Innovointiaika
 



Jotta voidaan tukea ihmisten intohimojen toteutumista työn yhteydessä,
useassa firmassa on käytössä periaate, että voi käyttää esimerkiksi 10 tuntia
kuussa omaa projektia varten, tai kehittää omaa osaamista eri tavoin. Tästä
on hyötyä firmalle ja projektille. Yksi haastateltava kertoi, ettei heillä ole
näille sisällöille tarkkaa määritelmää, vaan saa itse päättää onko kohde
validi. Mahdollisuuksia on monia:
 
”Lisäilen juttuja open source-kirjastoon, blogin tai kirjan kirjoittaminen,
yhdistysten tietojärjestelmien ylläpito, online-kurssit… Minulla on myös
kotona isot järjestelmät, kokeilen uusimpia juttuja siellä, ja siinäkin tulee
kehitettyä osaamistaan.”
 
Vapaaehtoiset projektit ovat lisänneet innovaatioiden määrää, sillä ne
mahdollistavat kehittämisen ja muiden tapaamisen epävirallisissa merkeissä
työaikana.

C) Hiljaiset käytänteet
 
Nämä ovat siis käytänteitä, joita ei ole kirjattu mihinkään ylös ja joita yritys
ei ole välttämättä tunnistanut, mutta joita se kuitenkin kulttuurissaan ylläpitää.
 

 
Taulukko 5. Hiljaiset käytänteet yhteenveto

 

Agenttius
 



”Kun saa tehdä vapaasti, niin syntyy valtava agenttiuden ja toimijuuden
käsitys. Luotto omiin kykyihin kasvaa, että voin luoda mitä vain. Olen
luova yksilö, joka voi hyödyttää muita. Pystyn olemaan aktiivinen
toimija missä tahansa kontekstissa, vaikka en olisi juuri tässä yhteisössä
tai työssä. Se on aika hurjaa ja diippiä hommaa – uskallat toimia, ihan
sama mitä käy. Työtä voi luoda itselle. En tiedä montaa samalla lailla
voimaannuttavaa ympäristöä ja kehittää asioita. Tosi tiivis yhteisö,
paljon syvällisiä keskusteluita.”

 
Perinteisesti on ajateltu ihmisten tulevan työpaikkaan, joka osoittaa työn ja
maksaa palkkaa. Itseorganisoituvissa malleissa joskus työkin pitää keksiä
itse, ja palkkio saatetaan neuvotellaan yhteisesti, tai käytössä on
vertaisarviojärjestelmä, jonka avulla osa tuloista määräytyy.
 
Vastuun myötä myös hallinnan tunne kasvaa, ja kun luottoa tulee, ei ihminen
jää muiden oikkujen varaan, vaan hänestä tulee selkeämmin oman elämänsä,
työnsä ja kohtalonsa hallitsija. Näin asian kokivat työntekijät tutkimissani
yrityksissä:

 
”Parasta tässä porukassa on formaaliuden puute: kaikki ovat
samanlaisia tyyppejä. Itse saa tehdä, ja minäkin toteisin että pystynkin
luomaan kurssin! Se voimaannuttaa. Ja että sun sanomista arvostetaan.
Jokainen kuuntelee sua. Mitä onko mulla hyviä ideoita? Ne kuuntelee
sen näköisinä että ihan kuin mun suusta olisi tulossa jotain tärkeää.
Olin hämmentynyt, nämähän kuuntelevat kuin tässä olisi järkeä. Sitten
uskaltaa kontribuoida.”

 
Kun kaikilla on mahdollisuus ja vastuu yhteisestä kehittämisestä, agenttius
ulottuu myös koko organisaation tasolle:
 

”Mahdollisimman vähän täällä pitää johtaa, enemmän on coaching-
ajattelua. Ratkaisut ongelmiin tulevat ihmisiltä itseltään. Se vaatii
kuitenkin aika paljon aikaa, joka tarkoittaa sitä että juttelemme paljon
asioista yhdessä versus että johtoryhmä päättäisi.”
 
”Täällä organisaation kehittämiseen tuodaan ihmiset mukaan, että sulla
on omistajuutta koko yritykseen. Olet mukana kehittämässä, ei top-
down, jossa toteutat järjestä riippumatta.”

 



Asiat ohjaavat
 
Muutamissa tutkimissani organisaatioissa erotetaan asiat ja mielipiteet
toisistaan, jolloin asiat voidaan etäännyttää itsestä ja tehdä päätöksiä firman
ja yhteisen edun näkökulmasta, vaikka se tarkoittaisikin muutoksia omassa
työn tekemisessä (vrt. Dialogi, yllä).
 

”Tässä projektissa molemmat mietimme teknisiä ratkaisuja, ja joissain
osa-alueissa mulla enemmän tietämystä, toisissa taas kaveri pystyy
ohjaamaan yleisemmin. Voikohan tätä sanoa johtamiseksi, mutta niissä
asioissa toinen tekee enemmän päätöksiä… (…) Budjetit, aikarajoitteet
tulevat vastaan, ja joskus myynnin kanssa säädetään mitä tehdään, myös
asiakkaan kanssa. Käytännön tekeminen aika vapaata. Meillä mukana
myös designer, mutta hänen roolinsa on pienempi tällä hetkellä. Välillä
pallotellaan, meniskö tää näin vai näin, mutta kyllä asiatkin ohjaavat:
näin se kuuluis tehdä.”

 
”Ensimmäinen vuosi menee siihen, että muistelee kuinka ennen tehtiin
niin, että esimies arvioi menestyksesi. Mutta täällä työ on isoin juttu,
työ näyttää mihin suuntaan se menee. Meillä porukka ei hae arvostusta
siitä mitä muut ovat mieltä sinusta, vaan mitä itse saat työstä.”

 
Myös internetistä löytyy eri alojen keskusteluita, ja niistä itseohjautuvissa
malleissa haetaan vertaistukea. Esimierksi stack overflow on tekniikan alan
iso foorumi. Joka on toimii kysymysten ja muiden käyttäjien vastausten
perusteella. Vastauksista saa äänestää mikä paras tai oikein.
 

Luomisen himo
 
Itseohjautuvuuteen kuuluu määritelmän mukaisesti sisäsyntyinen himo
tehtävää asiaa kohtaan. Tämä piirre näkyi kaikissa tutkimissani yrityksissä. 
Se heijastui siihen, miten ihmiset suhtautuivat osaamiseensa ja asioihin 
joiden kanssa ovat tekemisissä. Työntekijät kehittivät itsenäisesti uusia 
ratkaisuja, ja tuotekehitys  on periaatteessa jatkuvaa tekijöiden oman 
intohimon ansiosta (vrt. Agenttius, yllä).
 



”Meillä työn luonne on sellainen, että pitää olla kärryillä missä
mennään. Koko ajan ohjelmointikielet kehittyvät, ja teknologisesti
meillä ei tule teknologia ylhäältä-alas, vaan asiakassuhteisiinkin voi
valita sopivimman ratkaisun. Täällä on aika innokasta porukkaa töissä.
Emme myy samaa tuotetta laatikossa, vaan ratkaisuja. On oltava
tietoinen siitä, mitä on uutta tarjolla.”
 
”Ihmiset ovat sisäsyntyisesti motivoituneita hakemaan parhaat
ratkaisut. Meillä jopa vierastetaan sitä, että asiakkaat tulevat tiukat
määritelmät edellä. Me halutaan kyseenalaistaa. Jos teemme specsit
edellä, niin syntyy kysymys onko tämä oikeasti ratkaisu ongelmaan?
Pyri löytämään oikea ongelma, se on koko juju meillä. Mistäkö se on
tullut? Jaa, siihen ei ole coachausta. Mä en vaan tee turhaa juttua
vaikka haluaisivatkin.”

 

Puheeksi ottaminen
 
Kun yhdessä firmassa eräs kokouksen osallistujista yllättäen palaverin aluksi
nosti esiin tasa-arvoasian, josta ei ollut puhuttu yhteisesti ääneen aiemmin,
tilannetta kommentoitiin jälkikäteen näin:
 

”Sellaista puheenvuoroa ei ole käytetty koskaan 10 vuoden aikana.
Meillä on ollut ajatus että yhteisö sisältäpäin tasa-arvoinen. Ehkä tämä
alkoi näkyä siinä, kun meillä tapahtui siivouskatastrofi – kukaan ei
laittanut kamojaan pois. Useampi kiinnitti huomiota, että erityisesti
miehet eivät poista jälkiään. Sen takia meiltä löytyy seiniltä lappuja
kulttuurista siellä täällä: mitä tarvitsee muistaa tehdä ja mitä välttää.
Nyt sama näkyi yllättäen palaverikäytännöissä: miehet käyttivät paljon
enemmän puheenvuoroja kuin naiset.”

 
Asioille, jotka tapahtuvat harvoin, ei yleensä ole valmista toimintatapaa, ja
silloin luonnollisesti improvisoidaan: ne pitää ottaa esille. Asian rohkeasti
puheeksi ottaminen tarkoittaa sen näkyväksi tekemistä. Kuten Tommi Hellsten
toteaa: Virtahepo olohuoneessa tarkoittaa jotain jonka kaikki näkevät, mutta
koska siihen on totuttu, ei kukaan enää kiinnitä huomiota. Sitä ei ole enää
sopivaa kommentoida – virtahepo nyt vaan sattuu nostamaan palavereiden
keskellä silloin tällöin päätään.
 



Perinteisessä organisoitumismallissa vaikeat asiat eskaloidaan esimiehelle.
Mutta itseohjautuvassa mallissa tämä vastuu on kaikilla. Jos ongelma toistuu,
organisaatio voi kehittää myös toimintatapoja tai pelisääntöjä. Ongelma
onkin siinä, että pelisääntö saattaa jo olla olemassa, mutta kaikki eivät
noudata sitä. Esimerkiksi: Myyntiennuste pitää kirjata ylös kuukausittain, ja
tiimi pitää huolen siitä että kaikilta tulee myyntiennusteet. Entäpä kun näin ei
käy? Vaikuttaisi siltä, että esimiehet välttelevät ’vaikeiden asioiden’
käsittelyä, ja koska ainakin Suomessa on houkutus olla syyllistämättä
yksilöitä, usein kehitetään yhteinen malli kaikkia varten. Kaikki pitää saada
ruotuun. Ongelma on siinä, että tällöin kehitetään helposti monimutkainen,
usein myös jonkin rangaistuksen sisältävä toimintaohje asiaan, joka koskee
käytännössä kolmea henkeä sadasta? Olisiko hyvä ensin ottaa asia puheeksi
näiden kanssa, joko yksitellen tai yhdessä? No kuka sen tekee? Perinteisesti
esimies, mutta monikollisessa mallissa se voi olla kuka tahansa.
Toimintatavasta voidaan sopia yhdessä. Yleensä vaikka myyntiennusteen
toimittamisen esteenä ei ole unohdus, vaan esimerkiksi erimielisyys siitä,
tarvitaanko sitä vai ei. Tämä vaatii perusteellisen keskustelun, ei käskyä
ylhäältä.
 

Kohtaamistila
 
Kaikissa tutkimissani monikollisuutta tukevissa organisaatioissa oli osin
tiedostettuja ja osin hiljaisia käytäntöjä, jotka tukivat sattumanvaraisia
kohtaamisia. Kohtaamistila voi olla eteinen, kahvitila, tai käytävä. Tilat
voivat olla myös virtuaalisia, kun slackissa tai muissa infokanavissa tarttuu
silmään jotain, joka liittyy omiinkin tehtäviin. Vaikka kohtaamistiloja ei ole
määritelty, vaikuttaa siltä että niiden merkitys on sisäistetty. Puhutaan
ihmisten ja ideoiden törmäyttämisestä, ja työn monipuolistumisesta:
hoidettavana ei ole vain oma tehtävä, vaan huomiota kiinnitetään koko firman
kannalta tärkeisiin asioihin. Koskaan ei voi tietää minkä nurkan takaa löytyy
vastauksia vanhoihin kysymyksiin, tai uusia oivalluksia.
 

Työnjako
 



Monikollisen johtajuuden mallissa työtehtävätkin ovat yhteisen päätöksenteon
kohteena. Tämä voi olla virallinen käytäntö, kuten yllä vaikkapa Morning
Starissa tai Zapposissa, joissa työntekijät päättävät työnjaosta
yhteistyösopimuksen puitteissa. Kaikki sitoutuvat olemaan osa tiettyjä
työvaiheita, mutta kuukausittaisessa palaverissa työnkuvia voidaan uudistaa.
Jos joku työtehtävä nähdään tarpeettomaksi tai pienemmäksi kuin ajateltu,
voidaan työkenttää rukata, kunhan löytyy toimintoja jotka siitä hyötyvät.
 
Työnjaon joustavuus tekee tästä osin myös hiljaisen käytänteen, sillä osa
työnjaosta toimii suunnittelemattomasti. Morning Starin tai Zapposin
työsopimuksessa rooliin kuuluvat työt ei ole hakattu kiveen, vaan työnkuva
voi muokkautua lähes kuukausittain. Suomalaisen ammattiyhdistys- ajattelun
näkökulmasta tämä voi vaikuttaa turvattomalta systeemiltä, mutta se
pohjautuu edelleen – kuten muutkin monikolliset käytänteet – ihmisten
arvostamiseen. Perusidea on, että työpaikka on turvatumpi silloin kun
toimenkuva voi joustaa asiakastarpeiden mukaan kuin silloin, kun työtehtävä
pitää määrittää tiukasti tarpeista tai tilanteista piittaamatta.
 

JNE
 
Ja näitähän löytyy vaikka kuinka paljon lisää! Jos ja kun tunnistat
monikollisia käytänteitä, joita ei ole tässä mainittu, niin yhteisen edun
nimissä toivon sinun ”ilmiantavan” lisää käytänteitä osoitteessa:
bit.ly/riisuttu
 
Samalla nettisivulla bit.ly/riisuttu voit myös käydä keskustelua aiheesta, ja
sinne on tarkoitus koota ajan kuluessa avointa kirjastoa/data-pankkia
monikollisista käytänteistä kaikkien saataville.

http://bit.ly/riisuttu
http://bit.ly/riisuttu


LUKU 6
 

MIKSI ITSEOHJAUTUVUUS?
Tämä luku on erityisen mielenkiintoinen niille lukijoille, joita askarruttaa
miksi itseohjautuvuus on nyt 2000-luvulla noussut niin tärkeäksi tekijäksi
työelämässä. Luku muistuttaa myös siitä, että ei tämä kaikki ihan uutta ole...
 

Sukupolvikysymys
 

“Yhdeksästä viiteen on menneen talven lumia. Jotenkin uudet sukupolvet
etsivät vapaampaa työotetta, eikä se (9-5) kuvasta heidän näkemystään
työelämästä tai siitä miten he tekevät töitä.”

 
Gallup tutkimuskeskuksen 2017 raportin mukaan Yhdysvalloissa 51%
työntekijöistä etsii uutta työtä, ja Y-sukupolven milleniaaleista (työelämään
2000-luvulla siirtyneet) vain 29% on sitoutuneita työhönsä. Heitä seuraava
Z-sukupolvi, 1995-2010 syntyneet ovat määrittelyyn mukaan digitaalisesti
hyper-verkostuneita, vähemmän riskeeraavia, huolissaan tulevaisuudesta, ja
silti avarakatseisia ja vastuullisia. Z-sukupolvi kuvaa itseään luotettavaksi,
lojaaliksi, syvälliseksi ja intohimoiseksi: 40% heistä aikoo luoda keksinnön
joka muuttaa maailmaa; lähes 75% tahtoo työskennellä itsenäisesti; 88%
heistä on Facebookissa, mutta vain 53% jakaa siellä henkilökohtaista infoa.
 
Z-sukupolvi, vastuullisena ja huolissaan, haluaa vaikuttaa tulevaisuuteen.
Mutta he näkevät perinteisen poliittisen vaikuttamisen korruptoituneena. Siksi
he pyrkivät suoraan vaikuttamiseen yrittäjyyden, luovuuden ja verkostojen
kautta, Z-sukupolven heidän muutoksensa syntyy ruohonjuuritason
liikehdinnästä ja start-upeista. He perustavat start-upeja toteuttaakseen
itseään ja luomaan työtä, jolla on merkitys, toteavat Z-sukupolvea tutkineet
amerikkalaiset Corey Miller ja Meghan Grace kirjassaan Generation Z Goes
to College.
 
Kun vertaa näitä Z-määreitä perinteistä hierarkista organisoitumista vasten,
eteen nousee tukku kriittisiä ongelmia. Hierarkiassa
 

http://news.gallup.com/reports/199961/state-american-workplace-report-2017.aspx?g_source=position1&g_medium=related&g_campaign=tiles
http://genzgoestocollege.com/


työntekijöiden vapaus- ja itsenäisyysaste sekä luovuus ulottuvat
hyvin rajatulle alueelle rajattu;
työntekijöiden sitoutuminen ja motivaatio on heikkoa;
työntekijöitä ei kannusteta toteuttamaan itseään tai tuomaan ideoitaan
esiin, vaan heidän aikansa kahlitaan;
perinteinen pystysuunnassa tapahtuva organisoitu ja kontrolloitu
toiminta (vertikaalinen) on ristiriidassa ruohonjuuritason
horisontaalisen aktivismin kanssa;
hierarkiaa ohjaa puhtaasti rationaalinen analyysi – kun taas on
firmoja jotka käyttävät sen lisäksi intohimoa ja arvoja arvioidakseen
mitä kannattaa tehdä, ja ymmärtääkseen epälineaarista tulevaisuuden
muodostumista;
muodolliseen valta-asemaan pohjautuva johtaminen usein
käytännössä esiintyy autoritäärisenä, eikä kunnioita ihmisten tarvetta
olla oman elämänsä agentti, toimija.

 
Jos tämä on tilanne nykyaikaisissa työpaikoissa, ei ole ihme ettei niissä
turvallisesta palkkatyöstä huolimatta aina viihdytä. Jatkossa yhä useampi
haluaa olla vaikuttamassa siihen miten työ tehdään ja mitä tarkoitusta varten
organisaatio on olemassa!
 

Ihmiskuva: Teoria X & Y
 
Douglas McGregor’in kirja The Human Side of Enterprise muutti 1960-
luvulla monen käsityksen siitä, millaisiksi organisaatioita tulisi suunnitella ja
miten johtaa. McGregor havaitsi, että suurin osa organisaatioiden ja
johtamisen teorioista perustuu sille, että työntekijöiden ajatellaan olevan
laiskoja, epäluotettavia ja ahneita, ja siksi tarvitsevan tarkkaa kontrollia ja
ohjausta. Tämän rinnalle McGregor kehotti luomaan organisaatioita
positiivisemman ihmiskuvan pohjalta, jonka mukaan ihminen on luonnostaan
aktiivinen, suhtautuu työhönsä vastuuntuntoisesti ja haluaa vaikuttaa
ympäristöönsä.
 
McGregor päätyi käyttämään kirjaimia X ja Y näiden kahden ihmiskuvan
merkeiksi. Negatiivista kuvaa ihmisluonnosta hän kutsui nimellä Teoria X ja
positiivista nimellä Teoria Y.43

 

http://www.kean.edu/~lelovitz/docs/EDD6005/humansideofenterprise.pdf


”Teoria X:n mukaan ihmisen toimintaa on ohjattava ja kontrolloitava
ulkoa.
Teoria Y nojaa vahvasti itsenäiseen vastuunottoon ja
itseohjautuvuuteen.”44

 

Taulukko 6. Teoria X ja Teoria Y
 
Se kumpaan ihmiskuvaan uskoo, johtaa hyvin erilaisiin johtamistapoihin ja
organisaatiomalleihin. Jos ajattelet ihmisten laiskottelevan, haluat kontrollia.
Jos ajattelet heidän olevan kykenemättömiä päätöksentekoon, kerrot miten
asiat kannattaa tehdä. Siinä missä perinteinen liikkeenjohto Teoria X:ään
nojaten on luonut hierarkioita ja kontrollijärjestelmiä, Teoria Y painottaa
ihmisen kasvua, kehittymistä, oppimiskykyä, ja potentiaalia.45

 
Jos siis uskot ihmisten kykenevän ajattelemaan ja heillä olevan mielipiteitä,
ne ajatukset ja mielipiteet pitää saada esille. Ja jos ne eivät tule esille nyt tai
niitä salaillaan, voi siitä muutaman johtopäätöksen. Ensinnäkin,
organisaatiosi yhteistyötilanteissa, palavereissa pitää toimia toisin kuin nyt.
Voi olla jopa, että kulttuurin on muututtava. Ja erityisesti toimintatapoja, jotka
rohkaisevat ihmisiä tuomaan ajatuksensa esille, pitää lisätä. Siinäpä
tutkimusmatkaa organisaation sisäisen kulttuurin tutkijalle,
bisnesantropologille: mene mukaan ja kuuntelemaan, kun porukka tekee
työtään ”kentällä”.



 
Miksi työntekijät, jotka saattavat olla hyvinkin aktiivisia vapaa-ajallaan,
harrastuksissaan, ja kotona, tuntevat itsensä passiivisiksi uhreiksi? Kuten
tarina Englannin hiilikaivoksista kertoo (Luku 1), työn rationaalisessa
organisoinnissa työtehtävät jaetaan pieniksi palasiksi. Lopputuloksena
työntekijät, myös esimiehet, erikoistuvat tiettyyn osaan työstä. Tässä on
paljon hyvää erikoistumisen ja tehokkuuden kannalta, mutta kun yksilö ei näe
miten oma palanen liittyy lopputulokseen tai mihinkään hyvään, työn
mielekkyys kärsii. Rajattuun tehtävään on helppo kouluttaa, rekrytoida ja
solahtaa mukaan. Mutta samalla kun ihmisiä koulutetaan erikoisosaajiksi, he
oppivat usein passiivisiksi työyhteisöön ja yhteistyöhön liittyvissä asioissa –
niin koulussa, julkishallinnossa kuin yksityiselläkin puolella.

Laloux ja teal-organisaatio
 
Analysoituaan McKinsey’n konsulttina kymmeniä yrityksiä 2000-luvun
alkupuolella, belgialainen Fredric Laloux havaitsi saman kuin mihin
McGregor Y-teoriaallaan viittaa: on organisaatioita, jotka arvostavat
ihmisten itseohjautuvuutta ja ovat erityisen tuottavia. Hän alkoi pyöritellä
seuraavia kysymyksiä mielessään: Olisiko mahdollista kehittää
organisoitumisen tapoja, jotka tukevat yhteistyön ja merkityksellisyyden
kokemuksen saavuttamista? Ja jotka tästä ihmisuskoisuudesta johtuen (ei
siitä huolimatta) olisivatkin tehokkaampia, luovempia, ketterämpiä? Olisiko
siis mahdollista muuttaa käsitystä organisaatioiden perimmäisestä
merkityksestä?46

 
Laloux päätyi luomaan yhteyden organisaatiokulttuurin ja tuloksenteon
välillä: tietyntyyppisten periaatteiden pohjalta johdetuissa yrityksissä
työntekijät yltävät keskimäärin parempaan suoritustasoon kuin
työntekijät perinteisesti johdetuissa yrityksissä. Laloux kuvasi erilaisia
organisaatiomalleja eri väreillä, ja tällaisille organisaatiolle hän valitsi
värin turkoosi, englanniksi teal (suomeksikin käytetään termiä teal).
 
Laloux esittää Reinventing Organizations-kirjassaan, että organisaatiot
toimivat erilaisilla tietoisuuden tasoilla.47 Hän kiteyttää eri tietoisuuden
tasoihin liittyvät organisaatiomallit väreiksi:
 

http://www.reinventingorganizations.com/


Taulukko 7. Laloux’n organisaatiotasot
 
Laloux’n mukaan nämä kaikki organisoitumismallit ovat olemassa yhä, yhtä
aikaa. Ne ovat erilaisia organisoitumisen malleja, joihin olemme arjen
rutiineissa kytköksissä. Junassa konduktööri tulee kysymään lippua, ja
bussiin noustessa näytän matkalipun kuljettajalle: olen päivittäin tyytyväisenä
tekemisissä heidän hierarkisen ’meripihka’-organisaationsa kanssa. On
hienoa että julkinen liikenne ja yhteiskunnon perustoiminnot ovat kunnossa.
 
Myös perheyhteisön tai elävän organismin kaltaisessa vihreässä tai tealissä
organisaatiossa on järjestystä, mutta se ei perustu vertikaaliseen, ylhäältäpäin
luotuun malliin, vaan yhdessä kehitettyyn järjestelyihin.
 

Laloux’n mukaan teal-organisaatioiden on täytynyt tehdä kolme läpimurtoa48:
 
1. Itseohjautuvuus (Self-Management)
Teal-organisaatiot ovat löytäneet tavan toimia tehokkaasti ilman hierarkiaa
tai konsensushakuisuutta, myös suuressa mittakaavassa. Ne perustavat
operaationsa vertaisviestinnälle, ja kehittävät rakenteita ja käytänteitä, joissa
ihmisillä on suuri autonomia omalla työalueellaan, ja he ovat vastuussa



yhteistyön onnistumisesta. Valta ja kontrollivastuu on hajautettu kaikille
organisaation tasoille, ei pelkästään tietyille johtajapositioille ( =
monikollinen johtajuus).
 
2. Kokonaisvaltaisuus (Wholeness)
Organisaatiot ovat perinteisesti kannustaneet työntekijöitä tuomaan esiin vain
ammatillisen minän ja jättämään muun oven ulkopuolelle, ja niiden toiminta
pohjautuu maskuliinisuuteen, päämääriin ja rationaalisuuten, eikä epäilyjä tai
heikkouksia tule näyttää. Teal-organisaatiot ovat kehittäneet käytänteitä, jotka
edesauttavat ihmistä näyttämään työpaikallakin kokonaisena ihmisenä
tunteineen ja vajavaisuuksineen.
 
3. Kehitystarkoitus (Evolutionary Purpose)
”Teal-organisaatioilla nähdään olevan oma elämä ja tarkoitus. Sen sijaan että
tulevaisuutta pyrittäisi hallitsemaan, ennakoimaan ja kontrolloimaan, teal-
organisaatioissa henkilöstön halutaan kuuntelevan ja kysyvän millaiseksi
organisaatio haluaa tulla ja mitä tarkoitusta palvella.”
 
Nämä kolme periaatetta eivät ensimmäistä lukuun ottamatta kuulosta
välttämättä kovin tutuilta. Ja se on tarkoituskin: uuden johtajuuden sanaston
avulla tuetaan uuden ymmärryksen kehittymistä. Kuten filosofi Esa Saarinen
saattaisi asian muotoilla, uuden työn kuvailuun tarvitaan ihmisuskoisempaa
ymmärrystä ja kukoistuksen sanastoa. Suuri ero uuden ja vanhan johtajuuden
välillä on ihmiskuva, ja sanasto kuvaa tätä ihmiskuvaa.
 
Perinteiset organisaatiot ovat vertikaalisia, pystysuoran ylös-alas-johtamisen
varaan muodostettuja komplekseja. Niissä valta ja vastuu on esimiehillä, ja
kommunikaatio on suunniteltu kulkemaan paremmin pystysuunnassa kuin
sivusuunnassa. Kun nykyisin vaaditaan ketteryyttä ja reagoivuutta, osa
organisaatioista hyötyisi suuresti vallan hajauttamisesta, eli siitä että
työntekijät voisivat vastata työstään itsenäisemmin ilman
kommunikaatioviiveitä, lupakysymyksiä tai organisaation sisäisiä siiloja.
 



Maailma on muuttunut siten, että yhä useampi organisaatio kaipaa
ketterämpää reagointia ja motivoitunutta henkilöstöä, joka pitäisi itsenäisesti
huolta projekteista, laskutuksesta, asiakkaista ja heidän tyytyväisyydestään, ja
organisoisi työnsä tarkoituksenmukaisesti. Nämä ovat järkeviä toiveita sekä
yrityksen että työntekijän kannalta. Niiden toteutumiselle on kokemukseni
perusteella yksi keskeinen este: käsitykset johtamisesta, organisoitumisesta ja
motivoitumisesta. Teal on yksi melkoisen hedelmällinen tapa tuoda näitä
uusia ajatuksia ja ihmiskuvaa esille.
 

Virallinen ja epävirallinen organisaatio
 
Kun puhutaan organisaatioista, niin usein unohdetaan että kaikissa
organisaatioissa on virallinen ja epävirallinen puoli. Epävirallisuus ei
tarkoita, että organisaatiolla olisi jokin ulkopuolisilta piiloteltu rakenne,
vaan se kuvaa sitä, että suuri osa kommunikaatiosta, työstä ja etenkin arvon
luonnista ei tapahdu organisaatiokaavion suunnassa vertikaalisesti,
pystysuorasti. Työprosessien kuvaaminen horisontaalisesti tekee näkyväksi
yhteyksiä ja työnkulkuja eri osastojen välillä. Arvonluonti asiakkaalle – siis
syy miksi organisaatio on olemassa – löytyy paljon ennemmin
horisontaalisesta tuotannosta/palvelusta.
 
Organisaatiokaavio ovat tyypillisesti geometrisia rakennelmia, ja kaiken
lisäksi usein symmetrisiä. Niissä näyttäytyy näin myös esteettinen kriteeri:
organisaation pitää näyttää kuvassa tasapainoiselta, ei epämääräiseltä
häkkyrältä. Epämääräisyys ja monimuotoisuus voisivat luoda realistisempaa
kuvaa, sillä ’oikeasti’ rakenteiden takana ihmisten yhteydet, työnkulut tai
informaatiovirrat kulkevat omia polkujaan.
 
 



Kuva 8. Virallinen ja epävirallinen organisaatio
 
Epäviralliseen organisaatioon kuuluvat kaikki käytänteet jotka vaikuttavat
työntekoon. Epävirallista organisaatiota tuottavat esimerkiksi liittoutumat,
klikit, verkostot, ystävyyssuhteet ja antipatiat, sekä käytävä- ja
kahvipöytäkeskustelut ja muut satunnaiset kohtaamiset, eli kaikki se mitä
kutsutaan inhimilliseksi vuorovaikutukseksi. Jopa Suomi on
korruptoitumattomuudestaan huolimatta ”kaverikapitalistinen”,
näkymättömiin verkostoihin perustuva yhteiskunta, suomalaista lobbaamista
tutkinut Anders Blom väittää.
 
Organisaatiokaaviot ovat yrityksiä tehdä tästä monimuotoisuudesta
yksinkertaisempaa.
 
Ruotsalainen Gunnar Ekman kartoittaa epävirallisen organisaation merkitystä
kirjassaan Johda enemmän, hallitse vähemmän – epäviralliset keskustelut
esimiehen työvälineenä. Ekmanin havainto käytäväkeskustelujen
merkityksestä toiminnan ohjaajana pohjautuu hänen väitöskirjaansa
Göteborgin poliisin toiminnasta, ja etenkin heidän voiman- ja
pampunkäytöstään vuoden 2001 mielenosoituksissa.
 

https://yle.fi/uutiset/3-10133946
https://www.researchgate.net/publication/36200267_Fran_text_til_batong_om_poliser_busar_och_svennar


Poliisin voimankäyttö, esimerkiksi pamputtaminen, on tarkasti säädeltyä:
siitä on lakeja, asetuksia, poliisin toimintaohjesääntöä ja paljon koulutusta.
Ekman kuitenkin havaitsi, että epävirallisissa kahvipöytäkeskusteluissa
kollegoiden kanssa käydyt keskustelut olivat tärkeitä niinkin harvinaista
tilannetta kuin pampun käyttöä ajatellen. Niissä kuuli mielenosoittajien
taktiikoista, mihin pitää lyödä ettei siitä jää mustelmaa, mikä lamaannuttaa
ihmisen varmimmin, ja muista kollegoiden kokemuksista ja tilannekohtaisista
havainnoista. Mellakkavarustuksessa huligaanien edessä seistessä nämä
epäviralliset keskustelut johtivat poliisien käyttäytymistä.
 
Management guru Peter Drucker on todennut “culture eats strategy for
breakfast”, eli kulttuuri syö strategian aamupalaksi. Epävirallisen
organisaation vaikutus on tullut yhä selvemmäksi. Kuinka tukea ja lisätä
epävirallista arjen johtajuutta organisaatiossa?
 
”Miten ohjautua kun kukaan ei kerro? Kaikki perustuu projekteihin (…)
Niiden kautta työ organisoituu. Ihmiset saavat myös itse ilmoittautua
projekteihin. Projektitiimit sitten itseorganisoituvat ja päättävät
työnjaosta.”
 

Organisoitumisen uusi sanasto
 
Litteitä ja itseorganisoituvia toimintamalleja voi kuvata mielenkiintoisella
sanastolla:
 

”Tämä meidän firma on sellainen orgaanisesti emergoituva, fluidi, ja
luova kaaos on välillä vallalla. Siinä pitää löytää balanssi sen välillä,
mikä on pysyvää ja missä määrin yksilön hiekkalaatikon koko vaihtelee.
Meillä on aika vähän rigidejä rakenteita, joita ei pystyisi muokkaamaan
tai purkamaan. Itsellä sellainen olo, että jos jokin ei ole järkevää, sen
voi muuttaa. Kaoottinen mutta joustava. Turvakokemus ei tule
rakenteista, että tietäisin miten päivä kulkee, vaan yhteisöstä: tiedän
että tukea saatavilla. On jonkintyyppisiä rakenteitä, mutta eivät
formaaleja. Fakta: ei tietoa miten päivä rakentuu, ei voi tukeutua
rutiiniaikatauluihin. Luot itselle sopivaksi.”

 
Pysähdytäänpä tämän kuvailun äärelle. Mitä tarkoittavat ”orgaaninen,
emergoituva, fluidi, rigidi, kaaos tai balanssi rakenne”?



 
Orgaaninen tarkoittaa elollista ja luonnosta peräisin olevaa. Sen vastakohta
on epäorgaaninen, jollain lailla konemainen ja mekaaninen. Organisaatioihin
edelleen eniten pätevä metafora on kone, kun taas orgaaninen painottaa
inhimillistä toimintaa.
 
Emergoituva viittaa johonkin, joka kehittyy ja josta nousee esiin uusia asioita
ennalta odottamatta. Esimerkiksi Arabikevät oli ennakoimaton, hallitsematon
ilmiö. Emergenssin merkitys korostuu kun sitä verrataan siihen, kuinka
taloudelliset organisaatiot nykyisin pyrkivät saavuttamaan suuren hallinnan ja
ennustettavuuden tilan.
 
Kolmas termi, fluidi tarkoittaa virtausta, virtaavaa. Siihen sisältyy ehdotus,
että organisaation toimintamalli ja –tavat ovat jatkuvassa liikkeessä ja
muotoutumassa. Emergentti ja fluidi liittyvät toisiinsa siten kuin maanalainen
puro liittyy suurempaan virtaan: puro yhtyy jokeen orgaanisesti, ikään kuin
luonnollisella tavalla ilman mitään suurta ihmisen väliintuloa.
 

”Eihän meillä mikään rakenne ole välttämättä pysyvä. Osin se on
heikkous, systematisointia pitäisi kehittää. Hallinto & talous vaativat
systeemiä, mutta olisi hyvä että kaikki näkevät pipelinet ja laskutuksen.
Tästä tulee esiin kaoottisuus, kun miettii…”

 
Kuten haastateltava toteaa, mallit voivat muuttua tarpeiden mukaan. Osa
prosesseista vaativat ehkä pysyvyyttä (hallinto, talous), kun taas joissain
toisissa prosesseissa voi olla joustoa tai muuntautumiskykyä. Mutta sekä
hallintaa että emergoitumista tarvitaan. Termit orgaaninen ja virtaavuus
luovat hyvin erilaisen mielikuvan organisoitumisesta kuin konemainen,
ennustettava ja ulkoapäin hallittu. Kyse on näiden kahden
tasapainottamisesta.
 
Murros kohti uudentyyppistä sanastoa näkyy sosiaalisissa liikehdinnöissä
kuten Arabikevät, Occupy Movement tai Istanbulissa vuonna 2011 Gezin
puiston mielenosoitukset. Turkkilaiset tutkijat Ezlan-Ziya & Erhart
haastattelivat Gezin mielenosoitusten osallistuja, jotka kuvasivat
kollektiivista toimintaansa näin:
 



”Tämä on monikollinen tila. (…) Kukaan yksittäinen taho ei voinut
dominoida sitä. Liikehdintä muotoutui asiaan pohjautuvan reaktion
varaan. Siksi se oli monikollinen.”49

 
Ezlan-Ziyan & Erhartin mukaan tällaiset liikehdinnät ovat hyvin joustavia
strategiansa suhteen, joka johtaa siihen, että myös rakenne muokkaantuu
ympäröivien tapahtumien mukaan. Heidän mukaansa Gezin
mielenosoituksissa esiintyi johtajatonta johtajuutta (leaderless leadership),
johon sosiaalisen median käyttö loi rakennetta.
 
Usein kuvitellaan, että itseohjautuvuudessa halutaan maksimoida yksilön
vapaus. Mutta johtajatonkin johtajuus osoittaa, kuinka itseohjautuvuuden
keskiössä ei ole yksilö, vaan yhteisö. Itseohjautuminen ei tarkoita yksilöiden
ajautumista vain omaan suuntaansa, vaan halua saavuttaa ja tehdä yhdessä
jotain itseä suurempaa. Näin ollen voi sanoa, että itseohjautuvuus toteutuu
muiden kautta – monikollisen johtajuuden kautta.
 
 



LUKU 7
MITEN MUUTOS LIIKKEELLE?
Kohtaan koko ajan organisaatioiden kehittämisessä ihmisiä, jotka ovat
kiinnostuneita siitä, kuinka heidän organisaationsa voisi lähteä liikkeelle
kohti itseohjautuvuutta. Noh, muutosjohtamista on monenlaista, eikä yhtä
toimivaa mallia ole… Esittelen tässä luvussa kuitenkin yhden keskeisen
ajatuksen itseohjautuvuuden kehittämiseksi: Mielestäni keskeisin
kehittämistyön ero on siinä, pääsevätkö ihmiset osallistumaan omaa
työelämäänsä koskeviin tärkeisiin päätöksiin vai eivät.
 
Esitän tässä hieman erikoisen väitteen: muutosvastarintaa sellaisena ilmiönä,
joka tulee aina muutoshankkeissa tapahtumaan, ei ole olemassa.
Muutosvastarinta on puheenparsi, jota käyttävät ns. muutosagentit niistä
ihmisistä, jotka eivät halua hyväksyä heidän ideoitaan.50 Ihmiset saa
osallistumaan, jos sille antaa mahdollisuuden. Heidät pitää ottaa mukaan
ajoissa, kuten seuraava klassikkotarina kertoo:
 

Sitoutumisen merkitys
Seuraava tutkimustarina kuvaa kuinka johtamistapa vaikuttaa työntekijöiden
sitoutumiseen. Organisaation johto voi valita miten muutosta lähdetään
edistämään:
 
Yhdysvalloissa 1940-luvulla tutkittiin kangastehtaassa muutosvastarintaa ja
sen syntymistä, tavoitteena vähentää vastarintaa uusia toimintatapoja kohtaan.
Ajalle ja alalle tyypillisesti valtaosa kangastehtaan työntekijöistä oli naisia
(500 naista, 100 miestä), ja heidän keskimääräinen koulutustasonsa oli 8
vuotta peruskoulua. Tutkimusasetelma oli selkeä:
 
1. yhdelle ryhmälle työprosessiin tulevista muutoksista vain tiedotettiin, 

2. toisessa ryhmässä työntekijät otettiin mukaan joihinkin keskusteluihin ja
tarjottiin koulutusta, 



3. kolmannessa ryhmässä kaikki työntekijät osallistuivat tuotannon
ongelmista keskustelemiseen ja parannusehdotusten tuottamiseen.51  
 
Näiden kolmen ryhmän uusien työtapojen oppimista verrattiin täysin uusien
työntekijöiden osaamiskäyrän kehittymiseen. Kun voisi olettaa, että vanhat
työntekijät kokemuksensa pohjalta omaksuvat uudet toimintatavat nopeammin
kuin täysin kokemattomat työntekijät, ainoastaan kolmannessa ryhmässä
vanhojen työntekijöiden oppiminen oli nopeampaa kuin uusien. Tässä
tutkimuksessa hidas omaksuminen tulkittiin muutosvastarinnaksi. Se osoittaa
kuinka johdon valitsemat muutostyökalut vaikuttavat merkittävästi koettuun
muutosvastarintaan.
 
Alla olevassa kuvassa sitoutuminen on looginen jatkumo sille, että ihmisen
täytyy ensin ymmärtää ja hyväksyä asia, ennen kuin hän voi sitoutua siihen.
Pelkkä tiedonjako (sisin nuoli) synnyttää hieman lisää ymmärrystä ja
hyväksymistä, ja siksi myös sitoutuminen jää niukalle tasolle. Osallistuminen
luo enemmän sitoutumista kuin pelkkä tiedonjako, koska keskustelu auttaa
pohtimaan asiaa useammasta näkökulmasta ja omista näkökulmista. Sen
sijaan asian yhdessä luominen synnyttää vahvimman sitoutumisen tunteen. Jos
ihminen pääsee itse määrittelemään tavoitteensa, ei vastarintaa tähän itse
luotuun toimintatapaan ole. Kuva siis kertoo saman kuin yllä oleva tarina
yhdysvaltalaisesta tehtaasta.
 



Kuva 7. Sitoutumisympyrä (Kari Helin)
 
Miten siis lähteä liikkeelle kohti itseohjautuvuutta? Pelkkä tiedonjako tai 
ilmoitus asiasta olisi täysin itseohjautuvuuden vastaista. Osallistavat  
menetelmät ja muutostyöpajojen järjestäminen ovat usein hyviä ensiaskelia. 
Jotkut organisaatiot ovat tehneet muutoksen nopeastikin, kun porukka on 
yhdessä kehittänyt uudet toimintatavat vanhojen tilalle – toki analysoituaan 
ensin riittävän hyvin prosessit ja osaamiset. Jos sanon että muutos voi 
tapahtua jopa viidessä päivässä, niin se kertoo lähinnä sen, että ryhmä voi 
luoda oman mallinsa nopeastikin.52 Uuden toimintamallin sisäistäminen,
opettelu ja viilailu vie varmasti enemmän aikaa. Mutta jos porukka on
luomansa mallin takana, mikäpä muutoksen estäisi?
 

My way or highway
 
Kävimme asiakkaan kanssa seuraavan email-kirjeenvaihdon:
 

Moi Perttu!
 



Tuli tässä mieleen kun pohdiskelin vielä tätä henkilöstön kehittämistä,
että käytetäänkö me turhaan energiaa yrittämiseen käännyttää sitä
puolta porukkaa joka tiedetään, että ei todennäköisesti ole meidän
tulevaisuuden tekijöitä? Pitäisikö meidän käyttää energiamme
mieluummin sen ”hyvän” porukan buustaamiseen ja vahvistamaan
heidän motivaatiotaan ja oikeaa suuntaa? Eli pitäisikö vielä jalostaa
sitä meidän viimeviikkoista ideaa tästä näkökulmasta vai mitä mieltä
olet ylipäätään siitä mihin paukkuja kannattaisi laittaa? Vai onko
kuitenkin hyvä yrittää saada jotain liikettä siihen huonomman asenteen
porukkaan?
 
Tämä pohdiskelu on lähinnä jatkoa siitä esittämästäni kysymyksestä,
että voiko aikuinen ihminen muuttua. Tj:kin tuossa perjantaina sanoi,
että hän on tullut siihen tulokseen että nopein tapa saada kulttuurin
muutosta aikaiseksi on vaihtaa ihmisiä. Mitä mieltä sinä olet?  
 
Maija

 
………

 
Moi,
niin, hyviä kysymyksiä tietysti... Ja koska ne ovat hyviä kysymyksiä,
vastaus ei ole helppo tai suoraviivainen. Mutta tässä ajatuksia, joita
(luvallasi) käytän ehkä pian e-kirjassanikin ;-) :
 
Negatiivisesta näkökulmasta, irtisanominen kulttuurin muutoksen ensi
askeleena kertoo että kyseessä on "my way or highway". Sitä kutsutaan
myös pelolla johtamiseksi. Se synnyttää helposti jäljelle jääville
käsityksen, että jos on toimivan johdon kanssa eri mieltä, niin voi tulla
fudut. Siksi ei kannata mielipiteitään ehkä liian laajalti viljellä.
Enintään kuiskutella pienissä ryhmissä. (Ja minähän uskon että
epäviralliset käytäväkeskustelut tuottavat todellista strategiaa ja
ohjausta.)
 
Se on itsevaltainen tapa. Itselle helppo, ja osoittaa että muista ei niin
väliä. Niin kauan kuin teet niin kuin halutaan, sinua siedetään. Sen
jälkeen ei. Työntekijöiden on vaikea sitoutua yritykseen joka ei sitoudu
heihin.



 
Vincit teki toisin: kun 2008 meni huonosti, sovittiin että ketään ei
irtisanota. TJ ei ottanut palkkaa puoleen vuoteen lainkaan. Asiat
keskusteltiin yhdessä, siis ongelmat. Myyntiä ruvettiin tekemään
yhdessä ja tosissaan.
 
No tietysti on eroja Vincitissä ja teissä. Ehkä heillä oli juuri ne ihmiset
joita halusivat? Firma oli myös suht nuori (perustettu 2007, kriisi tuli jo
2008). 
 
Toinen esimerkki: jenkkifirma Zappo's (kenkien nettikauppa) halusi
litteää ja itseohjautuvaa mallia. He olivat kokeilleet saada muutosta
liikkeelle aiemmin, mutta koska se ei lähtenyt tj-omistaja Tony Hsieh’in
mielestä riittävän rivakasti liikkeelle, hän ilmoitti kirjeessä
henkilöstölle, että uusi malli alkaa N-Y-T nyt. Aiempaan kokeiluun
kyllästyneenä 29% henkilöstöstä irtisanoutui (palkkiota vastaan). Yritys
oli aiemmin keikkunut todella korkealla
henkilöstötyytyväisyyskyselyissä, nyt sijoitus romahti. Samaan aikaan ne
jotka jäivät olivat edelleen epävarmoja miten tässä nyt pitäisi sitten
toimia. Tässä yksi tarina:
http://fortune.com/zappos-tony-hsieh-holacracy/
 
Siinä oleva video päättyy sanoihin: Pelastaakseen kylän, pitikö se ensin
tuhota?
 
Yhteenveto: hankkiutumalla eroon "ei-toivotuista" ihmisistä saa nopean
kulttuurinmuutoksen aikaan, mutta ei ehkä sitä mitä halusi. Kyse on
siitä, voiko toimivaan johtoon luottaa? Jos voi, sen kanssa voi puhua,
kommunikoida, saada selkoa siitä mitä on meneillään. 
 
Olisi mielestäni reilua käydä "alisuorittajien" kanssa heidän lukunsa
läpi, ja vähintään kouluttaa heitä, ja kysellä mistä kiikastaa... Onko
kellään ollut vielä rohkeutta käydä vaikeita keskusteluja heidän
kanssaan? Olisikohan se esimiesten tehtävä (perinteisessä mallissa)?
Onko esimiehillä tähän taitoja? Onko heitä koulutettu?
 

http://fortune.com/zappos-tony-hsieh-holacracy/


Tässä on muutenkin kyse vallankäytöstä: kuka saa määritellä milloin
yritys on kriisissä? Kyllä lähtisin rehellisesti ensin liikkeelle siitä, että
esittelisin numerot, kertoisin muutaman pikaisen johtopäätöksen, ja
kysyisin mitä ihmiset ajattelevat asiasta ja miten tilannetta korjataan
heidän mielestään. Kyse on myös heidän toiminnastaan. Idean ja luvut
voi testata ensin muutaman ihmisen kanssa.
 
Mielelläni mietin lisääkin, ja että miten nyt edetään. Mutta nyt alkaa
skype.
 
p.
 

………
 
 
Moi!
 
Kiitokset viisaista sanoista. En ehkä tarkoittanut asiaa aivan noin
radikaalisti, että porukkaa irtisanotaan. Tuntuu vaan siltä, että meidän
huomion saavat ja energian vievät ne huonolla asenteella olevat tyypit
ja hyvät eivät saa riittävästi huomiota ja positiivista palautetta. Pelkään
vaan, että menetämme niitä hyviä tyyppejä tällä menolla. Tälläkin
viikolla yksi hyvistä tyypeistä alkoi itkemään kun oli niin turhautunut
siihen, että tiimikaverit ei ota vastuuta omista töistään.
 
Keskusteluja on käyty viimeiset kolme vuotta ja käydään koko ajan
alisuorittajien ja huonolla asenteella olevien kanssa. Lukuja on näytetty
ja pyydetty kehitysideoita. Ilmeisesti tarvitsisimme koulutusta tähän,
koska toivottua tulosta nämä ei ole tuottaneet. Kiinnostaa kyllä tuo
Vincitin case, miten ihmiset saatiin mukaan keskusteluun. Ehkä tilanne
heillä oli niin paha että muuta vaihtoehtoa ei ollut ja ihmiset tajusivat
sen. Me ei olla siinä tilanteessa vielä ja toivottavasti suunta voidaan
kääntää ennen kuin ollaan.
 
- Maija
 

………
 



Ok, hyvä, kiitos tarkennuksesta. On myös tietysti epäreilua, jos tehdään
täysin erilaista tulosta suunnilleen samalla palkalla. Siihen pitää saada
parannusta. Jos tiimikavereiden kesken tätä, niin onko se tiimiasia?
Näinkin voisi kysyä joku. Eli lähestymistapoja löytyy monia.
 
Ja ihan heittona, että onhan vastaavia kehityshankkeita ollut eri
toimialoilla ja eri tavoilla, tässä Kouvolan kaupunki ja siivoustiimit.
 
https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=116353#tiedote
 
Lopputuloksena tuon tutkimuksen mukaan 79% sitoutumisaste
tiimityöhön.
 
Perttu
 

……….
 
Tilanne jatkui myöhemmin näin, kun lähetin kyseisen firman
esimiesporukalle seuraavan viestin yhteisen työpajan jälkeen:
 
Kiitos tiistain työpajasta. 
 
Mulle uutta oli, kuinka koko teidän esimiesporukka tällä hetkellä on niin
vastuullisia, että tekee myös työntekijöiden töitä. Esimiehet ovat itse
ylityöllistettyjä, mutta hyväksyneet sen, että työntekijät eivät aina saa
tehtyä kaikkia töitään. Ratkaisuina voi olla tiettyjen ihmisten kanssa
keskustelut, ja lisäksi yleisesti ottaen tiimien toiminnan kehittämien
siten, että vastuunotto ja tuuraus sovitaan tiimien kesken. Samalla
esimiesten on päätettävä, etteivät aio tehdä töitä, jotka kuuluvat tiimille.
Niin kauan kuin se jatkuu, te olette itse aktiivisesti luomassa kulttuuria,
joka sallii sen.
 

https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=116353


Maija sanoi myös lopussa että on tiennyt nämä ongelma pitkään, ja
haluaisi vihdoin ratkaisuja. Se että ne ovat olleet pitkään tiedossa mutta
ratkaisemattomina, kertoo myös siitä, että näitä ei ole helppo ratkaista
– muuten se olisi jo tehty. Nyt ongelmat ovat koko esimiesporukan
tiedossa ja tulevat teille sanoitettuna yhteenvedossa. Toivottavasti
jatkatte keskenänne keskusteluja, ja tiedostatte, että Markkukin sanoitti
selkeästi, ettei halua enää tehdä koskaan töitä, jotka kuuluvat muille.
(Koskaan... Ratkaisut siis riittävän pian.)
 
Mun vahva suositus on, että teette yhdessä päätöksen siitä, että ette
enää tee työntekijöiden töitä. Kukaan teistä. Se tarkoittaa, että heidän
on siis tehtävä ne. Siten homma palautuu osin teille: miten varmistetaan
että yksilöt ja tiimit tekevät ne? Koska joku voi aina sairastua tms., ei
kaikkea voi sälyttää yksilön harteille, vaan tarvitaan yhteistyötä. On siis
kehitettävä tiimejä - joko nykyisessä tai muussa muodossa. 
 
Seuraava on lisäys, johon suhtautunette luovasti: Sen lisäksi suosittelen,
että käytte niiden muutaman ihmisen kanssa keskustelut heti ensi
viikolla, joiden työpanoksessa näette korjattavaa. Miten keskustelut
käydään? Tavalla tai toisella, mahdollisimman rakentavassa hengessä,
pelisilmää käyttäen. Mutta jos joku alisuorittaa jatkuvasti, niin kyse on
kuinka kauan sen annetaan jatkua ilman että henkilö on itse selkeästi
tietoinen asiasta? Se näkyy muillekin ja syö heidän motivaatiotaan. Jos
siihen ei puututa, se viestii muillekin että tällainen on meillä sallittua.
 
No, tällaisin kepein ajatuksin kohti uutta viikkoa,
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Kauppakeskuksen rakentaminen
 
Kun alainen tulee kysymään esimieheltä lupaa tai neuvoa, esimies
perinteisesti vastaa mahdollisimman pian ja selkeästi, jotta työt pääsevät taas
etenemään. Ongelmana on, että esimiesten ajasta suuri osa kuluu sellaisiin
kysymyksiin vastaamiseen, joista kysyjällä pitäisi itse asiassa olla paras
tieto-taito. Kun esimies antaa vastauksen, vastuu homman onnistumisesta tai
epäonnistumisesta jää esimiehen harteille.



 
Esimerkki: Ison kauppakeskuksen rakentaminen etenee uudella tavalla, sillä
koko kauppakeskusta ei aikataulujen rakenneta täysin valmiiksi, ennen kuin se
jo avautuu asiakkaille. Poikkeuksellisesti tässä tapauksessa avataan ensin
kellarikerros ja kaksi seuraavaa kerrosta, ja ylemmät 5 kerrosta vasta puoli
vuotta myöhemmin. Siksi kohdataan myös uudenlaisia ongelmia. Kolme
työnjohtajaa tulee kysymään koko työmaan päälliköltä hissien rakentamiseen
liittyvää ongelmaa, joka liittyy siihen, että hissien tulee nousta vain kolme
kerrosta, eivätkä ne saa vielä edetä ylemmille kerroksille. Kyseinen
työmaapäällikkö on kansainvälisesti kokenut konkari, ja hänellä tulee heti
työnjohtajien kysymykseen yksi hyvä ratkaisu mieleen. Hän kuitenkin tietää
työnjohtajienkin olevan alansa ammattilaisia, joten hän kysyy ensin: Mitäs
olette tähän itse miettineet?
 
Työnjohtajat alkavat keskustella ongelmasta, ja kymmenen minuutin kuluessa
he ovat keskenään – päällikön puuttumatta keskusteluun – kehittäneet hyvän ja
toimivan ratkaisun. He kysyvät mitä päällikkö on siitä mieltä. Jo kuulleessaan
työnjohtajien kehittävän ratkaisuaan päällikkö on itse asiassa todennut
mielessään, että ongelma olikin erilainen kuin hän kuvitteli, ja työnjohtajien
ratkaisu tähän nimenomaiseen ongelmaan on parempi kuin mitä hän olisi
tarjonnut. Siksi hän vain toteaa suunnitelman kuulostavan hyvältä ja
käyttökelpoiselta, ja työnjohtajat rientävät ex tempore-palaverin innoittamina
takaisin ohjaamaan hissikuilujen pystyttämistä.
 
Perinteisessä mallissa päällikkö olisi – aikaa ja vaivaa säästääkseen –
vastannut heti ja suoraan kysymykseen. Tyypillisesti työnjohtajat olisivat
nähneet vastauksessa ongelmia, sillä heidän kohtaamansa tilanteet ovat
ainutkertaisia. Siksi he olisivat maininneet, että muuten hyvä, mutta… Sitten
olisi etsitty muttaan ratkaisua. Tämän jälkeen olisi vielä yksi mutta… Johon
etsitään ratkaisu. Ja niin edelleen. Tähän pallotteluun menee helposti
paljonkin aikaa.
 
Nyt esimerkin ”coachaavalla” mallilla, jossa esimies ”valtuutti” porukan
tutkimaan ongelmaa yhdessä ja siten salli myös ratkaisun löytämisen, aikaa
meni vähemmän ja työnjohtajat kokivat omaa löytämisen iloa. Ja jos ihan
tarkkoja ollaan, esimies ei sinällään edes valtuuttanut, vaan antoi aikaa
dialogille. Esimiehen luokse tuleminen mahdollisti dialogin.
 



Riisutussa organisaatiossa porukka on jo etukäteen tietoinen siitä, ettei ole
esimiestä, jonka luokse mennä. Työporukan on luotava itse malli
etenemisestä, välitavoitteista, ja työn aikataulutuksesta. Lisäksi heillä tulee
olla näkymä budjettiin ja kuluihin. Heillä täytyy olla projektiin ryhtyessään
luotuna prosessi, siis työnkulun jatkumo, joka ei sinällään ennakoi kaikkia
ongelmia, vaan mahdollistaa ongelmien ja ratkaisujen käsittelyn tehokkaasti
yhdessä.
 
Koska kaikista hierarkioista ei suinkaan ole tarpeellista päästä eroon, voisi
jollekin nykyorganisaatiolle, joka haluaa edetä kohti autonomisempaa
toimintaa, muttei heti purkaa kaikkia esimiesrooleja, ajatella seuraavaa
mallia:
 
”Suhteellisen litteässä” organisaatiossa kulttuurillisena (meta)taitona tämä
käyttäytyminen tarkoittaisi, että a) työnjohtajat tietävät heihin luotettavan, b)
he etsiytyvät toistensa luo ongelman havaittuaan, ja c) dialogitaitojaan
hyödyntäen itse fasilitoivat keskustelunsa. Tarvittaessa he voivat vielä d)
viestiä esimiehelle ja muille asianomaisille ongelman ja ratkaisun, jotta muut
ovat tietoisia uudesta teknisestä ratkaisusta. Vaiheita a) ja b) voi kutsua
neuvonantoprosessiksi, johon kutsutaan mukaan ne, joita asia koskee.54

 

Miksi käydä kehityskeskusteluja?
 
Kerran vuodessa käytävä kehityskeskustelu tarttuu ongelmakohtiin tai uusiin
hyviin ratkaisuihin liian harvoin. Esimiehiltä kehityskeskustelut vievät paljon
aikaa, eivätkä he ole välttämättä erityisen taitavia käymään niitä. Yksilöille
kehityskeskustelut vastaavat kuitenkin moneen tarpeeseen: tarpeeseen saada
palautetta, käydä läpi tavoitteita ja omaa kehittymistä, arvioida suoriutumista
ja tarkistaa palkkatasoa, sekä antaa muuta palautetta organisaatiosta.
 

file:///C:/temp/calibre_1acm5y/c21cvb_pdf_out/Laloux%E2%80%99n%20mallissa%20t%C3%A4m%C3%A4%20muistuttaa%20vihre%C3%A4%C3%A4%20organisaation%20toimintaa,%20jossa%20k%C3%A4ytet%C3%A4%C3%A4n%20valtuuttamista.


Esimerkki: Gunnar odotti malttamattomana kehityskeskustelua. Vihdoinkin
olisi mahdollisuus puhua rauhassa pomon kanssa, saada palautetta omasta
onnistumisesta ja sitä kautta tarkastella palkkatason suoritusosaa. Kun hetki
vihdoin koitti, kävi ilmi ettei esimies ollut kovinkaan valmistautunut. Hän
kyseli ympäripyöreästi onnistumista ja omaa arviota kehittymisestä, todeten
kuitenkin puolen tunnin jälkeen, että osaston palkkakorotuksiin osoitetut varat
oli jo käytetty. Gunnar oli varautunut kertomaan idoistaan, työyhteisön
haasteista, ja keskustelemaan organisaation tavoitteiden kirkastamisesta,
koska se auttaisi heitä kaikkia itsenäisessä päätöksenteossa työssään. Pomon
mielestä tämän voisi kuitenkin siirtää suoraan keväällä tulevaan yhteiseen
kehityspalaveriin. No, miksipä ei, mutta Gunnar poistu raivoa pidätellen
pomon huoneesta: monta kuukautta odotettu keskustelu osoittautui täysin
pannukakuksi – ja seuraava tilaisuus olisi vuoden päästä. Realistina Gunnar
totesi itsekseen ”tuskin maltan odottaa”.
 
Perinteisessä hierarkiassa tieto ja päätöksenteko kiteytyvät esimiesrooleihin.
He voivat tästä roolista käsin kiihdyttää tai jäädyttää, eli innostaa tai
musertaa ideat ja toiminnan kehittämisen. Esimiesrooleista on tehty
pullonkaula.
 
Autonominen mallissa ensin kysytään, mikä kehityskeskusteluiden tarve on?
Työntekijöillä on varmasti tarve tulla kuulluksi ja informoida johtoa, sekä
keskustella palkka-asioista ja koulutustarpeesta. Mutta jos esimiesrooleja ei
ole, miten tämä tarve tyydytetään? Kehityskeskustelut voi pitää myös
vertaiskeskusteluina, ja niiden dokumentointi ja jatkuvuus riippuvat siitä,
miten kehityskeskustelut liittyvät muihin johtamisjärjestelyihin.
 



LUKU 8
 

SAATANAN PALJON HAASTAVAMPI TAPA?
 

”Vahvasti itseohjautuvat organisaatiot ovat kuluttavia. Sata prinsessaa
päättää itse, ja sitten löydetään yhteinen sävel johon sitoudutaan.
Vääntö on hinta, jota maksamme itseohjautuvuudesta. Se on saatanan
paljon haastavampi tapa toimia, kaikella on hinta. Meidän porukka on
esimerkki siitä miltä hinta saattaa näyttää. Tästä pitää pystyä
puhumaan ääneen.”

 
Sitaatti kuvaa osuvasti miksi tutkimushankkeeni nimi oli ”Monikollinen
johtajuus – kun yksilöt löytävät yhteisen äänen”. Haastatteluissa kerrottiin
avoimesti myös siitä, miten itseohjautuvat organisaatiot ja monikollisuuden
vaatimus voivat olla kuluttavia. Tämä voi tehdä itseohjautuvuudesta
stressaavampaa kuin perinteisestä ja turvallisesta ”aikuinen-lapsi”-
asetelmasta (pomo kertoo alaisille mitä tehdään).
 
Itseohjautuvuudelle pitää yhtäältä antaa tilaa tapahtua, mutta toisaalta se pitää
myös osata ottaa. Yksilön tai työntekijän näkökulmasta kyseessä voi olla
vaativa ja rankka rooli. Ennen työntekijä oli vastuussa työpanoksestaan tiimin
jäsenenä, mutta nyt monikollisessa johtajuudessa hänen pitää ottaa vastuu
myös esimiehen töistä saman vanhan palkan eteen, niinkö?
 
Olen tavannut itseohjautuvia systeemejä, joissa porukka haluaa ottaa vastuun
johtajalta ja jakaa sen keskenään. He määrittelevät tehtävät, joita esimiehelle
kuuluu (yleensä kourallinen), ja jakaa ne keskenään. Tämä tekee tiimin
toiminnan suoraviivaisemmaksi. Toisaalta olen tavannut organisaatioita,
joissa tiimille tai tiiminvetäjänä vuorollaan toimivalle maksetaan
ylimääräistä bonusta sen ajan kuin hänellä on ylimääräinen vastuurooli. Tämä
on siinä mielessä oikeudenmukaista, että yritys säästää hankkiutuessaan
eroon turhista johtajatasoista, ja pienen osan tästä palkkasäästöstä (esim.
5000€/kk) voisi jakaa kiertävän johtajuuden roolin ottajalle (esim. 500€/kk).
 
Mutta vastuun ottaminen itsestä ja muista ei ole helppoa tai yksinkertaista.
 



Jumala on kuollut
 
Nykymaailma on niin monimuotoinen, että välillä yhteisten päätösten
tekeminen voi olla hidasta ja ahdistavaa – pitääkö tästäkin neuvotella?
Joskus olisi helpompaa, kun ei tarvitse keksiä perusteluja kaikelle itse, vaan
voi luottaa johonkin valmiisiin sääntöihin ja auktoriteetteihin.55

 
Auktoriteettiuskoa kritisoi jo 1700-luvulla filosofi Immanuel Kant, joka
kiteytti valistuksen ajan moton muotoon sapere aude, uskalla ajatella itse.
Tämän kärjisti toinen filosofi, Friedrich Nietzsche, joka 1880-luvulla julisti:
Gott ist tot, jumala on kuollut, tarkoittaen että ihmisen on otettava
radikaalilla tavalla vastuu omasta elämästään.
 
Nietzschen mukaan katolinen kirkko oli nostanut Jumalan jalustalle, jossa
kirkollinen liturgia ja kirkon sana oli jumalaisen pyhää, eikä niitä saanut
kyseenalaistaa tai kritiikillä häpäistä. Mutta silloin kun jokin on niin pyhää,
ettei sitä saa kritisoida, siitä tulee Nietzschen silmissä kuollutta. Tämä oli
Nietzschen mukaan ihmisten aikaansaamaa: ”Jumala on kuollut. Ja me ihmiset
olemme hänet tappaneet!”
 
Nietzschen tavoite oli kannustaa itsenäiseen ajatteluun ja vastuunottoon.
Vastuunotto omasta ja muiden elämästä voi synnyttää eksistentiaalista angstia
pursuavia kysymyksiä: Onko kaikki todellakin itseni varassa? Välillä
syntyy halu uskoa johonkin korkeampaan auktoriteettiin, joka ehkä tietää
paremmin.
 
Helsingin Sanomissa elokuussa 2018 organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa
varoitti itseohjautuvuuden kasvukivuista näin: ”Pahimmillaan
[itseohjautuvuudesta] seuraa, että työntekijä jää ilman tukea ja ohjausta, kun
terve kontrolli ja tilivelvollisuus katoavat. Rytinällä tehty muutos voi jättää
orvoksi.” Sahimaa on aivan oikeassa. Itseohjautuva organisaatio vaatii aivan
yhtä paljon johtajuutta kuin perinteinen hierarkiakin – mutta siinä
johtajaroolit voivat parhaimmillaan korvautua monikollisella johtajuudella.
 
Itseohjautuvat organisaatio tarvitsee myös rakenteita, toimintajärjestelmiä,
monipuolista yhteistyötä, ja uusia yhteisöllisiä taitoja – eivätkä nämä synny
hetkessä.
 



Siitä huolimatta, että ”Jumalan kuolema” kaataa vastuun yksilöille, Nietzsche
kannusti ihmistä kasvamaan aikuisuuteen: vaikka vastuunotto omasta ja
muiden elämästä voi olla välillä haastavaa, tuskaistakin, moraalinen
velvollisuutemme on rakentaa elämästämme itsemme näköistä. Se tarkoittaa
perinteisten ajattelutapojen ja rajojen ylittämistä – vähimmillään siis
auktoriteettien vallan kyseenalaistamista.
 
Perinteet ohjaavat organisaatioitakin välillä niin, että niiden voi sanoa elävät
uskossa. Se on uskoa prosessien autuuteen, toiminnanohjausjärjestelmien ja
talouslukujen autuuteen (EBIT, anybody!?). Se on myös uskoa ihmisten
rationaalisuuteen ja että tulevaisuutta voi hallita seuraamalla menneisyyden
lukuja. Mikko Leskelä kuvaa osuvasti kirjassaan Ihmisoivallus (Luku 1),
kuinka lineaaris-rationaalinen logiikka yksistään ei sovellu kovin hyvin
esimerkiksi toimialamurrosten ymmärtämiseen.
 
Vaikka kannustaminen rajojen rikkomiseen voi itseisarvona kuulostaa
yltiöpäiseltä,
Nietzsche kiteytti murroksen, jonka aiheuttamissa jälkimainingeissa yhä
vellomme. Hän kehotti riisumaan ulkopuolisten auktoriteettien opit ja
luomaan omia toimintatapoja, omaan arvopohjaan luottaen56.
 

Kolme kipukohtaa
 
Kun vastuuta annetaan, mutta ottamispuoli ei ole vielä valmiina, syntyy pientä
kitkaa. Tutkimusaineistoistani nousi esiin kolme erityistä tilannetta, joiden
kanssa useampi itseohjautuva organisaatio kipuilee: itsensä johtaminen,
tasapuolisuus puheenvuoroissa, ja tiimien välinen kanssakäyminen.
 

1. Itsensä johtaminen
 

file:///C:/temp/calibre_1acm5y/c21cvb_pdf_out/bit.ly/ihmisoivallus


”Mitä meidän systeemi vaatii onnistuakseen? Itsensä johtamista.
Muutoksia tulee koko ajan. Ei ole ketään joka suodattaisi siinä välissä
sitä tuskaa: erilaisia vaatimuksia, aikataulut ja budjetit muuttuvat…
Tässä täytyy puhua asioista, ottaa ne esiin, tehdä näkyväksi… Vaikea on
puuttua asioihin tai tukea, jos et puhu. Ettei tyypit jäisi siihen että tää
on nyt tätä. Tää vaatii että sä pystyt viestimään tilanteestasi ja pyydät
jeesiä. Ja ajoissa, ei niin että on jo stressi ja avioero. Tämä on
yllättävän hankalaa ihmiselle.”
 
”Meille tuli nopeasti selväksi, että esimiehettömyys ajoi ihmisiä
eksyksiinkin. (…) Kun toiminta on tosi vapaata, ehkä henkilö haluaa
selkeämmän projektijohtajan.”
 
”On vaikea kieltäytyä, kun on kivoja kekkereitä, työpajoja, ja leirejä
joista on kiinnostunut. Vaatii että ihminen itse katsoo mihin on aikaa
osallistua ja mihin ei. Sitäkään ei sano kukaan ylhäältä, että nyt menet
tonne ja mihin et.”

 
Itsensä johtamiseen suositellaan mentaalitaitoja, joogaa, meditaatiota, ja
mindfulnessia, joiden avulla pääsee oppimaan lisää itsestään ja jotka siten
auttavat fokusoinnin taidossa. Mutta sosiaalisen systeemin problematiikkaa ei
kuitenkaan kovin kätevästi ratkaista yksilöitä kehittämällä. Yhteisöissä
ihmiset voivat tempautua mukaan toimintaan, jota he eivät yksilötasolla edes
tunnista. Joukkohurmos, massahysteria, paniikki, ja pelon, vihan tai naurun
lietsominen ovat hyviä esimerkkejä ilmiöistä, jotka tapahtuvat sosiaalisessa
yhteisössä erilailla kuin yksilö olettaisi.
 
Monikollinen johtajuus siis painottaa yhteisöä, ei yksilöä. Se voi tuntua
oudolta aikana, joka kuitenkin glorifioi yksilöä. Mutta ehkä tämänkin on
muuttumassa? Myös itseohjautuvuudessa esiintyy ylimielisyyttä:
 

”Sellaista riskiä olemme myös tavanneet, että kun menee hyvin, tulee
ylimielisyyttä. Yksilön valta on niin iso. Jos jokin ei toimi, he ottavat sen
valttikortiksi, etenkin alalla jossa kilpaillaan työntekijöistä. Mutta
meillä tähän on ihan selkeä näkemys: Systeemin etu menee yksilön
edun edelle. Slackissä joku helposti kommentoi, että tää on perseestä,
mutta toivottavasti joku puuttuu siellä peliin ja sanoo että ei ole.”

 



Googlen mantra oli eräässä vaiheessa uskomus ”palkkaa parhaat ihmiset ja
he kyllä keksivät parhaat jutut”. Ihmiset saivat liittyä mihin tahansa
haluamaansa projektiin, tai aloittaa uuden. Monelle muodostui kuitenkin
ahdistus monesta päällekkäisestä mielenkiinnon alueesta, ja omasta
ajankäytön johtamisesta tuli lähes ylivoimaista. Työntekijät myös alkoivat
ylenkatsoa arkipäiväisiä tehtäviä ja alkoivat keskittyivät omien etujen
tavoitteluun. Näin vapauskin voi johtaa harhaan ja tehdä ihmisistä ääliöitä.
 

2. Tasapuolisuus puheenvuoroissa
 

”Meillä tämä korostuu silloin kun on paljon porukkaa: äänekkäiden
ääni vie kaikki mukaan. Silloin on vaarana, että syntyy vääristynyt kuva
siitä, mitä ihmiset ajattelevat. Miten kaikilla olisi mahdollisuus
vaikuttaa?”

 
A-studiossa kesällä 2018 väitettiin, että “itseohjautuvuus suosii ylöspäin
suuntautuneita, sanavalmiita yksilöitä.” Kysymykseksi nousee, miten
hiljaisemmatkin saavat sananvuoron ja ideansa esiin?
 
Nämä huolenaiheet ovat oikeutettuja. Kaikissa tutkimissani itseohjautuvissa
organisaatioissa havainto oli sama: jotkut puhuvat palavereissa enemmän
kuin toiset. Jos itseohjautuvuus tarkoittaisi sitä, että äänekkäimmät voittavat,
olisi systeemi rikki jo alkuvaiheessaan. Tavoite itseohjautuvuudessa ei
tietysti ole, että, äänekkäät ihmiset vievät puhetilan. Monikollinen johtajuus
tarkoittaa sellaisten toimintatapojen luomista, jotka takaavat tasapuolisuuden
ja että kaikki kokevat tulleensa kuulluksi.
 

”Ihmisten introverttiys pitää ottaa huomioon. Isommissa
organisaatioissa isoissa palavereissa toiset eivät sano mitään. Super-
fiksut hirmu usein hiljaa. Miten tukea vähemmän itseohjautuvia, mutta
siten, ettei rakenneta kaikkea ei-itseohjautuville tai
turvallisuushakuisemmille?”

 

http://www.psnews.com.au/wa/590/features/a-former-google-engineer-explains-how-creative-freedom-can-turn-people-into-entitled-jerks


”Sellainen tasapuolisuus on vaikeaa. Meidän edellinen organisaatio oli
täysin litteä, kaikki päättivät yhdessä, info kulki hyvin. Silloin yksilöt
eivät päässeet kukoistamaan. Mutta samaan aikaan oli piilorakenteita,
toiset käyttivät enemmän valtaa… Nyt on tullut hyviä juttuja,
esimerkiksi päätösryhmä, jossa päätökset tehdään läpinäkyvästi. Silti
samaan aikaan päätösryhmästä on tullut hyvin operatiivinen joukko…”

 
Näiden ongelmien ratkaisemiseksi on niinkin arkipäiväinen asia kuin
tapaamiset ja palaverikäytännöt mietittävä uusiksi. Perinteinen
johtajavetoisuus ja asioiden esittelyn jälkeinen retorinen lausahdus ”onko
kellään kysymyksiä” eivät tue itseohjautuvuutta (kts. Monikollisen
johtajuuden palaverikäytänteet, yllä).
 

3. Tiimien välinen yhteistyö
 
Tiimien ja osastojen välinen yhteistyö on keskeisessä roolissa
tiedonvaihdossa ja oppimisessa, sekä reagoinnissa asiakaskysyntään. Osa
ongelmasta juontaa juurensa itseohjautuvien organisaatioiden pienistä
toimintayksiköistä (Favi: minitehtaat; Terra Viva: Basic Management Unit;
Buurtzorg: tiimit; W.L. Gore: max 120 henkeä yhdessä toimipisteessä).
Pienten yksiköiden pitää kuitenkin olla prosessien, kehittämisen ja
asiakkuuksien suhteen yhteydessä toisiinsa.
 

”Onko [itseohjautuvuus] tehokasta? Vai olisiko rakenteellisempi malli
tehokkaampi? Nämä kysymykset nousivat pian esiin, etenkin kun katsoi
eri tiimien välistä yhteistyötä: kulkeeko kommunikaatio? Toisaalta
ihmiset ovat äärimmäisen ystävällisiä ja täällä on vahvasti
kollektiivinen ymmärrys siitä, että yhteisön päämäärät ovat
merkityksellisiä, ja jokaisen motivaatio kytkeytyy näihin.”

 
”Meillä on iso talo ja osastoilla hyvä tunnelma, mutta osastojen
välisessä yhteistyössä on parannettavaa. Vaikka kaikki pyörimme
samojen teemojen kanssa, osastojen välistä yhteistyötä ja
kanssakäymistä voisi olla enemmänkin. Jos tämä kasvaa, niin tiimien
välistä kanssakäymistä pitää parantaa, ettei kuilu niiden välillä
kasvaisi.”

 



Ideaalit kohtaavat korruptoituneen käytännön
 
Pitää muistaa että kaikki johtamisopit ovat ideaaleja, ja käytäntö on hieman
erilaista soveltamista. Tämä pätee myös itseohjautuvuuteen ja monikolliseen
johtajuuteen:
 
Toimme esiin kollegani kanssa vuonna 2016 ilmestyneessä Leadership-
lehden artikkelissamme, kuinka kaikki tutkimamme organisaatiot ovat vielä
”matkalla”, eivät ”perillä”. Myös jenkki-tutkijat Michael Lee ja Amy
Edmondson toteavat vuoden 2017 artikkelissaan, että vaikka aika on kypsä
itseohjautuvuudelle, yhteistä kokeiluille on toistaiseksi niiden
monenkirjavuus.57 Kaikkia malleja pitää aina soveltaa kulloisenkin
todellisuuteen. Myöskään ei ole täyttä selvyyttä siitä, mikä itseohjautuvuuden
ideaali todella on.58 Ideaaleista johdetut mallit eivät ole kattavia, vaan
jättävät auki monia käytännöllisiä kysymyksiä. Mikä tahansa malli voi toimia
paremmin tai huonommin, ja sitä voidaan noudattaa liian orjallisesti, tai se
voi korruptoitua ihmisten tulkintojen kautta, tai vesittyä liian löyhän ja
ympäripyöreän toteutuksen vuoksi.
 
Tutkimissamme organisaatioissa itseohjautuvuuden malleissa oli usein
puutteita: joko niitä ei noudatettu, sovellettiin hyvin löyhästi tai omien
tarkoitusperien mukaan tulkiten. Usein keksittiin kiertoteitä, tai esiintyi
suoranaista väärinkäyttöä, systeemin korruptoitumista tai politikointia.
 
Esimerkiksi W.L. Goressa on käytäntönä antaa vertaisarvioita muista, ja
näiden arvioiden perusteella määräytyvät palkkiot ja urakierto. Mutta
yrityksessä on esimerkiksi pitkään talossa olleiden klikkejä, jotka sopivat
keskenään antavansa hyvät arviot toisilleen. Yhteisessä päätöksenteossa
klikkiytyminen ei johda yritykselle parhaiden, vaan itselle sopivimpien
ratkaisujen etsimiseen.
 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1742715016652932
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Yhdysvaltain laivaston ydinsukellusvene USS Santa Fé’ssä on kokeiltu
miehistön vastuunottoa hyvin radikaalilla tavalla, ja erittäin onnistuneesti.
Laivaston kokonaissysteemissä tällainen poikkeus tarvitsee kuitenkin
sponsoria, erityisen voimakasta puolestapuhumista ja puolustamista. Tämän
roolin otti sukellusveneen komentaja, ja on hyvin todennäköistä että ilman
hänen johtajuuttaan ei tilaa tällaiselle kokeilulle tulisi. Buurtzorgin
perustajaa Jos de Blokia on syytetty yrityksen rahojen kavaltamisesta omiin
taskuihinsa, ja myös heidän systeeminsä on toistaiseksi ollut hyvin
riippuvainen yhdestä ihmisestä (de Blokin toimien tutkinta on kesken, eikä se
sinällään heikennä yrityksen itseohjautuvuusmallin toimivuutta).
 
 
 



LUKU 9
 

JOHTAJUUDEN UUSI SANASTO
Kirja on kertonut tarinaa siitä miten yhteistyötä on organisoitu ennen ja nyt.
Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tarinaan on imeytynyt mukaan uutta
johtajuuden sanastoa:
 

Epävirallinen organisaatio
Itseorganisoituva tiimi tai itseohjautuvuus eivät ole itsessään minkäänlainen
ratkaisu ongelmiin, jos organisaatiossa piilee edelleen näkymätön
sosiaalinen hierarkia. Virallisen organisaatio(kaavio)n rinnalla kulkee aina
myös toisenlainen todellisuus, ihmisten arki. Siellä keskustellaan kollegoiden
kanssa kahvilla, käytävillä ja lounailla. Ruotsalainen tutkija Gunnar Ekman
havaitsi, että epävirallisissa kahvipöytäkeskusteluissa kollegoiden kanssa
käydyt keskustelut olivat tärkeitä esimerkiksi Göteborgin poliiseille vuoden 
2001 mielenosoituksiin valmistauduttaessa. Kun ihmiset ruotivat työasioita, 
ne saavat syvempiä merkityksiä, ja ihminen voi pohtia mitä esimerkiksi 
periaatteet tai säännöt tarkoittavat oman työn kannalta. Epävirallinen 
organisaatio vaikuttaa työnteon tapoihin usein yleensä enemmän kuin 
virallinen liturgia.  

Holokratia
Monikollista organisoitumista on kokeiltu erilaisilla malleilla. Brian
Robertson kuvaa kirjassaan Holokratia: vallankumouksellinen
johtamisjärjestelmä, joka kumoaa hierarkian (2015) mallia, jossa kaikki
ovat johtajia ja pyramidi on korvattu kehien joukolla. Ajatuksena on, että
asiakasvastuussa tai asian kanssa olevat henkilöt pääsevät tekemään suoraan
päätöksiä.

Itseorganisoituminen, itseohjautuminen



Itseorganisoituminen on kollektiivisen tason ilmiö, itseohjautuvuus
yksilötason. Itseohjautumisella viitataan yksilön sisäiseen motivaatioon.
Kukaan ei kuitenkaan ohjaudu itsekseen umpiossa, vaan on
vuorovaikutuksessa ympäristöönsä ja ohjautuu siitä. Itseorganisoituminen
puolestaan tarkoittaa yhteisöllistä tapahtumaa, jossa yhteistyötä järjestellään
kollektiivia tyydyttävään suuntaan.

Joukko-ohjaistuminen
Toimiakseen mahdollisimman hyvin tulee hajautuneenkin organisaation
viestiä ja kertoa, mikä tieto ja millainen tulkinta on sen mielestä relevanttia.
Tämäkin toiminta voidaan organisaatiossa joukkoistaa halukkaille. Mutta
näin on käynyt myös täysin epävirallisissa ja ad hoc-organisoitumisissa:
ruohonjuuritasolta alkunsa saaneet mielenilmaukset kuten Arabikevät 2011,
Istanbulin Gezin puiston mielenosoitukset 2013 käyttivät tehokkaasti erilaisia
sosiaalisen median viestimiä. Occupy Movement’in ja
anarkistiorganisaatioiden ohjautuminen rakentuu yhteisen päämäärän varaan,
ja sen saavuttamiseksi voivat yksittäisetkin toimijat tai pienet ryhmät keksiä
uusia tapoja edetä kohti tavoitetta. Joukko-ohjaistumista tapahtuu siis
vapaissa ryhmittymissä, joissa ihmiset toimivat samaan suuntaan hyvin eri
tavoin. Näihin rinnasteinen ilmiö on republikaanien teekutsuliike
Yhdysvalloissa, joka laajasti ottaen vastustaa julkisen sektorin kasvattamista.
Vaikka jotkin perusnäkemykset ovat liikkeen kesken jaettuja, liike koostuu
sadoista itsenäisistä soluista. Myös Trumpin yllättävän nousun taustoja voi
ymmärtää kansanryhmien kautta, jotka eivät aina pääse näkyville, mutta
yhdistäessään voimansa saivat aikaan melkoisen jytkyn.59

 

Jälkisankarilliset johtajuusteoriat
Post-heroic leadership: johtajuusteoriat jotka perustuvat ajatukselle, ettei
johtajuus tarkoita samaa kuin johtaja, eikä johtajuus ole vain yksilön
ominaisuus. Johtajuutta on perinteisesti tutkittu johtajien kykyjen, toimien tai
ominaisuuksien perusteella ja irrallisena kulttuurillisesta kontekstista, ikään
kuin se olisi autoritäärisen yksilön sankarillista toimintaa. Jälkisankarilliset
teoriat painottavat, kuinka on olemassa myös johtajatonta johtajuutta, jolloin
johtajuus voi muodostua suhteissa ja tulla esiin kollektiivisena toimintana.
Nykyorganisaatioissa on paljon kollektiivisia kanssa-valtaa muodostavia
johtajuuskäytäntöjä, jolloin johtajuus voi olla ryhmän, tiimin tai
organisaation kollektiivinen ominaisuus.



 
Yhteinen päämäärä yhdistää erilaisia, joskus hajanaisiakin ryhmiä tai
yksilöitä. Esimerkiksi Yhdysvaltojen armeija päätyi muuttamaan
taistelujoukkojensa toimintatapoja Irakissa Al-Quedan kohdatessaan.
Yhdysvaltojen joukot oli koulutettu toimimaan johdon ohjeiden ja tiukan
hierarkia mukaan, mekanistisesti, mutta kohdatessaan kaupunkioloissa
monenlaisia pieniä terroristisoluja, jotka eivät noudattaneet perinteistä
taistelukentän muotoa, vaan saattoivat ilmestyä yllättäen mistä vain, milloin
vain, tuli erikoisjoukoille tarve vastata tähän ketteryyteen.60 Antamalla
vapauden päättää taistelutaktiikasta paikan päällä, tilanteessa, erikoisjoukot
alkoivat pärjäämään paremmin omaehtoiseen luovimiseen tottuneita
terroristeja vastaan.
 
Myös Suomen armeijassa on siirrytty uuteen Maavoimien taistelu 2015-
taistelutapaan. Aikaisemmin Suomen armeijan perustaktiikka oli puolustaa
tiettyä maa-aluetta käytettävissä olevin joukoin ja voimin, mutta tämä
taistelutapa oli kaavamaista ja jäykkää puolustustaktiikkaa. Nyt joukkojen
tarkoitus on maksimoida hyökkääjälle aiheutetut tappiot hajautetun,
joustavamman, luovemman ja – tätä sanaa SA ei tosin käytä: –
itseohjautuvamman joukkojenhallinnan avulla: pienet yksiköt hajautuvat
paikallisesti, valitsevat toimintatapansa tilanteen mukaan, iskevät, ja
häipyvät. Ne hoitavat siis annetun tehtävän oman harkinnan mukaan, mutta
toiminnan suurta linjaa noudattaen – joka tietysti kuvaa haluttua tilannetta
yrityksissäkin. Uusi taistelutapa ei rakennu johtajan varaan, vaan pohjautuu
viestintään, jota kautta sekä johto että kentällä toimivat yksiköt ovat
mahdollisimman hyvin selvillä sekä päämäärästä että kokonaistilanteesta.61

 

Orgaaninen, emergoituva, fluidi



Orgaaninen viittaa luonnonmukaisuuteen, ei-keinotekoiseen. Nämä sanat
kuvaavat tasapainossa olevan, jäykän, mekaanisen, muuttumattoman
organisaatiomallin vastakkaista ajattelua. Ne kätkevät sisäänsä myös
ontologisen, organisaation olemassaolon muotoon liittyvän pohdinnan: Onko
organisaatio stabiili rakenne vai alati muuttuva olotila? Kun tarkemmin
ajattelee, niin varmaankin molempia. Se miksi termit orgaaninen,
emergoituva ja fluidi ovat nyt ajankohtaisia, johtuu historiasta: organisaatiot
on pitkään ajateltu pysyvinä, konkreettisina rakennelmina, joita muutetaan
ulkoapäin kuin Lego-palikoita. Ketteryyden, reaktiivisuuden ja rajapinnoissa
tapahtuvan toiminnan painottamisen myötä liikkeestä ja muovautuvuudesta on
kuitenkin tullut yhä tärkeämpiä termejä sen ymmärtämiseen, miten
organisaation malli ymmärretään. Käyttökelpoinen termi tällaisen
organisaation hahmottamiseen ei olekaan enää rigidi, muuttumaton, vaan
tiettyyn tarpeeseen vastaava ja soveltuva, emergoituva ja liikkeessä oleva.

Prosessinomistajuus
Johtajuutta voi jakaa vuorotellen eri henkilöille esimerkiksi
prosessinomistajuuksina. Sosiaalinen konstellaatio kuten organisaatio on
pahimmillaan turhankin liukuva ja liikkeessä oleva, ja silloin
perustoimintojen kuten myynnin, tuotannon, markkinoinnin tai projektitiimien
ymmärtäminen prosesseina voi olla toimia ratkaisu. Prosessinomistaja voi
olla vastuussa tietyn prosessin toimivuudesta esimerkiksi 6 kuukautta, tai 1-2
vuotta, ja sen jälkeen vastuut voivat taas kiertää uusille henkilöille.
 
Prosessinomistajuus voi olla myös kiertävä rooli, kuten Mediateko Oy:ssä.
Yritys keräsi palautetta työntekijöiltä, ja kävi ilmi, että myynnin johtamisessa
on selkeitä puutteita. Roolia hoiti toinen perustajista, jolla oli niin paljon
muutakin tekemistä, että tämä tehtävä oli päässyt kärsimään. Mitä tehdä?
Perinteinen ratkaisu olisi palkata ulkopuolinen myyntijohtaja. Mutta uuden
kaverin mukanaan tuomat systeemit saattaisivat vain sekoittaa pakkaa, ja
koska kyseessä on pienehkö firma, palkkaus on aina myös riski. He päättivät
sen sijaan kokeilla kiertävän johtajuuden mallia: kukin myyjä toimii
myyntijohtaja roolissa vuorollaan kolme kuukautta, saaden tältä ajalta 500€
lisäkorvauksen. Selvän säästön ja myyntiporukan motivaation kasvun lisäksi
systeemi on tuottanut muitakin positiivisia vaikutuksia: nyt kaikki tunnistavat
mistä kaikesta myyntijohtaja joutuu vastaamaan, ja siksi he jo yksilöinä
ottavat koko myyntiprosessin paremmin huomioon.



Rihmasto
Rihmaston voi kuvitella maan alla kumpuilevasti polveilevaksi juurakoksi,
joka saattaa pilkistää esiin sieltä täältä. Monet sienilajit kasvavat
rihmastoina maan alla ja tulevat aika ajoin näkyviin maan päällä muodossa
jota kutsumme sieneksi. Rihmastomaisesti organisoituneet terroristijärjestöt
kuten ISIL ovat länsimaisille hierarkiamalleille ”käsittämättömiä”.
Suomalaiset sotatutkijat Tuomas Kuronen ja Aki-Mauri Huhtinen kuvaavat
artikkelissaan, kuinka ISILin joukot liikkuvat ja kokoontuvat erilaisissa
tarpeenmukaisissa yhteyksissä, välillä odottamattomasti, kun taas länsimaiset
sotavoimat operoivat ajan ja paikan suhteen hyvinkin tarkasti määritellyssä
tilassa ja ajassa. Terroristiorganisaation organisoitumistapa ei perustu
perinteiseen fyysisen armeijan malliin, vaan se on läsnä arjessa ja
ruohonjuuritasolla. Näin ollen myös sen olemassaolon muoto on jatkuvassa
liikkeessä ja muodostumisen tilassa. Terroristiorganisaation ketteryys
perustuu näkymättömään rihmastoon, joka voi nostaa päänsä missä tahansa,
milloin tahansa, täysin itseohjautuvasti – kuten yllättävät terroriteot eri
puolilla maailmaa ovat osoittaneet. Siksi perinteiset länsimaiset
toimintamuodot, tulivat ne sitten armeijan tai yhteiskunnan taholta, ovat usein
huomattavan tehottomia.
Teal-organisaatio ja Fredric Laloux – kts. luku 6

Verkostot
Internetin verkostomainen on-line tuotanto (Wikipedia, Linux, softakehitys)
on esimerkki siitä, kuinka tuhannet heikosti yhdistyneet yksilöt voivat tehdä
yhteistyötä ja synnyttää jatkuvia tuotoksia ilman että jokin ulkopuolinen yritys
hallinnoi toimintaa, kuvaavat Aaltonen ja Lanzara (2015) artikkelissaan.
Verkoston mahdollistamaa työtä voi kutsua termillä sosiaalinen tuotanto.
Vastaavasti professori Hanna Lehtimäki kuvaa kirjassaan The Strategically
Networked Organization (2017) kuinka – perinteisen hierarkisen top-down-
mallin lisäksi – yritys voi hahmottaa toimintansa sosiaalisena systeeminä,
jolla on paljon epävirallisia yhteyksiä ja tietoa. Tässä mielikuvassa
organisaatiota ei ajatella koneena, vaan elävänä organismina, joka kehittyy ja
muuttuu jatkuvasti (vrt. termit epävirallinen organisaatio, yllä, ja
orgaaninen, alla). Organisaatio on tiiviisti yhteydessä käyttäjiin tai
asiakkaisiinsa, ja tekee jatkuvasti muutoksia, hienosäätöä ja palveluiden
parantamista. Markkinoiden odotuksiin pyritään vastaamaan mahdollisimman
saumattomasti ja viiveettä, odottamatta ylhäältä tulevaa lupaa.

http://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/isil-in-nousu-rihmastotutkimuksen-nakokulmasta


Yhteisölliset johtajuusmallit
Antropologiset ja historialliset tutkimukset aboriginaalien ja
natiiviyhteisöjen organisoitumisesta, joissa johtajuus ei rakennu ”johtajien”
varaan, tarjoavat todisteita siitä, että yksilökeskeinen, johtajaan keskittyvä
johtajuuskonsepti on vain tietyn ajanjakson (karkeasti: 1900-luku) aikana
kehittynyt tarina johtajuudesta. Ihmisten yhteistyö on muodostunut kautta
aikojen yhteisöjen varaan. Perinteisten työ- ja kyläyhteisöjen katoaminen on
johtanut uuden vapaaehtoisen ja paikallisen tai virtuaalisen yhteisöllisyyden
syntyyn
 

Sanaston yhteenveto
 

Johtajuuden ekosysteemi
johtajuus ja organisoitumismalli ei koskaan rakennu umpiossa, vaan
suhteessa ympäröivään todellisuuteen. Tästä todellisuudesta osa vaikuttaa
organisoitumistapaan: yrityksen historia, toimiala, asiakkaat, työntekijät ja
heidän koulutus- ja kulttuuritaustansa, ympäristö, sisäiset ja ulkoiset
järjestelmät, kilpailijat ja niin edelleen. Ekosysteemi on siis yrityksen
toimialueen sekä elollisten että elottomien ympäristötekijöiden muodostama
toiminnallinen kokonaisuus.
 
Riisuttu organisaatio luo sellaisen ekosysteemin, joka tukee valittuja
toimintatapoja – mutta ylimääräisiltä rakenteilta pitäisi välttyä kollektiivisen
johtajuuden avulla. Ympäröivä yhteiskunta tai käytössä olevat järjestelmät
eivät aina välttämättä tue johtajatonta johtajuutta – ne voivat toimia jopa sitä
vastaan –, ja siksi organisaation ympärille ja sisälle olisi hyvä rakentaa
monikollista johtajuutta tukevia rakenteita. Tässä kirjassa esitellyt
monikolliset käytänteet ovat osa tällaista ekosysteemiä. Monikollinen
johtajuus ohjautuu näin ollen ympäristöstä, ja on tästä näkökulmasta myös
ekologista johtajuutta ottamalla ympäristön tilan vakavasti osana
organisaation ekosysteemiä.
 
Tämä sanasto on vielä hyvin epätäydellinen ja vajavainen. Voisitko
auttaa täydentämään sitä? Millaista uutta luovaa sanastoa olet
kohdannut? Käy kirjoittamassa se sivulle bit.ly/riisuttu 

http://bit.ly/riisuttu


LUKU 10
 

KYSE ON IHMISOIKEUKSISTA
YK:n ihmisoikeuksien julistuksen ensimmäisen artiklan mukaan
 

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja
oikeuksiltaan.
Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan
kohtaan veljeyden hengessä.

 
Me siis synnymme vapaina ja tasavertaisina – kunnes  luovumme 
vapaaehtoisesti osasta ihmisoikeuksia työsopimuksen 
allekirjoittaessamme, niinkö? 
 
Hierarkisessa johtajuusmyyttien täyttämässä työelämässä ihmisoikeuksien
toteutuminen ei ole ihan tavallista. Tässä kirjassa on esitelty malleja, joissa
yksilö ei luovu itsemääräämisoikeudestaan:
 

”Kyllä se on monille yllätys, että kaikki on avointa ja kannustetaan
keskusteluun. Sellaista hierarkiaa ei ole, vaan kaikki ovat tasa-arvoisia,
kenellekään eivät päde eri säännöt. Tasa-arvoisuus näkyy hyvin.
Muualla esimerkiksi seniorimpi tyyppi tekee eri työtä kuin juniori.”

 
”Kyllä tämä on uniikkia ja erilaista kuin mihin olen tottunut. Alussa
toiminta vaikutti osittain kaoottiselta ja resursseilta hieman
epäoptimaaliselta – onko tehokasta? Vai olisiko rakenteellisempi
tehokkaampi? Mutta jos mielekkyys motivoi, niin hierarkinen
järjestelmä ei ehkä olekaan tehokas.”

 
”Joskus muista firmoista tulleet kyselevät, että voinkohan mä tehdä sitä
tai tätä, tai mistä pitäisi pyytää uutta työtuolia. Ei meillä kysellä. Meillä
muistutetaan, että on helpompi pyytää anteeksi kuin lupaa, heh-heh.”

 
Sitaateista käy ilmi, että vapauteen pitää totutella. Missä ja milloin opimme
olemaan epätasa-arvoon ja jatkuvaan rajojen kyttäilyyn? Pohjoismaiset
hyvinvointiyhteiskunnan mallit ovat kansainvälisten arvioiden mukaan



erityisen onnistuneita. Ne valmistavat meitä tulevaan, mutta samalla
suojelevat joiltain todellisuuden piirteiltä:
 
Suomessa on kehitetty valloittava koulutusputki lastentarhan ja peruskoulun
kautta lukioon/ammattikouluun (toinen aste), ja sieltä mahdollisesti
jatkokoulutukseen ja korkeamman asteen opintoihin. Näissä instituutioissa
toistuu sama kaava: sinne mennään kello 8 ja 9 välissä, keskuskeittiön
tarjoama massalounas syödään puolen päivän maissa, ja kotiin palataan 4-5
maissa. Lukujärjestys tulee annettuna, asialliset hommat hoidetaan kuta
kuinkin, ja illalla on vapaata.
 
Hämmästyttävää kyllä tämä sama kaava toistuu työelämässä: Kello 8-9
maissa sisään, massalounas puolilta päivin ja 4-5 maissa kotiin. Työpaikalta
saadaan työkalut, työpiste, lounasseuraa, mielekästä tekemistä ja
lukujärjestys. Mutta eihän työelämässä ole lukujärjestystä…? Hmm... Kysypä
kavereiltasi millaiselta heidän työpäivänsä tai kalenterinsa näyttää. Täydeltä.
Siis valmis lukujärjestys.
 
Kun tästä koulutusputkesta valmistuu, ja työelämässäkin työaika, -paikka, -
tehtävät ja ruokailu ovat totutuilla paikoillaan, ei ole mikään ihme jos
autonomisuuden tarjoama vapaus tuntuu aluksi vieraalta, pelottavaltakin.
 
Mutta jos Suomen hallituskin kannustaa kokeilukulttuuriin ja
norminpurkutalkoisiin, ja terveydenhuolto-organisaatiot, joilla on ihmishenki
käsissään, uskaltavat kokeilla itseohjautuvuutta, niin ehkäpä teidänkin
organisaatiossanne voi kokeilla? Organisaation hierarkista himmeliä, joka
ehkäisee osallistumista, voi riisua sen verran, ettei se ehkäise ihmisten
luontaista aktiivisuutta.
 
Vietämme leijonanosan valveillaoloajasta töissä. Jos teemme työpaikoista
parempia paikkoja elää ja olla, on sillä huomattavan suuri vaikutus koko
yhteiskuntaan. Suomi on jo valittu onnellisuusmittareilla maailman parhaiden
joukkoon. Voisiko meistä tulla vielä enemmän – kaikkein mielekkäimmän
työn tyyssija? Voisiko mielekäs työ tehdä suomalaisista organisaatioista
parempia, tehokkaampia, tuottavampia ja kilpailukykyisempiä? Voisivatko
yksityiset ja julkiset organisaatiotkin aloittaa norminpurkutalkoot –
ylenmääräisen hierarkian riisumisen?
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Kirjan tekemisestä ja tutkimusmetodista
 
Kirja pohjautuu tutkimukseen ja käytännön kokemuksiin. Olen konsultoinut

https://tutkimuskammio.wordpress.com/about/


kymmeniä yrityksiä johtamiseen ja organisointiin liittyvässä
problematiikassa. Olen julkaissut tutkijakollegani Ralph Bathurstin artikkelin
Power-with leadership practices: An unfinished business (2018)
itseohjautuvista organisaatioista ja niiden käytännöistä, ja lisäesimerkkejä
itseohjautuvuudesta olen saanut esim. F. Martelan ja K. Jarenkon
toimittamasta kirjasta Itseohjautuvuus – Miten organisoitua
tulevaisuudessa (2017), ja Lee & Edmondsonin artikkelista Self-managing
organizations: Exploring the limits of less-hierarchical organizing (2018).
Myös Fredric Laloux’n esimerkit kirjassa Re-inventing organizations ovat
olleet käytössä.
 
Tämän kirjan monikolliset käytänteet (Luku 5) pohjautuvat uuteen
tutkimukseen, jota tein sekä kirjoituspöydän ääressä (lukeminen, muiden
tutkimuksiin tutustuminen) että etnografisella otteella, joka soveltuu erityisen
hyvin organisaatioiden virallisen ja epävirallisen sosiaalisen dynamiikan
tutkimiseen. Työsuojelurahaston tukemassa hankkeessa vietin aikaa noin pari
viikkoa kussakin neljästä tutkittavasta organisaatiosta. Oleskelin työtiloissa,
tein havaintoja, juttelin satunnaisten ihmisten kanssa, ja tein jokaisessa
organisaatiossa noin 10-15 haastattelua. Osa haastatteluista oli
yksilöhaastatteluista, osa ryhmähaastatteluita, ja materiaaleihin kertyi paljon
aineistoa myös epävirallisista keskusteluista, jotka kirjasin
tutkimuspäiväkirjaan. Haastattelut pohjautuivat semi-strukturoituun
kyselylomakkeeseen, jossa oli haastattelijaa varten nimetty keskeisiä
teemoja. Haastattelut etenivät kuitenkin aina joustavasti haastateltavan
sanomisia ja teemoja seuraten.
 
Analyysia varten luin aineiston läpi etsien teksteistä ja havainnoista
tapahtumia, joissa kollektiiviset käytänteet korvasivat perinteisen johtajan
toiminnan. Kun haastateltava esimerkiksi kuvasi slackin käyttöä, saatoin
kysyä miksi sitä käytettiin, millaiseen tarkoitukseen, ja mikä sen merkitys
päivittäisessä toiminnassa on. Kun toinen projektitiimin jäsenet suolsivat
koodia ruudulle, kysyin mihin tuo koodi vaikuttaa. Haastateltavat näyttivät
älypuhelimensa sovelluksesta, mitä olivat käytännössä tekemässä. Sitten
kysyin että miten ohjautuivat tekemään juuri nyt tätä tehtävää, ja vastaus
selvensi kuinka tiimi ohjautuu ilman johtajaa.
 
Analyysin tuloksena muodostui 20-sivuinen dokumentti täynnä lainauksia.
Näistä materiaaleista keräsin samankaltaisia lainauksia yhteen. Teemoja tuli



vielä suuri määrä, yli 30, ja nimesin ne monikollisiksi käytänteiksi (Luku 5).
Sen jälkeen jaottelin käytänteet vielä kolmeen kategoriaan: tunnetut
käytänteet, työkalut, ja hiljaiset käytänteet.
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