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Organisaatioiden päätöksentekijät ovat päivittäin useiden valintojen edessä. 

Päätöksillään he vievät organisaatiota haluttuun suuntaan ja ohjaavat työntekijöiden 

jokapäiväistä toimintaa. Jatkuvan toimintaympäristön muutoksen keskellä johdon 

päätöksenteon nopeus korostuu ja päätöksiä tehdään tilanteesta riippuen joko 

halliten ylitsevuotavaa informaatiotulvaa tai toimien hyvinkin puuttellisten tietojen 

kanssa. Päätöksen ympärillä on aina joukko tekijöitä, jotka vaikuttavat lopulliseen 

valintaan ja jotka päätöksentekijän olisi hyvä huomioida ja tunnistaa 

päätöksentekoprosessissaan.  

 

Tässä tutkimuksessa selvitetään johdon päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä 

osuuskaupan kontekstissa. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan johdon 

päätöksentekoprosessia, sen vaiheita, sekä vision, strategian ja 

organisaatiokulttuurin vaikutusta päätöksentekoon. Laadullinen case-tutkimus 

toteutettiin kyselytutkimuksena Osuuskauppa Hämeenmaassa. Kyselyyn vastasi 

seitsemän henkilöä case-organisaation johtoryhmästä ja hallituksesta. Kysely 

koostui kahdesta teemasta, jotka käsittelivät yksilön päätöksentekoa, strategian ja 

vision vaikutusta sekä strategista päätöksentekoa.  
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Organizational decision makers make multiple choices every day. With their 

decisions they lead the organization to a desired direction and guide the everyday 

actions of employees. While the operational environment is continuously changing, 

the rapidness in management decision making is emphasized. Depending on the 

situation, management is forced to make decisions either handling an overwhelming 

information flood or dealing with insufficient knowledge about the matter. There is 

always a lot of factors which in a way or another affect the final choice and which 

the decision maker should consider in his decision making process. 

 

This research examines the factors affecting management decision making in co-

operative store context. The main focus is in the management decision making 

process, and the study aims to find out what phases it includes and how vision, 

strategy and organizational culture affect decision making. This qualitative case 

study scrutinizes decision making in one organization, Osuuskauppa Hämeenmaa. 

Empirical research was conducted as a survey to which seven members of the 

board of directors and executive group of the case organization answered.  Survey 

consisted of two parts that addressed the individual decision making, the affect of 

strategy and vision and strategic decision making.  
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1. JOHDANTO 

 

Jokainen meistä tekee päivittäin päätöksiä. Toiset niistä ovat pieniä ja hoituvat 

nopeasti ja rutiininomaisesti, kun taas suuremmat päätökset vaativat aikaa ja 

paljonkin pohdintaa. Organisaatioiden päätöksentekijät kohtaavat alati kasvavaa 

epävarmuutta nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä (Dinur 2011). 

Kokousten, muutosten, huhujen ja deadlinejen pyörteessä johtajien on tehtävä 

päätöksiä, mieluiten nopeita ja parhaita mahdollisia organisaationsa hyväksi, vaikka 

tilanteet ovat sekavia, tarvittavaa tietoa puuttuu tai se on epämääräistä tai 

tulkinnanvaraista (Nilsson 2008). 

 

Tässä tutkimuksessa pureudutaan johdon päätöksentekoon ja siihen vaikuttaviin 

tekijöihin. Seuraavaksi johdannossa perustellaan tarkemmin se, mitä, miksi ja miten 

tutkitaan, eli avataan tutkimuksen taustaa ja motivaatiota tutkimukselle. Tämän 

jälkeen selvitetään tutkimuksen tavoitetta ja tutkimuskohdetta. Lisäksi johdannossa 

esitellään tutkimuksen teoreettinen viitelehys ja rajaukset sekä käydään läpi 

tutkimusmetodologiaa. Lopuksi esitellään vielä koko tutkimuksen rakenne. 

 

1.1. Tutkimuksen tausta ja motivointi tutkimukselle 

 

Organisaatiot ovat jatkuvan muutoksen pyörteessä ja niin henkilöstön kuin 

johdonkin on regoitava muutokseen. Muutoksen keskellä päätöksenteko muuttuu 

haasteellisemmaksi, mutta päätöksentekijät saavat suuntaa ja tukea organisaation 

visiosta ja strategiasta. Strategia tarkoittaa suunnitelmaa tai peräkkäisten 

toimintojen sarjaa, jonka avulla päästään pitkän tähtäimen tavoitteisiin, se kertoo 

organisaatiolle, minne halutaan mennä ja miten sinne halutaan päästä (Elbanna, 

Younies 2008). 

 

Tutkija itse on tehnyt pitkän uran case-yrityksen keskijohdossa, joka on 

ensimmäinen taso johdon päätösten eteenpäin viemisessä. Tutkija on ollut omalla 

toimialallaan muokkaamassa ja tekemässä strategiaa sekä aina vahvasti mukana 
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sen jalkauttamisessa. Näin ollen usein on tullut pohdittua niitä tekijöitä, jotka 

vaikuttavat strategiaan ja sitä, kuinka päätökset rakentuvat strategian ympärille. 

Strategisilla päätöksillä on laaja vaikututs organisaation jäseniin, prosesseihin sekä 

rakenteeseen (Frishammar 2003) ja vaikka onnistuneena päätöksenä pidetään 

sellaista, joka on tarkoituksenmukainen, oikea-aikainen, tehokas ja tuloksia tuottava 

(Friday-Stroud, Sutterfield 2007), aina ei voida ennalta sanoa, mikä päätös tulee 

lopulta olemaan se oikea. Näistä ajatuksista muodostui mielenkiintoinen kysymys 

siitä, kuinka ne ihmiset, jotka ovat päätösten takana, suhtautuvat päätöksentekoon 

ja tehtyihin päätöksiin. 

 

Myös strategian on elettävä mukana toimintaympäristön muutoksissa ja näin ollen 

päätöksenteon on oltava nopeaa ja siinä on huomioitava muutokset strategiassa. 

Päätösten on pysyttävä linjassa alati muuttuvan strategian kanssa, jotta 

organisaatio pysyy raiteillaan ja kulkee oikeaan suuntaan. Strategian tapaan 

suuntaa päivittäisille valintatilanteille antaa organisaatiokulttuuri. 

Organisaatiokulttuuri, joka myös elää ja kehittyy muutoksessa (Hofsetter, Harpaz 

2015) ohjaa organisaation jäseniä hahmottamaan, ajattelemaan ja tuntemaan 

tietyllä tapaa organisaatioita kohtaavista kysymyksistä ja lopulta tekemään 

päätöksiä (Armenakis et. al. 2011).  

 

Strategia ja organisaatiokulttuuri ovat selkeitä päätöksenteon avittajia, mutta näiden 

lisäksi taustalla vaikuttaa joukko muitakin tekijöitä. Tutkimus rakentuu näiden 

tekijöiden ja päätöksentekoprosessin etenemisen selvittämisen ympärille tutkijalle 

varsin tutussa organisaatiossa. Case-organisaatioksi valikoitunut Osuuskauppa 

Hämeenmaa on alueensa suurimpia toimijoita toimialallaan ja jo siksi 

mielenkiintoinen kohde, mutta lisäkiinnostusta luo myös mahdollisuus päästä 

ymmärtämään ja tulkitsemaan ajatusprosessia toteutetun strategian taustalla. 

Suuren toimijan strategia on kaikille julkinen, mutta siihen johtavat pohdinnat ja 

päätöksentekoprosessit jäävät usein vain ylimmän johdon huoneisiin 
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1.2. Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskohde 

 

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään yritysjohdon, tarkemmin hallituksen ja 

johtoryhmän päätöksentekoprosessin muodostumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

Tutkimus keskittyy tarkastelemaan päätöksentekoprosessia valitussa 

organisaatioympäristössä, joka kyseisessä tapauksessa on osuuskauppa. 

Päätöksentekoon vaikuttaa aina monen monta erilaista tekijää, jotka 

päätöksentekijän on huomioitava parasta mahdollista päätöstä tehdessään. 

Tutkimuksen tavoitteena onkin selvittää näitä päätöksiin vaikuttavia tekijöitä case-

organisaation johdon päätöksentekoprosessissa. 

 

Jokaisella organisaatiolla on vision ja strategian muotoon laaditut tavoitteet ja 

toimenpiteet, jotka ohjaavat organisaation päivittäistä toimintaa. On oletettavaa, että 

organisaation strategia ja visio ohjaavat myös johdon päätöksentekoa ja tässä 

tutkimuksessa selvitetään, kuinka nämä tekijät vaikuttavat päätöksentekijöiden 

valinnoissa. Lisäksi organisaation kulttuuri on tekijä, jolla oletetaan olevan oma 

vaikutuksensa päätöksiin. Lopulliseen päätökseen ei aina päästä salaman nopeasti 

ja nopeankin päätöksen taustalla on pohdintaa, vertailua ja valintoja. Tutkimuksessa 

selvitetään myös näitä vaiheita ennen lopullista päätöstä. Näin ollen 

tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset muodostuvat seuraavanlaisiksi: 

 

Tutkimusongelma: 

 

Mitkä ovat johdon (hallituksen ja johtoryhmän) päätöksentekoprosessiin 

vaikuttavia tekijöitä? 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

Mistä vaiheista yksilön päätöksentekoprosessi muodostuu? 

 

Kuinka organisaation visio ja strategia ohjaavat johdon päätöksentekoa? 

 

Kuinka organisaation kulttuuri vaikuttaa yksilön päätöksentekoon? 



4 
 

 

 

Tutkimusongelma on suhteellisen laaja, koko tutkimusta ohjaava punainen lanka, 

jota tutkimuskysymysten avulla tuetaan ja tarkennetaan. Tutkimuskysymysten 

tarkoitus on avittaa tutkimusongelman ratkaisemisessa. Ensimmäinen 

tutkimuskysymys selvittää päätöksentekoprosessin vaiheita ja seuraavat kaksi 

keskittyvät selvittämään eri tekijöiden, strategian, vison ja organisaatiokulttuurin 

vaikutuksia johdon päätöksiin. 

 

1.2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja rajaukset 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on muodostettu kahden teoriakokonaisuuden 

ympärille. Teoriaosuudessa käsitellään ensin päätksentekoa luvussa kaksi ja sen 

jälkeen luvussa kolme siirrytään tutkimaan organisaatiorakennetta- ja kulttuuria. 

Päätöksenteon aihealueessa käsitellään tarkemmin yksilön 

päätöksentekoprosessia, päätöksentekoprosessin vaiheita sekä päätöksentekoon 

vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tarkastellaan sitä, kuinka organisaation visio ja strategia 

antavat suuntaa päätöksenteolle ja sitä, kuinka ja ketkä tekevät päätöksiä 

osuuskunnassa. 

 

Organisaatiorakenne ja -kulttuuri muodostavat toisen teoreettisen aihealueen. 

Tämän aihealueen alla tutkitaan erilaisia organisaatiorakenteita sekä organisaation 

oppimista. Päähuomio kiinnittyy kuitenkin organisaatiokulttuuriin, jolla on enemmän 

painoarvoa tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostamisessa. 

Organisaatiokulttuurin yhteydessä avataan erityyppisiä kulttuureita sekä selvitetään 

sitä, kuinka organisaation ydinarvot määrittävät organisaation kulttuuria. 

 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä lähdetään siis liikkeelle yksilön 

päätöksenteosta ja laajennetaan näkemystä koko ajan ulospäin edeten ensin 

päätöksentekoprosessin vaiheista päätökseen vaikuttaviin tekijöihin, 

päätöksentekoon organisaatiotasolla (osuuskaupassa) sekä kolmannen luvun 

kautta aina organisaatiorakenteen ja -kulttuurin vaikutuksiin päätöksenteossa. 

Lopulta päätöksenteon keskiössä on aina yksilö, sillä vaikka useat ulkoiset ja 

sisäiset tekijät vaikuttavat ja ohjaavat päätöksiä ja valintoja, lopullisen valinnan 
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tekee aina yksilö. Seuraavalla sivulla oleva kuvio (Kuvio 1) havainnollistaa 

teorettisen viitekehyksen muodostumista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostuminen 

 

Tutkimuksen keskeinen kirjallisuus koostuu kotimaisesta ja ulkomaisesta 

aikaisemmasta tutkimuksesta, kirjallisuudesta sekä akateemisista julkaisuista, jotka 

käsittelevät edellä mainittuja aihealueita. Lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty 

verkkolähteitä. 

 

Tutkimus toteutetaan case-tutkimuksena ja  empiirinen osuus rajautuu 

tarkastelemaan johdon päätöksentekoa yhdessä organisaatiossa (Osuuskauppa 

Hämeenmaa) aikavälillä 2004-2013. Tarkasteluajanjaksoksi on rajattu vuodet, 

jolloin Taavi Heikkilä toimi S-Hämeenmaan toimitusjohtajana. Toimitusjohtaja on 

vastuussa organisaation strategiasta (jonka hallitus lopulta hyväksyy), joten 

tarkasteluajanjaksoksi on rajattu yhden toimitusjohtajan strategiakausi. Tätä 

aikaisemasta ajasta, jolloin Erkki Niemi toimi Hämeenmaan toimitusjohtajana, on jo 

tehty tutkimus ja vuonna 2014 Taavi Heikkilä jätti Hämeenmaan toimitusjohtajan 

paikan siirtyessään SOK:n pääjohtajaksi. Tutkimusajanjakson aikana hallituksen ja 

johtoryhmän jäsenistössä on tapahtunut muutamia muutoksia. 

 

 

 

Yksilön päätöksenteko 

Päätökseen vaikuttavat tekijät 

 

Organisaation visio ja strategia 

Organisaatiorakenne ja -kulttuuri 
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1.4. Tutkimusmetodologia 

 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena eli case-tutkimuksena, sillä 

tutkimuksessa käsitellään yksittäistä organisaatiota ja siihen liittyvää ilmiötä. 

Tutkimus koostuu teoriaosasta ja empiriaosasta. Toeriaosa perustuu 

päätöksentekoon sekä organisaatiorakenteeseen ja -kulttuuriin liittyvään 

aikaisempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Empiirisen osan aineisto kerättiin 

kyselytutkimuksen avulla, tarkemmin puolistrukturoidulla kyselyllä. Kysely oli 

jokaiselle samanlainen ja se lähetettiin kaikille hallituksen ja johtoryhmän jäsenille, 

yhteensä kahdelletoista henkilölle, joista saatiin lopulta seitsemän vastausta. 

Kyselyyn vastanneiden henkilöiden joukko koostui case-organisaation hallituksen ja 

johtoryhmän jäsenistä. 

 

Kyselyt suoritettiin maaliskuussa keväällä 2017 (kysely lähetettiin johdon sihteerille 

14.3. ja vastaukset kerättiin 26.3. mennessä). Vastaukset saapuivat tutkijalle täysin 

anonyymeinä, sillä prosessi eteni niin, että S-Hämeenmaan johdon sihteeri välitti 

kyselyt eteenpäin halituksen ja johtoryhmän jäsenille, jotka vastasivat kyselyyn ja 

toimittivat sen takaisin sihteerille. Sihteeri välitti vastaukset tutkijalle yksitellen 

nimettöminä. Näin ollen tutkija ei tiedä vastaajien henkilöllisyyttä tai edes sitä, kuka 

vastaajista kuuluu johtoryhmään ja kuka hallitukseen. 

 

Kyselyn rakenne muodostui kahdesta teemasta, jotka nimettiin Teema 1:ksi ja 

Teema 2:ksi. Ensimmäinen teema koostuu kysymyksistä, jotka käsittelevät yksilön 

päätöksentekoa ja sitä, kuinka case-organisaation strategia ja organisaatiokulttuuri 

vaikuttavat päätöksentekoon. Toisen teeman kysymykset liittyvät strategiseen 

päätöksentekoon sekä case-organisaation strategiaan ja organisaatiokulttuuriin. 

Tutkimusmetodologiaa käsitellään vielä tarkemmin luvussa 4. 

 

1.5. Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus koostuu kahdesta osasta, jotka ovat tutkimuksen teoriaosuus sekä 

empiirinen tutkimus. Teoriaosassa perehdytään kahteen suurempaan 

kokonaisuuteen aikaisemman tutkimuksen avulla. Teoriaosan jakautuu 
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päätöksenteon sekä organisaatiorakenteen ja -kulttuurin kokonaisuuksiin. 

Päätöksentekoa käsitellään luvussa kaksi ja sen alaluvuissa perehdytään 

tarkemmin yksilön päätöksentekoprosessiin, strategiaan ja visioon päätöksenteon 

suuntana sekä päätöksentekoon osuuskaupassa. Luvussa kolme, 

organisaatiorakenne ja -kulttuuri -teoriakokonaisuudessa puolestaan tarkastellaan 

organisaation rakennetta ja organisaation oppimista sekä organisaatiokulttuurin 

erilaisia muotoja ja yrityksen ydinarvoja organisaatiokulttuurin määrittäjinä. 

Luvussa neljä siirrytään tutkimuksen empiiriseen osaan. Tämä osa alkaa 

tutkimusmenetelmän ja -aineiston esittelyllä, jossa perustellaan valitun 

tutkimusmetodologian sopivuus kyseiseen tutkimukseen. Seuraavaksi esitellään 

tutkimuksen case-organisaatio Osuuskauppa Hämeenmaa. Tämän jälkeen 

puretaan empiirisen tutkimuksen tulokset eli avataan tehtyjen haastatteluiden 

vastaukset. Tulokset on jaettu kahteen teemaan (Teema 1 ja Teema 2) 

haastatteluiden teemojen mukaisesti.  

 

Luvut viisi ja kuusi kokoavat yhteen tutkimuksen johtopäätökset ja yhteenvedon. 

Luvussa viisi nostetaan esiin tärkeimpiä tutkimustuloksia ja niitä peilataan 

analysoiden edellä esiteltyyn teoriaan. Lisäksi luvussa kuusi vedetään yhteen 

tutkimuksen keskeiset tulokset ja vastataan tutkimuskysymyksiin. Lopuksi 

arvioidaan tutkimusta ja pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
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2. PÄÄTÖKSENTEKO 

 

Päätösten tekeminen on jokaisen organisaation elämän kulmakivi. Jokaisessa 

organisaatiossa tehdään päivittäin lukematon määrä päätöksiä liittyen strategiaan, 

henkilöstöön, toimintoihin, rahoitukseen ja markkinointiin. (Haskins & Freeman 

2015) Päätöksenteko on organisaation päättäjien tärkein tehtävä, koskien kaikkia 

organisaation tasoja. Jos päätöksenteko on tehokasta, se vaikuttaa myös muiden 

organisaation tasojen valintoihin. (Harrison, 1996) Jokainen tehty päätös on osa 

toiminnan suuntien etsimistä ja valitsemista päämäärien saavuttamiseksi (Choo, 

Johnston, 2004). 

 

Organisaation päätöksentekijät ovat näin ollen vastuullisessa roolissa 

jokapäiväisissä valinnoissaan. Seuraavaksi perehdytään tarkemmin 

päätöksentekoon yksilön ja ryhmän kannalta. Päätöksiä on helpompi ymmärtää, 

kun tiedostetaan, mitkä asiat vaikuttavat yksilön päätöksentekoon ja miten 

päätöksentekoprosessi etenee. 

 

2.1. Yksilön päätöksentekoprosessi 

 

Yksilöiden päätöksenteko organisaation sisällä on muodostunut yhä 

monimutkaisemmaksi osaksi johtamista. Päätöksentekijöille 

päätöksentekoprosessi ei ole enää yksinkertainen ja lopullisiin päätöksiin 

vaikuttavat useat eri tekijät. Ei riitä, että yksittäisen päätöksentekijän omat 

näkökulmat ja henkilökohtaiset resurssit yksinään auttaisivat ymmärtämään ja 

ohjaamaan onnistuneisiin päätöksiin. (Harrison, 1996) 

 

Päätöksillä on suuri merkitys yksilöiden ja organisaation tavoitteisiin sekä 

sosiaalisiin tavoitteisiin, jolloin niihin kohdentuu myös samojen tahojen 

vaikutusvaltaa ja politiikkaa (Mckenna, Martin-Smith, 2005). Päätöksenteon 

vaikeusaste muodostuu siitä, kuinka hyvin vaihtoehdot tunnetaan ja kuinka selkeitä 

päämäärät ovat (Choo, Johnston, 2004). 

 



9 
 

 

Yksinkertaisuudessaan päätöksentekoteoria on pohdintaa kahdesta tilanteesta. 

Tilanne A ja tilanne B, joihin ihminen saattaa itsensä laittaa. Voi valita A:n B:n sijaan 

ja päinvastoin. Edwards (1954) havainnollistaa pohdintaa esimerkin kautta: Lapsi 

seisoo karkkikaupan edessä. Tilanteessa A hänellä on taskussaan 25 senttiä rahaa, 

mutta ei karkkia. Tilanteessa B hänellä on taskussaan 15 senttiä rahaa ja 

kymmenen sentin arvoinen karkki. Päätöksentekoteoria on teoria millä pyritään 

ennustamaan mitä lapsi kyseisessä tapauksessa päättää. (Edwards, 1954) 

 

Klassisessa päätösteoriassa oletetaan, että rationaalisuus toteutuu täydellisenä. 

Kun organisaatio on asettanut tavoitteet ja löytänyt mahdollisimman tehokkaat 

keinot niiden toteuttamiseksi, päätöksenteko on täysin rationaalista. Tällöin 

päätöksenteko on loogista, ymmärrettävää ja järkevää toimintaa. Päätöksenteossa 

on otettava huomioon päätösten vaikuttavuus asioiden syy- ja seuraussuhteisiin, 

jolloin puhutaan loogisuudesta. Ymmärrettävyys pitää sisällään todennäköisyyden 

siitä, kuinka samassa tilanteessa samat tiedot omaava päättäjä toimisi. Järkevyys 

selittää tavoitteita ja keinoja, kuinka ne on tunnistettu ja valittu. Organisaatio toimii 

rationaalisesti silloin kun se asettaa ensin itselleen tavoitteet ja miettii sitten keinot, 

joilla tavoitteet toteutetaan. (Harisalo 2010, 146) 

 

Lähtökohtana täydellistä rationaalisuutta korostavassa klassisessa 

päätöksenteossa on yksilö tai organisaatio, jonka päätöksenteon oletetaan 

perustuvan seuraaville olettamuksille: 

 

• päättäjä on tietoinen tavoitteista painokertoimineen 

• päättäjä on tietoinen arvoista painokertoimineen 

• päättäjä on tietoinen keinoista ja niiden hyödyistä ja kustannuksista 

• päättäjä pystyy valitsemaan parhaan mahdollisen, rationaalisen 

vaihtoehdon käytettävissään olevan tiedon avulla (Harisalo 2010, 146) 

 

Päätöksenteko on rationaalista, jos organisaation tavoitteet, vaihtoehdot, 

vaihtoehtojen tuotokset ja tuotoksien tuomat arvot perustuvat täydellisen 

informaation hyödyntämiseen. Käytännössä rationaalinen päätöksenteko on 

kuitenkin epärealistista johtuen informaation puutteesta, eri intresseistä, yksilöiden 
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ja ryhmien valinnanmahdollisuuksista ja suhteista (Choo, 1996). Objektiivinen 

rationaalisuus päätöksenteossa vaatisi kaikkien päätöksentekoon liittyvien 

kriteereiden, jokaisen valinnan ja kaikkien valintojen seurauksien sekä 

tulevaisuuteen sijoittuvien kaikkien vaihtoehtojen seurauksien täydellistä 

tuntemista. Tieto on kuitenkin epätäydellistä ja näiden kriteerien täyttyminen on 

mahdotonta. (Simon 1982, 118-119). 

 

Täydellisen rationaalinen päätöksenteko on nykyään harvinaista. Uusista asioista 

päätettäessä päätöksenteko pohjautuu prosessiin, jossa otetaan askeleita eteen ja 

taakse, pohdintaa keskeytetään uusien tapahtumien vuoksi, siirretään uusien 

mahdollisuuksien vuoksi ja asioita pyöritellään, kunnes ratkaisu on löytynyt. 

(MIntzberg, Westley 2001) 

 

Päätöksenteko saattaa koostua haparoivista ensiaskeleista, jotka johtavat äkillisiin 

teräviin oivalluksiin. Päätöksenteko voi myös olla kokoelma ongelmia, joista 

tehdään valintoja, avoimia kysymyksiä ja tunteita, joita voidaan tuulettaa. Olemassa 

olevat ratkaisut saattavat etsiä uusia näkökulmia, jotta päätöksentekijöillä olisi 

jatkuvaa työtä. Mintzberg ja Westley (2001) tuovat rationaaliseen päätöksentekoon 

pohjautuvan ajatuksen ”ajattele ensin” rinnalle kaksi muuta vaihtoehtoa, ”näe ensin” 

ja ”tee ensin”. (Mintzberg, Westley 2001) 

 

Ajattele ensin toimii parhaiten kun: 

 

• tavoite on selvä 

• tieto on luotettavaa 

• konteksti on jäsentynyt 

• kurinalaisuutta voidaan soveltaa 

• tiettyä ajatussuuntaa voidaan vaatia 

• toteutetaan vakiintuneita prosesseja 

 

Näe ensin toimii parhaiten kun: 

 

• monia elementtejä on yhdistettävä luoviin ratkaisuihin 
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• avainasia on sitoutuminen noihin ratkaisuihin 

• viestintä ja kommunikaatio yli rajojen ovat olennaisia 

• kehitetään uutta 

 

Tee ensin toimii parhaiten kun: 

 

• tilanne on uusi ja hämmentävä 

• monimutkaiset yksityiskohdat ovat esteenä 

• yksinkertaiset yhteiset käytännöt vievät asioita eteenpäin (Mintzberg, 

Westley 2001) 

 

Organisaatioiden tulisi löytää ulospääsy perinteistä, jotka jumittavat, rohkaista 

kommunikaatioon yli rajojen ja sitouttaa sekä sydän että pää. Toimivan 

organisaation päätöksenteko voisi pohjautua kaikkien kolmen näkökulman 

yhdistelmälle.” Ajattele ensin” pitää organisaation toiminnan liikeidean mukaisessa 

suunnassa, ” näe ensin” auttaa kehittämään uusia toimintamalleja ja ”tee ensin” 

vastaa toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin. (Mintzberg, Westley 2001) 

 

VTT:n tiedotteessa 2535, Tuotantostrateginen päätöksenteko (2010), Minna 

Kansola on tutkinut ryhmäpäätöksentekoa. Tutkimuksessaan Kansola on viitannut 

Pekkasen (2003) ja Teale ym. (2003) tutkimuksiin. Ryhmäpäätöksentekoa 

suositellaan käytettäväksi silloin, kun johtajalla yksinään ei ole päätöksenteon tueksi 

riittävästi tietoa. Lisäksi, jos ongelma on monimutkainen, jäsentymätön ja jos 

muiden hyväksyntä päätökselle on päätöksen toteuttamisen kannalta tärkeää. 

Lisäksi myös käytettävissä oleva aika vaikuttaa siihen, onko järkevää käyttää 

ryhmäpäätöksentekoa. (Pekkanen 2003, 31) Pekkasen esittämän näkemyksen 

mukaan kaikissa strategisissa päätöksentekotilanteissa tulisi käyttää 

ryhmäpäätöksentekoa. Useilla päätöksentekijöillä laajempi ymmärrys 

päätöksentekotilanteeseen vaikuttavista muuttujista kuin yksittäisellä 

päätöksentekijällä. (Kansola 2010, 49) 

 

Ryhmäpäätöksenteko pitää sisällään useita vahvuuksia, mutta myös heikkouksia. 

Vahvimpana on menetelmän legimiteetti. Ryhmäpäätöksenteko on demokraattista 
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verrattuna yhden henkilön autokratiaan. Demokraattisuus ja legimiteetti 

todennäköisesti lisäävät ryhmän yksilöiden sitoutumista päätösten jalkautukseen. 

Etuna on myös se, että riskeistä tulee tiedostetumpia ryhmäkeskustelussa ja siksi 

vähemmän yllättäviä. Kohtuullista riskinottoa pidetään ryhmässä sosiaalisesti 

hyväksyttävämpänä kuin liiallista varovaisuutta. Tämän vuoksi ryhmään haetaan tai 

hakeutuu usein myös riskinottokykyisiä henkilöitä. Ryhmäpäätöksenteko vie 

enemmän aikaa kuin yksilön päätöksenteko, joten sitä voidaan pitää myös 

ryhmäpäätöksenteon heikkoutena. Sekä etu, että heikkous on myös vastuun 

jakautuminen. Ryhmäpäätöksenteossa vastuu jakautuu yksilöiden kesken. Yksilön 

kannalta tämä on etu kun kyseessä on heikko päätös, jolloin vastuu jakautuu 

tasaisesti kaikille yksilöille. Heikkous se on silloin kun kukaan ei ota täydellisesti 

vastuuta päätöksestä, jolloin heikkoja päätöksiä saattaa syntyä useammin ja 

helpommin verrattuna yksilön päätöksentekoon. (Teale et. al. 2003, 285-286, 

Kansola 2010, 50) 

 

2.1.1. Päätöksiin vaikuttavat tekijät 

 

Strategisilla päätöksillä on laaja vaikutus organisaation jäseniin, prosesseihin sekä 

rakenteeseen (Frishammar 2003). Riippumatta siitä, tekeekö päätöksen yksilö vai 

useat yksilöt ryhmässä, päätöksentekoon vaikuttavat joka kerta useat tekijät. Näitä 

tekijöitä tarkastellaan seuraavaksi yksilön näkökulmasta, sillä ryhmään tullessaan 

jokainen yksilö tuo mukanaan omat henkilökohtaiset näkemyksensä ja tapansa 

tarkastella kysymyksiä. Päätöksiin vaikuttavat tekijät voivat olla niin sisäisiä kuin 

ulkoisia tekijöitä. Sisäisiksi tekijöiksi mielletään esimerkiksi yksilön luonteenpiirteet, 

kokemukset ja maailmankatsomus. Ulkoisia tekijöitä puolestaan ovat muun muassa 

organisaation strategia, visio ja toimintaympäristö, jotka kaikki osaltaan ohjaavat 

yksilön päätöksentekoa. 

 

Francioni et. al. (2015) tutkivat, kuinka päätöksentekijöiden ominaisuudet 

vaikuttavat kansainvälistymisstrategioihin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, 

kiinnittäen erityisesti huomiota strategiseen päätöksentekoprosessiin. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että päätöksentekijöillä on taipumuksena seurata 

rationaalisempaa strategista päätöksentekoprosessia riippuen heidän 
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koulutustasostaan, riskiasenteestaan sekä yrityksen aikaisemmasta 

kansainvälisestä suoriutumisesta. Samanaikaisesti päätöksentekijöiden poliittinen 

käyttäytyminen ilmenee riskiasenteeseen ja suoritustarpeeseen liittyvänä tekijänä, 

johon ikä vaikuttaa negatiivisesti. (Francioni et. al. 2015) 

 

Päätöksentekijän rationaalisuuden taso nousee, kun koulutustaso ja riskiasenne 

nousevat. Yllättävin tulos riskiasenteeseen liittyen oli, että enemmän riskiä etsivä 

asenne sai päätöksentekijät seuraamaan rationaalisempaa lähestymistapaa 

tärkeimmissä strategisissa päätöksissä, erityisesti ulkomaisten markkinoiden 

valinnassa sekä markkinoille murtautumisen suunnittelussa. Näin ollen, kun 

päätöksentekijä ei pelkää strategisiin päätöksiin kuuluvia riskejä, hän kohtaa 

päätökset korkealla tietoisuudella ja kiinnittää huomiota valintoihin, joita tekee.  

Päätöksentekijä pyrkii luomaan yhtiölle ulkoiset ja sisäiset olosuhteet, jotka sallivat 

päätökseen liittyvien toimijoiden tukea vallitsevia vaihtoehtoja. Tämä on 

todenmukaisempaa ympäristössä, jossa vallitsee paljon riskejä. (Francioni et. al. 

2015) 

 

Chng et. al. (2014) puolestaan tutkivat johtajien päätöksentekoa suorituksen laskun 

aikana. He selvittävät, kuinka suorituksen heikentyminen saattaa johtaa jäykkään 

päätöksentekoprosessiin sekä huomion kaventumiseen ja kasvaneeseen riskin 

etsintään. Lisäksi he tutkivat, kuinka kannustinten maksu saattaa vaikuttaa 

markkinoinnin päätöksentekoprosessiin sekä johdon päätöksenteon piirteisiin 

suorituksen laskun aikana. Käyttäen apunaan simulaatiopeliä tutkiessaan 

kokeneiden kiinalaisten johtajien päätöksentekoa, päädyttiin tulokseen, että 

suorituksen lasku nostaa markkinointistrategian kokonaisvaltaisuutta, mutta 

samalla nostaa tukeutumista lyhyen tähtäimen markkinointipäätöksiin, strategisiin 

muutoksiin sekä strategiseen riskinottamiseen. Lisäksi kannustinten maksaminen 

lieventää johdon jäykkää päätöksentekoa, mutta korostaa johdon kasvavaa 

riskienottoa suorituksen laskun aikana. (Chng et. al. 2014) 

 

Suoritustarve tekee päätöksentekijöistä poliittisesti aktiivisempia aiheissa, jotka 

tukevat heidän päätöksiään. Ikä kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti poliittiseen 

käyttäytymiseen siten, että kun ikää karttuu, poliittinen aktiivisuus vähenee. Iän 
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myötä lisääntynyt itsetietoisuus saa päätöksentekijän luottamaan enemmän 

itseensä ja omiin kykyihinsä kuin sisäisen ja ulkoisen ympäristön tukeen. (Francioni 

et. al. 2015) Elbannan ja Youniesin (2008) tutkimuksen mukaan rationaalisuus ja 

poliittinen käyttäytyminen ovat strategisen päätöksentekoprosessin ilmeisiä piirteitä. 

Lisäksi he huomasivat, että intuitio on itsenäinen strategisen 

päätöksentekoprosessin piirre. Näin ollen strateginen päätöksentekoprosessi 

(päätöksentekijä) voi olla samanaikaisesti rationaalinen ja/tai poliittinen ja/tai 

intuitiivinen. 

 

Johtajat, jotka kohtaavat organisaation suorituksen laskua ovat vähemmän 

kokonaisvaltaisia ja käyttävät vähemmän aikaa markkinointipäätösten tekemiseen, 

kuin johtajat, jotka ovat päinvastaisessa tilanteessa (yrityksen suoriutuminen on 

nousussa). Lisäksi johtajat, jotka kohtaavat tilanteessaan suorituksen laskua, 

käyttävät enemmän lyhyen ajan markkinointipäätöksiä, tekevät enemmän 

strategisia muutoksia ja ottavat markkinoinnissaan enemmän strategisia riskejä, 

kuin ne johtajat, jotka kohtaavat suorituksen kasvua. Siten suorituksen laskulla on 

tapana houkutella johtajia ”uhka-jäykkään” (threat-rigid) päätöksentekoon sekä 

päätöksenteon ominaisuuksiin, jotka heijastavat kaventunutta huomiointia sekä 

korostunutta riskinottoa. (Chng et. al. 2014) 

 

Kun puhutaan huonoista ja epäonnistumisiin johtaneista päätöksistä, ne harvemmin 

johtuvat väärin valituista taktiikoista tai heikosta johtamisesta. Suurimmat syyt 

huonoihin päätöksiin löytyvät toimintaympäristön monimutkaisuudesta ja 

ympäristössä vallitsevasta kaaoksesta, erilaisista psykologisista lähestymistavoista 

sekä poliittisesta ja eettisestä käyttäytymisestä (Mckenna, Martin-Smith, 2005). 

Riskejä päätöksenteon onnistumiselle tuovat myös organisaation sisäiset 

valtajännitteet, olosuhteiden väärät tulkinnat, omat intressit, kokonaisuuden 

puutteellinen hahmottaminen ja jopa tunteet. Näiden uhkien poistamiseksi 

päätöksenteon pohjalle on tehtävä tilannearvio erittäin huolellisesti. (Harisalo 2010, 

147) Schwarber (2005) korostaakin, että päätöksenteon pitäisi aina alkaa tavoitteilla 

eikä vaihtoehdoilla. Tavoitteilla vastataan siihen, mitä päätöksillä pyritään saamaan 

aikaan ja millaisia tuloksia halutaan. Jokainen vaihtoehto tulisi arvioida tavoitteiden 

kautta ja valinnat arvioidaan riskien suhteen. (Schwarber, 2005) 
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Päätöksen tekeminen tarkoittaa valintaa vaihtoehtojen välillä. Järkevän päätöksen 

tekemiseksi on arvioitava vaihtoehtojen puoleensavetävyyttä. (Heerkens et. al. 

2011) Toisinaan tämä valinta on kuitenkin hankala tehdä ja päätöksen tekeminen 

pitkittyy. 

 

Brooks (2011) tutkii artikkelissaan, milloin ja miksi johtajat välttelevät tai lykkäävät 

päätöksentekoa. Tutkimuksen mukaan päätöksiä vältetään, kun ihmisiä pyydetään 

perustelemaan päätöksensä, kun vaihtoehdot ovat yhtä houkuttelevia tai kun 

vaihtoehtoja on paljon. Päättämättömyys saattaa toisinaan olla myös seurausta 

systemaattisista vääristymistä (omission bias) tai vallitsevan tilanteen harhasta 

(status quo bias) ja lisäksi päättämättömät ihmiset saattavat olla taipuvaisempia 

päätöksen vahvistamisen harhalle (corfirmation bias). (Brooks 2011) 

 

Kukaan ei etsi johtajaa, joka ei kykene tekemään päätöksiä. Päätöksiä tekevään 

henkilöön liitetään paljon positiivisia konnotaatioita (mielleyhtymiä), kun taas 

päättämättömyyteen liittyvät konnotaatiot mielletään negatiivisiksi. Välttääkseen 

päättämättömyyttä, johtajien tulisi arvioida vaihtoehtojaan erikseen ja yksittäisinä 

vaihtoehtoina sen sijaan, että vertailisi niitä keskenään. Päätöksentekijät liian usein 

vertailevat vaihtoehtoja toisiinsa eivätkä keskity tarpeeksi pohtimaan kunkin 

yksittäisen vaihtoehdon toteuttamiskelpoisuutta. He saattavat keskittyä niin paljon 

miettimään mikä vaihtoehdoista on paras verrattuna toisiin, että unohtavat 

perimmäisen kysymyksen, eli sen, onko yksikään vaihtoehdoista todella 

hyväksyttävä. Näin johtajat saattavat päätyä välttämään win-win-tilanteita (tilanteita, 

jossa molemmat vaihtoehdot ovat niin hyviä, että päätöksentekijä voi ainoastaan 

hävitä jättämällä valitsematta). Näissä tilanteissa tyydyttävän vaihtoehdon 

valitseminen nopeasti ja tehokkaasti saattaa olla suotuisampaa kuin käyttää paljon 

resursseja ”parhaan” vaihtoehdon löytämiseksi. Johtajien olisi hyvä myös punnita 

menetetyn tilaisuuden riskiä, miettiessään tehdäkö päätös vai ei. Lisäksi yritykseen 

tulisi rakentaa kannustinjärjestelmä, joka palkitsee päätöksiä tekevästä toiminnasta. 

(Brooks 2011) 
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Päättämättömyyden tekijät  Valinnan subjektiivinen              Päättämättömyys 
      kokemus 
Päätöskonteksti 

- Vaihtoehdon laatu                                   Valinnan vaikeus                            Epäonnistuminen  
- Vaihtoehtojen samankaltaisuus                                                                      päätöksenteossa 
- Vaihtoehtojen selkeys                             Valinnan perusteltavuus                 (päätöstä ei tehty)                     
  
Päättämättömyys                                        Päättämättömyyden 
luonteenpiirteenä                                       kustannus 
                                                                                                                           Valinta siirtää pää- 
Systemaattiset vääristymät                        Ennakoitu katumus                        töksentekoa 

- Status quo bias 
-   Omission bias 

 
Vaihtoehdon laatu 
 
Kuvio 2. Päättämättömyyden ymmärtäminen (Brooks 2011) 

 

Tutkijat, jotka ovat tutkineet välttämistä päätöksenteossa, ovat huomanneet, että 

päätöksen välttämiseen liittyy muutamia rationaalisia syitä. Nämä liittyvät 

vaihtoehdon laatuun. Esimerkiksi, kun mikään vaihtoehdoista ei ole hyväksyttävä, 

voimme perustellusti valita päättämättömyyden ja olla tekemättä valintaa. Mitä 

paremmat vaihtoehtomme ovat, sitä todennäköisemmin löydämme yhden 

hyväksyttävän. Kuitenkin on tilanteita, joissa johtajat välttävät päätöksentekimistä, 

vaikka kaikki vaihtoehdot ovat houkuttelevia, toisin sanottuna korkealaatuisia. 

(Brooks 2011) 

 

Vaihtoehtojen samankaltaisuus 

 

Ihmiset jättävät todennäköisemmin päätöksen tekemättä, kun vaihtoehdot ovat 

hyvin samakaltaisia houkuttelevuudeltaan, kuin silloin kun vaihtoehdot eroavat 

selvästi toisistaan. Tämä saattaa johtaa päättämättömyyteen, kun tarjolla on useita 

hyviä vaihtoehtoja. Päätös kahden hyvän vaihtoehdon välillä on sekä vaikeampi 

tehdä, että vaikeampi perustella muille. (Brooks 2011) 

 

Vaihtoehtojen selkeys 

 

Kolmas tekijä, joka nostaa päättämättömyyttä on vaihtoehtojen selkeys. Epäselvät 

tai tulkinnanvaraiset vaihtoehdot voivat tehdä päätöksenteon subjektiivisesta 
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kokemuksesta vaikeampaa. Kun päätös vaikuttaa hankalalta, jo se itsessään 

saattaa johtaa päätöksenteon välttämiseen. (Brooks 2011) 

 

Systemaattiset vääristymät 

 

Päättämättömyyteen liittyy kaksi systemaattista vääristymää: välttämisen harha 

(omission bias) sekä vallitsevan tilanteen harha (status quo bias). Vaikkakin 

systemaattisia vääristymiä on usein vaikea eliminoida, ensimmäinen askel 

päätöksenteon vääristymien välttämiseen on niiden tiedostaminen ja 

ymmärtäminen. Välttämisen harha (omission bias) usein pysyy, vaikka olisimme 

siitä tietoisia. Välttämisen harha kuvaillaan taipumuksena nähdä negatiiviset 

seuraukset, jotka ovat seurausta päätöksen tekemisestä, haitallisempina ja 

vakavampina kuin ne negatiiviset seuraukset, jotka johtuvat päätöksen tekemättä 

jättämisestä. Näin ollen usein tuomitsemme toiminnasta seuranneet negatiiviset 

asiat jyrkempinä kuin toimimattomuudesta seuranneet negatiiviset asiat. 

Esimerkkinä johtaja, jolla on edessään päätös joko investoida uuteen teknologiaan 

tai olla investoimatta. Tutkimusten mukaan investoiminen ja epäonnistuminen on 

johtajan uran kannalta riskisempää kuin olla investoimatta, ja katsoa sivusta, kuinka 

uusi teknologia toimii menestyksekkäästi muilla kilpailijoilla. Miellämme 

toimimattomuuden vähemmän kriittisenä virheenä, kuin toimimisen, vaikka 

molemmat johtaisivat samankaltaisiin negatiivisiin lopputuloksiin (esim. väärän 

päätöksen tekeminen ja yrityksen varojen menettäminen). (Brooks 2011) 

 

Läheisesti välttämisen harhaan liittyvä vallitsevan tilanteen harha (status quo bias) 

tarkoittaa tilanteen muuttumattomuuden suosimista. Vallitsevan tilanteen valinta 

assosioidaan usein vähempään katumukseen kuin uuden suunnan ottaminen 

toiminnalla. Vaikka vallitsevassa tilanteessa pysyminen olisikin hyvä ratkaisu, 

nähdään vahvalla vallitsevan tilanteen harhalla varustettu johtaja usein hyvin 

päättämättömänä. (Brooks 2011) 

 

Systemaattiset vääristymät voivat edistää päättämättömyyttä. Koska ihmisillä on 

tapana nähdä väärä toiminta huonompana kuin väärä toimimattomuus, työntekijät 

saattavat vältellä päätösten tekemistä välttääkseen tekemästä virheitä. Ihmisillä on 
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myös tapana yliarvostaa vallitsevaa tilannetta. Tämän johdosta työntekijät saattavat 

olla vastahakoisia tekemään päätöksiä, jotka aiheuttavat muutoksia vallitsevaan 

tilaan, vaikka uuden tilanteen vaihtoehdot olisivatkin houkuttelevampia kuin 

vallitseva tilanne. Rohkaistakseen päätöksentekoon, johtajien tulisi selventää, että 

epätoivotut lopputulemat, jotka johtuvat siitä, että päätöstä ei tehdä tai valitaan 

vallitsevassa tilanteessa pysyminen, ovat yhtä lailla   päätöksentekijän vastuulla 

kuin päätökset muutoksista. Vallitseva tilanne tulisi myös mieltää yhtenä päätöksen 

vaihtoehdoista eikä nähdä sitä oletusarvona. (Brooks 2011) 

 

Kontekstista riippumatta toiset ihmiset ovat taipuvaisempia päättämättömyyteen 

kuin toiset. Päättämättömyyttä yksittäisenä muuttujana tutkineiden tutkimusten 

mukaan päättämättömät ihmiset käyttävät informaation etsimisstrategiaa, joka on 

kapea-alaisempi, aikaa kuluttavampi, riskivastaisempi, uhkia välttelevämpi sekä 

varmistusta etsivämpi, kuin päättäväisten (päätöksiä tekevien) henkilöiden. Näin 

ollen päättämättömät ihmiset saavuttavat päätökset epätodennäköisemmin ja heillä 

on todennäköisemmin hankaluuksia uraan liittyvässä päätöksenteossa. Ihmisten 

muuttaminen päättämättömästä henkilöstä päättäväiseksi harjoituksen tai 

intervention kautta ei suurella todennäköisyydellä onnistu, mutta 

päätöskäyttäytymisen muuttaminen onkin jo realistisempi pyrkimys. Huomion 

kiinnittäminen päättämättömyyteen liittyvän käytöksen muuttamiseen voi 

mahdollisesti auttaa organisaatioita ja työntekijöitä hallitsemaan paremmin 

päättämättömyyttä. (Brooks 2011) 

 

Päätöksentekoon vaikuttaa olennaisesti myös käytettävissä oleva informaatio, jota 

jokaiseen päätökseen kerätään auttamaan valinnassa. Koska johtajien ja 

päätöksentekijöiden aika on rajallista, informaatio voi olla pyydettyä tai etsittyä 

(Fishammar 2003). Jansenin et. al. (2011) mukaan keskeiset päätöksentekijät 

keräävät suurimman osan informaatiostaan sosiaalisten siteidensä kautta 

lähiympäristöstään ja tämä muodostaa heidän sosiaalisen pääomansa. 

Informaationkeräämiskäyttäytyminen siis vaihtelee tilanteen mukaan, mutta 

tarkoituksena on löytää tukea strategiselle päätökselle.  
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Päätöksentekoon vaikuttava informaatio voidaan luokitella joko pehmeään tai 

kovaan informaatioon. Mintzbergin (1994) puhuu datasta päätöksenteon 

yhteydessä, mutta jakaa käsitteen yhtä lailla kovaan ja pehmeään informaatioon. 

Pehmeä informaatio koostuu kuvista, visioista, ideoista ja kognitiivisista rakenteista, 

se on inhimillistä ja spekulatiivista. Pehmeään informaatioon luokitellaan myös 

kognitiiviset näkemykset kuten maailmankatsomus sekä huhu-ja kuulopuheet. 

Pehmeä informaatio on sidottu yksittäiseen henkilöön, mutta voidaan kuvailla 

laajaksi, yleiseksi ja subjektiiviseksi. Kovaa informaatiota puolestaan voidaan 

helposti määrittää ja prosessoida analyyttisin metodein, se on täsmällisesti ja 

selkeästi dokumentoitavissa. Kova informaatio kuvaillaan numeeriseksi 

informaatioksi, joka tuotetaan, käytetään tai raportoidaan yrityksen 

rahoituslaskennan ja kontrollijärjestelmien, laskentajärjestelmien, 

kustannuslaskennan, tuotannon kontrollijärjestelmien sekä tilastotieteen keinoin eri 

lähteistä. (Mintzberg 1994, 258; Frishammar 2003) Pehmeän ja kovan informaation 

lisäksi päätöksentekijän on osattavat kuunnella organisaation ääntä sekä 

hiljaisuutta. Juuri hiljaisuus jää johdon ja työntekijöiden tapaamisissa usein 

huomiotta, vaikka siinä piilee monia arvokkaita viestejä puuttuvien kysymysten, 

toteamusten ja kyseenalaistamisen muodossa - hiljaisuutta ei tulisi suoraan tulkita 

myöntymiseksi (Haskins, Freeman 2015).  

 

Hedelmällisin informaation käyttö sisältää yhdistelmän pehmeää ja kovaa 

informaatiota (Fishammar 2003). Pehmeän informaation avulla johtajat pystyvät 

testaamaan kovan informaation väittämät ja vastaamaan mahdollisiin ongelmiin 

ajoissa. Kova informaatio tarjoaa järkiperäisiä ratkaisuja, jolloin pehmeä informaatio 

on korvaamaton synteesien tekemisessä. Strategiseen päätöksentekoon 

osallistuville kova informaatio on jokaiselle saatavilla, mutta pehmeään 

informaatioon on pääsy ainoastaan johdolla, jonka se saa yrityksen eri sidosryhmien 

kautta. (Mintzberg 1994) Päätöksentekijän suhteista muodostama sosiaalinen 

pääoma muodostaa osan kerätystä informaatiosta ja tukee päätöstä, mutta 

tasapainon löytäminen informaation käyttöön on tärkeää. Suuri määrä suhteita 

tekee päätöksentekijästä epävarmemman päätöstilanteessa ja näin ollen laskee 

päätöstehokkuutta (Jensen et. al. 2011). Lisäksi liiallinen nojaaminen pelkästään 

pehmeään informaation käyttöön saattaa vaarantaa päätöksen laadun ja loitontaa 



20 
 

 

todellisuudesta. Toisaalta vain kovaan informaatioon luottaminen saattaa johtaa 

vaikeuksiin tehdä päätöstä ensinnäkään. (Frishammar 2003)  

 

Lopullisen päätöksen kannalta tärkeää ei ole niinkään, mistä informaatio hankitaan 

(ulkoiset, sisäiset lähteet), vaan itse tieto, joka hankitaan (Fishammar 2003). Oikean 

ja tehokkaan päätöksen tekeminen sisältää myös ajankäytön tehokkaan hallinnan 

(Nissinen 2013, 57). On tärkeää tietää, kuinka tunnistaa juuri se informaatio, mikä 

on tärkeää juuri kyseessä olevassa päätöksenteossa. Erittäin tärkeää on myös 

tietää, kuinka informaatio muutetaan tiedoksi, sillä se, mitä kaivataan, ei aina ole 

tietoa. (Riabacke 2015, 145) 

 

Tiedon ja informaation muotoa voidaan määritellä monin eri tavoin. Choon (2002) 

mukaan tiedolla on kolme eri tyyppiä 

 

- olettamuksiin, uskomuksiin ja arvoihin perustuva, eli kulttuurillinen tieto 

- rutiineihin, sääntöihin ja artefakteihin perustuva, eli kodifioitu tieto 

- kokemukseen perustuva, eli hiljainen tieto 

 

Määritelmällään Choo (2002) lisää tasoja tiedon määritelmään verrattuna 

Frishammarin (2003) tekemään pehmeän ja kovan informaation jakoon verrattuna. 

Jansenin et. al. (2011) kuvaama sosiaalinen pääoma voidaan nähdä osittain 

kuuluvaksi, ulkopuolelta kerättäväksi osaksi kokemukseen perustuvaan hiljaiseen 

tietoon. Vastaavasti Jalosen (2008) mukaan tieto voidaan jakaa arvoihin, intuitioon 

ja uskomuksiin perustuvaan tietoon, jolloin se on informaalista eli subjektiivista, 

laadullista tietoa. Toinen määre Jalosen (2008) mukaan on formaalia eli 

kommunikoitavissa olevaa faktatietoa, joka on määrällistä ja objektiivista. 

 

Käsitteet data, informaatio ja tieto sekoitetaan usein keskenään. Data voi olla 

tilastosta, faktasta tai muistiinpanoista alkaen lähes mitä tahansa aineistoa, jolla on 

työstämättömänä vähäistä arvoa. Päätöksien perustaminen pelkkään dataan on 

liian suurpiirteistä kun tilanne hahmottuu vain yleisellä tasolla. Käsillä olevaa 

tilannetta varten dataa ei ole suunniteltu. Informaatio on myös dataa, mikä on koottu 

tietyksi kokonaisuudeksi ja työstetty annetun kontekstin pohjalta. Tieto on korkein 
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aineistotaso. Tieto on kyseessä silloin, kun informaatio on analysoimalla jalostettu. 

Tiedon täsmällisyysaste on korkeampi verrattuna informaatioon. Yleinen mielipide 

ei myöskään vaikuta tietoon sillä mielipiteet eivät ole tietoa. Tieto perustuu 

tosiseikkoihin. Uskomisen ja tietämisen välillä on olennainen ero. (Riabacke 2015, 

146-147). 

 

Mintzberg on tutkimuksessaan osoittanut, että johdon päätöksien taustalla on 

suurimmaksi osaksi suullinen kommunikointi. Se vie johdon työajasta jopa 80%. 

Tämän pohjalta Mintzberg on muodostanut neljä väittämää kovan tiedon 

heikkouksista: 

 

1. Kova tieto on rajoitettua ja epäonnistuu usein taloudellisten ja ei- 

taloudellisten tekijöiden käsittelyssä. Kova tieto kuvaa asian mutta ei selitä 

sitä 

 

2. Suullisen kommunikaation avulla johdolla on mahdollisuus tulkita eleitä ja 

ilmeitä, jotka selittävät asiaa enemmän. Tämän vuoksi johto käyttää paljon 

aikaansa verkostojen muodostamiseen ja omien henkilökohtaisten 

informaatiosysteemeidensä kehittämiseen asiakkaiden, toimittajien, julkisen 

vallan ja kilpailijoidensa kanssa. 

 

3. Kova tieto on liian laajaa tehokkaaseen strategiseen päätöksentekoon. 

Kovalla tiedolla näkee metsän kokonaisuutena, ei yksittäisiä puita metsässä. 

Päätöksenteon tueksi tarvitaan aineellisia yksityiskohtia ja tiedon yhdistelyä. 

Aineellinen tieto innostaa ja kannustaa strategiseen päätöksentekoon ja 

auttaa johtoa luomaan käsitteellisiä malleja.  

 

4. Informaation muuttaminen faktoiksi vie paljon aikaa ja tämän vuoksi kova 

tieto on jo suurissa määrin tapahtunutta, toisin kuin strateginen 

päätöksenteko. Informaatio saadaan tällöin liian myöhään strategisen 

päätöksenteon tueksi. 
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5. Kovan tiedon luotettavuus. Kovaa tietoa pidetään yleensä luotettavana ja 

pehmeää tietoa epäluotettavana. Tämä tieto on kuitenkin todettu vääräksi, 

koska tiedon kvantifioinnissa jää aina jotain huomaamatta. (Mintzberg 1994, 

258-266) 

 

Lopulta päätöksentekoon vaikuttavat useat erilaiset ulkoiset ja sisäiset tekijät, 

päätöksentekijän luonne sekä käytettävissä oleva tieto. Chng et. al. (2014) mukaan 

johtajien olisi hyvä tunnistaa, että he ovat alttiita tietyille taipumuksille, jotka 

saattavat heikentää heidän kokonaisvaltaista johtamistehokkuuttaan 

päätöksenteon kaventumisena sekä kasvaneena strategisena riskinottona. Etenkin, 

kun päätöksentekijä tuntee olevansa asiantuntija alallaan, hänellä saattaa olla 

taipumuksena nähdä vähemmän vaivaa valinnan tekemisessä, kuin saman 

kysymyksen kanssa painiva maallikko. Tehdessään tärkeitä arviointeja 

käytännössä asiantuntijat luottavat aikaisempaan kokemukseen ja siten antavat 

painoarvoa niille tekijöille, joille ennekin ovat antaneet, ehkä hieman modifioiden 

tilanteen ja intuition mukaan. (Heerkens et. al. 2011) Etenkin hieman epävarmoissa 

tilanteissa päätöksentekijöillä on tapana luottaa aikaisempaan kokemukseen ja 

nojata maalaisjärjen tuomaan luottamukseen valinnan suhteen (Dinur 2011). 

 

Nilssonin (2008) mukaan päätöksentekijät luottavat aavistukseen (tunteeseen) ja 

kokemukseen, ja prosessoivat lopulta vain pienen määrän kvalitatiivista 

informaatiota. Myös Dinur (2011) tukee tätä näkemystä ja toteaa, että ne johtajat, 

jotka pystyvät tekemään päätöksiä vähällä informaatiolla epävarmoissa tilanteissa, 

tulevat menestymään. Erityisesti poliittisen käyttäytymisen tapauksissa intuitio 

saattaa vaikuttaa johdon päätöksiin. Esimerkiksi, johtajat saattavat nojata 

intuitioonsa (kokemukseensa), valitessaan parasta mahdollista ratkaisua poliittisen 

konfliktin selvittämiseksi. He voivat myös käyttää kokemustaan, aavistusta ja/tai 

”mututuntumaa” tehdessään päätöksiä, jotka koskevat poliittisia päättäjiä. (Elbanna, 

Younies 2008) 

 

Organisaatiot saattavat tiedostamattaan edistää päättämättömyyttä 

kannustinjärjestelmällään. Päättäväinen toiminta liitetään usein korkeaan palkkioon, 

mutta myös korkeaan riskiin ja siten suurempiin sanktioihin epäonnistuessaan. Jos 
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sanktiot huonon päätöksen teosta ovat kovemmat kuin palkkio hyvän päätöksen 

tekemisestä, ympäristö kannustaa päättämättömyyteen. Kannustaakseen 

päätöksentekoon, organisaation on luotava puitteet, jotka tukevat ja vahvistavat 

päätöksentekoa. Tämä tarkoittaa sen varmistamista, että päättäväisellä toiminnalla 

on positiivisia seurauksia, jos päätökset ovat positiivisia ja onnistuneita. Se 

tarkoittaa myös kommunikointia työntekijöille siitä, että päättäväinen toiminta johtaa 

ajoittain negatiivisiin tuloksiin, mutta ne ovat odotettuja ja suvaittuja. (Brooks 2011) 

 

Päätöksenteko on epävarma ponnistus ja organisaation palkkiojärjestelmä tulisi 

rakentaa tukemaan päätöksentekoprosessia eikä vain lopputulosta. Päätös, joka on 

huolellisesti tutkittu ja harkittu, voi olla hyvä päätös, vaikka sillä olisi negatiivinen 

lopputulema. Työntekijöiden tulisi tietää, ettei heitä rangaista hyvin perustelluista 

päätöksistä, vaikka niillä lopulta olisikin negatiiviset seuraukset. Johdon tulisi 

käytöksellään ja toiminnallaan osoittaa, että se luottaa työntekijöidensä tekemiin 

päätöksiin ja näin luoda ilmapiirin, jossa päätöksenteko koetaan vähemmän 

riskisenä. (Brooks 2011) 

 

Francioni et. al. (2015) mukaan huomion kiinnittäminen päätöksentekoprosessiin 

olisi tärkeää. Heidän tutkimuksensa mukaan tutkimuksen mukaan ne yritykset 

menestyivät paremmin, jotka omaksuivat rationaalisen strategisen 

päätöksentekomallin, tarkoittaen, että yrityksen kiinnittivät huomioita 

päätöksentekoprosessiin, eivätkä tehneet päätöksiään nojaten täysin johtajan 

intuitioon strategisissa valinnoissa. Tehokas päätöksenteko perustuu käsitteelliseen 

ajatteluun ja valmisteluprosessiin, jossa ajattelu on luovaa ja kaavoihin 

kangistumatonta (Nissinen 2013, 57). Tulkinnanvaraiset ja epäselvät 

päätöstilanteet saavat valinnan näyttämään vaikeammalta kuin se on. Johdon tulisi 

helpottaa työntekijöiden päätöksentekoa selventämällä tulkinnanvaraisia tilanteita; 

toisinaan tilanteiden selventämiseksi riittää niinkin yksinkertainen apu kuin 

rohkaiseminen ja valintaan liittyviin kysymyksiin vastaaminen. (Brooks 2011) Tiedon 

käsittely ja analysointi tulisi organisoida niin, että käytettävissä oleva tieto sallii 

vaihtoehtojen vertailun (Nissinen 2013, 57). 
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2.1.2. Päätöksentekoprosessin vaiheet 

 

Päätös voidaan määritellä kolmella tavalla: 1) Päätös on valinta kahden tai 

useamman vaihtoehdon välillä, 2) Päätös on näkemys, mielipide tai käsitys, joka 

saavutetaan harkinnan jälkeen, ja 3) Päätös on valinta tai ratkaisu (Rausch, 

Anderson 2011). Päätökseen pääseminen ei tapahdu itsestään, prosessissa kohti 

lopullista valintaa on tunnistettavissa selkeitä vaiheita. Kuten aikaisemmin todettiin, 

tehokasta päätöksentekoa edesauttaa huomion kiinnittäminen ja painoarvon 

antaminen päätöksentekoprosessille (Francioni et. al. 2015). 

Tutkimuskirjallisuudessa löytyy useita erilaisia strategisen päätöksenteon 

vaihemalleja, joista organisaation päättäjät saattavat löytää apua oman 

päätösprosessinsa kehittämiseen. Seuraavassa käydään läpi 

päätöksentekoprosessin vaiheita kolmen eri mallin kautta. 

 

Rausch ja Anderson (2011) tarjoavat kahdeksan ohjenuoran viitekehyksen, jonka 

avulla saavutetaan korkealaatuisia päätöksiä. Tutkimuksessaan he käyttävät 

induktiivista lähestymistapaa, jossa pysähdytään punnitsemaan kaikkia 

päätöksentekoprosessin eri vaiheisiin liittyviä tärkeitä kysymyksiä. Tähän 

tarkoitukseen on luotu kahdeksan ohjenuoraa, jotka varmistavat, että 

päätöksentekijä ei jätä päätökseen liittyviä tärkeitä tekijöitä huomiotta ja että 

päätöksen lopputulema on mahdollisimman lähellä haluttua. Tutkijat korostavat, että 

heidän tarjoamansa kahdeksan ohjenuoraa toimivat ensisijaisesti päätöksenteon ei-

teknisissä (pehmeissä) näkökulmissa ja että mainitut kahdeksan ohjenuoraa eivät 

suinkaan ole ainoat mahdolliset, vaan että päätöksentekijän tulisi soveltaa niitä 

päätöksen luonteen mukaan. Tärkeää on kuitenkin, että päätöksentekijä kehittää 

tavan esittää itselleen tiettyjä kriittisiä kysymyksiä päätöksentekoprosessinsa tueksi. 

 

Päätöksentekoprosessi jakautuu kahdeksaan vaiheeseen: 

 

- Halutun lopputuloksen määritteleminen 

- Ensisijaisten vaihtoehtojen tunnistaminen 

- Informaation ja datan kerääminen vaihtoehtojen arvioimiseksi 
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- Informaation ja datan keräämisen yhteydessä esiin tulleiden uusien 

vaihtoehtojen tunnistaminen 

- Uusien vaihtoehtojen arviointi 

- Houkuttelevimman vaihtoehdon valinta 

- Päätöksen implementointi 

- Päätöksen onnistumisen seuranta ja uusien päätösten tekeminen, ellei 

lopputulos ole täysin tyydyttävä (Rausch, Anderson 2011) 

 

 

On perusteltua pohtia, onko jokaisen päätöksen kohdalla ensinnäkään tarpeen 

puntaroida niin monia kysymyksiä, kuin tutkimuksessa tarjottava kahdeksan 

ohjenuoran malli ohjeistaa ja toiseksi, usean kohdan puntaroiminen vie 

todennäköisesti enemmän aikaa kuin mitä varsinaiseen päätöksen tekoon on 

käytettävissä. Tutkijat perustelevat viitekehyksensä käyttöä kuitenkin sillä, että vain 

harvoin kaikkia kohtia ja ohjenuoria tarvitsee puntaroida perusteellisesti yksittäisen 

päätöksen kohdalla ja useat kohdat toistuvat eri ohjenuorissa. Tärkeää on tapojen 

luominen, jotta ohjenuorien käytöstä tulee menestyksekästä. Tavat luovat 

oikoreittejä ja tehostavat päätöksentekoa, kun päätöksentekoprosessissa tiettyjen 

kysymysten esittämisestä tulee tapa. (Rausch, Anderson 2011) 

 

Rauschin ja Andersonin (2011) esittämä kahdeksan kohdan ohjenuora eri tasoineen 

esitellään alla. Kohdat 1-4 ja 6 identifioivat relevantteja kysymyksiä lähes kaiken 

tyyppisissä päätöksissä, kun muut kohdat palvelevat ainoastaan ajoittain tai vain 

tietyissä tilanteissa ja skenaarioissa. Tutkijat muistuttavat, etteivät ohjenuorat ole 

lopullinen sana, vaan että jokaisen päätöksentekijän tulisi muokata niitä sopivaksi 

omiin näkökulmiin ja tarpeisiin nähden. 

 

Ohjenuorat päätöksenteon tehostamiseksi: 

 

A - Kommunikaatio/viestintä 

Taso 1: Viestinnän ja kommunikaation huomioiminen 

Taso 2: Mitä? Kenelle? Miten? Keneltä? Milloin? 
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Taso 3: Mikä on sopivaa eri yleisöille? -> Kaikki oleellinen informaatio 

yksityiskohtaisesti, yhteenveto, vain ei-luottamukselliset osat, ainoastaan 

vastaanottajan tarpeisiin nähden relevantit asiat jne. 

 

B - Sopiva osallistuminen 

Taso 1: Sopivan osallistumisen huomioiminen 

Taso 2: Kuka? Missä vaiheessa päätöstä? Milloin? Missä? Mitä muuta? 

Taso 3: Syventäviä kysymyksiä Mitä muuta? -kohtaan: osallistumisen vievä aika ja 

kustannus (organisaatiolle ja osallistujille); kuinka vahvasti potentiaaliset osallistujat 

odottavat osallistuvansa tai haluavat osallistua; konfliktien ja erimielisyyksien 

todennäköisyys; jo saatavilla oleva informaatio ja mahdollisesti saatava 

lisäinformaatio; toimintatapojen ja käytäntöjen vaikutus; vaikutus osallistujiin sekä 

haluttujen lopputulosten kiireellisyys ja tärkeys. 

 

C - Kompetenssi  

Taso 1: Kompetenssin huomioiminen 

Taso 2: Positioiden, tiimien ja projektien valinta, kompetenssipuutteiden 

esiintuominen, kompetenssivahvuuksien hyödyntäminen 

Taso 3: Valintaan liittyvät tarkemmat kysymykset: valintakriteerit - yksilöiden tieto, 

taidot, motivaatio henkilökohtaiseen kehittymiseen, henkilökohtaiset normit; 

positiot; sisäiset/ulkoiset kandidaatit; tiimit; projektit; vertailun tehokkuus sekä 

pitäytyminen laissa ja säännöksissä. 

 

D - Tyydyttävyys 

Taso 1: Tyydyttävyyden huomioiminen 

Taso 2: Aineettomat palkkiot, aineelliset palkkiot, stressi, sidosryhmät (omistajat? 

stakeholders) muut kuin staff, muut tekijät. 

Taso 3: Muut tekijät sisältävät: enemmän osallistumista; enemmän vapautta; 

tunnustusta työstä ja saavutuksista; läheisempiä suhteita; tukea tarvittaessa. 

 

E - Tavoitteiden asettaminen ja työskenteleminen niiden saavuttamiseksi 

Taso 1: Tavoitteiden asettamisen huomioiminen 

Taso 2: Kuinka monta tavoitetta, tavoitteiden laatu, vastuut, muut kohdat. 
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Taso 3: Muut kohdat sisältävät: Tärkeys ja kiireellisyys; tavoitteet (ei toimenpiteet 

niiden saavuttamiseksi); kommunikaatio; palkitsemisjärjestelmän koordinointi sekä 

tavoitteet ei-funktionaalisille toimille. 

 

F - Koordinaation varmistaminen ja yhteistyön stimulointi 

Taso 1: Koordinoinnin varmistamisen huomioiminen. 

Taso 2: Eron tekeminen koordinoinnin ja yhteistyön välillä, toimenpiteet, 

yhteistyöongelmien tunnistaminen ja estäminen, konfliktit / erimielisyydet 

Taso 3: Yhteistyöhön liittyen (tässä kohtaa päällekkäisyys muiden ohjenuorien 

kanssa on helpoiten huomattavissa): kommunikaatio, osallistuminen, valintaan 

vaikutus, tavoitteiden vaikutus, normien vaikutus, näkökulmien vaikututs, 

ennakointi, konfliktien ja erimielisyyksien ehkäisy ja ratkaiseminen. 

 

G - Normien kanssa työskentely, sisältäen ne, jotka kuuluvat etiikkaan, 

monimuotoisuus ja organisationaalinen oikeudenmukaisuus 

Taso 1: Normien kanssa työskentelyn huomioiminen 

Taso 2: Johtajan rooli, positiivinen kuri, neuvonta 

Taso 3: Johtajan rooliin liittyen: organisaation ja yksilöiden normien tunnistaminen, 

johdon ja yksilöiden näkökulmat organisaationaalisesta oikeudenmukaisuudesta, 

työstandardit, monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset, käyttäytymissäännöt, 

positiivinen kuri ja muut kurinpidolliset kysymykset, oikeidenmukaisuus, tasa-

arvoisuus, jatkuvuus. 

 

H - Reilu ja kokonaisvaltainen projekti- ja suoritusarviointi 

Taso 1: Projekti- ja suoritusarvioinnin huomioiminen 

Taso 2: Eron tekeminen kehitys- ja suoritusarviointien välillä, molempien tehokas 

käyttäminen erikseen sekä yhdistettynä, vaatimukset tehokkaalle 

suoriutumisarvioinnille. 

Taso 3: Projekti- ja suoriutumisarviointeihin liittyen: projektiarviointien tarkoitus, 

aikataulutus/toistuvuus, opastus, suoriutumisarviointien tarkoitus. Reiluun 

suoriutumisarviointiin liittyen: perusteellisuus, ajantasaisuus, 

tarkoituksenmukaisuus, tarpeiden tyydyttäminen, vertailu muiden tiimien/osastojen 

kanssa. 
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Rauschin ja Andersonin (2011) mukaan yllä esitetyt ohjenuorat auttavat johtajia 

päättämään, mihin suuntaan heidän tulisi viedä päätöksiään erityisesti kriittisiin 

johtamisfunktioihin liittyen. Kuitenkin, mitä todennäköisimmin päätöstä ohjaavien 

ohjenuorien käyttäminen stimuloi koko elämän kestävää oppimista. 

 

Päätösten laadun parantaminen vaatii yksityiskohtien huomioimista - kaikkien 

relevanttien kysymysten huomioon ottamista. Yksityiskohtien huomioiminen vaatii 

tietoisuutta kahteen päätöksen näkökulmaan liittyen - tekninen aspekti ja ei-

tekninen pehmeä aspekti. Päätösten parantaminen saattaa siten olla aikaa vievä ja 

monimutkainen tehtävä, joka lisäksi vaatii laajaa tietoa ja taitoja. Ohjenuorat 

yksinkertaistavat tehtävät, joilla varmistetaan, etteivät päätöksenteon kannalta 

tärkeät kysymykset jää huomiotta. Koulutus- ja kehitysohjelmien kautta päättäjät 

voivat oppia käyttämään ohjenuoria aloittaen tasolta 1 ja pikkuhiljaa edeten 

syvemmälle lopulta muodostaen niiden käytöstä tavan. Tavan (jokaisen päätöksen 

kohdalla ohjenuorien kautta päätöksen nopea arviointi) muodostaminen on avain 

päätösten parantamiseen. (Rausch, Anderson 2011) 

 

Päätöksentekoprosessin eri vaiheet voidaan tyypitellä eri dimensioihin ja eri 

päätökset samassa yrityksessä voivat kulkea eri reittejä sen mukaan, keihin kaikkiin 

päätös yrityksessä vaikuttaa (Elbanna, Younies 2008). Päätös on hyvä, kun se on 

tarkoituksenmukainen, oikea-aikainen, tehokas ja tuloksia tuottava. 

Tutkimuksessaan Friday-Stroud ja Sutterfield (2007) yhdistävät strategisen 

johtamisprosessin, johdon päätöksentekoprosessin sekä six-sigma-prosessin 

yhdeksi yhtenäiseksi päätöksentekomalliksi. He selvittävät kunkin kolmen mallin 

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia väittäen, että yhden yhdistetyn mallin avulla 

päästään erinomaisiin päätöksiin. (Friday-Stroud, Sutterfield 2007) 

 

Six-sigma-prosessin vaiheet: 

 

1. Määrittele - identifioi ongelma ja hanki apua sidosryhmiltä parantaaksesi 

ongelmaa 

2. Mittaa - kerää asianmukaista ja ajantasaista dataa määrittääksesi olemassa 

oleva suoritusprosessi ja sekä haluttu suoritusprosessi 
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3. Analyysi - tiukka tutkimus prosessista, datasta ja faktoista, joiden avulla 

määritetään syy ja ratkaisu ongelmaan 

4. Kehitä - valitse uusi tarkastettu kehitysprosessi implementoitavaksi 

5. Kontrolloi - tarkkaile avain suoritusmittareita määrittääksesi, tarvitaanko 

korjaavia toimenpiteitä 

 

Johdon päätöksentekoprosessin vaiheet: 

 

1. Aseta organisaationalisia tavoitteita 

2. Etsi vaihtoehtoja 

3. Vertaa ja arvioi vaihtoehtoja 

4. Valitse vaihtoehdoista 

5. Toteuta tehty valinta 

6. Arvioi toteutettu valinta 

7. Jatkuva palaute koko prosessin ajan 

 

Strategisen johtamisprosessin vaiheet: 

 

1. Kehitä uusi tai käy uudelleen läpi organisaation olemassa oleva missio, visio 

sekä tavoitteet 

2. Toimeenpane sisäiset ja ulkoiset arvioinnit, usein SWOT-analyysi 

3. Aseta valintakriteerit ja -strategia 

4. Allokoi asianmukaiset resurssit 

5. Toimeenpane valittu strategia 

6. Identifioi ja aseta kontrolliprosessit 

7. Käy läpi ja arvioi strategian toteuttaminen 

8. Korjaavat toimenpiteet, jos tarpeen 

9. Jatkuva palaute koko prosessin ajan 
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Kuvio 3. Johdon päätöksentekoprosessimallin vaiheet (Friday-Stroud, Sutterfield 

2007) 

 

Ehdotetun johdon päätöksentekoprosessimallin vaiheet: 

 

1. Määritä tarkat, mitattavissa olevat tavoitteet, jotka ovat linjassa organisaation 

mission kanssa 

2. Organisaationaalisen ongelman identifiointi perustuen SWOT-analyysillä ja 

statistisilla testeillä kerättyyn dataan. (Ongelma esiintyy, kun olemassa olevan ja 

halutun suoriutumisen välissä on aukko) 

3. Aseta valintakriteerit ja standardoidut mittarit suorituksen vastuullisuuden ja 

arvioinnin tueksi 
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4. Kehitä vaihtoehtoisia päätöksiä tai strategioita sulkeaksesi aukon olemassa 

olevan ja halutun suoriutumisen välillä 

5. Vertaile, arvioi ja valitse paras vaihtoehto 

6. Hanki ja allokoi asianmukaiset resurssit 

7. Toteuta valittu päätös 

8. Arvioi päätöstä suoritusmittareiden perusteella ja tee korjaavat toimenpiteet, jos 

tarpeen 

9. Jatkuva palaute läpi prosessin 

(Friday-Stroud & Sutterfield 2007) 

 

Jatkuva palaute auttaa päätöksentekijää olemaan ajan hermolla siitä, mitä 

organisaation sisällä ja sen ulkoisessa ympäristössä tapahtuu ja näin määrittämään 

päätökset välittömät vaikutukset sekä tekemään tarvittavia muutoksia päätöksen 

tekijöissä haluttuihin lopputuloksiin pääsemiseksi. Jatkuvan palautteen käyttäminen 

koko prosessin ajan auttaa päätöksentekijöitä tekemään oikea-aikaisia ja 

asianmukaisia päätöksiä organisaation rajojen puitteissa. Lisäksi asianmukainen ja 

oikea-aikainen datan tulkinta sekä liiketoiminnan tuloksiin ja 

tilivelvollisuuteen/tulosvastuuseen (accountability) perustuvien mittareiden 

institutionalisointi ja tunnistaminen ovat avainasioita yksilöiden strategisen 

johtamispäätöksentekokyvyn parantamisessa. (Friday-Stroud & Sutterfield 2007) 

 

Friday-Stroudin ja Sutterfieldin (2007) mukaan tutkimuksessa kehitetyn johdon 

päätöksentekoprosessimallin avulla johtajat kykenevät tekemään yhä 

asianmukaisempia ja informoidumpia päätöksiä parantaakseen organisaation 

suoriutumista. Lisäksi mallin avulla yksilöt oppivat ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä, 

jotka vaikuttavat tunnistettuun organisaationaaliseen ongelmaan sekä kyseisen 

henkilön päätökseen. Yksilöt oppivat myös hyödyntämään ja tulkitsemaan SWOT- 

analyysiä ja tilastollisia analyysejä. Mallin avulla tehdyn päätöksen uskotaan saavan 

kunnioitusta niin päätöksentekijän ylä- kuin alapuolelta organisaatiossa. Tutkijat 

ovat myös sitä mieltä, että mallin avulla voidaan parantaa organisaation 

suorituskykyä sekä yksilöiden tuottavuutta. (Friday-Stroud & Sutterfield 2007) 
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Kokousten, muutosten, huhujen ja deadlinejen pyörteessä johtajien on tehtävä 

päätöksiä, parhaita mahdollisia firmansa hyväksi, vaikka tilanteet ovat sekavia, 

tarvittavaa tietoa puuttuu tai se on epämääräistä tai tulkinnanvaraista (Nilsson 

2008). Näin ollen johtajille saattaa tulla eteen tilanteita, joissa he vaihtavat 

päätöksentekomallista toiseen tai analogisoivat*. Seuraavaksi esitellään Nilssonin 

(2008) päätöksentekomalli, joka koostuu toisiaan seuraavien vaiheiden sijaan 

erilaisista toimintamalleista päätöksentekotilanteesta riippuen. 

 
*Analogisointi: asioiden vertailua ymmärryksen saavuttamiseksi, analogisoidessaan johtajat hyödyntävät kahta 
jo tuntemaansa ajattelumallia ja niiden yhtäläisyyksiä ymmärtääkseen uuden tilanteen jo heille tutun tilanteen 
kautta. Vertailu, yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien arviointi on olennainen osa analogisointia. Analogisointi on 
lähtökohtaisesti sisäisesti tapahtuvaa toimintaa, mutta sitä voidaan tukea ulkoisilla konseptimalleilla, kuten 
esimerkiksi kognitiivisilla kartoilla. 
 

Nilsson (2008) esittelee tutkimuksessaan Häcknerin ja Nilssonin (1999, p.52. 

”Accounting information systems in SME’s” Journal of Enterprising Culture, vol 7, 

no 1, pp 37-64) päätöksentekomallin, jossa erilaiset ongelmatilanteet vaativat 

erilaisen päätösmallin. Mallissa päätösmalleja on neljä: laskenta (computing), 

analysointi (analyzing), analogisointi (analogising) sekä visiointi (envisioning), 

joiden hyödyntäminen riippuu päätöksentekotilanteen monimutkaisuudesta ja 

rakenteesta. Hyvin muodollinen (well-structured) ja selkeään (low complexity) 

tilanteeseen sopii laskenta (computing), sillä tällöin muuttujia on vain rajattu määrä 

ja niiden arvot ovat selkeitä, usein järjestelmän tuottamia laskelmia, esimerkiksi 

vakuutusmaksuja ja preemioita. Kun tilanteen monimutkaisuus kasvaa, 

ongelmatilanne vaatii analysointia. Tällöin useat tekijät ja yhteydet vaativat tukea 

laskennalle. Kun ongelmatilanne on monimutkainen ja epämuodollinen, vaatii 

tilanne visiointia. Analogisointi puolestaan on tyypillistä epämuodollisissa ja 

yksinkertaisissa tilanteissa. (Nilsson 2008) 
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Kuvio 4. Erilaiset päätöstekomallit tilanteen mukaan (Nilsson 2008) 

 

Laskenta (computing): Yksinkertainen ja rutiininomainen tilanne, jossa numeerisia 

päätöksentekomalleja käytetään laskemaan oikea vastaus. Esimerkkinä 

vakuutuspreemion laskeminen. 

 

Analogisointi (Analogising): Tilanne, jossa etukäteen ei tiedetä varmaksi, että 

päätös, joka tehdään, tulee olemaan paras mahdollinen. Jälkeenpäin on 

mahdotonta päätellä olisiko toinen vaihtoehto ollut parempi. Päätösmallit ovat 

tuomitsevia ja ne perustuvat kokemukseen ja saman kaltaisuuteen. Esimerkkinä 

työntekijän palkkaamispäätös muodollisiin meriitteihin perustuvan seulonnan 

jälkeen. 

 

Analysointi (analyzing): Vaikea tilanne, jossa käytetään monimutkaista ja 

numeerista päätösmallia hajottamaan ongelma pienempiin palasiin. Esimerkkinä 

tehtaan suunnittelu, jota avitetaan operaatiotutkimukseen perustuvalla 

jonotusjärjestelmällä. 

 

Visiointi (envisioning): Monimutkainen, epämääräinen tilanne, jossa päätösmallit 

vaativat inspiraatiota ja luovuutta. Esimerkkinä strategian kehittäminen yritykselle, 

jolla on tuottavuusongelmia sekä alhainen henkilöstön motivaatio. (Nilsson 2008) 
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Nilssonin (2008) tutkimuksen mukaan monimutkaisissa tilanteissa tiimin jäsenten 

eri roolit edesauttavat erilaisten tulkintojen muodostumista koskien 

ongelmatilanteita - mitkä ongelmatilanteet ovat keskeisiä ja mitkä päätösmallit ovat 

tärkeitä. Päätöksentekijät arvioivat ongelmallisia tilanteita käyttäen kognitiivisia 

mielleyhtymiä, jotka juontavat heidän aikaisemmasta kokemuksestaan. Roolit 

rajaavat kokemusta tietyille alueille. Analogisointi vaikuttaa olevan kokeneempien 

johtajien repertuaarissa ja he herättävät sen esiin tilanteen antamien vihjeiden 

kautta. (Nilsson 2008) 

 

2.2. Strategia ja visio päätöksenteon suuntana 

 

Yrityksillä kautta aikain on periaatteessa aina ollut jonkinlainen strategia (Ansoff 

1989, 107). Strategia tarkoittaa suunnitelmaa tai peräkkäisten toimintojen sarjaa, 

joita työntekijät suorittavat tietyllä tavalla päästäkseen pitkän tähtäimen 

tavoitteeseen. Strategia vastaa kahteen kysymykseen: ”Minne haluamme mennä?” 

ja ”Miten haluamme mennä sinne?” (Elbanna ja Younies 2008)  

 

Useimmissa menestyneissä yrityksissä voidaan havaita ainutlaatuisia strategioita. 

Vaikka ne nykyään ovat havaittavissa, ei strategiaa aikaisemmin useinkaan 

määritelty yksiselitteisesti. Se saattoi olla vain ylimmän johdon yksityinen ajatus tai 

epämääräinen, yleisesti omaksuttu, mutta määrittelemätön, koko yrityksen yhteinen 

pyrkimys. Jotkut johtajat ovat syystäkin väittäneet, että näin pitääkin olla, koska 

strategia on yrityksen ylivoimainen kilpailuetu. Sitä ei pidäkään määritellä liian 

tarkasti, ja se kannattaa pitää liikesalaisuutena. (Ansoff 1989, 107) Nykyajan 

suuntaus organisaatioissa on kuitenkin pyrkiä jatkuvasti vahvemmin ja etenkin 

selkeämmin kommunikoimaan yrityksen strategia kaikille organisaatiotasoille. 

 

Grant kuvailee strategian tarkoin harkituksi toimintasuunnitelmaksi, joka parantaa 

liiketoiminnan kilpailuetua, joka puolestaan erottaa yrityksen kilpailijoistaan (Grant 

1998, 174). Yritykselle, joka on aidossa kilpailutilanteessa, strategia on välttämätön 

olemassaolon ja hengissä pysymisen ehto. Menestyäkseen kilpailijoihinsa nähden, 

on oltava kyky erottautua muista (Kamensky 2008, 17). Kun kaksi tai useampia 



35 
 

 

yrityksiä kilpailee samoilla markkinoilla ja yksi yrityksistä tuottaa jatkuvasti 

kilpailijoitaan parempaa voittoa on sillä puolellaan kilpailuetu. (Grant 1998, 174).  

 

Mintzberg (1987, 11) määrittelee strategian viiden P:n mallin avulla, jossa strategia 

voi olla yksi alla olevista tai ne kaikki: 

 

• Strategia suunnitelmana (plan) tarkoittaa harkittua toimintaa nykytilasta 

toivottuun määränpäähän, 

• Strategia toimintamallina (pattern) tarkoittaa yrityksen valitsemaa, 

toistuvaa toimintamallia, 

• Strategia positiona/asemointina (position) tarkoittaa tiettyjen tuotteiden 

sijoittumista tietyillä markkinoilla, 

• Strategia näkökulmana (perspective) tarkoittaa yrityksen tiettyä 

filosofiaa/toimintatapaa siinä, miten se palvelee asiakkaitaan tai toimittaa 

tuotteitaan ja palveluitaan. 

• Strategia juonena (ploy) tarkoittaa keinoja, joiden avulla yritys 

saavuttaa markkinaosuutta ja päihittää kilpailijansa. (Mintzberg 1987, s 11) 

 

Toisaalla Grant (2002, 13–15) kuvaa strategiaa myös käsitteenä, joka toimii ikään 

kuin linkkinä yrityksen sisäisen ja ulkoisen ympäristön välillä. Yrityksen sisäinen 

ympäristö koostuu yrityksen arvoista, päämääristä, resursseista sekä rakenteesta. 

Ulkoisella ympäristöllä tarkoitetaan kilpailijoita, asiakkaita ja toimittajia. 

Käytännössä strategia tarkoittaa niitä toimintatapoja, joilla yritys sisäiset ja ulkoiset 

tekijät huomioiden pyrkii saavuttamaan pitkän tähtäimen tavoitteensa. (Grant 2002, 

13-15) Johnson et. al. (2002) kuvailevat strategian organisaation pitkäntähtäimen 

suunnitelmaksi, joka tähtää kilpailuedun saavuttamiseen muuttuvassa 

ympäristössä. Strategia perustuu resurssien ja osaamisen hallintaan. Tavoite on 

myös tyydyttää sijoittajien ja omistajien tarpeet. (Johnson et. al. 2002) 

 

Strategiaa käsittelevä kirjallisuus lähestyy siten käsitettä hieman eri näkökulmista: 

toisaalta strategia mielletään linkiksi ja käsitteeksi, joka sitoo organisaation sisäisen 

ja ulkoisen maailman yhteen ja toisaalta strategia taas nähdään selkeästi 

toimintojen hallinnan välineenä. Johnson et. al. (2002) näkevät ympäristön ja 
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muutoksen vahvassa roolissa strategia-prosessissa. Strategiset päätökset ovat 

Johnsonin et. al. (2002) mukaan: 

 

• pitkäkestoisia organisaation suuntia 

• organisaation toimintojen soveltamista 

• kilpailuedun saavuttamista 

• muutoksien suuntaamista toimintaympäristöön 

• resurssien ja kyvykkyyksien kasvattamista 

• omistajien arvojen ja odotusten täyttämistä ne ovat myös: 

• kompleksisia ja monimuotoisia 

• päätökset ovat tehty epävarmoissa olosuhteissa ja niihin liittyy riskejä 

• vaikuttavat liiketoiminnan päätöksiin 

• vaativat soveltamista organisaation sisällä ja ulkona 

• sisältävät muutoksen 

 

Strategisia päätöksiä tehdään organisaation eri tasoilla. Yritystasolla pohditaan sitä, 

kuinka saada eri yksiköt parantamaan toimintaansa, liiketoimintatasolla keskitytään 

ratkaisemaan se, kuinka pärjätään markkinoilla ja millä strategisilla valinnoilla yritys 

pyrkii saavuttamaan kilpailuedun ja operationaalisella tasolla mietitään, kuinka 

ihmiset ja resurssit saadaan toteuttamaan ylemmän tason strategiaa (Johnson et. 

al. 2002) 

 

Strateginen johtaminen on päätöksentekoprosessin johtamista ja se muodostuu 

kolmesta elementistä: strategisesta position ymmärtämisestä, strategisista 

valinnoista ja strategian viemisestä käytäntöön (implementoinnista).  Käytännön 

haasteena on juuri tuo soveltaminen ja jalkauttaminen. Strategiseen positioon 

vaikuttavat: toimintaympäristö, organisaation kyvykkyys, sekä sidosryhmät. 

(Johnson et. al. 2002) 

 

Strategiaa rakennettaessa syntyy kuvitelma kaiken hallitsemisesta. 

Huomioonotettavia seikkoja on joka puolella ympäristössä, liiketoiminnassa ja 

henkilöissä. Organisaatiolla voi olla hyvä strategia, mutta huonot toteuttajat. 

Toisaalta yhdistelmänä voi olla heikko strategia ja osaavat henkilöt, mutta huonon 
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strategian vuoksi hyvät henkilöt lähtevät pois. Väkisinkin on pohdittava, mistä löytää 

uudestaan ja uudestaan ne asiat, jotka on otettava huomioon ympäristön 

muuttuessa sekä ihmisten muuttuessa.  

 

Yrityksen koko toiminnan tarkoitusta kuvataan liikeidealla, joka syntyy viiden 

askeleen kautta. Yrityksen voimavarojen kartoitus, yrityksen kyvykkyyksien 

määrittäminen, yrityksen kilpailuedun määrittäminen, strategian määrittäminen ja 

investointistrategia voimavarojen suhteen. (Grant 2008) Strategia on siis osa 

organisaation koko olemassaolon tarkoitusta, osa suurta suunnitelmaa. 

Strategiassa määritellään, mitä yritys voisi parhaimmillaan olla (visio) sekä 

peruslähtökohta yrityksen olemassaololle (missio). Strategiset päätökset 

vaikuttavat yleensä koko organisaatioon, tai vähintäänkin suureen osaan siitä.  

 

Åhmannin ja Runolan (2006, 70) mukaan vision tulisi kuvata selkeästi 

liiketoimintaamme. Kuinka asiat tulevat olemaan ja missä, kenen kanssa ja mitä 

tulemme tekemään. Se on tulevaisuuteen asetettu tavoite, mikä suuntaviivoittaa 

kaiken, mitä organisaatiossa tehdään. Vision tulisi olla helppo muistaa, 

mukaansatempaava, koskettava ja sisältää myös tunteisiin vaikuttavia aineksia. 

Visio on mahdollista saavuttaa, toisin kuin missio. (Åhman, Runola 2006, 70) 

 

Grantin (2008) mukaan strategioita luodaan eri tasoille. Yhtymätason strategia 

kattaa koko organisaation toiminnan. Organisoinnin, rahoituksen, resurssien 

kohdentamisen yleiset periaatteet, joista pyritään löytämään synergiaa. Synergian 

on oltava enemmän kuin 1+1=2. Kilpailu ja liiketoimintastrategiassa tuodaan esille, 

miten kilpailla tietyillä markkinoilla, annetussa toimialassa, annetuilla resursseilla. 

Mitä tuotteita ja palveluita kehitetään ja tarjotaan markkinoille niin, että saavutetaan 

organisaation asettamat yleistavoitteet. Operationaalinen strategia keskittyy 

käytännön liiketoimiin, miten yrityksen eri toiminnot myötävaikuttavat ylempien 

tasojen strategian toteuttamiseen. 

 

Menestyvät yritykset saavuttavat harvoin menestyksensä yhtiömuotonsa tai 

rakenteensa avulla. Johtotasolta ja henkilöstöltä vaaditaan todellista sitoutumista, 

jotta pystytään tekemään onnistuneita valintoja ja päätöksiä. Yrityksen strategian ja 
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sen sisäisen ja ulkoisen toiminnan on kohdattava, oltava yhdenmukaisia, jotta 

onnistuminen on mahdollista. Kun strategia suunnataan pitkälle tulevaisuuteen, 

toimialariippuvuus, tuotteiden ja palveluiden odotettavissa olevat elinkaaret on 

huomioitava tarkasti. (Grant 2008) 

 

Kirjassaan Nopea Strategia Doz et. al. (2008) selvittävät, miten strateginen 

ketteryys auttaa pysymään kilpailun kärjessä. Kirjoittajien mukaan strategisesti 

ketterät yritykset pystyvät vastaamaan muutoksiin niin, ettei vauhti tai momemtum 

katoa. Ne haluavat jatkuvasti hyötyä toimintaympäristön muutoksista ja murroksista. 

Niiden johto ajattelee, että muutos on mahdollisuus ja positiivinen olotila, jonka 

kanssa on viihdyttävä ja toimittava. Mitään ei voi pitää annettuna, eikä yhtäkään 

kilpailuetua pysyvänä. Strateginen ketteryys on kykyä ajatella ja toimia poikkeavalla 

tavalla. (Doz et. al. 2008, 15) 

 

2.2.1. Strategian suunnittelu ja laadinta 

 

Strategian suunnittelu 

 

Hyvin suunnitellussa strategiassa on otettava huomioon itse prosessi, jolla strategia 

laitetaan käytäntöön. Tällöin strategian suunnitteluprosessi sisältää sekä 

suunnittelun että toteutuksen. Suunnittelua ja toteutusta ei siis voida erottaa. Tarve 

suunnittelulle syntyi yritysten kasvaessa. Käytettiin lyhyen tähtäimen, keskipitkän ja 

pitkän tähtäimen suunnittelua, ekstrapolointia aikaisemman toiminnan perusteella. 

(Grant 2008) 

 

Yleensä toteutunut strategia sisältää vain 10-30% aiottua strategiaa. Strategia 

muuttuu ja sitä muokataan jatkuvasti kokemusten perusteella. Strategia suuntautuu 

kasvuun, uusiin haasteisiin ja sietää epävarmuutta. Johdon ja organisaation 

oppimisen myötä strategiaa tehdään päivittäin organisaation kaikilla tasoilla ja 

tämän vuoksi strategian suunnittelua ja toimeenpanoa ei voida erottaa toisistaan 

ajallisesta erillisiksi vaiheiksi. (Grant 2008) 
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Grant (2008) määrittelee yritystason strategian ja liiketoimintatason strategian. 

Yritystason strategia määrittää, millä toimialoilla yritys kilpailee ja miten sen tulisi 

allokoida resurssinsa näiden toimialojen välillä. Merkittävää on eri toimialojen 

houkuttelevuus tuottopotentiaalin avulla. Liiketoimintatason strategiassa 

määritellään, miten saavutetaan kilpailuetua tietyn toimialan sisällä. Strategian 

laadinnassa on myös huomioitava, millä periaatteella strategiaa rakennetaan. 

Tuleeko viisaus ylhäältä ja muut laittavat sen toimimaan vai tuleeko viisaus 

toiminnasta. Tärkeää on edetä suunnitelmasta toteutukseen ja lopulta realisointiin. 

 

Strategian laadinta 

 

Grantin (2008) mukaan strategian laadinta sisältää seitsemän eri vaihetta:  

 

1. Toimintaympäristön, sidosryhmien ja oman organisaation nykytilan 

analyysi 

2. Organisaation toiminta-ajatus, organisaation perustehtävä 

3. Arvot, joihin toiminta perustuu 

4. Visio, mitä yritys tahtoo tulevaisuudessa olla 

5. Strategia, jolla visio saavutetaan 

6. Mittarit toiminnan arvioimiseksi 

7. Kriittiset menestystekijät, joissa organisaation on ehdottomasti 

onnistuttava, jotta visio saavutettaisiin 

 

Yrityksen on tunnistettava omat resurssinsa ja osaamisensa. Nämä ovat vakaampi 

perusta strategian luomiselle kuin alati muuttuva ja elävä asiakaskunta tai 

kilpailuympäristö. Grantin (2008) mukaan yritykset usein käyttävät liikaa 

dokumentoitua tietoa, esimerkiksi tasetta resurssiensa määrittämiseen. Tase ei 

kuitenkaan näytä yrityksen henkistä pääomaa, yrityksen merkittävää kilpailuetua. 

 

Mikään resurssi ei itsessään tee kilpailuetua. Mukaan liittyy aina osaamisen liittyvä 

kyvykkyys. Kyvykkyys muodostuu useimmiten monesta resurssista yhdessä, 

esimerkiksi ainutlaatuinen raaka-aine ja ainutlaatuinen osaaminen. Kyvykkyyksistä 

muodostuu mahdollinen kilpailuetu. Kun kilpailuetu on arvotettu, strategia on 
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rakennettava siten, että yritys saa parhaan hyödyn kilpailueduistaan kilpailijaan 

nähden. On arvioitava kilpailuedun pitkäikäisyys ja taloudellisen hyödyn suuruus. 

(Grant 2008) 

 

Kun strategia on käytännössä, tulee yrityksen arvioida strategiaansa suhteessa 

resursseihin ja löydettävä resurssikuilut. Resurssikuilu on potentiaalisten resurssien 

ja käytössä olevien resurssien välinen kuilu, jonka täyttääkseen yrityksen tulee 

oppia omasta toiminnastaan ja kehittää sekä resurssejaan että osaamistaan 

kilpailuedun säilyttämiseksi. (Grant 2008) 

 

2.2.2. Strategian toteuttaminen ja strateginen tahto 

 

Strategian toteuttaminen 

 

Yrityksen koko vaikuttaa ratkaisevasti strategiaprosessin läpiviemiseen. 

Suuremmissa yrityksissä toiminta on monipuolista ja strategiatyö voidaan toteuttaa 

järjestelmällisesti, mikä helpottaa laajan ja monimuotoisen organisaation ja 

toimintaympäristön hahmottamista. Pienemmissä yrityksissä voimavarat saattavat 

juuri riittää arjen pyörittämiseen, aikaa ja energiaa ei riitä analysointiin ja 

pohdintaan. Tärkeintä on kuitenkin yrityksen tulevaisuuden pohtiminen siltä 

pohjalta, millaiseksi yritys haluaa tulla ja mitä tarvitaan tulevien päämäärien 

saavuttamiseksi. Näitä pohtiessa strategiamalleihin liittyvät elementit tulevat 

pääsääntöisesti katetuksi. (Grant 2008) 

 

Kaplan ja Norton (2002) ovat tutkimuksissaan tulleet tuloksiin, että tehokkaan 

strategiaprosessin toteuttamisessa löytyvät seuraavat periaatteet:  

- Strategian ilmaiseminen operatiivisina käsitteinä  

- Organisaation mukauttaminen strategiaan  

- Strategian tekeminen osaksi jokaisen työntekijän jokapäiväistä työtä  

- Strategian kehittäminen jatkuvaksi prosessiksi  

- Yritysjohto käynnistää muutoksen (Kaplan, Norton 2002, 11-17) 
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Johtamisen taito piilee siinä, että pystytään taitavasti tasapainottamaan vakaan ja 

muuttuvan tilan jännite. Organisaatioiden toimintaympäristö on jatkuvassa 

muutoksessa. Tämän vuoksi myös strategioiden on oltava eläviä, jotta pystytään 

huomiomaan mahdollisuuksien ja uhkien muutokset. Parhaimmillaan strategia on 

jatkuva prosessi. On pohdittava, ketkä osallistuvat strategian laadintaan. Kuinka eri 

ryhmien, osastojen tavoitteet huomioidaan, miten laatimisen vastuut jaetaan 

organisaation sisällä ja kuinka strategia viedään käytäntöön. Keskustelevassa ns. 

strategisesti terveessä organisaatiossa strategian luomiseen osallistuu organisaatio 

laajemmin kuin pelkästään johtoryhmä. Jokaisen vastuulla on kokonaisstrategian 

jalkauttaminen yksikköjen strategiaan. (Grant 2008) 

 

Koko organisaation saaminen mukaan strategiatyöhön ja strategian viestittäminen 

henkilökunnalle on edelleen erityisen vaikeaa monessa yrityksessä. Strategian 

laatimista ja toimeenpanoa pidetään vain ylimmän johdon tehtävänä. Henkilöstö saa 

strategian valmiina, eikä sen oppimiseen ja siitä keskustelemiseen varata riittävästi 

aikaa. Yritysjohto miettii strategiaa kuukausia ja olettaa, että henkilöstö omaksuu 

sen yhdessä tiedotustilaisuudessa. Näin strategia ei sitouta eikä siitä tule yhteistä 

ohjenuoraa yrityksen toiminnoille. (Grant 2008) 

 

IBM:n entinen pääjohtaja Louis Gersner toteaa, että organisaation 

kulttuurikysymykset ovat kaikista tärkeimmät kysymykset organisaation 

toiminnassa, mikä tarkoittaa myös strategian toteuttamista. Strategian toteutumista 

edistävän tunnelman kannalta on olennaista, että ymmärtää oikean tunnelman 

merkityksen strategian toteuttamisen välineenä. On myös osattava vastata 

kysymykseen, millainen tunnelma meidän organisaatiossamme on, ja millainen sen 

tulisi olla, jotta strategian toteuttaminen helpottuu. On myös tiedettävä, millä keinoin 

oikea tunnelma syntyy, panostaa innostuksen luomiseen sekä huolehtia strategian 

elävyydestä. (Åhman, Runola 2006, 105, 109) 

 

Jokapäiväisessä työssä annettujen tehtävien tulee olla perusteltuja, strategiasta 

lähteviä ja strategian tuntemista edellyttäviä tehtäviä, jotta osataan jättää turhat työt 

pois. Haastavat, mutta tavoitettavissa olevat, selkeästi mitattavat tavoitteet 

edistävät innostusta strategian toteuttamiseen. Strategian tulisi olla yhteinen 
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tahtotila. Yhteisen strategisen tahtotilan saavuttamiseksi strategiaa tulisi luoda 

yhdessä organisaation ihmisten kanssa. Kun ihmiset voivat strategian 

luomisprosessin vaiheessa vaikuttaa, on sillä merkittävä vaikutus sitoutumiseen. 

Luottamus puolestaan syntyy, kun ihmisillä on hyvin perustelluista asioista yhteinen 

ymmärrys.  Sitoutuneisuus varmistaa strategian toteutumista ja luottamus on kaiken 

johtamisen perusta, jossa johdon esimerkki on ratkaisevaa. (Åhman, Runola 2006, 

105, 109) 

 

Strategian avulla tehdään mahdolliseksi se, että kaikki organisaation jäsenet ovat 

samalla kartalla. Perusasiat on ymmärrettävä läpi organisaation ja käytettävien 

työskentelytapojen on oltava selkeitä ja toteutettavissa olevia. Kun strategia 

ymmärretään hyvin, on se helpompi myös muuttaa konkreettisiksi teoiksi. Tätä 

kautta organisaation jäsenet kokevat strategian tärkeäksi ja merkitykselliseksi 

vaikka strategian luomiseen osallistumisesta huolimatta se ei ole demokraattinen 

prosessi. Johdolla ja omistajilla on aina lopullinen päätösvalta ja vastuu. (Åhman, 

Runola 2006, 105, 109) 

 

Kirjassaan 7 askelta strategiasta tuloksiin Salminen (2008) esittelee seitsemän 

kohdan ASKEL-mallin jalkauttamisen tehostamiseksi. ASKEL-mallin vaiheet: 

 

1. Arvioi, onko strategia toteutuskelpoinen. Toteutuskelpoisuus on 

eri asia kuin markkinakelpoisuus tai strategisen suunnitelman 

tekninen onnistuminen. Onnistuneessa strategisessa 

suunnitelmassa on otettu huomioon, että organisaatiolla on 

riittävät resurssit toteuttamiseen myös jalkauttamisen 

näkökulmasta. 

 

2. Strategian jalkauttamisen suunnitelman laatiminen. Tapa millä 

strateginen muutos aiotaan toteuttaa organisaatiossa, tarvitsee 

erillisen suunnitelman jalkauttamisesta. Se on kuvaus strategisen 

muutoksen toteutuksen suunnitelmasta. 
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3. Varmista, että johtamisresurssit organisaatiossa riittävät 

vastaamaan uuden strategian vaatimuksiin. Ylimmän johdon 

osaaminen ja keskijohdon esimiestaidot on arvioitava. 

 

4. Strategia on lanseerattava ”niin että tuntuu”. Strategiaviestinnän 

on oltava hyvin kiteytettyä ja tehokasta viestintää. Viestinnässä 

koko organisaatiolla viestitään strategian perusajatus sekä 

tärkeimmät perustelut uusille strategisille päätöksille. On myös 

varmistettava, että avainhenkilöt strategiaprosessissa saavat 

riittävästi käyttökelpoista informaatiota uuden strategian tehokasta 

toteuttamista varten. 

 

5. Varmista strategian toteutumisen tarvitseman muutosenergian 

aikaansaaminen ja ylläpitäminen muutoksen pelkojen 

lieventämiseksi, motivoinnin ja innostamisen avulla. ”Paraskaan 

moottori ei käynnisty ilman polttoainetta ja ihmisen polttoainetta 

ovat tunteet”. 

 

6. Varmista strategian joustavuus sekä uuteen strategiaan 

sisältyvien kasvumahdollisuuksien täysimittainen hyödyntäminen. 

Hyvä strategia on hedelmällinen kasvualusta eikä kaiken 

määrittelevä pakkopaita. Hedelmällinen kasvualusta mahdollistaa 

organisaation piilevien kykyjen esiin tulemisen.  Strategian on 

oltava elävä ja hengittävä. Tällöin strategia on jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa toimintaympäristön muutosten kanssa, sillä 

markkinat elävät jatkuvasti, vaikka organisaatiossa onkin 

käynnissä jalkautusprosessi. 

 

7. Strategian viimeinen vaihe on jalkautuksen ohjaaminen maaliin 

asti. Tämä tarkoittaa muutosprosessin etenemisen johtamista ja 

reagoimista muutoksen mukanaan tuomiin ristiriitoihin. Jokaisessa 

muutoksessa syntyy muutosvastarintaa ja mitä suurempi muutos 
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on, sitä suurempi vastarinta. Johtajan on varauduttava 

muutosvastarintaan huolellisesti etukäteen. 

 

ASKEL-malli on monimutkaisten muutosprosessien yksinkertaistamista. 

Mallintamisen avulla on mahdollista tunnistaa ja kiertää strategian epäonnistumisen 

vaaratekijät. Askeleet voivat olla päällekkäisiäkin, mutta jokainen niistä on otettava. 

(Salminen 2008, 23-25) 

 

Strateginen tahto 

 

Strateginen tahto lähtee missiosta, organisaation tarkoituksesta, toiminta-

ajatuksesta. Mission on oltava tarpeeksi moniulotteinen ja -ilmeinen. Tarkoituksen 

täyttämiseksi organisaatiolla on oltava tavoitteita, välietappeja, joita kohti kulkea. 

Keinot ja tavat, joilla kuljetaan kohti tavoitteita, määritellään strategiassa. Visio on 

näkemys tulevasta. Yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset on 

jatkuvasti huomioitava toiminnassa. Kun muutoksia joudutaan tekemään tai 

halutaan tehdä, on muutokselle luotava tahtotila (intentio), joka voi muuttaa 

tarkoituksen, tavoitteet ja strategiat. (Grant 2008) 

 

Strateginen tahto perustuu visioon siitä, mitä organisaatio tulevaisuudessa 

tavoittelee. Ilman visiota ei strategian toteuttaminen onnistu, sillä visio on 

kytkeytynyt organisaation määrittämiin ja henkilöstön omaksuviin arvoihin. Missio 

kuvaa tulevaisuuden suuntaa, visio kuvaa lopputulosta. (Grant 2008) 

 

Visio on organisaatiossa olevan tiedon avulla määritelty tahto siitä, millainen 

organisaatio haluaa tulevaisuudessa olla. Visio sisältää organisaation määrittelemät 

arvot ja toimii organisaation liikkeellepanevana voimana kohti tulevaisuuteen 

asetettuja tavoitteita. Uskottava, hyvä visio luo perustan liiketoiminnan suunnittelulle 

ja helpottaa kommunikointia. Henkilöstölle onnistuneesti viestitetty visio saa 

henkilöstön saman tahtotilan taakse, kyseenalaistamaan nykytilaa ja kehittämään 

toimintaa etsimään parhaat toimintamallit. (Grant 2008) 
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2.3. Päätöksenteko osuuskunnassa 

 

Osuuskunta on yritysmuoto, jonka omistajina toimivat osuuskunnan jäsenet. 

Osuuskunnan toiminnan päätavoitteena on osuuskuntien jäsenten etu, ei 

sijoitustuottojen kasvattaminen. Osuuskunnan jäsen tyypillisesti käyttää 

osuuskunnan tarjoamia palveluja. Jäsen voi vaikuttaa osuuskunnan toimintaan 

osuuskunnan kokouksessa tai äänestämällä edustajiston vaaleissa. (Juutinen et al. 

2011, 9-13) 

 

Osuuskunnan tehtävänä on tuottaa omistajilleen jäsenarvoa. Jäsenarvo koostuu 

palveluarvosta ja omistaja-arvosta. Palveluarvoon sisältyvät palveluiden käyttöön 

perustuvat edut, palvelujen hintaetu ja palvelujen käytön perusteella jaettava 

ylijäämä. Omistaja-arvo muodostuu osuuden omistamisesta ja siitä johtuvasta 

taloudellisesta hyödystä esimerkiksi arvonnousun johdosta. (Pöyhönen 2013, 42-

43) 

 

Osuuskunnan lakimääräiset toimielimet ovat osuuskunnan kokous, hallitus ja 

tilintarkastajat. Osuuskunnan säännöissä voidaan määritellä, että edustajisto 

korvaa osuuskunnan kokouksen. (Juutinen et al. 2011, 13) Edustajisto onkin 

korvannut S-ryhmän alueosuuskauppojen osuuskuntakokoukset kaikissa 

alueosuuskaupoissa. Hallintoneuvosto voidaan asettaa väliportaan elimeksi 

edustajiston ja hallituksen väliin (Juutinen et al. 2011, 13). 

 

Osuuskunnassa on hallintoneuvosto usein silloin, kun tarvitaan jäsenkunnan 

edustajista koostuva toimielin, joka valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan toimintaa 

edustajiston kokouksien välissä ja mahdollisesti päättää periaatteellisista 

kysymyksistä. (Pöyhönen 2013, 126) Hallintoneuvosto toimii kaikissa 

alueosuuskaupoissa. 

 

Toimitusjohtaja voi myös olla hallituksen jäsen. Jos toimitusjohtaja on hallituksessa 

puheenjohtajana, tarvitaan osuuskuntaan myös hallintoneuvosto. Toimitusjohtajan 

rooli hallituksessa on kaksijakoinen. Toimitusjohtaja johtaa hallituksen toimintaa 

puheenjohtajana ja toimii myös hallituksen alaisuudessa. Toimitusjohtajan ollessa 
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hallituksen jäsen, hänet valitsee tehtäväänsä sama hallintoelin kuin muutkin 

hallituksen jäsenet. (Pöyhönen 2013, 130) S-ryhmän alueosuuskaupoissa 

hallintoneuvosto valitsee pääsääntöisesti toimitusjohtajan. 

 

”Toimitusjohtaja vastaa toiminnasta hallitukselle. Tästä syystä toimitusjohtajan ei 

tulisi olla hallituksen jäsen.” Toimitusjohtajan ei odoteta ohittavan hallitusta 

päätöksenteossa eikä hallituksen pidä puuttua toimitusjohtajan tehtäviin. 

Periaatteena on, että hallitus hyväksyy puitteet ja päämäärät, joiden sisällä 

toimitusjohtaja toimii. Hallitus kuitenkin aina hyväksyy laajakantoiset asiat. 

(Juutinen, et. al. 2011, 50). 

 

Edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa. Edustajisto päättää osuuskunnan sääntöjen 

muuttamisesta, varojen jakamisesta, yritysjärjestelyistä ja hallintoneuvoston 

valinnasta. (Pöyhönen 2013, 180-181) Esimerkiksi alueosuuskauppojen 

yhteenliittymistä, fuusioituvien osuuskauppojen edustajistot tekevät päätöksen. 

Fuusioitumisen suunnitelma on hyväksyttävä muutoksitta molempien osapuolten 

edustajistossa, muutoin fuusio raukeaa. (Immonen 2002, 695) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

3. ORGANISAATIORAKENNE JA -KULTTUURI 

 

Tässä luvussa perehdytään organisaatiorakenteen teoriaan ja sekä esitellään myös 

hieman oppivan organisaation käsitettä. Lisäksi tarkastellaan organisaatiokulttuurin 

käsitettä, avataan erilaisia organisaatiokulttuurityyppejä ja selvitetään sitä, kuinka 

yrityksen ydinarvot ohjaavat organisaatiokulttuurin suuntaa. 

 

3.1. Organisaatiorakenne ja organisaation oppiminen 

 

Juutin (2006) mukaan organisaatioita voidaan pitää sosiaalisina toimijoina, jotka 

tavalla tai toisella vaikuttava ihmisten elämään. Organisaatiot ovat muotoutuneet 

ihmisten kautta ja niitä on monenlaisia. Tavoitteena organisaatiolla on saavuttaa 

yhteiset tavoitteet.  Yksittäinen ihminen saattaa kuitenkin tavoitella ja ohjautua eri 

tavoin kuin organisaation tavoitteet. Moderni tapa määritellä organisaatio perustuu 

ihmisten toiminnan saavuttamista yhteiseen tavoitteeseen. (Juuti 2006, 205) 

 

Harisalo määrittelee organisaation seuraavasti: ”organisaatio on huolellisesti 

suunniteltu järjestelmä, jonka tehtävänä on toteuttaa sille asetetut tavoitteet” 

perustuen tehokkuuteen ja tavoitteellisuuteen. (Harisalo 2010, 17) 

 

Klassisessa organisaatioteoriassa tehokkuudella tarkoitettiin organisaation sisäistä 

tehokkuutta. Tehtävät pyrittiin osittamaan mahdollisimman pitkälle ja luotiin rajattuja 

tehtäviä. Lisäksi pyrittiin laatimaan säännöt ja toimintaohjeet, joiden mukaan eri 

tehtävissä tuli toimia. Tavoitteena oli, että ylemmät tahot valvoivat alempien tasojen 

toimintaa, jota kutsutaan hierarkkiseksi järjestelmäksi. (Juuti 2006, 213) 

 

Klassisen organisaatioteorian periaatteita mm:  

 

Pitkälle viety työnjako. Jokainen toiminto tuli jakaa toimiin ja tehtäviin. Jokaiseen 

tehtävää tuli valita tehtävänmukaisen koulutuksen saanut henkilö 

Työnjaon ja vastuunjaon selkeys. Jokisen henkilön pitää tietää, mitä häneltä 

odotetaan ja jokaisesta työstä on laadittu selvä ohje, kuinka työ tehdään. 
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Hierarkkinen valvonta. jokaisen tehtävän piti olla ylemmän tason valvonnan ja 

ohjauksen alla. Kullakin henkilöllä piti olla vain yksi esimies.  

Kapea valvontajänne. Jotta esimies pystyi valvomaan ja ohjaamaan alaisiaan tuli 

esimiehellä olla vain muutamia alaisia. jotta esimies pystyi valvomaan ja ohjaamaan 

alaistensa työskentelyä. (Juuti 2006, 213). 

 

Viitalan (2004) mukaan organisaatiorakenteella on selvä yhteys organisaation 

toimivuuteen. Parhaimmillaan se tuottaa muutosketteryyttä ja joustavuutta 

toimintaan ja sitä voi pitää yhtenä johtamisen välineenä. Väärä organisaatiorakenne 

voi mahdollistaa toiminnan jäykistymisen ja toimia muutosten esteenä. 

Organisaatiorakenteella tarkoitetaan organisaatiossa toimivien ihmisten välisiä 

suhteita ja niihin rakentuneita toimintatapoja. Sovittu organisaatiorakenne 

mahdollistaa johtamisen organisaatiossa. Ilman sovittua organisaatiorakennetta ei 

tiedetä, kuka vastaa eri asioista ja kuka tekee päätöksiä. Rakenne muodostuu 

työnjaon sopimisesta. Toimintojen ja tehtävien jakoperusteita ovat tuotteet, 

tuoteryhmät, asiakkaat, prosessit, toiminnot ja alueet. (Viitala 2004, 109-111) 

 

Onnistuneen organisaatiorakenteen kautta voidaan parantaa organisaation 

rakenteellista tehokkuutta kiinnittämällä huomiota resurssien 

tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Taloudellisen ja tehokkaan toiminnan suunnittelu, 

ohjaus ja valvonta, jossa eri henkilöille ja ryhmille on määritelty vastuut ja 

velvollisuudet. Eri organisaation osille ja eri tehtävien välille on luotava oma 

koordinaatio mikä myös mahdollistaa joustavuuden kehittämistarpeissa. Nämä 

luovat puitteet myös yhteistyön edistämiseen ja ihmisten hyvinvointiin. Jotta 

organisaation rakenteesta saisi jotain selvää, organisaatiot käyttävät 

organisaatiokaaviota. Kaaviosta nähdään selkeästi, miten ihmiset ovat 

järjestäytyneet eri tehtäviin ja myös toisiinsa nähden tavoitteiden toteutumiseksi. 

Kaavio selventää myös millaisiin kokonaisuuksiin tehtävät on jaettu, millaisten 

kokonaisuuksien tavoitteita ja taloutta seurataan erikseen, mistä kukin on vastuussa 

ja mitä tekee, kenen kanssa toiminnasta vastaa, kenen ohjauksessa toimii ja ketä 

palvelee. Yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille organisaation rakennekuvaukset 

toimivat karttana kokonaisuuden hahmottamiseen. (Viitala 2004, 110) 
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Organisaatiokäyttäytymistä on tutkittu 1900-luvun alku puolelta lähtien ja 

organisaatiokäyttäytyminen etsii vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät ihmisten 

toimintaan organisaatiossa.  Organisaatiokäyttäytyminen on soveltava tieteenala ja 

tavoitteet ovat ryhmiteltävissä käytännöllisiin ja tutkimuksellisiin tavoitteisiin. Cooper 

ja Burrell (1988) määrittelevät organisaatiokäyttäytymisen seuraavasti: 

Organisaatiokäyttäytyminen on monitieteellinen aihekokonaisuus, jossa ollaan 

kiinnostuneita organisaatioiden toiminnasta ja rakenteista sekä ihmisten ja ryhmien 

käyttäytymisestä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. (Cooper, Burrel 1988) 

 

Psykologisen näkökulman mukaan persoonallisuus ja työmotivaatio ovat 

merkittäviä teemoja, jotka vaikuttavat yksilötasolla organisaatiokäyttäytymiseen. 

Tunneälyn merkitys on tiedostettu paremmin viime vuosina työyhteisöissä ja 

organisaatioissa. Daniel Goleman (1999) määrittelee tunneälyn kirjassaan 

seuraavasti ”kyky havaita tunteita sekä itsessä, että muissa, motivoitua ja hallita 

tehokkaasti sekä omia tunnetiloja, että ihmissuhteisiin liittyviä tunteita”. (Goleman, 

1999, 361)  

 

Perusajatuksena on, että tunteet ilmaistaan asianmukaisesti ja tehokkaasti, jotta 

ihmiset työskentelevät tehokkaasti ja saumattomasti. (Goleman, 1999, 19) Kirjassa 

korostetaan tunneälyä mittarina työelämässä esimerkiksi tilanteissa kuka saa jäädä 

ja kuka ei. Tällä hetkellä monissa yrityksissä puntaroidaan näitä asioita. Jokaisella 

on vahvat ja heikot puolensa. Jos ihmisten työsuoritukset ovat tasaväkiset ja 

hyvinkin helposti mitattavissa kyllä silloin ”mukavampi saa jäädä” ja mahdollisesti 

hankala tyyppi lähteä. Urakehityksessä mitattuna pärjäävät parhaiten tunneälyltään 

taitavat ihmiset. Tunneäly ei ole geeneissä vaan kehittyy ja muuttuu elämämme 

aikana. Tunneäly on oppimisen tulosta ja kehittyy kokemuksen myötä. (Goleman, 

1999, 20) Goleman esittää siis tunneälyn äo:ta tärkeämmäksi työelämässä. 

 

Organisaation oppiminen 

 

Viitala kirjoittaa oppivan organisaation tavoitteesta ja sen merkityksestä 

kovenevassa kilpailussa. Hän mainitsee ydinkyvykkyyttä synnyttävät mekanismit 

kiinnostuksen kohteeksi. (Viitala, 2004) Pysyäkseen mukana ja menestyäkseen 
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markkinoilla jatkuvan muutoksen keskellä organissaation on kyettävä oppimaan ja 

mukautumaan muuttuviin tilanteisiin. Olennaisessa osassa ovat organisaation 

henkilöt ja tiedon kulkeminen organisaatiossa henkilöltä toiselle. 

 

Nonaka ja Takeuchi (1995) esittävät uuden tiedon luomisen prosessimallin. Mallissa 

uusi tieto muodostuu toistuvan nelivaiheisen prosessin kautta. Sosialisaatiossa 

jäsenet luovat hiljaista tietoa jakamalla kokemuksiaan keskustelemalla ja 

katsomalla toisten työskentelyä. Ulkoistamisvaiheessa hiljaisesta tiedosta tulee 

havaittavaa tietoa. Yhdistämisvaiheessa on tarkoitus yhdistää jo havaittu uusi tieto 

jo olemassa olevaan tietoon.  Sisäistämisvaiheessa uudesta tiedosta on jo tullut 

hiljaista tietoa ja se on ihmisten selkäytimessä. Mitä paremmin organisaatio oppii 

prosessin, sitä nopeammin organisaatio oppii. (Nonaka, Takeuchi 1995) 

 

Organisaation oppimisessa on kyse siitä, että saadaan usean ihmisen kokemus 

mukaan yhteisen näkemyksen synnyttämisprosessiin. Tavoitteena on 

mahdollisimman laaja näkökulma yksilön näkökulman sijaan. Osaaminen näkyy 

toiminnassa, ja organisaatio oppii kokemuksen kautta. Kun kokemuksia verrataan 

entisen ja uuden toiminnan välillä, voidaan todeta, onko oppimista tapahtunut. 

Tiedon rakentamista on johdettava ja tarvitaan oikeanlaiset rakenteet. Nämä 

rakenteet muodostavat oppivan organisaation. (Otala 2008, 71) 

 

Organisaation oppimisprosessi (Otala 2008, 75)  

 

Otala kuvaa oppivan organisaation rakenteiksi joissa organisaatio kykenee 

oppimaan.  

Otala nimeää oppivan organisaationperiaatteiksi seuraavat: 

 

• selkeä tavoite, jonka jokainen jäsen tiedostaa 

• yhteisesti sovitut arvot 

• asiakkaan kuuntelu ja tunteminen 

• yksilön osaamista tärkeämpää on organisaation oppiminen 

• toimintaympäristön muutosten seuranta 

• oman toiminnan analysointi ja virheistä oppiminen 
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• jatkuva parantamisen kulttuuri 

• jokaisen osaamisen varmistaminen 

• kekseliäisyyteen kannustaminen 

• kyseenalaistamisen salliminen ja kannustaminen 

• oppimismahdollisuuksien hyödyntämien 

• osaamisen jakamisen arvostamien ja palkitseminen 

 

Oppimisprosessina voidaan nähdä myös strategian toimeenpano. Organisaation 

olisi osattava avata niitä näkökulmia ja mahdollisuuksia, joita oppimisen osalta on. 

Oppiminen alkaa kun ihmiset saadaan osallistumaan. Strategian toimeenpano 

parhaimmillaan osallistuttaa ihmiset kehittävällä tavalla ja näin oppimista tapahtuu.  

(Åhman, Runola 2006, 123) 

 

3.2. Organisaatiokulttuuri 

 

Organisaatiokulttuurin ilmiö tunnistettiin jo 1950-luvulta. Organisaatioissa koettiin, 

että yrityskulttuuria voitiin johtaa ja tällöin saavutettaisiin kilpailuetua (Juuti 2006, 

241). 1960- ja 1970-luvuilla ihmissuhteisiin perehtyneet tutkijat puhuivat 

organisaatioilmaston tärkeydestä ja nostivat esiin keskusteluissa, että on 

mahdollista, että eri organisaatioilla on omia yrityskulttuureita (Silen 2006, 26).  

 

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa siihen, kuinka ihmisiä ja asioita johdetaan, miten 

tavoitteita asetetaan ja niihin sitoudutaan (Juuti 2006, 241) Tämän päivän 

informaatiokeskeisessä maailmassa yritysjohtajat ovat yhtä mieltä siitä, että 

organisaationaalinen kulttuuri voi motivoida työntekijöitä tuottamaan enemmän 

organisationaalista arvoa. Kuitenkin kulttuurin ja arvon välinen suhde on 

ekspansiivinen eikä sille ole olemassa kaiken kattavaa teoriaa (Lee et. al. 2016). 

 

Silen (2006) luettelee kirjassaan Johtamisen ja strategisen ajattelun näkökulmia, eri 

tutkijoiden eri näkökulmia, kuinka organisaatiokulttuuria voidaan todentaa eri 

organisaatioissa. Organisaatiokulttuuri ilmenee ”talon tapoina”, uskomusten, 

arvojen, normien ja käytäntöjen järjestelminä sekä yhteisymmärryksenä toimintojen, 

kielen ja muiden symbolisten välineiden käyttönä. Yrityskulttuuri voi säätää 



52 
 

 

merkityksen, suunnan ja liikkeen. Se voi olla yrityksen sosiaalinen energia ja antaa 

organisaation jäsenille turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteen. Yrityksen yleiset 

pelisäännöt ja oikea tapa toimia määritellään yleisimmin kulttuurin kautta. Kulttuuri 

sisältää organisaation sosiaalisen tietämyksen ja taidon. Organisaatiokulttuuri 

voidaan nähdä myös organisaation jäseniä sitovana normatiivisena ja sosiaalisena 

siteenä. (Silen 2006. 27) 

 

Organisaatiokulttuurin luonnetta on pohdittava johtamisen kannalta. Näkökulman 

valinta määrittelee, millaisia asioita kulttuurista nähdään ja mitä jätetään näkemättä. 

Tarkastelua on tehty integraatio-, differentiaatio-, ja moniselitteisyysnäkökulmista. 

Integraationäkökulmassa organisaation jäsenillä on samanlainen näkemys 

organisaatiokulttuurin keskeisistä asioista. Organisaatiolla on kirkas ja selkeä 

näkemys yhteisistä arvoista, normeista ja käyttäytymissäännöistä. Näkökulmassa 

on tärkeää konsensus ja johdonmukaisuus. Moniselitteisyyttä ja ristiriitoja ei 

hyväksytä. (Silen 2006, 31-32) 

 

Differentiaationäkökulma perustuu ajatukseen, että organisaatiokulttuurissa olevat 

ilmentymät eivät aina ole johdonmukaisia toisiinsa nähden. Kyseenalaistetaan 

organisaation laaja konsensus ja huomioidaan hierarkia sekä eri ammattiryhmien 

ala-, ja osakulttuurit. Differentiaalinäkökulma sallii vaihtelevuuden ja konfliktien 

tulkinnan. Osakulttuurinen konsensus korostuu ja mahdollisesti syntyy 

epäjohdonmukaisuutta eri osakulttuurien välillä. (Silen 2006, 31-32) 

 

Moniselitteisyysnäkökulmassa kulttuuriset ilmentymät ovat sekavia ja vastakkaisia. 

Konsensusta ei ole suoraan nähtävissä. Organisaaton jäsenet ovat samojen 

näkökulmien ja arvojen kautta yhdistettynä joihinkin organisaation jäseniin, mutta 

eivät kaikkiin. (Silen 2006, 31-32) 

 

Strategian ja organisaatiokulttuurin välinen yhteys on aina olemassa. Se ympäristö, 

missä strategiatyö tehdään ja toteutetaan, on nimenomaan organisaatiokulttuuri. 

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa johdon ajatteluun ja sitä kautta strategian valintaan. 

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa myös siihen, miten eri ilmiöt ja asiat organisaatiossa 

havaitaan, kuinka johto luokittele havaitut asiat ja kuinka merkityksellisiksi ne 
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koetaan. Organisaatiokulttuurin ja strategian sopusointu on erittäin tärkeää 

organisaatioille ja tehokkaan strategian toteutuksen edellytys. (Åhman, Runola 

2006, 103-104) 

 

Tunnelma, ilmapiiri on organisaatiokulttuurin ilmentymä. Yksi suurimmista syistä 

strategian epäonnistumiselle on se, ettei se ole linjassa organisaation kulttuurin ja 

tunnelman kanssa. Strategia elää ja muuttuu, jolloin myös kulttuurin on muututtava. 

Muutos onnistuu, jos myös yksilöt muuttavat ajattelutapaansa. Itsensä johtaminen 

ja yksilöiden mielen johtaminen ovat strategian toteutuksen ja organisaatiokulttuurin 

muutoksen edellytys. (Åhman, Runola 2006, 103-104) Hofsetterin ja Harpazin 

(2015) mukaan organisaatiokulttuuri kehittyy jatkuvasti muutosten myötä, joita 

tapahtuu kulttuuria kontrolloivan ja johtavan ihmisryhmän arvoissa ja normeissa. 

Näin ollen organisaation kulttuuri muodostuu sekä suhteellisen kestävsitä 

käyttäytymismalleista, joihin organisaatio kannustaa sekä lisäksi halutuista 

käyttäytymismalleista, joihin pyritään. Tapa, jolla asioita tehdään organisaatiossa, 

on sisäistettyjen tarkkojen sääntöjen, normien ja arvojen sekä muutosta heijastavien 

odotusten summa. (Hofsetter, Harpaz 2015) 

 

Organisatiokulttuuri vaikuttaa organisaation vakauteen kulttuurin jäsenilleen luoman 

yhtenäisen identiteetin tunteen avulla. Vahva yrityskulttuuri ohjaa organisaation 

jäsenten käyttäytymistä, jossa korostuu kulttuurin merkitys taloudellisena 

menestystekijänä. (Åhman, Runola 2006, 103-104) Organisaatiokulttuuri ei 

suoranaisesti siirrä vaikutustaan organisaation tehokkuuteen, vaan se kulkee 

organisaation jäsenten kautta, joiden käyttäytymistä ja toimintatapoja 

organisaatiokulttuuri muokkaa ja ohjaa (Zheng et. al. 2015). 

 

Organisaatiokulttuuri on ehkä yksi vaikeimmin määriteltävissä olevista 

organisaation osista. Edgar Schein (1985) määritteli organisaatiokulttuurin 

kolmitasoiseksi (Schein 2004): 

 

1. Artefaktit - Näkyvät organisaation rakenteet ja prosessit (vaikea tulkita) 
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2. Ilmaistut arvot - Strategiat, päämäärät, filosofiat (ilmaistut perusteet 

toiminnalle) 

 

3. Pohjimmaiset perusoletukset – Tiedostamattomia, itsestään selviä 

uskomuksia, käsityksiä, ajatuksia ja tunteita (arvojen ja toiminnan 

perimmäinen lähde). 

 

Artefaktit eli organisaatiokulttuurin näkyvä osa on helpoin havainnoitava osa 

organisaatiokulttuurista. Artefakteja ovat esimerkiksi ihmisten keskinäinen 

kanssakäyminen ja suhtautuminen ulkopuolisiin sekä työpaikan ulkoiset puitteet. 

Vaikka artefakteja on helppo havainnoida, on pelkästään niiden avulla vaikea tehdä 

tulkintoja. Organisaatiokulttuurin tulkitsemiseksi tarvitaan tietämystä organisaation 

ilmaistuista arvoista ja toimintaa ohjaavasta strategiasta. Kolmantena 

yrityskulttuurin tasona ovat pohjimmaiset perusoletukset, jotka ovat syntyneet pitkän 

ajan kuluessa organisaatiossa. Tietyt asiat ovat muodostuneet 

itsestäänselvyyksiksi ja joskus niiden alkuperää voi olla jopa mahdotonta paikantaa. 

Perusoletukset voivat usein lähtöisin yrityksen perustajajäsenten arvoista ja 

toimintatavoista. Organisaatiokulttuurin analysoinnissa on paneuduttava kuhunkin 

tasoon tarkasti ennen johtopäätösten tekemistä. On huomioitava se, että 

organisaatiokulttuuri on syvä, laaja ja pysyvä. (Schein 2004, 30–41) 

 

Organisaatiokulttuurin muodostuminen vaatii aikaa eikä sitä voida muuttaa 

nopeasti. Organisaatiokulttuurin perusta on kulttuurillinen johtaja, joka kykenee 

artikuloimaan uskomukset ja arvot ja joka on suuressa roolissa kulttuuria kuvaavien 

artefaktien orkestroinnissa. Pienemmissä yrityksissä toimitusjohtajat ja ”presidentit” 

ovat suuren näkyvyytensä puolesta vielä tärkeämmässä roolissa kulttuurin 

muodostumisessa. Kuitenkin, muutaakseen kulttuuria tehokkaasti, muiden 

organisaation jäsenten tulee nähdä johtaja uskottavana. (Armenakis et. al. 2011) 

 

Harisalon (2010) mukaan vahvassa organisaatiokulttuurissa perusolettamukset, 

arvot ja konkreettiset tulokset tukevat toisiaan eikä niiden välillä ole toiminnan 

sujuvuutta hidastavia ristiriitoja. Vahvassa organisaatiokulttuurissa yrityksen 

työntekijät ovat sisäistäneet organisaation kulttuurin kiistattomasti ja he myös 
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toimivat sen mukaan johdonmukaisesti. Tällöin organisaatiokulttuuri ohjaa ihmisten 

toimintaa huomaamattomasti ja itseohjautuvaa organisaatiota on myös vähemmän 

tarve johtaa haluttuun suuntaan. Heikon organisaatiokulttuurin vallitessa 

yrityksessä organisaatiokulttuurin eri osatekijät ovat epäselviä ja ristiriidassa 

keskenään. Yrityksen työntekijöiden suhtautuminen on tuolloin jopa 

välinpitämätöntä ja he saattavat jopa väheksyä johdon toimintaa. (Harisalo 2010, 

270–272). 

 

Organisaatiokulttuurista on löydettävissä myös alakulttuureita, jotka on otettava 

huomioon analysoitaessa organisaatiokulttuuria. Alakulttuureita voi olla kahden 

tyyppisiä: organisaatiokulttuuria tukevat alakulttuurit ja organisaatiokulttuurin 

vastakkaiset alakulttuurit. Alakulttuurit voivat muodostaa organisaation sisällä 

hyvinkin vahvoja yhteisöjä. Organisaatiokulttuuria tukevat alakulttuurit korostavat 

yrityksen artefakteja, mutta lisäävät niihin vielä esimerkiksi omia arvojaan. 

Alakulttuureissa voi olla myös yhteisöjä, joissa voivat hallita vallitsevan 

yrityskulttuurin vastakkaiset elementit. On huomioitavaa, että joku organisaation 

alakulttuureista voi hallita esimerkiksi yrityksen johtoa. Alakulttuurit voivat perustua 

esimerkiksi työntekijöiden koulutustaustaan tai työasemaan organisaatiossa. 

(Hatch, 1997, 225–229). 

 

Kun organisaatio on kulttuuri, sen työntekijät eivät valitse kulttuuriaan, vaan kulttuuri 

valitsee heidät. Tällöin kulttuuri johtaa ihmisiä ja mukauttaa heidät itseensä. Tällöin 

myös johtajien on vaikeaa tehdä nopeita muutoksia. Kulttuuria on mahdollista johtaa 

silloin, kun organisaation jäsenet kokevat heillä olevan mahdollisuuksia muuttaa ja 

kehittää organisaatiokulttuuria. Tällöin organisaatiolla on mahdollisuus luoda 

kulttuuri, joka luo heille kilpailuetuja olemalla yksilöllinen ja vaikeasti kopioitava. 

Organisaatiokulttuuri on arvokas silloin kun se edistää organisaation menestystä ja 

se myös toimii osaamisen perustana. Tärkeää on myös muistaa, että kulttuuri on 

johtamisen tulos ja sen merkityksen seuraaminen edellyttää johtamista. Mikäli johto 

laiminlyö organisaatiokulttuurin johtamisen on mahdollista, että kulttuurin merkitys 

menestyksen mahdollistajana alkaa vähentyä ja se jopa lakkaa palvelemasta 

alkuperäisiä tavoitteita. Johtamattomana vahvakin organisaatiokulttuuri muuttuu 

heikoksi. (Harisalo 2010, 272–273). 
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Organisaatiokulttuurin johtaminen ei kuitenkaan ole ainoastaan ylimmän johdon 

vastuulla. Organisaation johtaja ja muut päätöksentekijät vastaavat 

organisaatiokulttuurin luomisesta, soveltamisesta ja tarpeen tullen sen 

muokkaamisesta (Armenakis et. al. 2011). ”Kulttuurin kantajat” ovat muodollisia ja 

epämuodollisia johtajia läpi organisaation tasojen, jotka vahvistavat kulttuurisen 

johtajan ajatuksia ja toimia. Tätä vahvistamista kutsutaan ”walking the talk” eli 

puheen toteuttamiseksi käytännössä ja se lähettää viestiä muille organisaation 

jäsenille ”oikeasta” tavasta käyttäytyä. Senioritason johtajien tulee kehittää ja 

ylläpitää annettua kulttuuria. Muodollisissa rooleissaan he luovat ja ylläpitävät 

kulttuuria toimien roolimalleina. Johto ei kuitenkaan ole ainoastaan vastuussa 

tarjota työntekijöilleen mission, arvot, tavoitteet, artefaktit ja tarinat, vaan tämän 

lisäksi he sitoutuvat itse ymmärtämään muutosten vaikutukset ja sen kuinka 

työntekijät näkevät ja kokevat muutoksen. (Armenakis et. al. 2011) 

 

Kaikilla organisaatioilla on organisaatiokulttuuri. Keskeinen ero eri yritysten välillä 

on, että parhaat yritykset ovat tietoisesti rakentaneet ja johtaneet kulttuuriaan. 

Näissä yrityksissä ei olla jääty historian toistoon ilman teemaa ja tavoitetilaa. 

Organisaatiokulttuuri on parhaiden työpaikkojen strategia, jota voidaan nimittää 

kokonaisvaltaisen johtamisen ja kulttuurin kautta kulttuuristrategiaksi. ”Kulttuurin ja 

strategian väliin ei jää tilaa ristiriidoille”. Se, miten asiat on tapana tehdä, on tapa, 

joka toteuttaa strategiaa. Organisaatiokulttuurin ja strategian saumaton yhteiselämä 

mullistaa strategiatyön”. (Rossi 2012, 14-15) Kun organisaatiokulttuuri on todella 

sisäistetty, se ohjaa organisaation jäseniä hahmottamaan, ajattelemaan ja 

tuntemaan tietyllä tapaa organisaatioita kohtaavista kysymyksistä ja lopulta 

tekemään päätöksiä. Useimpiin päätöksiin sisältyy eettinen komponentti, joka 

heijastaa organisaation kulttuuria. (Armenakis et. al. 2011) 

 

3.2.1. Niin monta kulttuuria kuin organisaatiotakin 

 

Työntekijät kiinnittävät yhä enemmän huomiota työpaikkoihinsa, sillä Googlen ja 

Facebookin kaltaiset yritykset tarjoavat työntekijöilleen mukavuuksia kuten ilmaista 

ruokaa, virkistystiloja, päivätorkkuhuoneita sekä muita etuja houkutellakseen 

kehittääkseen korkeatasoista työvoimaa. Kuitenkaan koripallokentät, kiipelyseinät 
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ja muut edut eivät itsessään motivoi työntekijöitä ja takaa työtyytyväisyyttä, mutta 

se, mitä ne edustavat, motivoivat ja pitävät henkilöstön tyytyväisenä. Edellä mainitut 

edut ovat organisationaalisia vipuvarsia, joiden avulla kommunikoidaan kulttuuria, 

uskomuksia sekä arvoja organisaatioon. (Lee et. al. 2016) 

 

Organisaatiokulttuuri on suodatin, joka määrittelee, mitä ja kuinka työntekijät 

vastaavat tai kuinka he jättävät huomiotta organisaation motivaatiokeinoja. Erot 

kulttuureissa vaikuttavat todennäköisesti motivaatiokeinojen asiaankuuluvuuteen 

(relevanssi), luotettavuuteen ja tehokkuuteen. (Lee et. al. 2016) Erilaisia 

organisaatiokulttuureita on olemassa niin monta, kuin on organisaatioitakin. 

Kuitenkin yleisellä tasolla on mahdollista tyypitellä kulttuureita. Lee et. al. (2016) 

jakavat organisaatiokulttuurityypit neljään ryhmään, jotka he nimeävät 

tiimikulttuuriksi, innovatiiviseksi kulttuuriksi, byrokraattiseksi kulttuuriksi sekä 

kilpailevaksi kulttuuriksi. 

 

Tiimikulttuurissa arvostetaan yhteistyötä, luottamusta ja tukea ja nämä arvot tulevat 

esiin lisääntyneenä tiimityönä. Työntekijät jakavat yhteiset huolet toisistaan sekä 

organisaatiosta. Tiimikulttuurissa keskitytään erityisesti kehittämään henkilöstön 

luottamusta, uskollisuutta ja jäsenyyttä organisaatiota kohtaan. Koska työntekijöillä 

on todennäköisesti muitakin huolia, se, kuinka organisaatio onnistuu jakamaan 

työmäärää ja kompensaatiota tasaisesti ja oikeudenmukaisesti, vaikuttaa 

tiimihenkeen. Yleinen uskomus on, että nämä arvot kasvattavat sitoutuneita ja 

päteviä työntekijöitä, jotka vastavuoroisesti luovat arvoa yritykselle. (Lee et. al. 

2016) 

 

Innovatiivisessa kulttuurissa arvostetaan luovuuteen pyrkimistä ja 

sopeutuvaisuutta. Kompensaation lisäksi yksittäisenä motiivina toimii tunnustus ja 

arvostus ”seuraavan parhaan asian” keksimisestä. Tällä ajatusmallilla työntekijät 

tarvitsevat resursseja tyydyttääkseen asenteensa työtä kohtaan. Työntekijöille 

tärkeää on, että heillä on käytössään fasiliteetit, jotka edistävät löydösten ja 

keksintöjen tekemistä. Nämä työntekijät arvostavat vaihtokauppaa odotusten (olla 

luova ja kehittää uutta) ja ajan (luomiseen käytettävissä oleva asianmukainen aika) 

välillä. Näin ollen työntekijät priorisoivat reilun työmäärän ja asianmukaiset ja 
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inspiroivat työfasiliteetit. Nämä työntekijät myös auttavat toisiaan 

keksimisprosessissa. He uskovat innovaatioiden kautta luovansa arvoa. (Lee et. al. 

2016) 

 

Byrokraattinen kulttuuri arvostaa vahvistettuja rooleja, sääntöjä ja säännöksiä ja 

tämä tuo organisaatioon selkeyttä, läpinäkyvyyttä ja stabiiliutta työntekijöille. 

Yleinen uskomus on, että nämä mekanismit kasvattavat tehokkuutta, ajoitusta ja 

sulavaa toimintaa. Suoritusarviointi on tärkeä prosessi ja työntekijät olettavat, että 

muodollisesti muodostettu arviointiprosessi on myös läpinäkyvä ja 

oikeudenmukainen. (Lee et. al. 2016) 

 

Kilpaileva kulttuuri arvostaa kilpailua, kyvykkyyttä ja saavutuksia. Työntekijät 

keräävät tietoa asiakkaista ja kilpailijoista, määrittävät tehtäviä ja asettavat 

tavoitteita. Tämän mukaan organisaatio palkitsee heitä heidän saavutuksistaan. 

Suurin huoli työntekijöillä on palkinto saavutetuista tavoitteista. Kompensaatio 

heidän työmäärästään sekä reilu ja oikeudenmukainen suoritusarviointi motivoivat 

heitä. Annettujen tavoitteiden avulla työntekijät voivat säännöllisesti tarkkailla 

kompensaatiotaan ja työmääräänsä. Koska tavoitteiden asetanta määrittää 

työilmapiiriä, työntekijät eivät ole huolissaan työfasiliteeteistä tai kollegasuhteista. 

(Lee et. al. 2016) Tärkeää on kuitenkin huomioida, ettei organisaation kulttuuri ylitä 

rajaa, jossa sen nähdään tulevan aggressiivista käyttäytymistä, jos sen ajatellaan 

toimivan työntekijäiden motivoimisessa (Pilch, Turska 2015). 

 

Koska jokainen organisaatio pitää sisällään omanlaisensa kulttuurin, on loogista, 

että tietyt organisaationaaliset keinot motivoida työntekijöitä toimivat parhaiten juuri 

tietynlaisessa organisaatiokulttuurissa. Jokainen motivaatiokeino vaatii 

implementoinnin ja seurantaa, joka kuluttaa organisaation resursseja. (Lee et. al. 

2016) Johtajien tulisi antaa enemmän painoarvoa sopivan innovatiivisen kultturin 

luomiseen ja kehittää käytäntöjä, jotka mahdollistavat ja kannustavat työntekijöitä 

innovatiiviseen toimimiseen. Tämä voidaan tehdä rohkaisemalla työntekijöitä 

ottamaan osaa päätöksentekoon, luomalla ilmapiiri, jossa epäonnistuminen on 

sallittua, mahdollistamalla yhteistyö eri osastojen välillä ja kannustamalla tiedon 

jakamiseen työntekijöiden välillä. (Xie et. al. 2016) 
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Myös Matinaro ja Liu (2017) puhuvat innovatiivisuuden ja organisaatiokulttuurin 

yhteydestä. Organisaatiokulttuuri on elintärkeä tekijä organisaation 

innovatiivisuuden parantamisessa. Tutkimusten mukaan on yleistä, että yritykset 

eivät ole panostaneet tarpeeksi innovaatio- ja johtamiskulttuuriin. Innovaation 

mahdollistava ilmapiiri on seurausta johtajien henkilökohtaisista ja johtajaroolin 

luonteenpiirteistä. Innovatiivisen kulttuurin luominen riippuu johtajan 

ominaisuuksista. Innovatiivisuuden lähde on organisaatiokulttuurissa ja sen 

piirteissä ja johtajan kyvyssä hoitaa ja johtaa kulttuuria sekä ihmisiä. Näin ollen 

tärkein askel matkalla innovatiivisuuteen on luoda organisaatioon innovatiivinen 

organisaatiokulttuuri, joka johtaa kasvavaan innovatiivisuuteen ja jatkuvuuteen ajan 

myötä. (Matinaro, Liu 2017) 

 

Menestyksen pahimmat esteet eivät löydy talouden tilasta. On totta, että parhaat 

työpaikat ovat onnistuneet menestymään aikana, jolloin alan pahimmat kilpailijat 

ovat ongelmissa. (Rossi 2012) Matinaron ja Liun (2017) tutkimuksessa kävi ilmi, että 

johtajien kyvyt johtaa pehmeitä kysymyksiä, kuten organisaatiokulttuuria ja ihmisiä, 

tulisivat olla parempia. Johtajien kyky käyttää useita ihmisten johtamistekniikoita ei 

ole riittävällä tasolla ja operatiivinen työskentelytapa dominoi. On loogista, että 

johtajat, jotka ovat kyvykkäitä johtamaan pehmeitä asioita kuten kulttuuria ja ihmisiä, 

eivät nouse tulosorientoituneita, pragmaattisia ja operatiiviseen 

organisaatiokulttuuriin hyvin vastaavia kandidaatteja etsivässä 

rekrytointiprosessissa vahvasti esiin. (Matinaro, Liu 2017) Organisaation menestys 

kuitenkin kulminoituu johtamiseen ja seuraavassa Rossi (2012) luettelee tyypillisiä 

johtamisajattelun kaavoja, jotka estävät menestystä: 

 

o Tavalliset tyytyvät tavalliseen. Heikkolaatuinen esimiestyö, huono 

viestintä ja työn merkityksettömyys luovat turtuneisuuden tilan, 

jolloin havainnot eivät johda toimenpiteisiin 

 

o Tavalliset johtavat ilman näköalaa. Tulevaisuusorientoitunut 

johtaminen ja leadership on hukassa. Rohkea kasvuun tähtäävä 

tahtotila puuttuu. 
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o Tavalliset ulkoistavat johtamisen prosesseihin. Jos prosessit 

tehdään kehikoksi, jossa toimitaan tehokkaasti ja tuloksellisesti, 

eivät prosessit pysty korvaamaan johtamista. Kun prosessi johtaa, 

ollaan jo määritelmällisesti standardoiduissa toimintatavoissa, joissa 

ihminen ei motivoidu eikä sitoudu. Tällöin prosessit ohittavat 

kulttuurivalinnat ja lisäävät yritysarkea, jossa tekeminen on irrallaan 

strategiasta. 

 

o Tavalliset johtavat ulkoista kuvaa ennen sisäistä todellisuutta. 

Celectuksen ja Taloustutkimuksen mukaan myyjän huono asenne 

karkottaa kaksi kolmesta asiakkaasta. Samoin käy työntekijän 

luottamuksen yritykseen, jos ulkoinen brändi ja sisäinen todellisuus 

eivät kohtaa. Ulkoisen ja sisäisen brändin epäjatkuvuus tulee 

kalliiksi, sillä se johtaa työntekijöiden vaihtuvuuteen. 

 

o Tavalliset johtavat ilman tietoista johtamisen näkökulmavalintaa. 

”Jos työntekijää johdetaan huonosti, hänen kannattaa vaihtaa 

firmaa. Huono johtaminen on äärimmäisen vaarallista, koska se vie 

elämästä ilon ja jopa tuhoaa persoonan.” (Mikael Jungner, 

kansanedustaja, YLEN entinen toimitusjohtaja). Johtamisen 

näkökulmana on: Työntekijät eivät ymmärrä strategiaa, muutosta, 

mitä heiltä odotetaan, mitä sanomme, mitä tarkoitamme. (Rossi 

2012, 20-28) 

 

Jos viesti ei mene työntekijöille ymmärrettävästi perille niin parhaiden työpaikkojen 

johto kysyy, kuinka voimme viestiä työntekijöille ymmärrettävästi? Xie et. al. (2016) 

mukaan kommunikointiin läpi jokaisen organisaatiotason on panostettava. Yritysten 

tulisi perustaa vakaa alusta tai epämuodollinen kokoontuminen mahdollistaakseen 

kommunikaation koko yrityksen poikki, mukaan lukien tiedon ja uusien ideoiden 

vaihtamisen, rohkaisemisen tiedon jakoon sekä uusien informaatiokanavien synnyn 

työntekijöiden kommunikaation helpottamiseksi. Lisäksi johtajien tulisi toimia oikea-

aikaisesti edistääkseen organisationaalista muutosta ja kiinnittää huomiota 

informaatioon, joka viitaa siihen, että muutos olisi tarpeen tai jo lähellä. (Xie et. al. 
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2016) Rossi (2012) listaa vielä menestyksekkään johtamisen menestystekijöiksi 

seuraavat: 

 

o parhaat johtavat yrityskulttuurin kautta: Työntekijät valtuutetaan 

käyttämään omia aivojaan. Päästetään työntekijä irti tekemään 

parhaansa. 

 

o parhaat rakentavat yhteyksiä ja rakentavat suhteita: Parhaissa 

työpaikoissa suhteiden luominen ja vahvistaminen ovat tärkeimpiä 

tekemisiä. Ihmisten välisten yhteyksien rakentaminen auttaa 

menemään vieläkin pidemmälle. 

 

o Parhaat tunnistavat vahvuutensa. Työntekijöille tärkeimmät 

vahvuudet ovat kehittymismahdollisuus, energisoiva työympäristö, 

jatkuva oppiminen ja yritys, josta voi olla ylpeä.  

 

o Parhaat ovat tietoisia yrityskulttuurin mahdollisuuksista: Parhaan 

työpaikan rakentaneet yritykset ovat uskoneet parhaan työpaikan 

mahdollisuuteen ja siihen, että asiat voi tehdä toisin. Niissä ollaan 

erittäin tietoisia niistä asioista, mitkä vaikuttavat kulttuuriin. (Rossi 

2012, 29-32) 

 

Organisaatiokulttuurin neljä ulottovuutta - sopeutumiskyky, johdonmukaisuus 

(yhtenäisyys), osallistuminen, missio - yhdistettynä positiivisesti edesauttavat 

johtamista. Nämä ulottovuudet tarjoavat myös johtamisen ammatilaisille kartan, 

jonka avulla he voivat keskittyä tiettyihin organisaatiokulttuurin alueisiin 

parantaakseen johtamisensa tuloksia. (Zheng et. al. 2015) Ferguson ja Milliman 

(2008) painottavat ihmisten kyvykkyyden rakentamista johtamisessa. Ihmisten 

kyvykkeen laajentaminen laajentaa organisaation kyvykkyyttä eli kehittämällä 

ihmisiä kehität organisaatiota. Merkki tehokkaasta johtajasta on hänen alaistensa 

kehittyminen ja kasvaminen. Avaintekijä työntekijöiden kehittämisessä on antaa 

työntekijöille mahdollisuus harjoittaa arviointikykyä, uskomuksia ja taitoja, 
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mukaanlukien se, kuinka he henkilökohtaisesti muokkaavat ja implementoivat 

organisaation ydinarvoja (Ferguson, Milliman 2008). 

 

3.2.2. Ydinarvot organisaatiokulttuurin määrittäjinä 

 

Organisaation odotetaan vaikuttavan positiivisesti yhteisöön, jossa se toimii, 

samalla kuitenkin tehokkaasti huolehtien tasapainosta sen sidosryhmien välillä 

(omistajat, työntekijät, asiakkaat, yhteiskunta ja valtio). Organisaatiot, jotka 

onnistuvat toimimaan kaikkia tyydyttävässä tasapainossa, saavat ylistystä ja ihailua, 

kun taas ne, jotka eivät tässä onnistu, joutuvat kritiikin ja kammoksunnan kohteeksi. 

Eräs erottava tunnuspiirre niiden organisaatioiden välillä, jotka myötävaikuttavat 

yhteiskuntaan positiivisesti ja niiden, jotka eivät vaikuta, on eettinen 

organisaatiokulttuuri. (Armenakis et. al. 2011) Kuten edellä on todettu, 

organisaatiokulttuuri viestii organisaation tahdosta ja suunnasta. 

Organisaatiokulttuurin perimmäinen olemus kumpuaa organisaation ydinarvoista. 

 

Organisationaaliset arvot määrittelevät organisaatiokulttuuria sekä toimivat 

yhdistävänä tekijänä työntekijöiden välillä. Organisaation näkökulmasta arvot 

toimivat myös kriittisenä tekijänä strategisen suunnan, mission ja vision kannalta. 

Useiden lyhyen tähtäimen johtamiskäytäntöjen tullessa ”muotiin”, organisaation 

ydinarvot, jotka myötävaikuttavat organisaation tarkoitukseen, erotettiin 

strategisesta liiketoiminnan suunnittelun prosessista. Nyt kuitenkin organisaation 

ydinarvot on tuotu takaisin strategisen suunnittelun prosessiin, sillä molempien, niin 

strategian kuin arvojen, nähdään määrittelevän organisaation tarkoitusta tavalla, 

joka mahdollistaa erikoistumisen. (Williams 2002)  

 

Tehokas liiketoiminnan suunnittelu tulee alun alkaen perustaa arvoihin eikä 

jälkeenpäin linkittää arvoja liiketoiminnalle valittuihin suuntiin. Ydinarvoihin 

perustuva liiketoimintastrategia tarjoaa organisaatiolle paljon muutakin kuin vain 

suunnan (Williams 2002). Arvot näyttävät suuntaa töntekijöiden käyttäytymiselle, 

organisaatiokulttuurin luomiselle sekä päätöksenteon avustamiselle (Ferguson, 

Milliman 2008; Williams 2002). 
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Tehokkaiden ydinarvojen luominen on yksi tärkeä keino auttaa työntekijöitä 

toteuttamaan heidän korkeamman tason henkilökohtaisia pyrkimyksiä sekä 

myötävaikuttaa organisaation tehokkuuteen niin julkisella kuin yksityiselläkin 

sektorilla (Ferguson, Milliman 2008). 

 

Ferguson ja Milliman (2008) vetävät yhteen aikaisemmasta tutkimuksesta, miten 

arvot vaikuttavat organisaatioon: 

 

1. Arvot ohjaavat organisaation päätöksentekoa (ne myös tarjoavat viitekehyksen 

työskentelyn integroimiseen ja koordinointiin) 

2. Arvot motivoivat ja inspiroivat ihmisiä ja luovat syyn ja yhteyden organisaation 

vision ja korkeamman tarkoituksen kanssa. 

3. Arvot tarjoavat moraalista ohjeistusta (ne viitoittavat suuntaa eettisten ongelmien 

ja kriisien tilanteissa). 

 

Fergusonin ja Millimanin (2008) mukaan ydinarvot nähdään yhtenä tärkänä keinona 

organisaation tehokkuuden tehostamisessa sekä työntekijöiden asenteiden ja 

käyttäytymisen parantamisessa. Vaikka ydinarvojen tärkeys ja positiivinen vaikututs 

organisaatioon ja työntekijöihin yleisesti tiedostetaan, ei silti läheskään jokainen 

organisaatio ole kyennyt saamaan tästä täyttä hyötyä. Suurin syy tähän on se, että 

useat arvoihin liittyvät aloitteet on laitettu liikkeelle vain uutena johtamis tekniikkana 

eivätkä johtajat ole omaksuneet niitä perusteellisesti. Itseasiassa huonosti 

artikuloidut ja implementoidut ydinarvot voivat päinvastoin aiheuttaa negatiivisia 

vaikutuksia sekä työntekijöihin että organisaatioon. (Ferguson, Milliman 2008) 

 

Williamsin (2002) mukaan yksi syy siihen, miksi arvojen linkittäminen strategiseen 

suunnitteluun ei ole onnistunut tai se on koettu epäjohdonmkaiseksi, on se, että 

johtajat ovat liian keskittyneitä uusimpiin prosessien kehitystyökaluihin ja niiden 

implementoinnin aikana he ovat kadottaneet kyvyn tunnistaa ja yhdistää 

organisaation arvojärjestelmän. Lisäksi on mahdollista, että johdon käyttämät 

tekniikat, jotka pyrkivät operationaalisen tehokkuuden lisäämiseen ja joita 

pääasiassa mitataan taloudellisin mittarein, rappeuttavat samanaikaisesti 

organisationaalisia arvoja. Jos työ on suunniteltu ainoastaan tehokkuudelle tai 
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prosessien rinnastamiselle, se ei tunnista jaetun tarkoituksen voimaa ja ihmiset 

todennäköisemmin pyrkivät pakenemaan työltä kuin tuomaan lisää omaa 

panostaan siihen. (Williams 2002)  

 

Williams (2002) väittää, että, jos organisaatiot eivät selvennä arvojaan 

ensimmäiseksi ja käytä niitä strategisen liiketoiminnan suunnittelun perustana, 

organisaatiot ottavat suuren riskin menettää tiedon, sitoutumisen ja luovuuden, 

jonka olennaisesti sitoutetut työntekijät pystyvät tarjoamaan. Ydinarvot eivät 

ainoastaan mahdollista organisaation mukautumista muutokseen, mutta myös 

auttavat sitä kestämään jatkuvan kilpailun lisääntyessä. Joustavuuden ja 

sopeutumisen tarve nykypäivän organisaatiossa saattaa pakottaa johtajat etsimään 

ei ainoastaan linkkiä arvoihin, vaan todellista arvoperustaa, joka on yhtäaikaisesti 

integroitu strategiseen liiketoiminnan suunnitteluun löytääkseen ydin suhteet 

kaikkien jäsenten keskuudessa. (Williams 2002)  

 

Hofsetter ja Harpaz (2015) löysivät tutkimuksessaan puutteen henkilöiden välisessä 

käyttäytymisessä (toisten auttaminen, yhteistyö, tiimissä toimiminen). 

Tutkimuksessa johtajat eivät mieltäneet näitä henkilöiden välisiä 

käyttäytymismalleja sekä vuorovaikutusnormeja, jotka yleisesti ottaen tukevat 

organisaation sosiaalista kontekstia, testin arviointikriteereiksi. Organisaatiossa 

julistettu retoriikka painottaa henkilöiden välisten suhteiden tärkeyttä, mutta 

”käytössä olevassa organisaatiokulttuurissa” tämä ei toteutunut. Tämä saattaa 

viitata kireyteen organisaation sisällä sekä kuiluun, joka usein muodostuu 

tehtäväorientoituneiden ja tuottavuuteen ja innovaatioon kannustavien normien 

sekä vuorovaikutusta korostavien ihmisorientoituneiden normien välille. Usein 

käytössä oleva organisaatiokulttuuri jättää ihmisiin liittyvät normit vähemmälle 

huomiolle tai ne mielletään ”vähemmän tehtäviin liittyviksi”. Niistä ajatellaan, että ne 

ovat jotain hyvää olla olemassa, tärkeitä tekijöitä organisaation ilmapiirin kannalta, 

mutta heikkoja tekijöitä suorituskyvyn kannalta. (Hofsetter, Harpaz 2015) Tässä 

organisaation ydinarvot nousevat avainasemaan. Kun organisaation perimmäiset 

ydinarvot korostavat tiettyjä asioita, nousevat ne todennäköisemmin käytössä 

olevaan organisaatiokulttuuriin ja siten jokapäiväiseen toimintaan saakka. 
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Arvonmääritysprosessi nostaa tarkasti pintaan kaikkien organisaation jäsenten 

kestävät uskomukset ja dogmit paljastaen ydinarvot. Ennen organisationaalisten 

arvojen muotoilua on organisaation ymmärrettävä, mihin se uskoo, sitten 

kollektiivisesti ymmärrettävä, mitä se pitää arvokkaana ja hyödyllisenä kaikille sen 

jäsenille. (Williams 2002) Johtajien täytyy myös muokata organisaation toimintoja 

arvojen mukaisiksi. Yksi tärkeimmistä organisaation funktioista tässä tapauksessa 

on henkilöstöhallinto (HR, human resources), sillä se on tekemisissä monien 

henkilöstöön liittyvien käytäntöjen kanssa (Ferguson, Milliman 2008). 

 

Ferguson ja Milliman (2008) väittävät, että hengellisiin periaatteisiin perustuva 

johtaminen on avain asemassa organisationaalisten arvojen yhteydessä, sillä 

heidän mukaansa merkityksellisten arvojen artikulointi, toisen arvojen 

myötäeläminen sekä sitoutuminen siihen, että työntekijät saadaan ottamaan osaa 

arvojen muodostamiseen ja harjoittamiseen vaatii johtajalta todellista filosofista 

sitoutumista. Hengellinen johtaminen tarjoaa välttämättömän perustan 

organisationaalisten arvojen asettamiselle. Ilman minkäänlaista hengellistä 

perustaa arvot ovat lähinnä harjoitus ja vetoavat ainoastaan ihmisten psyykkiseen 

puoleen. Hengellisen johtamisen avulla johtajat pystyvät todennäköisemmin 

kehittämään arvoja, jotka puhuttelevat ihmisiä mielen ja tunteiden tasolla ja näin 

ollen pääsevät käsiksi heidän syvimpiin tarpeisiinsa, energiaan ja sitoutumiseen. 

Johtajan autenttisuus takaa sen, että arvot eivät jää vain toteamuksiksi, vaan niitä 

todella harjoitetaan ja eletään organisaatiossa. (Ferguson, Milliman 2008)  

 

Organisaatioilla, jotka ovat kulttuuriltaan mukautuvaisia, johdonmukaisia ja 

yhtenäisiä arvoissaan, sitouttavat työntekijöitään ja omaksuvat yhteisen mission, on 

korkeampi taipumus tutkia eteentulevia kysymyksiä, etsiä keinoja kustannusten 

vähentämiseen, katsoa tulevaisuuteen, toimia preaktiivisesti strategioissaan. 

(Zheng et. al. 2015) 
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4. TUTKIMUSMETODOLOGIA 

 

Tässä luvussa esitellään ensin tutkimusmenetelmä ja -aineisto sekä arvioidaan 

tutkimuksen reliabiliteettia ja validideettia. Tämän jälkeen esitellään tutkimuksen 

case-organisaatio Osuuskauppa Hämeenmaa ja luodaan yleiskatsaus 

Osuuskauppa Hämeenmaan strategisiin päätöksentekoprosesseihin sekä 

henkilökohtaisella tasolla että yrityskulttuuritasolla.  

 

4.1. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

 

Tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista tapaustutkimusta eli case-tutkimusta, 

jonka empiirinen aineisto kerättiin strukturoidulla kyselytutkimuksella. Kvalitatiivinen 

eli laadullinen tutkimusote soveltuu hyvin käytettäväksi esimerkiksi silloin, kun 

tutkitaan luonnollisia tilanteita, joita ei voida järjestää kokeeksi tai joissa ei voida 

kontrolloida läheskään kaikkia vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi se sopii tutkimuksiin, 

joissa kerätään tietoa tiettyihin tapauksiin liittyvistä syy-seuraussuhteista, joita ei voi 

tutkia kokeen avulla. (Metsämuuronen 2007, 208) Lähtökohtana kvalitatiivisessa eli 

laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen. Tähän sisältyy 

ajatus todellisuuden moninaisuudesta. (Hirsijärvi et. al. 2012, 161).  

 

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin kyselylomakkeella, jolloin kukin vastaaja 

vastasi itsenäisesti lomakkeen kysymyksiin. Kysymyslomake on liitteenä (Liite 1). 

Tutkimuksessa päädyttiin käyttämään tutkimusmenetelmänä avointa kyselyä, sillä 

sen avulla on mahdollista kerätä laaja määrä aineistoa usealta vastaajalta ja lisäksi 

se säästää aikaa niin tutkijalta kuin vastaajiltakin (Hirsijärvi et. al. 2012, 195), mikä 

koettiin selväksi eduksi molemmin puolin. Kysely on tyypiltään avoin kysely, jossa 

esitetään vain kysymykset ja vastaajalle jätetään tila vastata omin sanoin 

kysymyksiin (Hirsijärvi et. al. 2012, 198). Kysymykset ovat kaikille henkilöille samat 

ja samassa järjestyksessä.  

 

Kyselylomake lähetettiin Osuuskauppa Hämeenmaan johdon sihteerin toimesta, 

nykyisen toimitusjohtajan ja talousjohtajan laatiman nimilistan mukaisesti yhteensä 

neljälletoista johtoryhmän ja hallituksen jäsenelle sähköpostin välityksellä. Kyseiset 
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henkilöt olivat olleet tutkimuksen aikajänteen vuosina 2005 – 2013 kyseisissä 

tehtävissään. Kyselyyn vastanneet henkilöt (7 kpl) lähettivät vastauksensa takaisin 

johdon sihteerille ja hän välitti kysymysten vastaukset edelleen tutkijalle. Kysely 

toteutettiin siis anonyymisti, eikä tutkija siten tiedä kuka henkilöistä on mitäkin 

vastannut. Tutkija lähetti kyselyn johdon sihteerille 14. maaliskuuta ja johdon 

sihteeri välitti kyselyn eteenpäin valituille henkilöille saman päiän aikana. Kyselyssä 

vastauksia pyydettiin 31. maaliskuuta mennessä. Viikon kuluttua kyselyn 

lähettämisestä tutkimusryhmälle lähetettiin muistutusviesti ja viimeinen vastaus 

otettiin vastaan 1.4. Yhteensä vastauksia saatiin siis seitsemän kappaletta eli puolet 

tutkimukseen valikoiduista henkilöistä vastasi kyselyyn.  

 

Kyselyssä kysymykset on jaettu kahteen teemaan, jotka on tutkimuksessa nimetty 

seuraavasti: Teema 1 ja Teema 2. Teema 1 käsittelee päätöksentekijän 

henkilökohtaisia päätöksentekoon liittyviä prosesseja sekä Hämeenmaan 

strategian ja organisaatiokulttuurin vaikutusta päätöksentekoon. Teema 2 käsittelee 

strategista päätöksentekoa ja sitä, kuinka case-yrityksen strategia ja yrityskulttuuri 

ohjaavat tai vaikuttavat päätöksentekoon. 

 

4.2. Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Yleisesti ottaen termit reliabiliteetti ja validiteetti liitetään helpommin kvantitatiiviseen 

tutkimukseen. Tutkimuksen luotettavyyden ja pätevyyden arviointi kuuluu kuitenkin 

myös laadulliseen tutkimukseen. Hirsijärvi et. al. (2012, 231) puhuvat samasta 

asiasta termeillä reliaabelius ja validius. Reliaabeliudella viitataan mittaustulosten 

toistettavuuteen, sillä siis tarkoitetaan tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia 

tuloksia. Validius puolestaan tarkoittaa sitä, että kyseessä oleva mittari tai tutkimus 

mittaa juuri sitä, mitä sen halutaan mittaavan. (Hirsijärvi et. al. 2012, 231) 

 

Tässä tutkimuksessa selvitetään johdon päätöksentekoprosessiin vaikuttavia 

tekijöitä kyselytutkimuksen avulla. Koska kyseessä on laadullinen tutkimus, johon 

vastaajat antavat sanallisia, avoimia vastauksia eikä käytössä ole varsinaista 

mittaristoa, on reliabiliteettia ja validiteettia hankalampi arvioida, kuin esimerkiksi 

kvantitatiivisen haastattelun kohdalla. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta 
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kohennetaan kuitenkin sillä, että tutkija antaa tarkasn selostuksen tutkimuksen 

toteuttamisesta (Hirsijärvi et. al. 2012, 232), kuten yllä luvussa 4.1. on tehty. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tulosta voidaan pitää reliaabelina, mikäli kaksi 

arvioijaa päätyy samaan tulokseen tai jos samaa henkilöä tutkitaan useampaan 

otteeseen ja päädytään samaan tulokseen eri tutkimuskerroilla (Hirsijärvi et. al. 

2012, 231). Kyseisessä tutkimuksessa kukin kyselyyn vastannut henkilö antoi 

vastauksensa vain kerran, joten useita tutkimuskertoja saman henkilön kanssa ei 

ollut mahdollista toteuttaa. Vastaukset ovat jokaisen vastaajan henkilökohtaisia 

näkemyksiä, joihin vaikuttaa aina henkilön asema, persona, näkemys, koulutus, 

kokemus, sekä monet muut asiat. Kuitenkin useat vastauksista olivat hyvin 

samansuuntaisia ja sisälsivät yhtäläisyyksiä ja näin ollen kyselyn tulokset voidaan 

todeta reliaabeleiksi. 

 

Validiteettia voidaan arvioida eri näkökulmista, mutta kyselytutkimuksen kohdalla 

validius tulee esiin siinä, ovatko vastaajat käsittäneet kyselyn kysymykset niin, kuin 

tutkija on ne itse käsittänyt niitä laatiessaan. Jos vastaajat ovat käsittäneet 

kysymykset eri tavalla kuin tutkija on ne ajatellut ja tutkija siitä huolimatta käsittelee 

vastauksia alkuperäisen ajattelumallinsa mukaisesti, ei tuloksia voida pitää 

valideina. (Hirsijärvi et. al. 2012, 231) Kyseisessä tutkimuksessa kyselytutkimuksen 

kysymykset laati case-organisaation ja sen johdon hyvin tunteva tutkija, jonka 

kokemus alalta ja johtotehtävistä case-organisaatiossa auttoi kysymysten 

muotoilemisessa. Saaduista vastauksista on myös tulkittavissa, että ne vastaavat 

täsmällisesti asetettuun kysymykseen ja että vastaaja on ymmärtänyt kysymykset 

täysin. Tutkimuksen tuloksia voidaan siten pitää valideina. 

 

4.3. Case-organisaatio Osuuskauppa Hämeenmaa 

 

Osuuskauppa Hämeenmaa on yksi S-ryhmään kuuluvista alueosuuskaupoista. 

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä 24 kunnan alueella. 

Hämeenmaa toimii kuudella eri liiketoiminta-alueella: market-, rauta-, auto-, 

tavaratalo-, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa sekä majoitus- ja 

ravitsemistoimialalla. Vuonna 2013 Osuuskauppa Hämeenmaan myynti kasvoi 
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1099 miljoonaan euroon, kasvaen edellisestä vuodesta taantumasta huolimatta 0,9 

%. Vuoden 2013 lopussa Hämeenmaalla työskenteli 3048 työntekijää. 

Asiakasomistajien määrä kasvoi vuoden 2013 aikana 145629 jäseneen. 

(Osuuskauppa Hämeenmaan Tilinpäätöstiedote 2013) 

 

Hämeenmaa on alueensa suurin työllistäjä, työllistäen tällä hetkellä yli 3100 

henkilöä. Hämeenmaan toiminta-ajatuksena on tuottaa palveluja ja etuja 

asiakasomistajille. Visio on olla alueensa asiakkaiden omistama johtava 

vähittäiskauppa-alan yritys, joka tarjoaa asiakasomistajilleen liiketoiminta-

alueellaan parhaan palvelun ja edut. Alueellisen hyvinvoinnin edistäminen on yksi 

toiminnan keskeisistä tavoitteista. Hämeenmaan tulos käytetäänkin toiminta-alueen 

kehittämiseen. Asiakasomistajille tämä näkyy kuukausittain bonuksina sekä 

kehittyvänä palveluverkostona.   (Osuuskauppa Hämeenmaan Tilinpäätöstiedote 

2013) 

 

Osuuskauppa Hämeenmaan omistavat sen asiakkaat. Omistajilla on luonnollisesti 

mahdollisuus vaikuttaa osuuskaupan toimintaan. Vaikuttaminen voi tapahtua 

monella tavalla, kuten äänestämällä edustajiston vaaleissa, toimimalla itse 

hallintoelimissä tai antamalla suoraa palautetta osuuskaupan toiminnasta erilaisia 

palautekanavia pitkin. (Hämeenmaa 2017) 

 

Edustajisto 

 

Edustajisto on asiakasomistajien ääni kautta maakunnan. Ehdokkaaksi voidaan 

asettaa Hämeenmaan asiakasomistaja, joka on aidosti kiinnostunut yhteisen 

yrityksen kehittämisestä. Jäsenet valitsevat edustajiston (45 jäsentä) vaaleilla joka 

neljäs vuosi. 

Edustajisto vahvistaa tilinpäätöksen ja valitsee hallintoneuvoston. Hämeenmaan 

edustajistoon kuuluu 45 vaaleilla valittua jäsentä. Edustajisto kokoontuu sääntöjen 

mukaan kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokouksessa sen tehtävänä on mm. 

tilinpäätösasioiden ja osuuskaupan tuloksen sekä ylijäämän (voitonjaon) tai tappion 

käsittely. Syyskokouksessa sen tehtävänä on mm. hallintoneuvoston erovuoroisten 
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jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä edustajiston, hallintoneuvoston ja 

tilintarkastajien palkkioista päättäminen. 

 

Edustajiston tehtäviin kuuluu 

 

• tilinpäätöksen käsittely 

• vastuuvapauden myöntaminen 

• hallintoneuvoston valitseminen 

• sääntömuutoksista päättäminen (Hämeenmaa 2017) 

 

Hallintoneuvosto  

 

Hämeenmaan hallintoneuvostoon kuuluu 23 jäsentä, joista kaksi on henkilökunnan 

edustajaa. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että osuuskauppaa ja sen 

hallintoa hoidetaan lain ja sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston 

päätösten mukaisesti. Hallintoneuvosto: 

 

• vahvistaa kilpailustrategian 

• valvoo liiketoiminnan kannattavuutta ja vakavaraisuutta 

• valitsee hallituksen ja toimitusjohtajan. Tällöin hallintoneuvosto toimii 

toimitusjohtajan esimiehenä (Hämeenmaa 2017) 

 

     Osuuskauppa Hämeenmaan hallitus 

 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajana toimiva osuuskaupan toimitusjohtaja ja 4-6 

hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallituksen 

jäsenillä tulee olla liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden hyvä tuntemus ja 

heidän tulee olla osuuskaupan jäseniä ja toimikauden alkaessa alle 68-vuotiaita. 

Hallitus valitsee varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Varapuheenjohtaja ei saa olla osuuskaupan palveluksessa. (Hämeenmaa 2017) 

 

Toimitusjohtaja valmistelee ja kutsuu puheenjohtajana koolle hallituksen kokoukset. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, mukaan lukien 
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puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla. Hallituksen päätökseksi tulee se 

ehdotus, jota enemmistö on kannattanut, tai jos äänet menevät tasan, ratkaisee 

puheenjohtajan ääni. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat hallintoneuvoston 

puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. (Hämeenmaa 2017) 

 

Hämeenmaan hallituksen tehtäviä 

 

• päättää osuuskaupan strategiasta ja taloudellisista tavoitteista 

• antaa hallintoneuvostolle sen kokouksissa kaikki ne tiedot, jotka ovat 

tarpeen hallintoneuvoston tehtävien hoitamisessa 

• päättää lainojen ottamisesta ja myöntämisestä ja vakuuksien 

antamisesta 

• päättää rahoitus- ja sijoituspolitiikasta 

• päättää merkittävistä investoinneista ja realisoinneista 

• valmistelee yrityksen kilpailustrategian 

• valvoo strategian toteutumista liiketoiminnassa 

• valvoo operatiivista liiketoimintaa. (Hämeenmaa 2017) 

 

Hallituksella on sekä lain edellyttämä valvova että ohjaava rooli. Hallitus vastaa 

myös siitä, että yrityksellä on arvot, päämäärät, strategia ja visio, jotka ohjaavat 

johdon linjauksia. Visiossa määritellään yrityksen tuleva tahtotila. Kun visiota 

määritellään, on visiota tarkasteltava tulevaisuutta ajatellen ainakin asiakkaiden, 

toimintaympäristömuutosten, yrityksen talouden ja sen kehityksen näkökulmasta. 

(Juutinen et. al. 2011, 50).  

 

Hallitukselle kuuluu myös aloitteentekijän rooli jossa hallitus osoittaa haasteita ja 

alueita, joihin se odottaa johdolta selvityksiä ja päätösesityksiä. Hallituksella on 

myös kyseenalaistava rooli. Esitetyt asiat on ymmärrettävä oikein. Hallituksen 

jäsenen on varmistauduttava, että hänellä on riittävästi taustatietoa, hyvin 

valmistellut vaihtoehdot, jotka perustuvat tosiasioihin ja että strategiat sopivat 

yhteen yrityksen vahvuuksien kanssa. Jäsenen tulee myös vakuuttua siitä, että 

kilpailuympäristön uhat, riskit ja myös mahdollisuudet on analysoitu 

mahdollisimman hyvin. Tämä siksi, että voidaan varmistaa hallituksen jäsenten 
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omaavan riittävät tiedot, valmiudet ja kriteerit päätöksenteolle. (Juutinen et. al. 2011, 

50)  

 

Hallituksella on keskeinen rooli omistajaohjauksen toteutumisessa. Hallitus asettaa 

tavoitteet, huolehtii omistajaohjauksen toimivuudesta, määrittelee toiminnan 

puitteet ja määrittelee työnjaon hallituksen ja liikkeenjohdon välille. Hyvän 

hallituksen jäsenet tiedostavat olevansa toimitusjohtajan esimiehiä. Sen lisäksi he 

ovat riippumattomia etu- ja valtapiireistä, työskentelevät selvien periaatteiden ja 

toimintasuunnitelmien pohjalta, käsittelevät asiat perusteellisesti, tekevät selkeitä 

päätöksiä, sitoutuvat päätöksiin ja reagoivat ympäristön muutoksiin. (Juutinen et. al. 

2011, 52) 

 

Hämeenmaan hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, jotka valitsee hallintoneuvosto. 

Hallituksen tehtävänä on valmistella Hämeenmaan kilpailustrategia. Hallitus valvoo 

strategian toteutumista liiketoiminnassa ja valvoo operatiivista liiketoimintaa. 

Osuustoiminnassa hallitus koostuu niin kutsutuista maallikkojäsenistä, jotka 

edustavat ei alojen osaamista. Heillä ei välttämättä ole kokonaisvaltaista tietoa 

osuuskaupan monista aloista. Tämän vuoksi osuuskaupoissa toimitusjohtaja toimii 

hallituksen puheenjohtajana. Johtoryhmän tehtävänä on viedä strategia käytäntöön. 

Jokainen johtoryhmän jäsen vastaa omasta liiketoiminta- tai 

asiantuntemusalueestaan. (Hämeenmaa 2017) 

 

Toimitusjohtaja 

 

Osuuskaupalla on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on hoitaa osuuskaupan 

juoksevaa hallintoa hallituksen ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja 

määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtävänä on huolellisesti toimien edistää 

osuuskaupan etua. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että osuuskaupan kirjanpito on lain 

mukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. (Hämeenmaa 2017) 

  

Juutinen et. al. (2011) listaavat hyvän toimitusjohtajan piirteitä: 
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Hyvä itsetuntemus: kuuntelemisen-, itsensä hillitsemisen-, stressin hallitsemisen-, 

ja jatkuvan oppimisen taidot. 

Kanssakäymistaidot: Kyky asettua muiden asemaan, (tunneäly), luottamus, 

huumorintaju. 

Tavoitteiden määrittely ja suunnan asettaminen: Looginen luova ajattelu, muutosten 

visiointikyky, kyky inspiroivaan tavoitteiden asettamiseen. 

Johtamistaidot: Strateginen ajattelu ja suunnittelu, analysointi ja 

päätöksentekokyky. organisointitaito. 

Toisten kehittäminen: Vallan ja vastuun jakaminen, uskottavuus, oppimisen 

johtaminen, kommunikointikyky. 

Motivointi: Selkeän yrityskulttuurin luominen, avoimuus, etiikka ja arvot, oma 

esimerkki. (Juutinen et. al. 2011, 56). 

 

Kirjassaan Credibility Kouzes ja Posner (1993, 17-18) tutkivat millaisia 

ominaisuuksia on johtajilla, joihin alaiset erityisesti luottavat. Tutkimuksen mukaan 

rehellisyys nousi tärkeimmäksi ominaisuudeksi. Ennakoivuus, inspiroivuus ja 

kyvykkyys olivat muut esiin tulleet ominaisuudet. Harisalo ja Miettinen (2006) 

määrittelevät rehellisyyden ominaisuutena seuraavasti: ”jos ihmiset aikovat seurata 

johtajaansa taistelukentälle tai kokoushuoneeseen, heidän on tiedettävä, onko tämä 

henkilö luottamuksen arvoinen”. Sanansa syövä johtaja menettää luottamuksensa 

eivätkä alaiset halua olla hänen kanssaan missään tekemisissä. Suomalaisen 

sananlaskun mukaan ”ennen mies maansa myy kuin sanansa syö”. (Harisalo, 

Miettinen 2006, 25) 

 

Ennakoivuus nousi toiseksi tärkeimmäksi luottamuksen herättäjäksi. Ennakoivuus 

tarkoittaa perusteltavissa olevaa ja uskottavaa käsitystä tulevaisuuden suunnasta. 

Ihmiset haluavat eilisen sijaan suuntautua tulevaisuutta kohti. Johtajat, joilla on 

konkreettinen ja haluttu visio tulevaisuudesta, omaavat luottamuspääomaa. 

Inspiroivuus pitää sisällään innostamisen, kannustamisen ja mukaansa tempaavan 

kyvyn. Inspiroiville johtajille tyypillistä on optimistisuus ja myönteinen suhtautuminen 

asioihin. He tunnistavat tosiasiat, mutta eivät jää niiden vangiksi vaan osaavat 

suunnata ihmisten huomion niihin asioihin, joilla ongelmat ratkaistaan. Inspiroivat 
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johtajat saavat alaisensa toimimaan tavalla, joka tarttuu, jonka ansiosta työstä tulee 

innostava asia. (Harisalo, Miettinen 2006, 25) 

 

Johtajan kyvykkyys on myös tärkeä ominaisuus. Johtajilla tulee olla riittävästi taitoja 

ja tietoa. Asiat on osattava ymmärtää oikein. Johtajan ei pidä olla asiantuntija 

kaikissa asioissa, on kuitenkin pystyttävä olemaan perillä siitä, mitä yrityksessä 

tehdään. Ihmiset kysyvät ohjeita ja neuvoja. Jos johtaja ei pysty vastaamaan on 

mahdollista, että ihmiset alkavat käyttää mahdollisuuksiaan väärin. (Harisalo, 

Miettinen 2006, 26) 

 

On mahdollista ajatella, että edellä mainitut kyvyt ovat luottamuspääomaa edeltäviä 

asioita, jotka saavat yrityksessä alkunsa inhimillisestä vuorovaikutuksesta. Ne 

luovat luottamuspääomaa ja luottamuspääoma puolestaan luo ja vahvistaa niitä. 

Arvostus ja kunnioitus syntyvät luottamuspääoman tuloksena. Arvostus ja 

kunnioitus luovat edellytykset hankkia rahaa, mutta raha ei takaa arvosta ja 

kunnioitusta. (Harisalo, Miettinen 2006, 26-27).  

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Luottamuspääomaa edeltävät ja seuraavat käsitteet (Harisalo, Miettinen 

2006, 26-27). 

 

Kirjassaan Johtaminen SOK:n entinen pääjohtaja Arto Hiltunen (2015) kuvailee 

hyvän johtajan ominaisuuksia johtamisen viiden E:n kautta. Nämä ominaisuudet 

toimivat kaikissa tilanteissa ja kulttuureissa. 
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Kuvio 5. Johtamisen viisi E:tä. Hyvän johtajan ominaisuudet, jotka toimivat kaikissa 

tilanteissa ja kulttuureissa (Hiltunen 2015). 

 

Johtamisen ”hyvyyttä” tai ”huonoutta” arvioitaessa pitäisi ensin pohtia, mikä on 

hyvää ja mikä on huonoa johtamista. Hyvä tulos vai tyytyväiset alaiset vai 

molemmat? On otettava selvää siitä, mitkä ovat hyvän johtamisen odotukset. 

Johtajan olisi avoimesti pystyttävä kysymään sekä alaisiltaan, jokaiselta erikseen, 

että työryhmältään, mitä he odottavat johtamiselta ja johtajalta. Alaisten odotukset 

todennäköisesti eroavat huomattavasti johtajan esimiehen, kollegoiden ja 

sidosryhmien odotuksista. Saavuttaakseen yhteisen näkemyksen johtajan on hyvä 

käydä johtamisen arvokeskustelu. (Hiltunen 2015, 96) 

 

Hiltusen (2015) mukaan kaikkialla toimivat johtamisen pirteet ovat empaattisuus, 

ennustettavuus tai johdonmukaisuus, elastisuus, energisyys ja eettisyys. 

Seuraavassa avataan tarkemmin kunkin piirteen ominaisuuksia ja mitä tämä piirre 

johtamisessa tarkoittaa. 

 

Empaattisuus: Empatiakyky on johtajan kyky ymmärtää, miten alainen ajattelee, 

tuntee ja kuinka hän motivoituu. Hyvä johtaja pystyy käyttämään tätä tietoa eri 

tilantanteissa parhaalla tavalla. Tilanteesta riippuen alaista kohtaan on joko oltava 

vaativa ja tiukka tai ymmärtäväinen ja lohduttava. Ilman empatiakykyä johtamisesta 

tulee yksipuolista sanelua tai johtajan omien arvojen ja tavoitteiden kautta 

johtamista. 

Ennustettavuus 
Ennustettavuus 

Elastisuus Energisyys Empatia 

Eettisyys 
Eettisyys 
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Ennustettavuus tai johdonmukaisuus: Johtajan muuttaessa mielipidettään lähes 

päivittäin se luo alaisiin epävarmuutta ja tarvetta suojata omaa asemaansa. Tästä 

seuraa päättämättömyyttä ja tarvetta kysyä johtajan kantaa pieniinkin asioihin. Jos 

johtaja toimii johdonmukaisesti samalla lailla samankaltaisten asioiden käsittelyssä 

ja ottamalla kantaa samankaltaisten kysymysten käsittelyssä, johtaja johtaa, vaikka 

ei olisikaan alaisen käytettävissä. Jos johtaminen on johdonmukaista ja 

ennustettavaa, alainen miettii, kuinka edellisellä kerralla johtaja otti kantaa ja hän 

osaa päättää itse. Johtajan työmäärä vähenee, alaisten itsevarmuus ja motivaatio 

kasvavat luottamuksesta päätöksentekoon. Johdonmukaisesti toimiva johtaja voi 

kyllä muuttaa linjaansa. Riittävän hyvistä syistä on osattava muuttaa kantaansa. 

Tällöin on perusteltava, miksi linja on muuttunut. 

 

Elastisuus (joustavuus): Riittävän hyvän itsetunnon omaava johtaja voi antaa 

periksi omasta mukavuudestaan tai tarpeistaan, kunhan sovittu päämäärä 

tavoitetaan. Johtajalla on johtamisessaan direktio-oikeus. Hyvä johtaja kuitenkin 

tunnistaa milloin alaisten on koettava voittaminen johtamistilanteessa. Näin 

toimiminen lisää alaisten motivaatiota. Johtamisessa win-win tilanne on tärkeää. 

Joustava johtaja osaa lukea tilanteita ja pystyy mukautumaan, jopa ottamaan 

askelen taaksepäin, jotta päästään lopulliseen tavoitteeseen. Joustavuus ei tarkoita, 

että tingittäisiin yhteisesti sovituista asioista ja toimintatavoista. 

 

Energisyys: Johtajasta välittyvä positiivinen energia lisää jaksamista ja luo 

motivaatiota. Energinen johtaja saa ryhmänsä nopeasti mukaan vain esimerkillään 

ja olemuksellaan. 

 

Eettisyys: Kaiken inhimillisen toiminnan perustekijä on eettisyys. Perusasioina 

tähän lukeutuvat rehellisyys, avoimuus, lakien ja muiden sääntöjen noudattaminen. 

Eettisyys voi liittyä johtamisen kuitenkin monitahoisesti. JOhtajan eteen saattaa tulla 

kiperäikin tilanteita, joissa eettisyyttä punnitaan. Esimerkiksi: Kolmenkymmentä 

vuotta nuhteettomasti yrityksessä työskennellyt henkilö irtisanotaan myynnin 

laskiessa. Toinen työntekijä saa vuoden työstään suoritepalkkion, kun olosuhteista 

johtuen myynti oli hyvä ja toinen ei saa vaikka saattoi tehdä enemmän töitä. 
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Esimerkiksi tämän kaltaisia asioita johtajan on pohdittava usein ja perusteellisesti. 

(Hiltunen 2015) 

 

Osuuskauppa Hämeenmaan arvot ja visio 

 

Visio on näkymä, jota kohden halutaan kulkea (Viitala 2004, 52). Organisaation 

toiminta-ajatus ja arvot säilyvät, mutta visio saattaa muuttua ajan edetessä. Visio 

yhdistää strategiat, arvot ja toiminta-ajatuksen ja sen tavoite on inspiroida ihmisiä 

kohti yhteistä päämäärää. Viitalan (2004) mukaan visio tuottaa sytykkeitä ja 

suuntaviivoja osaamisen kehittämiselle. Oppimista virittävä vaikutus perustuu 

ristiriitaan, joka syntyy vision ja strategioiden edellyttämän osaamisen ja 

organisaatiossa olevan osaamisen välille. Eli tarpeellisten osaamisten sisältö sekä 

oppimiseen virittävä vaikutus ovat osaamisen johtamisen kannalta vision ja 

strategian aikaansaamia. (Viitala, 2004, 76) 

 

Osuuskauppa Hämeenmaan visio on kiteytetty lauseeseen ”Hämeenmaa on 

alueensa asiakkaiden omistama johtava vähittäiskauppayritys, joka tarjoaa 

asiakasomistajilleen liiketoiminta-aluiellaan parhaan palvelun ja edut” 

(Hämeenmaan strategia 2007). Tällä tarkoitetaan osuuskaupan omistusrakennetta 

sekä laajaa palvelutarjontaa.  

 

Arvot ovat organisaation syvällä olevia piileviä uskomuksia ja sääntöjä. Ne ohjaavat 

organisaation toimintaa ja henkilöstön päivittäistä tekemistä. Arvot määritellään 

ihanteiksi, jotka ohjaavat toimintaamme. (Juuti, Luoma 2009, 289). Hämeenmaan 

arvot ovat vahvasti kiteytettynä market-toimialan tekemisessä. Hämeenmaalla arjen 

päätöksiä peilataan aina arvoihin ja tavoitteet pyritään asettamaan arvojen 

mukaisesti.  

Tällä hetkellä tekeminen on arvoihin peilattuna seuraavaa:  

 

• Asiakaslähtöisyys: Asiakaspalvelu on osaamiseen ja kehittämiseen liittyvä 

keskeinen tekijä 
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• Uudistuminen: kilpailussa ei pärjää jos ei uudistu, tehokkuuden edellytys on 

ammattitaitoinen henkilökunta, joka kehittyy. Osaamista tarvitaan, jotta 

pystymme tuottamaan parempia palveluja tulevaisuudessa 

• Tuloksellisuus: tuloksellisuus takaa tulevaisuuden kasvun ja toiminnan. 

Tuloksellisuus perustuu tehokkuuteen. Tehokkuuden kautta pystytään 

tarjoamaan asiakkaille edullisin ostoskori ja kehittämään palveluita myös 

tulevaisuudessa 

• Vastuullisuus: etenkin viime vuosina vastuullisuus on noussut keskeiseksi 

tekemiseksi päivittäistavarakaupan alalla. Vastuullisuus korostui ensin 

ympäristöystävällisyytenä sekä lisäaineettomina tuotteina, mutta viime 

aikoina työllistäminen ja alueellinen toiminta liitetään vastuullisuuteen. 

(Hämeenmaan strategia 2007) 

 

Osuuskauppa Hämeenmaan strategia 

 

Hämeenmaan strategiassa määritellään Hämeenmaa-konsernin strategia. Tämän 

lisäksi kaikilla Hämeenmaan liiketoiminta-alueilla on omat kilpailustrategiansa. 

Keskeisillä tukitoiminnoilla on myös omat palvelustrategiansa. Hämeenmaan 

strategia johdetaan S-ryhmän strategiasta. Liiketoiminta-alueet perustavat omat 

strategiansa S-ryhmän liiketoiminta-alueiden kilpailustrategioihin ja tukitoiminnot S-

ryhmän tukipalvelujen strategioihin soveltaen alueellisia olosuhteita. Strategiat 

päivitetään vuosittain ennen seuraavan vuoden suunnittelua. Kunkin vuoden 

päivitetty strategia nimetään päivitysvuoden mukaan. Strategian 

suunnitteluhorisontti on 5 vuotta (Hämeenmaan strategia 2007) 

 

Avainmenestystekijät 

 

Avainmenestystekijät kuvaavat niitä asioita, jotka ovat kriittisiä Osuuskauppa 

Hämeenmaan menestymisen kannalta. Näitä ovat: 

 

• asiakasomistajuus 

• markkinajohtajuuden mahdollistavat kilpailukykyiset ja ajanmukaiset 

yksiköt sekä kattava palveluverkosto 
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• erinomainen palvelu kaikissa yksiköissä 

• koulutus ja kehittäminen 

• kustannustehokkuus ja hyvä tulostaso 

• tiedon ja teknologian hyväksikäyttö 

• synergioiden hyödyntäminen 

• verkostoituminen ja prosessimainen toiminta 

• kannustava ilmapiiri 

• reagointiherkkyys 

• toimeenpanokyky 

• riittävä volyymi ja kasvu kaikilla toimialoilla 

• riskien hallinta 

(Hämeenmaan strategia 2007) 

 

Strategiset painopisteet 

 

Strategiset painopisteet tarkentavat strategian tavoitteita ja määrittävät sen 

suuntaa. S-Hämeenmaan strategiset painopisteet ovat paras asiakastyytyväisyys, 

riittävä volyymi ja kasvu kaikilla toimialoilla, toiminnan tehostaminen ja hyvä tulo 

sekä osaava, kehittyvä ja tyytyväinen henkilöstö (Hämeenmaan strategia 2007). 

Seuraavaksi kutakin painopistettä avataan pienempiin osiin: 

 

Paras asiakastyytyväisyys koostuu parhaasta tuotteen hinta-laatusuhteesta sekä 

vähintäänkin asiakasodotukset täyttävästä palvelusta. Lisäksi sijainti vaikuttaa, 

toimipisteellä on oltava riittävä saavutettavuus, mutta myös tuotteiden saatavuus ja 

luotettavuus kuuluvat asiakastyytyväisyyden kulmakiviin. Viimeisenä kohtana on 

asiakkaiden syventäminen tiedon hallinnalla ja viestinnällä. (Hämeenmaan strategia 

2007) 

 

Riittävä volyymi ja kasvu kaikilla toimialoilla pitää sisällään kilpailukykyiset liikeideat 

ja konseptit sekä jatkuvasti uudistuvat toimipaikat ja kehittyvän 

toimipaikkaverkoston. Lisäksi oman alueen tuntemukseen perustuen tehtävä 

tulevaisuuden liikepaikkavarannon varmistaminen on tärkeää. Volyymiin ja kasvuun 

lukeutuu oletettavasti myös kattava palvelutarjontakokonaisuus asiakasomistajille. 
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Lopuksi on huomioitava päätöksenteon ja toteutuksen nopeus sekä osuustoiminnan 

mahdollistama pitkäjänteisyys investoinneissa (verrattuna kvartaalitalouteen). 

(Hämeenmaan strategia 2007) 

 

Toiminnan tehostaminen ja hyvä tulos -painopiste koostuu optimaalisesta 

toimintarakenteesta, pitkien prosessien ja toimintamallien tehostamisesta sekä 

toimintaherkkyydestä. Olennaista ovat myös hyvät järjestelmät ja niiden nopea 

käyttöönotto sekä tunnuslukujen ymmärtäminen ja hyväksikäyttö sekä 

benchmarking. Tärkeää toiminnan tehostamisen ja tuloksen kannalta on tulostason 

säilyttäminen tasolla, joka mahdollistaa strategiajakson investointisuunnitelman 

toteuttamisen. (Hämeenmaan strategia 2007) 

 

Osaava, kehittyvä ja tyytyväinen henkilöstö on avain menestyksekkääseen 

toimintaan. Jotta henkilöstö saadaan toimimaan strategian mukaisesti ja 

yhtenäisesti kohti ladittuja tavoitteita, tulee henkilöstön osaamista kehittää ja lisäksi 

tulee huolehtia työtyytyväisyydestä, työhyvinvoinnista ja työnantajamielikuvasta. 

Tätä kaikkea edesauttaa laadukas esimiestyö ja henkilöstön arvostaminen sekä 

oikeudenmukainen ja kannustava kokonaispalkitseminen. Lisäksi organisaation 

sisäiset urapolut (↑→) ja HR-osaaminen kuuluvat kyseisen painopisteen tekijöihin. 

(Hämeenmaan strategia 2007) 

 

Strategiset tavoitteet ja toteutus 

 

Hämeenmaan strategisia tavoitteita strategiajakson (2007 - 2012) loppuun ovat: 

 

• Talouspeitossa saavutetaan S-ryhmän keskiarvo vuoteen 2012 

mennessä 

• AO-kohtainen palkitseminen yli 230 euroa vuonna 2012 

• Toimialakohtainen markkinajohtaja 

• Pitkän arvoketjun ja toimintamallin tehostaminen niin, että uuden 

kilpailun vaatima katteiden pudotus saadaan kompensoitua 
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• Vakavaraisuuden säilyttäminen kasvustrategiassa mitoittamalla 

investoinnit tuloksen ja kassavirran mukaisesti niin, että 

omavaraisuus säilyy yli 40 %: ssa 

• Hämeenmaa henkilöstön osaamisessa S-ryhmän yläkvartaalissa. 

(Hämeenmaan strategia 2007) 

 

Osuuskauppa Hämeenmaan strategiset linjaukset luetellaan alla. Kaikki kytkeytyy 

tehokkaan toiminnan mahdollistamaan hyvään tulokseen. Strategiset linjaukset: 

 

o Kustannusten sopeuttaminen myyntiin: kulut eivät saa kasvaa 

enempää kuin myynti kasvaa 

o Kulusäästöjen toteuttaminen 

o Pitkien prosessien ja toimintamallien jatkuva tehostaminen  

o Prosesseja vastaavat ja toimintavarmat järjestelmät sekä niiden 

nopea käyttöönotto  

o Tuloskortin hyödyntäminen johtamisessa 

o Oman toiminnan tehokkuuden jatkuva ja kriittinen arviointi 

o Riskien tunnistaminen ja riskienhallintatoimenpiteiden laatiminen 

o Tehokkaiden toimintatapojen benchmarking yli toimialarajojen 

o Innovaatioille avoimen yrityskulttuurin vahvistaminen entistä 

tehokkaampien toimintatapojen kehittämiseksi 
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5. EMPIIRINEN ANALYYSI OSUUSKAUPPA HÄMEENMAAN JOHDON 

PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSEISTA 

 

Tässä luvussa käydään teemoittain läpi tutkimuksessa toteutetun 

kyselytutkimuksen tulokset ja peilataan tutkimustuloksia teoriaosassa esitettyyn 

aikaisempaan tutkimukseen. Ensin avataan hieman taustaa kyselytutkimuksen 

tulosten analyysiin ja sen jälkeen aloitetaan analyysi Teemasta 1, jota seuraa 

Teema 2. Kyselyn vastauksista on poimittu nostoina esiin suoria lainauksia 

korostamaan keskeisiä tuloksia. 

 

Taustaa kyselytutkimuksen analyysiin 

 

Osuuskauppa Hämeenmaa on kokenut historiansa aikana monenlaista elämää. 

Heikoimpina aikoinaan ennen vuosituhannen vaihdetta yritys oli konkurssikypsä ja 

valmis sulautettavaksi johonkin muuhun osuuskauppaan. Silloiselle Päijät-Hämeen 

Osuuskaupalle (nyk. Osuuskauppa Hämeenmaa) valittiin uusi toimitusjohtaja ja uusi 

johto, jotka lähtivät viemään eteenpäin tervehdyttämisohjelmaa paikallisen 

osuuskaupan säilyttämiseksi. Muutos vuosien 1993 – 2004 aikana oli dramaattinen 

ja voidaan puhua menestystarinasta. Tulevaisuuden kannalta eräs keskeisimmistä 

asioista oli toimivan kilpailustrategiakäytännön kehittäminen. Selviteltäessä erilaisia 

vaihtoehtoja havaittiin, että tulevaisuuden luotettava hahmottaminen on elinehto. 

Malli tukee investointeja ja valintoja, kannattavuuden seurantaa ja pääoman 

ohjausta. Visio, mitä tehdään ja sitten numerot. Johtoryhmän yhdensuuntaisuus ja 

halu onnistua ovat olleet merkittäviä asioita onnistumisessa. Myös hallinnon 

onnistumista tehtävissään (toimitusjohtajan ja muun johdon valitseminen, strategian 

kehittely ja siitä päättäminen) pidetään yhtenä kulmakivenä Hämeenmaan nousulle. 

2005 - 2013 Hämeenmaa onnistui kasvattamaan liiketoimintaansa yli miljardiin 

euroon ja parantamaan taloudellista tilaansa merkittävästi.  

 

Maailmantalouden muutosten negatiivisuus näkyi myös Suomessa kasvavana 

työttömyytenä ja investointien vähyytenä. Ostovoiman heikkenemisen myötä 

myynnin kasvu hidastui ja myös deflaatiota oli havaittavissa. Maailmantalouden ja 

Suomen talouden heikon tilan vallitessa Hämeenmaa onnistui kuitenkin omilla 
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strategialinjauksillaan tekemään pahimpina lama-aikoina (2009 – 2012) historiansa 

parhaat tulokset.  

 

Tässä tutkimuksessa kysytään päätöksentekoprosesseista edellä mainittujen 

aikojen päättäjiltä, jotka ovat kokeneet huonot ajat, hyvät ajat, nousut ja laskut ja 

silti pystyneet päätöksillään pitämään Hämeenmaan toiminnan jatkuvasti 

nousujohteisena. Onnistuneilla strategisilla päätöksillä on pystytty torjumaan 

Suomen- ja maailmantalouden negatiiviset vaikutukset. Tutkimuksessa ei kysytä, 

mistä asioista on kulloisessakin tilanteessa päätetty vaan kuinka päätöksentekoon 

valmistaudutaan henkilökohtaisella tasolla ja kuinka yrityksen strategia ja 

yrityskulttuuri vaikuttavat päätöksentekoon. 

 

5.1. Kyselytutkimuksen tulokset: Teema 1 Henkilökohtainen päätöksenteko 

 

Vastanneiden henkilökohtaisessa päätöksentekoprosessissa nousi esiin 

huolellinen valmistautuminen tuleviin päätöksiin. Päätösten tekeminen on jokaisen 

organisaation elämän kulmakivi. Jokaisessa organisaatossa tehdään päivittäin 

lukematon määrä päätöksiä liittyen strategiaan, henkilstöön, toimintoihin, 

rahoitukseen ja markkinointiin (Haskins, Freeman 2005). Tulevan kokouksen 

asialista on lähetettävä hyvissä ajoin osallistujille, jotta jää aikaa selvittää asioiden 

taustoja. Vastaajat selvittävät päätöksien mahdollisia vaikutuksia eri näkökulmista 

sekä miettien, mikä saattaa olla päätöksen lopullinen vaikutus. Päätöksenteon 

vaikeusaste muodostuu siitä, kuinka hyvin vaihtoehdot tunnetaan ja kuinka selkeitä 

päämäärät ovat. (Choo, Johnston, 2004). Tärkeimpänä näkökulmana nousi esille 

päätösten vaikutus asiakasomistajien etuihin. Jos päätöksenteko on tehokasta, se 

vaikuttaa myös muiden organisaatiotasojen valintoihin (Choo, Johnston, 2004) 

 

”Pyrin arvioimaan päätösten vaikutuksia mahdollisimman laajasti 

peilaten Hämeenmaan strategiaa ja tavoitellen osuuskaupan 

kokonaisetua. Pyrin selvittämään päätösten vaikutukset ja 

ymmärtämään perusteet johdon esittämien faktojen perusteella. Pyrin 

myös hyödyntämään omaa varsin pitkäaikaista johtamis- ja 
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hallintokokemusta sekä toimialueen tuntemista. Asiakaslähtöisyys ja 

osuustoiminnan periaatteet ovat huomionarvoisia asioita.” 

 

Henkilökohtaisen päätöksenteon selkeimpinä ohjureina vastaajien mukaan toimivat 

yrityksen visio ja strategia sekä arvot. Organisaation näkökulmasta arvot toimivat 

myös kriittisenä tekijänä strategisen suunnan, mission ja vision kannalta. Useiden 

lyhyen tähtäimen johtamiskäytäntöjen tullessa ”muotiin”, organisaation ydinarvot, 

jotka myötävaikuttavat organisaation tarkoitukseen, erotettiin strategisesta 

liiketoiminnan suunnittelun prosessista. Nyt kuitenkin organisaation ydinarvot on 

tuotu takaisin strategisen suunnittelun prosessiin, sillä molempien, niin strategian 

kuin arvojen, nähdään määrittelevän organisaation tarkoitusta tavalla, joka 

mahdollistaa erikoistumisen. (Williams 2002) 

  

 Laaja asioista keskustelu ja benchmarkkaus oman esimiehen ja joskus myös omien 

alaisten kanssa toimii myös hyvänä tukena tuleviin päätöksiin. Päätöksenteon pitää 

olla tehokasta eli tavoitteena on saada päätökset aikaan nopeasti. Faktatietoa 

haetaan päätöksenteon perustaksi, mutta täytyy myös uskoa yrityksen toimintaan. 

Jalosen (2008) mukaan tieto voidaan jakaa arvoihin, intuitioon ja uskomuksiin 

perustuvaan tietoon, jolloin se on informaalista eli subjektiivista, laadullista tietoa. 

Toinen määre tiedosta on formaalia eli kommunikoitavissa olevaa faktatietoa, joka 

on määrällistä ja objektiivista. (Jalonen 2008) Informaation muuttaminen faktoiksi 

vie paljon aikaa ja tämän vuoksi kova tieto on jo suurissa määrin tapahtunutta, toisin 

kuin strateginen päätöksenteko, jossa usein katse on tulevaisuudessa. Informaatio 

saadaan tällöin liian myöhään strategisen päätöksenteon tueksi (Mintzberg 1994, 

258-266). 

 

 

”Olen nopea päättäjä. Perustan päätökseni faktoille, jos mahdollista. 

Kaupankäynti ei ole pelkkää matematiikkaa, täytyy myös uskoa 

johonkin. Päätösten pitää perustua suunnitelmiin: konsernistrategiaan, 

kilpailustrategioihin ja niiden investointisuunnitelmiin, numeropolkuihin, 

vuosittaisiin suunnitelmiin ja budjetteihin.” 
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Huolellinen valmistautuminen pitää sisällään myös asioiden tunnistamisen ja 

päätösten kerrannaisvaikutukset. Vastaajien mukaan tarvittavan tiedon 

hankkiminen on laajaa, jos kyseessä on itselle tuntemattomampi alue. Kaikilla 

vastaajilla faktat ovat merkittävä kriteeri päätöksenteossa, mutta osa ottaa mukaan 

myös tuntemukset asiakasomistajista ja yrityksen edusta. 

 

Huolellinen valmistautuminen päätöksentekoon varmistaa onnistumista 

henkilökohtaisessa päätöksenteossa, mutta epävarmuustekijöitä on silti aina 

olemassa. Vastaajien mukaan kokemus poistaa parhaiten epävarmuutta. Yrityksen 

historian luvut sekä toimintaympäristön muutosten analysointi ovat tärkeitä 

epävarmuuden poistajana. Jokainen yksilö ryhmään tullessaan tuo mukanaan omat 

henkilökohtaiset näkemyksensä ja tapansa tarkastella kysymyksiä. 

Päätöksentekoon vaikuttavat useat erilaiset ulkoiset ja sisäiset tekijät, 

päätöksentekijän luonne ja sekä käytettävissä oleva tieto.  

 

”On tärkeää analysoida muutostekijöitä, kilpailutilannetta ja 

kehitysnäkymiä perusteellisesti. Päätöksenteko perustuu faktoihin ja 

todennäköisiin / oletettuihin kehitysnäkymiin. Pyrin myös arvioimaan, 

onko päätettävä asia linjassa Hämeenmaan strategian ja 

toimintalinjausten kanssa. Sääntöjä ja huolellisuutta tule noudattaa. 

Epävarmoissa tilanteissa olen yhteydessä esim. toimitusjohtajaan ja 

selvitän asiaa ennen kokousta.” 

 

Vastaavien päätöksentekotilanteiden tutkiminen aikaisemmista päätöksistä sekä 

vertailutiedon hankkiminen aiemmilta ajoilta koetaan hyvänä epävarmuuden 

poistajana. Kokemus, historiatiedot, toimintaympäristön analysointi, peilaus 

aikaisempiin päätöksiin ja niiden vaikutuksiin sekä tiedot numeropoluista ovat 

vastaajien mukaan tekijöitä, jotka poistavat parhaiten epävarmuutta 

päätöksenteossa. Päätösten taustalla on suurimmaksi osaksi suullinen 

kommunikointi, joka vie suuren osan johdon työajasta (Mintzberg 1994, 258-266).  

Historiatiedot, numeropolut ja vertailutieto ovat kovaa tietoa, johon Mintzberg (1994, 

258-266) esittää kritiikkinsä: Kova tieto on rajoitettua ja epäonnistuu usein 

taloudellisten ja ei taloudellisten tekijöiden käsittelyssä, koska kova tieto esittää 
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asian mutta ei selitä sitä. Kova tieto on liian laajaa strategiseen päätöksentekoon. 

Informaation muuttaminen faktoiksi vie paljon aikaa. Vaikka yleisesti kovaa tietoa 

pidetään luotettavana ja pehmeää tietoa epäluotettavana, on tämä Mintzbergin 

(1994, 258-266) mukaan väärä olettama, koska tiedon kvantifioinnissa jää aina 

jotain huomaamatta. (Mintzberg 1994, 258-266) 

 

Onnistunut päätöksenteko tarvitsee tuekseen riittävästi tietoa. Vastaajien mukaan 

tietoa haetaan hyvin erilaisista lähteistä. Osa hankittavasta tiedosta on kaikkien 

saatavilla, mutta on myös sellaista tarpeellista tietoa, jota saa vain omien 

verkostojen kautta, hyödynnetään päätöksenteossa. Aineellinen tieto innostaa ja 

kannustaa strategiseen päätöksentekoon ja auttaa johtoa luomaan käsitteellisiä 

malleja (Mintzberg, 1994, 258-266). Osuuskauppa Hämeenmaa käyttää 

kilpailustrategioiden hahmottamisessa skenaarioita, uhkaskenaarioita ja 

vaihtoehtoisia skenaarioita. Megatrendit, markkinatilanteet, eri alueiden asukkaiden 

ostokäyttäytyminen ja asiakkaiden mielipiteet ja toiveet kertovat myös paljon. SOK 

tuottaa lisäksi paljon alan tietoa osuuskaupoille. Yhteiskunnalliset asiat, liike-elämän 

kehitys, lehdet ja alan kirjallisuus tuottavat hyödyllistä tietoa. 

 

”Seuraan työssäni tulevaisuuden ennakointia, megatrendejä ja 

arvioimme skenaarioita. Seuraan markkinatilannetta, alueen eri osien 

asukkaiden mielipiteitä ja toiveita. Tutustun kilpailutilanteeseen ja 

vierailen / ostan kattavasti omissa yksiköissä”. 

 

Hiljaista tietoa on myös kaivettava esiin kokouksissa kyseenalaistamalla 

rakentavassa mielessä johdon esityksiä ja pyytämällä vaihtoehtoisia skenaarioita. 

Pehmeän ja kovan informaation lisäksi päätöksentekijän on osattavat kuunnella 

organisaation ääntä sekä hiljaisuutta. Juuri hiljaisuus jää johdon ja työntekijöiden 

tapaamisissa usein huomiotta, vaikka siinä piilee monia arvokkaita viestejä 

puuttuvien kysymysten, toteamusten ja kyseenalaistamisen muodossa - hiljaisuutta 

ei tulisi suoraan tulkita myöntymiseksi. (Haskins, Freeman 2015) Vastaajien 

mukaan tiedon hankkiminen on aktiivista ympäristön seurantaa, keskustelua 

kollegoiden ja asiakkaiden kanssa. Myös SOK:n strategiayksikköä käytetään sekä 
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ajankohtaisia artikkeleita haetaan muun muassa Harvard Business Revuen 

arkistosta. 

 

Ryhmäpäätöksiä tehtäessä vastaajat eivät kokeneet mahdollisen kompromissin 

olevan kovin usein sen heikompi kuin vahvempikaan päätös. Riippuu paljon siitä, 

mitä asioita päätetään.  

 

”Ryhmäpäätös syntyy yleensä silloin kun asiakokonaisuuden 

vaikutukset ovat laajemmat kuin mitä oma vastuualue pitää sisällään. 

Tässä tilanteessa kompromissi ei ole omalta kannalta välttämättä paras 

päätös, mutta kokonaisuudessaan se todennäköisesti on toimivin 

päätös, jonka kanssa kaikki osapuolet voivat toimia”. 

 

Yleensä asiat ovat hyvin valmisteltuja ja päätöksenteossa on helppo olla esittelijän 

kanssa samaa mieltä. Vaikeimmat asiat pohjustetaan hyvin ennakolta ja annetaan 

riittävästi aikaa muodostaa kanta. Päätösten laadun parantaminen vaatii 

ykstyiskohtien huomioimista, kaikkien relevanttien kysymysten huomioon ottamista. 

Yksityiskohtien huomioiminen vaatii tietoisuutta kahteen päätöksen näkökulmaan 

liittyen, tekninen aspekti ja ei-tekninen pehmeä aspekti (Rausch, Anderson 2011). 

 

”Kompromissejä ei ole juuri ollut lainkaan, kun rakentava keskustelu ja 

perustelut ovat olleet ryhmälle saman suuntaisen päätöksenteon 

runko”. 

 

Heikkoutena ryhmäpäätöksissä nousi esiin näkökulma, jossa vastaaja pohti omasta 

näkökulmastaan luopumista ja päätöksenteon hidastumista. Tätä kuitenkin 

tapahtuu harvoin. Ryhmäpäätöksenteko vie enemmän aikaa kuin yksilön 

päätöksenteko, joten sitä voidaan pitää myös ryhmäpäätöksenteon heikkoutena. 

Sekä etu, että heikkous on myös vastuun jakautuminen. Ryhmäpäätöksenteossa 

vastuu jakautuu yksilöiden kesken. Yksilön kannalta tämä on etu kun kyseessä on 

heikko päätös, jolloin vastuu jakautuu tasaisesti kaikille yksilöille. Heikkous se on 

silloin kun kukaan ei ota täydellisesti vastuuta päätöksestä, jolloin heikkoja 
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päätöksiä saattaa syntyä useammin ja helpommin verrattuna yksilön 

päätöksentekoon (Teale et. al. 2003, 285-286; Kansola 2010, 50). 

 

 Neuvoteltaessa osuuskaupan edustajana SOK:n hallinnossa, jossa pyritään 

neuvottelemaan ryhmäpäätösten ehdoista tasapuolisuuden nimissä, voi joskus oma 

osuuskauppa joutua elämään päätöksen kanssa, joka on omalle osuuskaupalle 

epäedullinen. Esimerkiksi tietyt kaupparyhmän investoinnit, joihin osuuskaupat 

osallistuvat, voivat pidemmällä tähtäimellä osoittautua epäedullisiksi. 

 

”Hämeenmaa on osa S-kaupparyhmää, jolloin tietyt kilpailustrategiset 

ja markkinoinnilliset linjaukset on sovittava kaupparyhmätasolla 

(vrt.halpuutus). Yhteisen kokonaisedun nimissä on pystyttävä 

tekemään kompromisseja. Joissakin tapauksissa ryhmäpäätös voi olla 

epäedullinen osuuskaupalle”. 

 

Osuuskauppatasolla koetaan, että ryhmässä (johtoryhmä, hallitus, 

hallintoneuvosto) saa kuitenkin oman kantansa niin hyvin esille, että on mahdollista 

vaikuttaa päätöksiin. Tämän vuoksi ryhmäpäätökset koetaan vahvoina päätöksinä. 

On tärkeää huomioida muiden esille nostamia eri näkökulmia ja kuitenkin voi joskus 

joutua luopumaan omasta näkökulmastaan paremman kokonaisuuden vuoksi. 

 

”Ryhmäpäätös on vahva välittömästi toimintaan ja henkilöihin 

vaikuttavassa tapauksessa, kompromissi on näissä heikko. 

Kompromissi on vahva, kun tehdään periaatepäätöksiä”. 

 

Ryhmäpäätös koetaan hyväksi, kun haetaan koko ryhmän sitoutumista 

päätettävään asiaan.  Kompromissin hakemiseen tarvitaan enemmän aikaa ja eri 

näkökulmien esiin tuomista. Ryhmäpäätöksentekoa suositellaan käytettäväksi 

silloin kun ongelma on monimutkainen, jäsentymätön ja jos muiden hyväksyntä 

päätökselle on päätöksen toteuttamisen kannalta tärkeää- Lisäksi myös 

käytettävissä oleva aika vaikuttaa siihen, onko järkevää käyttää 

ryhmäpäätöksentekoa. (Pekkanen 2003, 31) Useilla päätöksentekjöillä on on 
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laajempi ymmärrys päätöksetekotilanteeseen vaikuttavista muuttujista kuin 

yksittäisellä päätöksentekijällä (Kansola, 2010, 49). 

 

Kysyttäessä vastaajien henkilökohtaisen arvomaailman vaikutuksia 

päätöksenteossa vastaajat ovat hyvin sisällä osuustoiminnan arvoissa, jotka 

peilaavat myös vastaajien henkilökohtaista arvomaailmaa. Tämä toistui kaikkien 

vastaajien vastauksissa. Yhdensuuntaisuus osuustoiminnan sisäistämisessä ja 

arjen toiminnassa on vahvaa. Tämän kysymyksen kohdalla myös henkilöstön 

kuuntelun tärkeys mainitaan ensimmäisen kerran asiakkaiden kuuntelemisen 

lisäksi.  

 

”Osuustoiminta ja sen periaatteet ovat itselleni läheisiä. Hämeenmaan 

toiminnan tarkoitus ja arvomaailma myös puhuttelee. Asiakasomistajille 

tarjottavat edut ja palvelut sekä maakunnallisuus ovat tärkeitä asioita. 

Pidän tärkeänä, että henkilöstöä kuullaan ja palkitaan tasapuolisesti. 

Näin palvelu kehittyy ja paranee lisäten Hämeenmaan 

vetovoimaisuutta”. 

 

Vastaajat korostavat Hämeenmaan yrityskulttuuria ja arvomaailmaa, jotka ovat 

läsnä koko ajan sen enempää miettimättä ja ne ohjaavat päätöksentekoa 

tiedostamattakin. Osuuskuntamallin toimivuus koetaan myös helposti 

sisäistettäväksi asiaksi. Vastaajat eivät ole kokeneet minkäänlaisia ristiriitoja oman 

arvomaailman ja Hämeenmaan arvomaailman kohtaamisessa. 

 

”Oma arvomaailmani on hyvin osuustoiminnallinen, kuten 

Hämeenmaan strategiset päätöksetkin. Arvomaailmani on siis läsnä, 

enkä ole törmännyt tilanteeseen, jossa se olisi ollut vastoin 

Hämeenmaan päätöstä ja olisin yrittänyt vaikuttaa päätökseen omista 

lähtökohdistani”. 

 

Henkilökohtaisen arvomaailman läsnäolo Hämeenmaan strategisissa päätöksissä 

kuvastaa vastaajien vahvaa yhdensuuntaisuutta ja sitoutumista yrityksen 

arvomaailmaan sekä yrityksen toimintaan.  
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Hämeenmaan yrityskulttuuri on vastaajien mielestä syntynyt lähinnä määriteltyjen 

arvojen kautta. Joustavuuden ja sopeutumisen tarve nykypäivän organisaatiossa 

saattaa pakottaa johtajat etsimään ei ainoastaan linkkiä arvoihin, vaan todellista 

arvoperustaa, joka on yhtäaikaisesti integroitu strategiseen liiketoiminnan 

suunnitteluun löytääkseen ydin suhteet kaikkien jäsenten keskuudessa (Williams 

2002). Kun organisaation perimmäiset ydinarvot korostavat tiettyjä asioita, nousevat 

ne todennäköisemmin käytössä olevaan organisaatiokulttuuriin ja siten 

jokapäiväiseen toimintaan saakka (Hofsetter, Harpaz 2015). 

.   

Samalla Hämeenmaan kulttuuri on osuuskuntamallia toteuttava, jossa henkilöstön 

hyvinvoinnilla on merkittävä rooli. Hämeenmaan yrityskulttuurissa toteutetaan 

nopeaa päätöksentekoa, jossa byrokratia on pyritty minimoimaan. Nopea 

päätöksenteko mahdollistaa uuden kokeilemisen rohkeasti tietäen, että mahdollinen 

epäonnistuminen hyväksytään. Hämeenmaan yrityskulttuuria pidetään vastaajien 

mielestä toimivana, avoimena, kannustavana ja maanläheisenä. Asioita pyritään 

hoitamaan yksinkertaisesti, jolloin on mahdollista reagoida nopeasti 

liiketoiminnassa tapahtuviin muutoksiin. 

 

”Hämeenmaan yrityskulttuuri rakentuu mielestäni ihmisten, hyvän 

suunnittelun, päätöksenteon, toimeenpanon ja tuloksen 

arvostamisessa. Aikaansaaminen ilman viivytyksiä on valttia. Ilmapiiri 

on hienostelematon ja koko johto tekee töitä nyrkit savessa. Olen 

nopea päättämään ja mielestäni kova tekemään töitä = yrityskulttuuri 

sopii minulle kuin nenä päähän”. 

 

Luottamus on vastaajien mielestä hyvällä tasolla johdon ja hallinnon välillä 

Hämeenmaassa. Toiminnallisia ja strategisia riskejä arvioidaan säännöllisesti ja 

tehdään tarvittavia toimenpiteitä riskien välttämiseksi. Osa vastaajista on kokenut 

Hämeenmaan alkuvaiheen vaikeat vuodet ja niistä on ammennettu oppia tämän 

ajan päätöksentekoon. Toimitusjohtajan esimerkillisyys toimivan johdon kärkenä on 

omiaan synnyttämään positiivista yrityskulttuuria. Inspiroiville johtajille tyypillistä on 

optimistisuus ja myönteinen suhtautuminen asioihin. He tunnistavat tosiasiat, mutta 
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eivät jää niiden vangiksi vaan osaavat suunnata ihmisten huomion niihin asioihin, 

joilla ongelmat ratkaistaan. Inspiroivat johtajat saavat alaisensa toimimaan tavalla, 

joka tarttuu, jonka ansiosta työstä tulee innostava asia. (Harisalo, Miettinen 2006, 

25) 

 

Vastauksista yrityskulttuuriin Hämeenmaassa huokuu esiin yhtenäinen, 

päättäväinen ja positiivinen tunnelma. Samoin henkilöstön hyvinvointi nousee 

yrityskulttuurin vastauksissa vahvasti esiin. Hämeenmaan kulttuuri muistuttaa 

vahvasti Leen et. al. (2016) esittelemää tiimikulttuuria, jossa arvostetaan 

yhteistyötä, luottamusta ja tukea ja nämä arvot tulevat esiin lisääntyneenä 

tiimityönä. Tiimikulttuurissa keskitytään erityisesti kehittämään henkilöstön 

luottamusta, uskollisuutta ja jäsenyyttä organisaatiota kohtaan. Yleinen uskomus 

on, että nämä arvot kasvattavat sitoutuneita ja päteviä työntekijöitä, jotka 

vastavuoroisesti luovat arvoa yritykselle. (Lee et. al. 2016) 

 

”Hämeenmaassa on avoin ja kannustava yrityskulttuuri. On hienoa olla 

mukana Hämeenmaan tiimissä. Haluan vahvistaa hyvää yrityskulttuuria 

omilla päätöksilläni”. 

 

Vastaajien mielestä onnistunut, yhdessä tehty strategia mahdollistaa eri 

näkökulmien esiin nostamisen ja antaa näin tilaa myös omalle päätöksenteolle. 

Luottamukselliseen toimintaan on helppo motivoitua tietäen, että joskus tulee myös 

virheitä ja niistä on mahdollista oppia.  

 

5.2. Kyselytutkimuksen tulokset: Teema 2 Strateginen päätöksenteko 

 

Strateginen päätöksenteko Hämeenmaassa on vastaajien näkemyksen mukaan 

valintoja ja pitkäjänteisiä päätöksiä siitä, mitä halutaan olla ja toisaalta, mitä ei haluta 

olla. Samoin kuvaavat strategiaa Elbanna ja Younies (2008), joiden mukaan 

strategia vastaavan kahteen kysymykseen: “Minne haluamme mennä?” ja “Miten 

haluamme mennä sinne?”. Käytännössä strategia tarkoittaa niitä toimintatapoja, 

joilla yritys sisäiset ja ulkoiset tekijät huomioiden pyrkii saavuttamaan pitkän 

tähtäimen tavoitteensa (Grant 2002, 13-15). 
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Hämeenmaassa eri toimialojen kannattava, tehokas ja asiakasomistajalähtöinen 

kehittäminen on keskiössä. Strateginen päätöksenteko sisältää investoinnit, 

numeropolun ja taseaseman. Strategia rakennetaan muutamaksi vuodeksi 

eteenpäin ja joka kevät toimialojen johtajat valmistelevat omien organisaatioidensa 

kanssa esityksen, jonka hallitus käsittelee ja hyväksyy. Elbannan ja Youniesin 

(2008) mukaan, strategia tarkoittaa suunnitelmaa tai peräkkäisten toimintojen 

sarjaa, joita työntekijät suorittavat päästäkseen pitkän tähtäimen tavoitteeseen. 

Strateginen johtaminen on päätöksentekoprosessin johtamista, mikä muodostuu 

kolmesta elementistä: strategisesta position ymmärtämisestä, strategisista 

valinnoista, ja strategian viemisestä käytäntöön (Johnson et.al. (2002).  

 

 Esityksissä huomioidaan toimintaympäristön ja kilpailutilanteen muutokset. 

Strategiset päätökset sisältävät lukuisia linjanvetoja ja valintoja, joiden toteutuksella 

vahvistetaan Hämeenmaan kilpailukykyä tulevaisuudessa. Johnson et. al. (2002) 

mukaan liiketoimintatasolla keskitytään ratkaisemaan se, kuinka parjätään 

markkinoilla ja millä strategisilla valinnoilla yritys pyrkii saavuttamaan kilpailuedun. 

Kamensky (2008, 17) toteaa strategian olevan välttämätön olemassaolon ehto 

kilpailutilanteessa olevalle yritykselle, jolloin on myös oltava kyky erottautua muista.  

 

 Strategioita luodaan organisaatioissa eri tasoille (Grant 2008). Yhtymätason 

strategia kattaa koko organisaation toiminnan, jossa pohditaan sitä, kuinka saada 

eri yksiköt saadaan parantamaan toimintaansa (Johnson et. al. 2002). Kilpailu ja 

liiketoimintatastrategiassa tuodaan esille, miten kilpailla markkinoilla, annetussa 

toimialassa, annetuilla resursseilla. Operationaalinen strategia keskittyy käytännön 

liiketoimiin, miten yrityksen eri toiminnot myötävaikuttavat ylempien tasojen 

strategian toteuttamiseen. (Grant 2008) Operationaalisen tason vastuulla on pohtia, 

kuinka ihmiset ja resurssit saadaan toteuttamaan ylemmän tason strategiaa 

(Johnson et al. 2002). 

 

”Strategian valmisteluun sitoutetaan henkilöstö, johto ja hallinto 

mahdollisimman laajasti. Strategia päivitetään vuosittain ja otetaan näin 

huomioon toimintaympäristön ja kilpailutilanteen muutokset, jotka ovat 
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entistä nopeampia ja laajavaikutteisempia. Toimiva johto valmistelee 

pohjat ja hallitus on aktiivisesti mukana strategian valmistelussa ja 

päätöksenteossa”. 

 

Hämeenmaan johto kokee, että strategiassa määritellyt asiat ovat hyvin esillä 

kaikessa tekemisessä ja tavoitteissa. Strategian toteuttaminen on tehokasta kun 

strategian tekeminen on otettu osaksi jokaisen työntekijän jokapäiväistä työtä 

(Kaplan, Nortonin 2002, 11-17).  

 

Hämeenmaa on sitouttanut myös koko henkilöstön strategian valmisteluun. 

Strategian valmistelu on laaja-alaista ja työ innostaa ja aktivoi pohdintaan. 

Strategiaprosesseja ja niiden toimeenpanoa on toteutettu hyvin. (Åhmannin ja 

Runolan (2006, 105, 106) mukaan koko organisaaation ihmisten kanssa luotu 

strategia vaikuttaa merkittävästi sitoutumiseen. Sitoutuneisuus varmistaa strategian 

toteutumista. (Åhmann, Runola 2006, 105, 106) Menestyvät yritykset saavuttavat 

harvoin menestyksensä yhtiömuotonsa tai rakenteensa avulla. Johtotasolta ja 

henkilöstötä vaaditaan todellista sitoutumista, jotta pystytään tekemään 

onnistuneita valintoja ja päätöksiä. (Grant 2008) 

 

Strategia ohjaa hyvin käytännönläheisesti toimintaa Hämeenmaassa. Grant (2008) 

on todennut, että keskustelevassa eli strategisesti terveessä organisaatiossa 

strategiatyöhön osallistutaan laajemmin, jolloin kokonaisstrategian jalkauttaminen 

yksikköjen strategiaan on jokaisen vastuulla.  

 

Strategisessa päätöksenteossa ei todeta olevan juuri minkäänlaisia esteitä, mutta 

paljonkin huomioon otettavia asioita. Esteiden sijaan voidaan puhua ennemminkin 

hidasteita, joita on tullut ehkä eniten SOK:n toimista tai toimimattomuudesta. SOK:n 

toiminnan kuitenkin todetaan kehittyneen.  

 

Päätöksen tekeminen tarkoittaa valintaa vaihtoehtojen välillä. Järkevän päätöksen 

tekemiseksi on arvioitava päätösten puoleensavetävyyttä. Toisinaan valinta on 

kuitenkin hankala tehdä ja päätöksen tekeminen pitkittyy (Heerkens et. al. 2011). 



94 
 

 

Se, onko valmisteltava päätös strateginen vai operatiivinen, asettaa haasteita ja 

myös ketjukonseptit tuovat oman mausteensa, mutta ei niinkään esteitä. Schawaber 

(2005) korostaa, että jokaisen pätöksenteon tulisi alkaa tavoitteilla eikä 

vaihtoehdoilla. Tavoitteilla vastataan siihen, mitä päätöksillä pyritään saamaan 

aikaan ja millaisia tuloksia halutaan. Jokainen vaihtoehto tulisi arvioida tavoitteiden 

kautta ja valinnat arvioidaan riskien suhteen (Schawaber, 2005). 

 

”Ei ole esteitä. Hämeenmaan taloudellinen asema mahdollistaa valitun 

strategian toteutumisen”. 

 

Kritiikkinä taloudellisen aseman tuomaan vahvuuteen Grant esittää yritysten 

käyttävän usein liikaa dokumentoitua tietoa, esimerkiksi tasetta resurssien 

määrittämiseen. Tase ei kuitenkaan näytä yrityksen henkistä päomaa, mikä on 

merkittävä kilpailuetu yritykselle (Grant 2008). Ihmisten kyvykkyyden laajentaminen 

laajentaa organisaation kyvykkyyttä eli kehittämällä ihmisiä kehität organisaatiota. 

(Frguson, Milliman 2008). 

 

Hämeenmaan positiiviseksi ja vahvaksi koettu organisaatiokulttuuri toimii myös 

ryhmässä päätettävien strategisten asioiden tukena. Vahvassa 

organisaatiokulttuurissa perusolettamukset, arvot ja konkreettiset tulokset tulokset 

tukevat toisiaan eikä niiden välillä ole toiminnan sujuvuutta hidastavia ristiriitoja. 

(Harisalo 2009, 270-272) Organisaatiokulttuurin koetaan luovan yhtenäisyyttä ja se 

on osaltaan nopeuttamassa ja edesauttamassa päätöksentekoa.   

Organisaatiokulttuurin tunnelma kokouksissa on innostunut ja auttaa keskittymään 

oleellisiin asioihin ja päätöksentekoon.  

 

IBM: n entinen pääjohtaja Louis Gesner toteaa, että organisaation 

kulttuurikysymykset ovat kaikista tärkeimmät kysymykset organisaation 

toiminnassa, mikä tarkoittaa strategian toteutumista. Strategian toteutumista 

edistävän tunnelman kannalta on olennaista, että ymmärtää oikean tunnelman 

merkityksen strategian toteuttammisen välineenä. (Åhman, Runola 2006, 105, 106) 

Tunnelma on organisaatiokulttuurin ilmentymä. Yksi suurimmista syistä strategian 

epäonnistumiselle on se, ettei se ole linjassa organisaation kulttuurin ja tunnelman 
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kanssa. Strategia elää ja muuttuu, jolloin myös kulttuurin on muututtava. Muutos 

onnistuu, jos myös yksilöt muuttavat ajattelutapaansa. Itsensä johtaminen ja 

yksilöiden mielen johtaminen ovat strategian toteutuksen ja organisaatikulttuurin 

muutoksen edellytys (Hofsetter, Harpaz 2015). Vastauksista saa kuvan, että 

Hämeenmaalla kulttuurin luoma tunnelma ja laadittu strategia ovat linjassa. 

 

Hämeenmaan on kasvanut heikkojen aikojen yrityksestä menestyvien yritysten 

joukkoon ja tämän muutoksen aikana myös yrityskulttuuri on vahvistunut 

yhtenäistämään ryhmäpäätöksentekoa.  

 

”Hämeenmaa on mielestäni rakentavan kriittinen ryhmän 

päätöksenteossa. Toiseksi suurimpana osuuskauppana 

Hämeenmaata kuunnellaan. Monissa asioissa ja liiketoiminnoissa 

Hämeenmaa on ryhmänsä edelläkävijä”. 

 

Hämeenmaassa päätökset tehdään hyvän valmistelun avulla nopeasti ja päätökset 

myös toteutetaan reippaasti. Strateginen ketteryys auttaa pysymään kilpaulun 

kärjessä. Strategisesti ketterät yritykset pystyvät hyötymään toimintaympäristön 

muutoksista ja murroksista. Niiden johto ajattelee, että muutos on mahdollisuus ja 

positiivinen olotila, jonka kanssa on viihdyttävä ja toimittava. Mitään ei voi pitää 

annettuna, eikä yhtäkään kilpaulietua pysyvänä. (Doz et. al. 2008 15)  

 

Yrityskulttuuri helpottaa päätöksentekoa, sillä asioista voidaan keskustella niiden 

”oikeilla nimillä” ja koska toimiva strategia ohjaa tekemistä hyvin selkeästi. 

Yrityskulttuurin koetaan ryhmäpäätöksenteossa sallivan hyvin avoimen keskustelun 

ja mielipiteiden vaihdon. Yrityskulttuuri koetaan myös kannustavaksi ja selkeä 

strategia ja strategiasta johdetut kehitysohjelmat helpottavat päätöksentekoa 

ryhmässä. Organisaatioilla, jotka ovat kulttuuriltaan mukautuvaisia, johdonmukaisia 

ja yhtenäisiä arvoissaan, sitouttavat työntekijöitään ja omaksuvat yhteisen mission, 

on korkeampi taipumus tutkia eteentulevia kysymyksiä, etsiä keinoja kustannusten 

vähentämiseen, katsoa tulevaisuuteen ja toimia proaktiivisesti strategioissaan 

(Zhen et. al. 2015). Vaarana kuitenkin on, että johdon käyttämät tekniikat, jotka 

pyrkivät operationaalisen tehokkuuden lisäämiseen ja joita pääasiassa mitataan 
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taloudellisin mittarein, rappeuttavat samanaikaisesti organisationaalisia arvoja. Jos 

työ on suunniteltu ainoastaan tehokkuudelle tai prosessien rinnastamiselle, ihmiset 

todennäköisemmin pyrkivät pakenemaan työltään kuin kuin tuoman lisää panosta 

siihen (Williams 2002). 

 

Yhdensuuntaisuus on nähtävissä vahvasti sekä yksilön että ryhmän 

päätöksenteossa. Ryhmäpäätöksenteko pitää sisällään useita vahvuuksia, mutta 

myös heikkouksia. Ryhmäpäätöksenteko on demokraattista verrattuna yhden 

henkilön autokratiaan. Demokraattisuus ja legimiteetti todennäköisesti lisäävät 

ryhmän yksilöiden sitoutumista päätösten jalkautukseen. Etuna on myös se, että 

riskeistä tulee tiedostetumpia ryhmäkeskustelussa ja siksi vähemmän yllättäviä. 

Sekä etu, että heikkous on vastuun jakautuminen. (Teale et. al 2003, 285-286, 

Kansola, 2010, 50) Kysyttäessä yksimielisyyden haasteista, vastaajat ovat pääosin 

yhtä mieltä siitä, ettei niitä ei ole. Eräs vastaaja totesi: ”Jos valmistelutyö on tehty 

asianmukaisesti, ei ole minkäänlaisia haasteita”. Toteamus jättää auki kysymyksen, 

onko ollut huonosti tehtyjä valmisteluja? Vastauksista saa perattaessa tuntuman, 

että valmistelutyössä on onnistuttu. Eteen on kuitenkin tullut päätöksiä, joissa on 

jouduttu punnitsemaan vaakakupissa tilannetta asiakas vastaan Hämeenmaan 

kilpailukyky: 

 

”Kilpailutilanne mm. erikoistavarakaupassa on haastavaa, joten välillä 

joudutaan tekemään palvelutasoa heikentäviä päätöksiä. Asioita 

joudutaan pohtimaan asiakasomistajien palvelun ja taloudellisten 

näkökohtien valossa. Hämeenmaan kilpailukyky pyritään säilyttämään 

tässä tarkastelussa”. 

 

Strategisista asioista käydään keskusteluja pitkin vuotta ja kun strategiaa 

varsinaisesti tehdään, näitä keskusteluissa esiin tulleita asioita pyritään nostamaan 

esille. Pysyäkseen mukana ja menestyäkseen markkinoilla jatkuvan muutoksen 

keskellä organisaation on kyettävä oppimaan ja mukautumaan muuttuviin tilanteisiin 

(Viitala, 2004). Johdon ja organisaation oppimisen myötä strategiaa tehdään 

päivittäin organisaation kaikilla tasoilla ja tämän vuoksi strategian suunnittelua ja 

toimeenpanoa ei voida erottaa toisistaan ajallisesti erillisiksi vaiheiksi (Grant 2008). 
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Aikaisemmin jo todettu strategian selkeys on tässäkin tapauksessa helpottamassa 

päätöksentekoa. Johtoryhmän näkökulmasta katsottuna johtoryhmä valmistelee 

asiat hallituksen päätettäviksi, jolloin hallitus määrää suunnan kokonaisuus 

huomioiden. 

 

”Päätöksenteossa on aina erilaisia näkökulmia ja intressejä, loppujen 

lopuksi Hämeenmaan hallitus määrää suunnan ja tekee lopulliset 

päätökset kokonaisuuden kannalta parhaaksi katsomallaan tavalla”. 

 

Kysyttäessä henkilökohtaisen verkoston vaikutuksista strategisiin päätöksiin, 

koettiin verkostojen olevan ensisijaisesti hyviä tietolähteitä eri näkökulmiin. Suurin 

merkitys verkostoilla nähtiin olevan tiedon hankkimisessa, mutta päätöksenteossa, 

yhden vastaajan mukaan, tällä oli pienempi merkitys. Vastauksissa todettiin myös, 

että verkostoista tulee ja menee tietoa, mikä taas tukee Hämeenmaan strategista 

päätöksentekoa. Suullisen kommunikaation avulla johdolla on mahdollisuus tulkita 

eleitä ja ilmeitä, jotka selittävät asiaa enemmän. Tämän vuoksi johto käyttää paljon 

aikaansa verkostojen muodostamiseen ja omien henkilökohtaisten 

informaatiosysteemeidensä kehittämiseen, asiakkaiden, toimittajien, julkisen vallan 

ja kilpailijoidensa kanssa (Mintzberg 1994, 258-266). Päätöksentekijän suhteista 

muodostama sosiaalinen pääoma muodostaa osan kerätystä informaatiosta ja 

tukee päätöstä, mutta tasapainon löytäminen information käyttöön on tärkeää. Suuri 

määrä suhteita teke päätöksentekijästä epävarmemman päätöstilanteessa ja näin 

ollen laskee päätöstehokkuutta (Jensen et. al. 2011). 

 

Vastaajat käyttävät saamaansa tietoa ennakkoon keskusteluissa ja tarvittaessa 

vielä kokouksessa ennen päätöksentekoa. Tällöin viimeistään selviää, onko saatu 

tieto merkittävää kyseisessä päätöksenteossa. Hämeenmaan hallituksessa on eri 

taustaisia henkilöitä, joten strategisia kysymyksiä käsitellään laajasti eri 

näkökulmista. 

 

”Eri ihmiset kuuluvat erilaisiin verkostoihin ja omaavat näin tietoja / 

kokemuksia eri asioista. Näitä käytetään hyväksi päätöksiä tehtäessä”. 
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Henkilökohtaisen verkostoitumisen koetaan laajentavan näkökulmia ja tuovan 

tärkeää tietoa. Joka tapauksessa vastaajien mielestä tämä jollain tapaa vaikuttaa ja 

näkyy strategisessa päätöksenteossa. Muista poiketen joukossa oli yksi vastaaja, 

jolla oli eriävä ja selkeä mielipide asiasta: ”Ei vaikuta”. 

 

Hämeenmaalla on eri toimialojen eri kilpailustrategioita, joilla jokaisella on myös 

oma visio, josta strategia on johdettu. Visiot ovat pääsääntöisesti pysyneet 

samanlaisina strategian kuitenkin muuttuessa toimintaympäristön muutosten 

vaikutuksista. (Hämeenmaan strategiat 2007-2012) Kysyttäessä, kuinka visio 

huomioidaan strategisessa päätöksenteossa, lähes kaikki vastaajat, yhtä lukuun 

ottamatta, vastasivat samansuuntaisesti: ”Visio on strategian päämäärä. Joten 

tietenkin se ohjaa strategista päätöksentekoa”. (Hämeenmaan visio löytyy luvusta 

4.3. case-organisaation esittelystä) 

 

”Hämeenmaan tavoitteena on kehittyä ja vahvistaa asemaansa 

asiakkaidensa omistamana vähittäiskauppayrityksenä omalla 

toimialueellaan sekä palvella entistä paremmin asiakasomistajia. 

Asiakasnäkökulma korostuu visiossa. Tavoitteena on tarjota 

asiakasomistajille parhaat edut ja palvelut. Hämeenmaan liiketoiminta-

alueiden kilpailustrategioissa on niin ikään omat visionsa, joita 

tavoitellaan. Tavallaan visio on mukana strategisessa 

päätöksenteossa, mutta ei kovin voimakkaasti. Mielestäni 

visiopohdintaa olisi syytä tehdä perusteellisemmin ja konkretisoida 

visioon sisältyviä tavoitteita erityisesti toimintaympäristön muuttuessa”. 

 

Vastaajien mukaan visio on selkeä kohde, ikään kuin majakka, jota kohden 

mennään ja vision ohella myös arvot ovat merkittävässä asemassa 

päätöksenteossa. Vision tulisi kuvata selkeästi liiketoimintaamme eli sitä, kuinka 

asiat tulevat olemaan ja missä, kenen kanssa ja mitä tulemme tekemään. Se on 

tulevaisuuteen asetettu tavoite, mikä suuntaviivoittaa kaiken, mitä organisaatiossa 

tehdään. Vision tulisi olla helppo muistaa, mukaansatempaava, koskettava ja 

sisältää myös tunteisiin vaikuttavia aineksia. (Åhman, Runola, 2006, 70) Visio on 
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näkemys tulevasta. Yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset on 

jatkuvasti huomioitava toiminnassa. Kun muutoksia joudutaan tekemään tai 

halutaan tehdä, on muutokselle luotava tahtotila, joka voi muuttaa tarkoituksen, 

tavoittet ja strategiat (Grant 2008).  

 

Strategiset päätökset ja niiden onnistunut jalkautuminen henkilöstölle oli osalle 

vastaajista hieman arvion varassa. Vastauksista nousi esille seuraavanlaiset arviot: 

”riittävän hyvin”, ”arvelisin olevan hyvin tiedossa”, ”kohtuullisen hyvin”, ”esimiehillä 

hyvin tiedossa ja henkilöstö ei välttämättä tunnista viestinnässä olevaa strategista 

näkökulmaa”.  

 

”Oman tietoni mukaan koko ajan paremmin. Arvoprosessilla ja 

strategiapohdinnoilla on suuri merkitys. Osallistaminen on avainsana 

strategian maastouttamisessa. Henkilöstö on sitoutunutta ja innokasta 

kehittämään omaa työtä ja palveluja. Hämeenmaan työnantaja- ja 

yrityskuva on hyvällä tasolla ja henkilöstöllä on siihen suuri ansio”. 

 

”Strategisten päätösten jalkautumista muun muassa asiakkaat 

mittaavat joka päivä asioidessaan toimipaikoissamme. Näkisin, että 

olemme onnistuneet kohtuullisen hvyin viestimään strategian koko 

henkilöstölle. Strategiaa viestitään niin usein, ettei henkilöstö 

välttämättä tunnista viestinnässä olevaa strategista näkökulmaa mutta 

asiat etenevät haluttuun suuntaan” 

 

”Hämeenmaa on alueensa suurin työnantaja ja tarjoaa toimeentuloa 

monille perheille suoraan ja välillisesti. Oikeat strategiset valinnat ovat 

johtaneet hyvään kannattavuuteen, mikä taas näkyy henkilöstön 

kukkarossa esim. tulospalkkioiden muodossa”. 

 

”Henkilöstö on ollut mukana laatimassa yksikön tavoitteita strategian 

pohjalta, strategiasta on tehty laajaa viestintää ja tavoitteiden 

saavuttamisesta palkitaan”. 
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Strategian avulla tehdään mahdolliseksi se, että kaikki organisaation jäsenet ovat 

samalla kartalla. Perusasiat on ymmärrettävä läpi organisaation ja käytettävien 

työskentelytapojen on oltava selkeitä ja toteutettavissa olevia. Kun strategia 

ymmärretään hyvin, on se helpompi myös muuttaa konkreettisiksi teoiksi. (Åhman, 

Runola 2006, 15, 16) Haastatteluissa kävi ilmi, että tietoisuus strategian 

jalkautumisesta on vaihtelevaa ja jalkautumisen aste on jäänyt epäselväksi johdolle. 

Olisi suositeltavaa, että jalkautumiseen ja seurantaan olisi käytössä työkalu, jonka 

avulla strategia jalkautetaan. Teoriassa esitellään luvussa 2.2.2. Salmisen (2008) 

seitsemän kohdan ASKEL-mallin, jota myös Hämeenmaa johto voisi toteuttaa. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksessa selvitettiin johdon päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä 

osuuskaupan kontekstissa. Empiirinen aineisto kerättiin kyselytutkimuksella, johon 

saatiin vastaukset caseorganisaation johtoryhmän ja hallituksen jäseniltä. 

Tutkimuksessa onnistuttiin löytämään vastaukset tutkimusongelmaan ja sitä 

tukeviin tutkimuskysymyksiin. Seuraavassa esitellään vastaukset ja keskustellaan 

tutkimustuloksista taustalla vaikuttava teoria huomioiden. 

 

Tutkimusongelma: 

 

Mitkä ovat johdon (hallituksen ja johtoryhmän) päätöksentekoprosessiin 

vaikuttavia tekijöitä? 

 

Tutkimuksen teoriaosiossa selvitettiin aikaisemman tutkimuksen avulla useita 

tekijöitä, joiden on todettu vaikuttavan johdon päätöksentekoprosessiin. 

Aikaisempaan tutkimukseen perustuen olennaisesti johdon päätöksentekoon 

vaikuttaa käytettävissä oleva informaatio (Frishammar 2003), strategia (Johnson 

et.al. 2002), organisaatiokulttuuri (Armenakis et. al. 2011) sekä päätöksentekijän 

henkilökohtaiset näkemykset ja ominaisuudet (Francioni et. al. 2015). Kyselyyn 

vastanneiden johtajien keskuudesta vahvimpina päätöksiin vaikuttavina tekijöinä 

nousi selvästi esiin yrityksen visio, strategia, arvot sekä toimintaympäristön ja 

kilpailutilanteen muutokset. Vision koettiin ohjaavan strategisia päätöksiä, mutta 

toisaalta osa vastaajista toivoisi vieläkin vahvempaa vision mukaantuomista 

päätöksentekoon. Päätöksiä tehdään yrityksen kokonaisetua tavoitellen. 

 

Päätöskentekijät keräävät suurimman osan informaatiostaan sosiaalisten 

siteidensä kautta lähiympäristöstään (Jansen et. al. 2011). Näin tekevät myös 

haastatellut johdon jäsenet, jotka kertoivat hankkivansa päätöksentekoon 

tarpeellista tietoa henkilökohtaisten kontaktiensa kautta. Tähän Jensen et.al. (2011) 

esittävät kritiikkinä päätöstentekijöiden suhteista muodostunutta sosiaalista 

pääomaa, jolloin suuri määrä suhteita tekee päätöksentekijästä epävarmemman 

päätöstilanteessa. Kuitenkin Fishammarin (2003) mukaan vain kovaan 
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informaatioon luottaminen saattaa johtaa siihen, että päätöstä ei tehdä ollenkaan ja 

toisaalta liiallinen nojaaminen pehmeään informatioon saattaa vaarantaa päätöksen 

laadun ja loitontaa todellisuudesta. 

 

Johdon jäsenten mielestä päätösten pitää perustua suunnitelmiin, kuten 

konsernistrategiaan, kilpailustrategioihin ja niiden investointisuunnitelmiin, 

numeropolkuihin, vuosittaisiin suunnitelmiin ja budjetteihin. Lisäksi on kaivettava 

hiljaista tietoa esiin kokouksissa, kyseenalaistamalla rakentavassa mielessä ja 

pyytämällä vaihtoehtoisia skenaarioita. Fishammarin (2003) mukaan lopullisen 

päätöksen kannalta tärkeää ei ole niinkään, mistä informaatio hankitaan, vaan itse 

tieto, mikä hankitaan. 

 

Vastauksista nousi esiin pitkäaikaisen johtamis- ja hallintokokemuksen mukanaan 

tuoma varmuus päätöksiä tehtäessä. Etenkin hieman epävarmoissa tilanteissa 

päätöksentekijöillä on tapana luottaa aikaisempaan kokemukseen sekä tunteeseen 

ja nojata maalaisjärjen tuomaan luottamukseen ja lopulta prosessoida vain pieni osa 

kvalitatiivista informaatiota (Dinur 2011; Nilsson 2008). Tämä nousi esiin myös 

haastateltavien keskuudessa, sillä tuntemukset ja usko omaan asiaan koettiin 

suurena apuna päätöksenteossa. Osa haastatelluista on kokenut Hämeenmaan 

alkutaipaleen vaikeat vuodet. Näistä kokemuksista on ammennettu oppia tämän 

ajan päätöksentekoon.  Johtajien olisi kuitenkin hyvä tunnistaa, että he ovat alttiita 

tietyille taipumuksille, jotka saattavat heikentää heidän kokonaisvaltaista 

johtamistehokkuuttaan (Chng et. al. 2014) nojatessaan liialti omaan 

kokemukseensa ja omiin uskomuksiinsa. Tällöin helposti unohtuu vaihtoehtojen 

tarkastelu ja johtaja tuo alaisilleen annettuja, valmiita ratkaisuja ilman perusteluja 

siitä, miksi kyseinen ratkaisu on nähty parhaaksi ja kuinka siihen on päädytty. 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

Mistä vaiheista yksilön päätöksentekoprosessi muodostuu? 

 

Useat tutkijat ovat määrittäneet yksilön päätöksentekoprosessia ja määritelleet sen 

eri vaiheita. Erilaisia prosessimalleja yksilön päätöksenteosta käydään läpi 
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tutkimuksen teoriaosassa luvussa kaksi. Kaikille päätöksentekoprosesseille on 

yhteistä tiedon kerääminen sekä vaihtoehtojen punnitseminen ja kommunikointi 

päätökseen liittyen päätöksentekijän lähimpien verkostojen kanssa. Vaikka 

tutkimuksessa Hämeenmaan johdon keskuudesta ei pystytty tunnistamaan 

systemaattista ja selkeää, yhtenäistä strategisen päätöksenteon prosessimallia, 

nousi tuttuja vaiheita aikaisemmassa tutkimuksessa tunnistetuista malleista esiin. 

Vastaajat aloittivat päätöksentekoprosessinsa poikkeuksetta laajalla tiedon, kovan 

ja pehmeän informaation, keräämisellä ja käyttivät huomattavan osan 

päätöksenteon kokonaisajasta kommunikointiin. Johtajat luottavat kokemukseensa 

päätöksenteossa, mutta hakevat silti tukea päätöksilleen läheisimmistä sosiaalisista 

verkostoistaan. 

 

Francioni et. al. (2015) mukaan huomion kiinnittäminen päätöksentekoprosessiin 

olisi tärkeää. Heidän tutkimuksensa mukaan ne yritykset menestyivät paremmin, 

jotka omaksuivat rationaalisen strategisen päätöksentekomallin, tarkoittaen, että 

yritykset kiinnittivät huomioita päätöksentekoprosessiin, eivätkä tehneet 

päätöksiään nojaten täysin johtajan intuitioon strategisissa valinnoissa. (Francioni 

et. al. 2015) Hämeenmaan johdon vastauksista ei löytynyt varsinaista 

järjestelmällistä päätöksentekomallia strategiseen päätöksentekoon, mutta otteita 

eri malleista on havaittavissa. Päätöksenteko aloitetaan huolellisella tietojen 

keräämisellä eri lähteistä, sisältäen sekä kovaa, että pehmeää tietoa.  

 

Harrison (1996) toteaa, että yksittäisen päätöksentekijän omat näkökulmat ja 

henkilökohtaiset resurssit eivät yksinään auta ymmärtämään ja ohjaamaan oikeisiin 

päätöksiin. Haastatellut johdon jäsenet käyvätkin lajaa asioista keskustelua ja 

benchmarkkausta valmistautuessaan päätöksiin. Johdon päätöksien taustalla on 

suurimmaksi osaksi suullinen kommunikointi (Mintzberg 1994, 258-256), mikä oli 

tunnistettavissa myös kyselyn vastauksista. Kuitenkin Hämeenmaan johdon olisi 

hyvä kiinnittää enemmän huomiota päätöksentekoprosessiinsa ja löytää siihen 

valmistelun lisäksi systemaattisia vaiheita. Tunnistamalla sen, että 

päätöksentekoprosessissa on vaiheita myös tiedonkeruun jälkeen, varmistettaisiin 

vaihtoehtojen ja näkökulmien huolellisempi tarkastelu sekä useampien päätökseen 

vaikuttavien tekijöiden huomioiminen.  
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Kuinka organisaation visio ja strategia ohjaavat johdon päätöksentekoa? 

 

Organisaation vision ja strategian koettiin vaikuttavan suuresti johdon 

päätöksentekoon. Strategia ja visio antavat suuntaa organisaation päätöksille ja 

kyselyyn vastanneet johtajat olivat sitä mieltä, että etenkin visio on tärkeässä 

roolissä päätöksenteon ohjauksessa. Osa vastaajista toivoi jopa vision vahvempaa 

huomioon ottamista ja tarkentamista etenkin toimintaympäristön muutostilanteiden 

yhteydessä. Näin ollen olisi erityisen tärkeää, että vision ja strategian koetaan 

olevan jatkuvasti ajan tasalla. 

 

Hämeenmaan johdon vastaajien mukaan strateginen päätöksenteko valintoja ja 

pitkäjänteisiä päätöksiä siitä, mitä halutaan olla ja toisaalta, mitä ei haluta olla. 

Strategia ohjaa hyvin käytännönläheisesti toimintaa Hämeenmaassa. Strategiset 

päätökset sisältävät vastaajien mukaan lukuisia linjanvetoja ja valintoja, joiden 

toteutuksella vahvistetaan Hämeenmaan kilpailukykyä tulevaisuudessa.  

 

Vastaajien mukaan strategisiin päätöksiin vaikuttavat vahvimmin 

toimintaympäristön ja kilpailutilanteen muutokset. Visio ohjaa strategisia päätöksiä 

Hämeenmaassa. Kritiikkiä löytyy vastauksissa siitä, että visio ei ole tarpeeksi 

vahvasti mukana strategisessa päätöksenteossa. Varsinkin toimintaympäristön 

muutoksessa visiopohdintaa olisi syytä tehdä perusteellisemmin ja konkretisoida 

visioon sisältyviä tavoitteita. Ongelmana on se, että Hämeenmaan visio, kuten 

yleensä suurilla yrityksillä, on hyvin laaja ja siten se on hankalaa huomioida 

jokaisessa yksittäisessä päätöksessä. 

 

Kommunikointi ennen lopullista päätöksen tekemistä vie paljon aikaa. Nilsson 

(2008) on samoilla linjoilla ja toteaa, että johtajien on kaikissa tilanteissa kyettävä 

tekemään päätöksiä yrityksensä parhaaksi vaikka tilanteet ovat sekavia, tarvittavaa 

tietoa puuttuu tai se on epämääräistä tai tulkinnanvarasita. Näin ollen johtajille 

saattaa tulla tilanteita, joissa he vaihtavat päätöksentekomallista toisen tai 

analogisoivat (* kts. s.19 analogisointi). 
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Kuinka organisaation kulttuuri vaikuttaa yksilön päätöksentekoon? 

 

Aikaisemmassa tutkimuksessa tunnistettiin organisaatiokulttuurin merkitys 

yrityksen arvonluonnin kannalta ja organisaatiokulttuuri koetaan tärkeäksi osaksi 

menestyvän organisaation toiminnassa. Tutkimuksen case-organisaatiossa 

kulttuuri mielletään avoimeksi, kannustavaksi ja maanläheiseksi ja sen koetaan 

mahdollistavan avoimen keskustelun. Lisäksi johtajat kokevat, että kulttuuri sallii 

uuden yrittämisen ilman paineita, sillä epäonnistumiset hyväksytään.  Siten 

organisaatiokulttuuri kannustaa rohkeaan päätöksentekoon ja päättäväiseen 

toimintaan. Hämeenmaan johdon kommunikaatio omien sosiaalisten verkostojensa 

sekä johdon kesken on tiheää informaationkeruu vaiheessa jo ennen kokousta, 

jossa lopullisia päätöksiä tehdään. Avoin kulttuuri, joka kannustaa kommunikointiin 

ja avoimeen tiedon hankkimiseen ja sen jakamiseen edesauttaa selvästi tehokasta 

päätöksentekoa. 

 

Hämeenmaan organisaatiokulttuuri on vastaajien mukaan syntynyt arvojen kautta. 

Se on osuuskuntamallia toteuttava, jossa henkilöstön hyvinvoinnilla on suuri rooli. 

Hyvän suunnittelun ja tehokkaan päätöksenteon ansiosta uuden rohkea 

kokeileminen on mahdollista. Hämeenmaan organisaatiokulttuuri on avoin, 

kannustava ja maanläheinen. Asiat pidetään yksinkertaisina ilman turhaa 

byrokratiaa, jolloin reagoiminen muutoksiin toimintaympäristössä on nopeaa. 

Luottamus on vastaajien mielestä hyvällä tasolla mikä mahdollistaa edellä mainitun 

uuden kokeilemisen, tietäen, että mahdollinen epäonnistuminen sallitaan.  

 

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa siihen, kuinka ihmisiä ja asioita johdetaan, kuinka 

tavoitteita asetetaan ja miten niihin sitoudutaan (Juuti 2006, 241). Tämän päivän 

informaatiokeskeisessä maailmassa yritysjohtajat ovat yhtä mieltä siitä, että 

organisationaalinen kulttuuri voi motivoida työntekijöitä tuottamaan enemmän arvoa 

organisaatiolle (Lee et. al. 2016), kun sitä tietoisesti rakennetaan ja johdetaan 

(Rossi 2012, 14-15).  

 

Kannustaakseen päätöksentekoon, organisaation on luotava puitteet, jotka tukevat 

ja vahvistavat päätöskentekoa. Tämä tarkoittaa sen varmistamista, että 
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päättäväisellä toiminnalla on positiivisia seurauksia, jos päätökset ovat positiivisia 

ja onnistuneita. Se tarkoittaa myös kommunikointia työntekijöille siitä, että 

päättäväinen toiminta johtaa ajoittain negatiivisiin tuloksiin, mutta ne ovat odotettuja 

suvaittuja. (Brooks 2011) Hämeenmaalla tässä on onnistuttu hyvin, sillä johto 

kokee, että heillä on tilaa tehdä virheitäkin strategisissa päätöksissä. 

 

Hämenmaan organisaatiokulttuurissa on vahvana tekijänä henkilöstön hyvinvointi 

ja se tarjoaa henkilöstölleen palkitsemisjärjestelmän sekä etuja hinta-alennuksineen 

ja terveydenhoitoineen. Aikaisemmassa tutkimuksessa (mm. Lee et. al. 2016) on 

tunnistettu, kuinka yritykset kilpailevat työntekijöistä tarjoamillaan henkilöstöeduilla. 

Tässä kilpailussa Hämeenmaa on hyvin mukana asettaen henkilöstön kulttuurinsa 

keskiöön, sillä kuten myös Lee et. al. (2016) toteavat, edut itsessään eivät ole se 

suurin houkute, vaan se mitä ne työntekijälle edustavat. 

 

Hämeenmaan organisaatiokulttuurissa vastaajat tunnistivat piirteitä eri 

kulttuurityypeistä, joita ovat muun muassa tiimikulttuuri, innovatiivinen, 

byrokraattinen ja kilpaileva kulttuuri (Lee et. al. 2016). Vastauksista voi löytää 

tiimikulttuurissa arvostettua yhteistyötä, luottamusta ja tukea. Innovatiivisesta 

kulttuurista on puolestaan tunnistettavissa luovuuteen pyrkimistä ja “seuraavan 

parhaan asian keksimistä”. Byrokraattisesta kulttuurista yhtäläisyyksiä löytyy 

organisaation selkeydestä ja läpinäkyvyydestä koskien suoritusarviointeja, joihin 

tulospalkkiot kytkeytyvät. Kilpaileva kulttuuri arvostaa kilpailua, kyvykkyyttä ja 

saavutuksia, joita esiintyy myös Hämeenmaan kulttuurissa.  

 

Tutkimuksen arviointia ja aiheita jatkotutkimukselle 

 

Tutkimus toteutettiin tutkien päätöksenteon ilmiötä yhdessä valitussa 

organisaatiossa, joten sen tulokset eivät ole yleistettävissä jokaiselle toimialalle, 

saati organisaatiotyypille. Tutkimuksen case-organisaationa toimi Osuuskauppa 

Hämeenmaa ja osuuskunnalle tyypillinen organisaatiorakenne ja sen mukainen 

päätösvalta poikkeavat muista organisaatiomalleista (erilaisuutena muihin 

yhtiömuitoihin nähden on se, että toimitusjohtaja kuuluu myös osuuskunnan 

hallitukseen hallituksen puheenjohtajana). Tutkimuksessa saatiin kuitenkin 
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hyödyllistä tietoa yksilön päätöksentekoon vaikuttavista tekijöistä osuuskaupan 

kontekstissa. Tutkimuksesta on hyötyä Osuuskauppa Hämeenmaan 

päätöksentekijöille, sillä tutkimuksen avulla he voivat tunnistaa entistä paremmin 

päätöksiin vaikuttavia ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä ja sitä kautta arvioida ja kehittää 

omaa päätöksentekoprosessiaan. 

 

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia sitä, olisiko Osuuskauppa Hämeenmaalle 

tarpeellista kehittää systemaattinen päätöksentekomalli. Lisäksi strategian 

jalkauttamisessa havaittiin olevan epävarmuutta tiedon suhteen siitä, kuinka hyvin 

strategiset päätökset olivat saavuttaneet henkilöstön. Myös tätä näkökulmaa olisi 

mielenkiintoista tutkia tulevaisuudessa, pyrkien selvittämään sitä, kuinka strategisia 

päätöksiä lopulta toteutetaan. Tutkimuksessa havaittiin tarve saada johdolle 

selkeää tietoa strategisten päätösten jalkauttamisen ja sisäistämisen tasosta 

henkilöstön keskuudessa. 
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7. YHTEENVETO 

 

Tutkimuksessa selvitettiin johdon päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä 

osuuskunnassa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista case-tutkimusta ja 

empiirinen aineisto kerättiin avoimella kyselyllä, johon vastasi yhteensä seitsemän 

henkilöä case-organisaation johtoryhmästä ja hallituksesta. Tutkimuksessa 

onnistuttiin ratkaisemaan tutkimusongelma sekä löytämään vastaukset 

tutkimuskysymyksiin.  

 

Merkittävinä johdon päätöksentekoprosessiin vaikuttavina tekijöinä tutkimuksessa 

esiin nousivat visio, strategia, arvot sekä toimintaympäristön ja kilpailutilanteen 

muutokset. Johdon jäsenet korostivat sitä, että päätöksenteon tulee perustua 

ennalta laadittuihin suunnitelmiin, kuten eri strategioihin (esimerkiksi konsernitason 

strategia ja kilpailustrategia). Myös hiljaisen tiedon merkitys tunnistettiin ja sitä 

etsitään aktiivisesti päätöksenteon tueksi. Vastauksista oli tunnistettavissa myös 

pitkäaikaisen kokemuksen mukanaan tuoma varmuus ja luotto omaan 

päätöksentekoon. 

 

Tutkimustulokset olivat pääsääntöisesti hyvin linjassa aikaisemman tutkimuksen 

kanssa, sillä päätöksiin vaikuttavia tekijöitä, joita tutkimustulosten analyysin kautta 

saatiin esiin, on tunnistettavissa myös aikaisemmassa tutkimuksessa. Lisäksi 

oletuksena oli, että niin visio ja strategia kuin organisaatiokulttuurikin ohjaavat 

päätöksentekoa ja tämä oletus sai vahvistusta taakseen sekä aikaisemmasta 

tutkimuksesta että tämän tutkimuksen tuloksista.  

 

Case-organisaation johdon olisi kuitenkin suositeltavaa kiinnittää vieläkin enemmän 

huomiota päätöksentekoprosessiinsa ja tunnistaa siinä selkeämmin eri vaiheita. 

Näin varmistettaisiin vaihtoehtojen ja näkökulmien huolellisempi tarkastelu sekä 

useampien päätökseen vaikuttavien tekijöiden huomioiminen. Toisaalta 

tutkimuksessa oli selvästi havaittavissa hyvä kommunikaatio päätöksentekijöiden 

kesken sekä kulttuurin kautta tuleva avoimuus ja virheiden salliminen. 

Organisaatiossa saadaan todennäköisemmin aikaan hyviä ja tehokkaita päätöksiä, 

kun asioista voidaan keskustella ja tietoa voidaan hankkia ja jakaa avoimesti. 
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LIITTEET 
 
LIITE 1 Kyselytutkimuksen kysymykset 
 
Kysymykset 

 

Teema 1 

Henkilökohtainen päätöksenteko sekä Hämeenmaan strategian ja yrityskulttuurin 

vaikutus. 

 

1. Kuvaile henkilökohtaista päätöksentekoprosessiasi 

 

2. Millä keinoin vältät epävarmuuden päätöksenteossasi? 

 

 

3. Millä keinoin hankit riittävän tiedon Hämeenmaan strategiseen 

päätöksentekoon? 

 

4. Millaisena päätöksenä koet ryhmäpäätöksenteon, kompromissin ja 

millaisissa päätöksissä koet sen vahvana / heikkona päätöksenä? 

 

 

5. Kuinka henkilökohtainen arvomaailmasi on läsnä Hämeenmaan 

strategisissa päätöksissä? 

 

6. Millaisena koet Hämeenmaan yrityskulttuurin ja kuinka se vaikuttaa 

henkilökohtaiseen päätöksententekoosi? 

 

 

Teema 2 

Strateginen päätöksenteko, Hämeenmaan strategia ja yrityskulttuuri 

 

7. Mitä on strateginen päätöksenteko Hämeenmaassa? 
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8. Onko strategiselle päätöksenteolle esteitä Hämeenmaassa? Jos on, niin 

mitä? 

 

 

9. Kuinka Hämeenmaan yrityskulttuuri vaikuttaa ryhmässä päätöksentekoon? 

 

10. Millaisia yksimielisyyden saavuttamisen haasteita koet Hämeenmaan 

strategisessa päätöksenteossa? 

 

11. Kuinka henkilökohtainen verkostoituminen vaikuttaa Hämeenman 

strategisiin päätöksiin? 

 

12. Kuinka Hämeenmaan visio huomioidaan strategisessa päätöksenteossa? 

 

 

13. Kuinka onnistuneesti Hämeenmaan strategiset päätökset ovat 

implementoituneet henkilöstölle? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

LIITE 2       KYSELY 

 

Opiskelen Lappeenrannan Teknillisessä Yliopistossa kauppatieteitä, 

johtamista ja organisointia. Teen pro gradu-tutkielmaa 

päätöksenteosta. Tutkimuksessa lähestytään aihetta yksilön 

henkilökohtaisen päätöksentekoprosessin sekä, organisaatiokulttuurin 

ja strategian vaikutuksista organisaation päätöksenteossa. 

Kysely kohdistetaan case-organisaation johtoryhmään, hallitukseen ja 

toimitusjohtajaan (Taavi Heikkilä). 

Kysely on täysin luottamuksellinen ja käytetään vain 

tutkimustarkoitukseen tutkijan tueksi. Kyselyt litteroidaan pdf-

lomakkeesta ja tiedot säilytetään luottamuksellisesti. Tutkimuksen 

valmistuttua kyselyn pdf-lomakkeet tyhjennetään. 

Tiedostoihin ei merkitä kyselyyn osallistuneiden tunnistetietoja, vaan 

pdf-lomakkeeseen merkitään vain asema case-organisaatiossa. 

Tutkimuksen teossa noudatan hyvän tieteellisen käytännön mukaisia 

toimintatapoja ja käsittelen kaikkea tutkimukseen liittyvää aineistoa 

ehdottoman luottamuksellisesti. 

Tutkimus tehdään Lappeenrannan Teknillisen yliopiston 

kauppatieteiden osastolle ja tutkimuksen ohjaajana toimii professori 

Pia Heilmann. Sitoudun noudattamaan henkilötietolain (523/99) 

säädöksiä. 

 

 

Kiitos osallistumisesta tutkimukseeni. 
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