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Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää minkälaisia arvojen sisäistämisen esteitä ja 

edistäjiä organisaatiossa ilmenee ja onko vuorovaikutuksella merkitystä arvojen 

sisäistämisessä. Case-tutkimuksella selvitän Stora Enson konsernin arvojen 

sisäistämisen tilaa Anjalan tehtailla sekä pyrin löytämään tutkimustulosten perusteella 

keinoja ja toimenpide-ehdotuksia arvojen konkretisoimiseksi.Tutkimusmenetelminä 

käytän kvantitatiivista lomakekyselyä ja kvalitatiivisia puoliksi strukturoituja 

teemahaastatteluja sekä virtuaalihaastatteluja.  

 

Arvojen sisäistämisen esteet organisaatiossa voidaan jakaa neljään ryhmään: 

arvoprosessin esteisiin, johdon ja esimiesten toimintaan liittyviin esteisiin sekä   

organisaatioon ja yksilöön liittyviin esteisiin. Arvojen sisäistämisen edistäjät  

puolestaan painottuvat suurimmaksi osaksi esimies-alais –yhteistoiminnan 

onnistumiseen. Tärkeimpinä ovat säännölliset kehityskeskustelut, palautteen 

antaminen, työn- ja vastuunjako, säännölliset osastopalaverit, selkeät tavoitteet, 

tasapuolisuus, vuorovaikutus ja tiedottaminen, sosiaalinen tuki ja välittäminen.  

Esimies-alais –toiminnan lisäksi arvot itsessään, organisaatioon liittyvät tekijät sekä 

osaamispääoman hallinta organisaatiossa toimivat myös arvojen edistäjinä.  
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The target of this research is to find out what kind of factors are preventing or 

contributing to internalisation of corporate values in organisation, and has interaction  

any effect on internalisation of values. With this case-study I define the stage of 

internalisation of Stora Enso corporate values at Anjala Mill as well as try to find 

solutions to contribute and concrete the values. As  research methods I’ll use inquiry 

and half-structured interviews as well as virtual interviews.  

 

The factors preventing internalisation of corporate values in organisation can be  

divided into four groups: barriers in value process, barries in management, and  

organisational and personal barriers. The factors contributing to corporate values in 

organisation focus on succesful superior–subordinate co-operation. The most 

important factors are regular performance reviews, feedback, division of labor and  

responsibility, regular department meetings, clear targets, equality as well as 

interaction and communication. In addition to that the values themselves, 

organisational factors as well as control of intellectual capital contribute to the  

corporate values. 
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TEORIAOSA 
 

 

 

Arvot ovat kiehtoneet kirjoittajia sekä tutkijoita. Näin kävi myös minulle. Arvojen 

tutkiminen on haasteellista, koska arvot ovat abstrakteja ja niitä arvostellaan 

tunneperäisesti. Vaikka arvot vaikuttavat kaikkialla, niitä on vaikea konkretisoida. 

Yrityksen kannalta arvot ovat tärkeitä. Ne ovat osa liiketoimintaa sekä 

merkityksellisiä johtamisen välineitä, jos ne on riittävän hyvin sisäistetty. Arvot ovat 

erittäin tärkeitä suurille, monikansallisille yrityksille, jotka toimivat monessa maassa 

ja erilaisissa kulttuureissa. Mission, vision ja yhteisten arvojen avulla henkilöstöä 

johdetaan strategiaa noudattaen kohti yhteisiä tavoitteita.  

 

 

 

 

Arvot luovat johtamiselle ja suoritustason toiminnalle hyvän viitekehyksen, joiden 

varassa organisaation jäsen voi vaihtelevissa tilanteissa tehdä hyviä päätöksiä. Arvot 

ovat yrityksen perustuslakeja. Työntekijä voi niiden nojalla toimia ammattitaitonsa 

varassa hyvin ja taitavasti, vaikka tarkemmat esimiehen antamat toimintaohjeet 

puuttuvatkin. (Rissanen 2000, 207). Arvojohtaminen merkitsee vastuunjakoa ja 

päätöksentekovallan siirtymistä johdolta alaisille. Arvojen tarkoituksena on toimia 

johdon koordinaatiovälineenä hajautetun vallan ja vastuun organisaatiossa. 

(Louhiluoto 1999, 188). 

 

Arvojen avulla ihminen asettaa asiat tärkeysjärjestykseen. Arvot automatisoivat, 

helpottavat ja nopeuttavat päätöksentekoa. Yleensä ihminen tekee valinnat arvojensa 

mukaisesti. Arvojen vastaiset valinnat vaativat tahdonvoimaa ja tietoista ponnistelua. 

Ihmisen arvot vaikuttavat siihen, miten hän käyttää älyään, sosiaalista verkostoaan, 

temperamenttiaan ja koulutustaan. Kestävien arvojen noudattamisen palkinto ei ole, 

1 JOHDANTO 

”Sellaisia suuria globaaleja yrityksiä kuten esimerkiksi Stora Enso Oyj ei 

voi johtaa muuten kuin arvojen kautta” (Haastattelu: Per Ericson).  
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mitä ihminen saa, vaan mitä hänestä tulee. Kahdella ihmisellä voi olla keskenään 

samat arvot, mutta täysin toisistaan poikkeavat käsitykset siitä, mitä arvot merkitsevät. 

Arvot ovat kuin majakka. Niiden paikka ja merkitys ei vaihdu sen mukaan, kuka niitä 

käyttää ja missä tilanteessa niitä sovelletaan  (Sarasvuo 1996, 174-181) 

 

”Ihmisen arvot, tavat, säännöt ja uskomukset ovat sisäisen vipuvoiman lähde.” 

(Sarasvuo 1996, 173.) 

 

Kun arvoista puhutaan ja niitä tutkitaan, on ensin määriteltävä kolme käsitettä, jotka 

liittyvät läheisesti arvoihin: etiikka, moraali ja normi. 

 

�� Etiikka kertoo, mikä on hyvää ja mikä pahaa. 

�� Moraali kertoo, mikä on oikein ja mikä on väärin.(Kauppinen 2002, 19-21)  

�� Normi kertoo, mitä saa tehdä ja mitä ei (www.oph.fi). 

 

Etiikan peruskysymys on ihminen. Millainen ihminen on? Voiko ihminen muuttua? 

Me unelmoimme uudesta tietoisuudesta, uusista vaikuttimista, joista nousee uusi 

yhteenkuuluvuuden etiikka. (Pursiainen 1990, 120). Jotta arvokeskustelu voisi tuottaa 

tulosta, etiikassa on puhuttava ainakin oikeuksista, velvollisuuksista, oikeasta 

toiminnasta sekä hyvästä ja hyveistä (Airaksinen 1993, 20). Organisaatiossa arvot 

edustavat etiikkaa. Ne kertovat, mihin organisaatiossa uskotaan. Riippuen siitä, miten 

arvojen määrittelyssä onnistutaan, ne joko nostavat odotustasoa ja ihanteellista 

innostusta tai pahimmassa tapauksessa osoittavat erot todellisuuden ja 

ihanteellisuuden välillä. Jotta arvot saadaan osaksi jokapäiväistä toimintaa, ne on 

jalostettava organisaation normeiksi. (Kauppinen 2002, 21).  

 

Suomalaisissa yrityksissä etiikka tarkoittaa pääasiassa keskustelua yritysten arvoista. 

Yritysjohdon mukaan eettistä vastuuta ilmennetään muotoilemalla yrityksen arvot ja 

velvoittamalla henkilöstö toimimaan myös niiden mukaan. Arvojen määrittelyn 

heikkoutena on se, että ne ovat liiketoimintanäkökulmasta muotoiltuja, lähinnä 

yrityksen sisäisiä toimintaperiaatteita, johtamistapaa, yrityskulttuuria ja ilmapiiriä 

määrittäviä tekijöitä eivätkä ne välttämättä kerro mitään yrityksen velvollisuuksista ja 
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vastuista ulkopuolisia kohtaan. (Kopperi 1999). Yrityksiin liittyy kiinteästi myös 

ammattietiikka, minkä ajankohtaisuudesta hyvänä esimerkkinä on Euroopan 

komission hallintouudistus, jonka mukaan kaikkien Euroopan unionin toimielimissä 

työskentelevien on osoitettava korkeaa ammattietiikkaa 

(http://europa.eu.int/comm/reform/ethics/index). 

  

Yritysjohto ja työntekijät ovat arvokeskustelussa vastapuolilla. Johdon mukaan 

suurimman tarpeen arvojen uudistamiselle aiheuttavat yhteiskunnan ja yksilöiden 

muuttuneet arvot. Henkilöstön mukaan nykyiset arvot ovat epäselviä, epäuskottavia, 

vanhentuneita tai ne puuttuvat kokonaan. (Latikka 2000). Vesa Talvitie kirjoittaa 

artikkelissaan ’Yrityksen arvot – harhaa vai todellisuutta?’, että työntekijöiden 

arvoihin ajatellaan voitavan vaikuttaa toimitusjohtajan esimerkillä ja muutamalla 

koulutustilaisuudella. ”Arvelisinkin näissä koulutustilaisuuksissa ilmenevän ulkoisen 

nyökyttelyn ohella runsaasti sisäistä pään pyörittelyä”. Talvitie toteaa myös, että arvo-

ohjelmissa ei olekaan kyse arvoista tai moraalista vaan ne ovat osa yrityksen 

strategiaa. (Talvitie 2002, 14). Johtajuuden professorit ovat arvostelleet yritysten 

henkilöstöpolitiikkaa kovin sanoin kysymällä ”Onko arvokeskustelu sittenkin vain 

lavastusta? Samaan aikaan, kun yrityksissä on viime vuosina listattu arvoja, todellinen 

henkilöstöpolitiikka on koventunut. Kun henkilöstön hyvinvointi ja tuloksentekokyky 

ovat vastakkain, niitä ei edes pyritä sovittamaan yhteen. (Hukkanen 2001, 16) 

 

1990-luvun loppupuoli oli arvoprosessien kulta-aikaa suomalaisissa yrityksissä. 

Kymmenet yritykset halusivat arvojen määrittelyllä yhdistää henkilökuntaa ja muita 

yrityksen sidosryhmiä toisiinsa. Arvoista haluttiin saada lisäarvoa asiakkaan 

kohtaamiseen sekä muuhun käytännön toimintaan. (Aaltonen 1999, 6-7). Arvoista 

puhutaan ja niitä tutkitaan edelleenkin. MDC Risc International tekee vuosittain 

arvopohjaista markkinatutkimusta Suomessa. RISC eli Research Institute on Social 

Change luokittelee ihmiset sen mukaan ovatko he yksilö- vai yhteisökeskeisiä, 

vakiintuneita vai muutoshakuisia. RISC jakaa ihmiset asenteiden mukaan neljään 

perusluokkaan: laajakatseiset, kokeilijat, rationalisitit ja statushakuiset. 

Tutkimustuloksia hyödyntävät suuret ja keskisuuret yritykset sekä asiakkaiden 
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hankinnassa kuin myös henkilökunnan yhteensovittamisessa asiakaskunnan kanssa. 

(Hirvikorpi 2002)  
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Tässä luvussa esittelen pro gradu -tutkimukseni tutkimusongelman ja alaongelmat 

sekä niiden selvittämisessä käytettävät tutkimusmenetelmät. Lisäksi kerron case-

tutkimuksesta eli tapaustutkimuksesta, jota oma tutkimukseni myös edustaa. Selkeytän 

tutkimuksen rakennetta kaaviokuvalla ja kerron sen eri vaiheista. Kappaleen lopussa 

esittelen tutkimuksen ohjausryhmän, avainkäsitteet sekä raportin sisällön ja 

kontekstin. 

 

2.1 Tutkimusongelmat 

 
Tutkimukseni pääongelma on: 

  

1. Mitkä ovat arvojen sisäistämisen esteet ja edistäjät organisaatiossa? 

 

Tutkimusongelman avulla tavoitteenani on löytää mahdollisimman monta arvojen 

sisäistämisen edistäjää, joita organisaation kannattaa käyttää hyväksi arvojen 

juurruttamisessa. Lisäksi pyrin löytämään organisaatiossa olevat arvojen sisäistämisen 

esteet, joihin kannattaa jo ennen arvoprosessin aloittamista kiinnittää huomiota ja näin  

varautua etukäteen mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin. Tutkimusmenetelmänä käytän 

kvalitatiivisia teemahaastatteluja. 

 

Tutkimusongelman lisäksi käytän seuraavia alaongelmia:  

 

2. Mikä on Stora Enson Anjalan tehtaiden arvojen sisäistämisen tila? Miten 

arvojen tärkeysjärjestys koetaan? Miten arvokoulutus onnistui?  

 

Tämän alaongelman avulla selvitän Stora Enson konsernin arvojen sisäistämisen tilan 

Anjalan tehtailla 31.12.2001. Lisäksi tutkin arvojen tärkeysjärjestystä, 

arvokoulutuksen onnistumista syksyllä 1999 sekä konsernin ja henkilöstön omien 

2 TUTKIMUSASETELMA 
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arvojen yhdenmukaisuutta. Tutkimusmenetelmänä käytän kvantitatiivistä kyselyä sekä 

kvalitatiivisia teemahaastatteluja.   

3. Onko vuorovaikutuksellisella ilmapiirillä merkitystä arvojen sisäistämisessä? 

 

Tätä alaongelmaa pyrin selvittämään vuorovaikutuksen edistämisprojektin SISKO & 

VELI –ryhmän kautta eli analysoin ongelmaa välineen, verrokkiryhmän kautta. 

Vertaan kysely- ja haastattelututkimusten tuloksia verrokkiryhmän vastaaviin 

tuloksiin. Kvantitatiivisen kyselyn avulla tutkin myös verrokkiryhmän onnistumista 

vuorovaikutuksen lisäämisessä Stora Enson Anjalan tehtailla. Lisäksi kahdella, vain 

projektin jäsenille tarkoitetulla kysymyksellä suoritetaan projektin itsearviota ”mitä 

vuorovaikutukseen liittyviä parannuksia on saatu aikaan” ja ”minkälaisena 

projektissa toimiminen on koettu” (liite 1). 

 

2.2 Case-tutkimus eli tapaustutkimus 

 
Tutkimukseni on case-tutkimus eli tapaustutkimus, jonka tukena on myös  

kvantitatiivistä aiheistoa. Tapaustutkimuksen piirteitä ovat: 

 

�� valitaan yksittäinen tapaus, tilanne tai joukko tapauksia 

�� tutkimuksen kohteena yksilö, ryhmä tai yhteisö 

�� yleensä kiinnostuksen kohteena prosessit 

�� tapausta tutkitaan yhteydessä ympäristöönsä 

�� aineistoa kerätään useita metodeja käyttämällä 

�� tavoitteena tyypillisimmin ilmiöiden kuvailu (Hirsjärvi et al 1997, 123). 

 

Tapaustutkimukseni kohde on yhteisö eli Stora Enson Anjalan tehtaat. Kiinnostuksen  

kohteena on arvojen analyysi ja arvoprosessi Anjalan tehtailla. Aineistoa kerään 

kvantitatiivisellä kyselytutkimuksella sekä kvalitatiivisillä teemahaastatteluilla. 

Tavoitteenani on selvittää minkälaisia arvojen sisäistämisen esteitä ja edistäjiä 

organisaatiossa löytyy sekä arvojen sisäistämisen tila Stora Enson Anjalan tehtailla.  
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 Seuraavalla kaaviolla (kuva 1) avulla kuvaan tutkimukseni rakennetta. Tutkimus 

jakautuu teoriaosuuteen ja case-osuuteen. Teoriaosuus sisältää arvoteoriaa sekä 

tietojohtamisen teoriaa, joista löydettyjen mallien avulla analysoin case-yritystä, Stora 

Enson arvoja ja arvoprosessia. 

TUTKIMUSASETELMA
TUTKIMUSONGELMA
Stora Enson arvot
Arvoprosessi Stora Enson 
Anjalan tehtailla

TUTKIMUSASETELMA
TUTKIMUSONGELMAT

TUTKIMUKSEN RAKENNE

TEORIAOSA TAPAUSTUTKIMUS

ARVOT TIETO-
JOHTAMIEN

ANALYYSIN VÄLINEET

 
     Kuva 1. Tutkimuksen rakenne 1. 

 

  

 
Pro gradu -tutkimukseni ohjausryhmänä toimivat Stora Enson Anjalan tehtailta 

tulosyksikön johtaja Hannu Karppinen, talousjohtaja Kari Kanerva ja henkilöstön-

kehittämispäällikkö Matti Pajula. Ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa 

syyskuussa 2001 määriteltiin tutkimuksen tavoitteet case-yrityksen kannalta.  

 

2.3 Tutkimuksen avainkäsitteet 

 

Arvo. Arvo on asia, jota pidämme tärkeänä (Aaltonen, Junkkari 1999, 60). 

 

Arvojen juurruttaminen. Se tarkoittaa arvojen siirtämistä paperilta joka-päiväiseen 

työhön. Juurruttamisen tilalla voidaan käyttää sanoja maastouttaa ja jalkauttaa. 
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(Louhiluoto 1999, 91). Tässä tutkimuksessa käytän enimmäkseen termiä 

juurruttaminen, koska se mielestäni sopii hyvin tutkimukseni case-yritykseen eli Stora 

Enson Anjalan tehtaisiin.  

 

Tieto. Yrityksessä on kolmenlaista tietoa: ekplisiittistä tietoa, tacit tietoa sekä 

potentiaalista tietoa.. Eksplisiittinen tieto on dokumentoitua ja virallista. Tacit tieto on 

puhetta ja kokemuksia. Potentiaalinen tieto on heikkojen signaalien jalostamista 

tiedoksi keskustelujen ja  vuorovaikutuksen kautta. (Ståhle 2001).  

 

Tietojohtaminen tai tiedon johtaminen. Tietojohtaminen tarkoittaa konsepteja, 

menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla organisaatio tehostaa tiedon jakamista, 

rikastamista ja hyödyntämistä. Tietojohtamisen avulla luodaan käsitteitä ja mittareita, 

joiden kautta organisaatio kykenee tunnistamaan ja johtamaan tietopääomaansa sekä 

muuttamaan sen taloudelliseksi arvoksi. Tiedon johtaminen on prosessi, jossa luodaan, 

hankitaan, varastoidaan, jaetaan ja sovelletaan tietoa. Näissä alaprosesseissa yksilön 

tieto muuttuu tiimin tiedoksi ja piilevä tieto muuttuu havaittavaksi tiedoksi. 

Perimmäisenä tavoitteena on tiedon soveltaminen päätöksentekotilanteissa. (Ståhle 

2001) 

 

2.4 Tutkimusraportin sisältö 

 

Tutkimusraportti sisältää yksitoista lukua. Johdannon jälkeen luvussa kaksi 

tarkastellaan tutkimusasetelmaa, tutkimusongelmia ja kuvataan tutkimuksen 

rakennetta. Luvussa kolme käsitellään arvoteorioita, arvojen tyyppejä ja arvojen 

nelikenttämallia.  Luvussa neljä tarkastellaan tietojohtamista ja arvoja tietojohtamisen 

teorian valossa sekä tietopääoman eri toimintaympäristöissä. Luvussa viisi siirrytään 

case-tutkimukseen ja esitellään case-yritys Stora Enson Anjalan tehtaat sekä 

analysoidaan case-yrityksen arvoja nelikenttämallia hyväksi  käyttäen. Luvussa kuusi 

analysoidaan vuorovaikutuksen merkitystä arvojen sisäistämiseen verrokkiryhmän 

SISKO & VELI kautta. Luvussa seitsemän esitellään kyselytutkimuksen tuloksia sekä 

arvoprosessin onnistumista Stora Enson Anjalan tehtailla. Luvussa kahdeksan 

tarkastellaan haastattelututkimuksen tuloksia eli  arvojen sisäistämisen esteitä ja 
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edistäjiä. Luvussa yhdeksän esitetään arvoanalyysin, arvoprosessianalyysin ja 

tutkimustulosten perusteella johtopäätökset. Luvussa kymmenen esitetään oman työn 

kritiikkiä ja jatkotukimuksen aiheita.  Luku yksitoista on loppukatsaus. 

 

Tässä pro gradu -tutkimuksessani tutkin arvojen sisäistämisen esteitä ja edistäjiä 

organisaatiossa sekä analysoin case-yrityksen arvoja arvoteoriasta johdetun mallin 

avulla ja arvoprosessia organisaation eri tietoympäristöissä.  
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3.1 Arvoteoriaa 

 

Tutkimukseni teoriaosuuden ensimmäisen luvun tarkoituksena on esitellä sellaisia 

arvoteorioita, tutkimustuloksia ja kirjallisuutta, joiden kautta on löydettävissä 

vastauksia tutkimusongelmaani. Lisäksi pohdin arvojen ympäristövaikuttajia kuten 

asenteita ja tunteita, yrityskulttuuria, arvoprosessia ja arvojohtamista. Tässä luvussa 

esitän myös arvojen analysointimenetelmän eli arvojen nelikentän.   

 

Aksiologia eli arvofilosofia tutkii arvoja pääasiassa kahden kysymyksen kautta: Millä 

tavalla arvot ovat olemassa? ja Miten arvoista saadaan tietoa? Ensimmäinen 

kysymys kuuluu ontologiseen arvoteoriaan ja jälkimmäinen epistemologiseen 

arvoteoriaan. Yleisesti erotetaan kolme keskeistä arvoteoreettista näkemystä: 

subjektivismi, objektivismi ja naturalismi. Subjektivismin mukaan arvot ovat 

olemassa ihmisen mielissä. Subjektivistit vastaavat arvofilosofian kysymyksiin Arvot 

ovat riippuvaisia arvostajasta ja ettei arvoista voi saada tietoa, koska tietoa voi saada 

vain objektiivisista tosiasioista.(www.oph.fi)  

 

Objektivistista arvoteoriaa voidaan tarkastella neljän filosofin näkemysten kautta: 

Platonin, Immanuel Kantin, G.E. Mooren ja John Rawlsin. Platonin mukaan 

aistimaailman takana on olemassa muuttumaton ja pysyvä ideoiden maailma ja arvot 

ovat osallisena objektiivisessa todellisuudessa. Kant puhui tiestä moraaliseen elämään 

eli toimimalla vain sen periaatteen mukaan, minkä toivoo tulevan yleiseksi laiksi  

ihmiset voivat vapaan hyvän tahdon mukaisesti muodostaa moraalin yleispätevät 

periaatteet. Mooren mukaan ”hyvä” on yksinkertainen ja määrittelemätön ominaisuus 

ja arvot hänen mukaansa tiedetään yleisesti, mutta hän ei ota kantaa siihen, miten tai 

mistä ne tiedetään. John Rawls väitti oikeudenmukaisuusteoriassaan, että yhteiset, 

arvokkaimmat asiat löytyvät yhteisön jäsenten ideaalisessa keskustelutilaisuudessa. 

Objektivistin vastaukset arvofilosofian kysymyksiin ovat: Arvot ovat olemassa 

3 ARVOT 
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objektiivisesti ja arvoista saadaan tietoa erityisellä arvointuitiolla, muttei tavallisilla 

aisteilla. (Ibid) 

 

Naturalistinen arvoteoria säilyttää yhteyden luonnollisten ominaisuuksien ja arvo-

ominaisuuksien välillä ja yhteys voidaan havaita aisteilla. Tunnetuin naturalistisen 

arvoteorian kannattaja oli Aristoteles, jonka mukaan jokainen olio 

maailmankaikkeudessa pyrkii johonkin päämäärään ja ihmisen päämäärä on viime 

kädessä hyvä. Kuitenkin ihmisten käsitykset hyvästä ovat erilaisia, mikä on omiaan 

aiheuttamaan eroja myös tavoitteissa. Naturalistiset vastaukset arvofilosofian 

kysymyksiin ovat: Arvot ovat toisen tason ominaisuuksia ja ne perustuvat 

luonnollisiin ominaisuuksiin. Ihmisen olemuksesta ja hyvästä saadaan tietoa aistien ja 

järjen avulla. (Ibid)   

 

Arvoja ihmisen toiminnan kautta voidaan tarkastella myös biologisesta näkökulmasta. 

Biologisena olentona ihmisen keskeinen vaikutin on halu. Saalistava eläin haluaa 

saaliinsa. Yrityksen lajityypillinen ominaisuus on voiton tavoittelu. Myyjän ominaisuus 

on kaupan saaminen kotiin. Tähän saakka kaikki on biologiaa, vaistoja, ihmisen 

esihistoriaa. Vasta tämän jälkeen ihmisen lajityypillisen toiminnan tärkeäksi piirteeksi 

tulevat arvot. Yritys, jolla on heikko arvopohja, toimii  lajilleen uskollisena, kun se 

tuottaa voittoa, mutta inhimillisen toiminnan tuntomerkkejä se ei täytä. Biologisesta 

näkökulmasta voidaan kysyä onko voiton nälkä ainoa liiketoimintaa ohjaava voima vai 

ohjaavatko sitä kypsän ihmisen tavoin arvot? (Aaltonen & Junkkari 1999, 69-70) 

 

Arvot ovat osa ihmisen maailmankatsomusta ja yhteydessä maailmankuvaan. Ne 

vaikuttavat yksilön ajatuksiin, tulkintaan, toimintaan ja pyrkimyksiin. Arvoja ei voi 

antaa tai määrätä eikä kieltää tai muuttaa. Niistä voi kuitenkin päästä joiltakin osin 

yhteisymmärrykseen keskustelemalla eriävistä näkemyksistä yhteisen ymmärryksen 

löytämiseksi. (Lahti-Kotilainen & Mankkinen 1995, 5). Arvojen teoreettinen 

problematiikka sisältää lukuisia vaikeasti vastattavia kysymyksiä; mitä arvot ovat, 

miten niitä voisi luokitella, mistä ne syntyvät ja mitkä ovat arvojen tärkeimmät 

teoreettiset yhteydet identiteettiin, minä-ihanteeseen, tahtoon, asenteisiin, rooleihin, 
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organisaatioon, kulttuuriin, ideologiaan ja maailmankatsomukseen (Junnola & Juuti 

1993, 21). 

 

Arvotutkijat ovat esittäneet, että maailmassa on noin kuusikymmentä arvoa. Sen 

jälkeen voidaan puhua vain vivahteista tai samoista asioista eri nimillä. Näitä 

kuuttakymmentä arvoa on ryhmitelty eri tavoin. (Aaltonen & Junkkari 1999, 63-64)  

 

S.H. Schwartzin arvoteoria on yksi tunnetuimpia arvojen ryhmittelyjä. Se sisältää 

kymmenen arvorypästä: 

 

�� valta: yhteiskunnallinen valta, auktoriteetti, varallisuus 

�� suoriutuminen: menestys, kyvykkyys, kunnianhimo, vaikutusvalta 

�� mielihyvä: elämästä nauttiminen 

�� virikkeisyys: uskaltaminen, vaihteleva ja jännittävä elämä 

�� itsenäisyys: uteliaisuus, luovuus, vapaus, omat tavoitteet 

�� universalismi: ympäristön suojelu, ykseys luonnon kanssa, suvaitsevaisuus, 

viisaus, tasa-arvo, maailmanrauha 

�� hyväntahtoisuus: auttavaisuus, rehellisyys, anteeksiantavaisuus, vastuuntunto 

�� perinteet, elämänosansa hyväksyminen, hartaus, nöyryys, perinteiden 

kunnioittaminen, kohtuullisuus 

�� yhdenmukaisuus, tottelevaisuus, kohteliaisuus, vanhempien kunnioittaminen, 

itsekuri 

�� turvallisuus, puhtaus, kansallinen turvallisuus, palvelusten vastavuoroisuus, 

yhteiskunnan järjestys, perheen turvallisuus. (Schwartz 1992, 1–65)) 

 

Schwartzin malli arvojen yleismaailmallisesta rakenteesta jakautuu itsensä 

ylittämiseen, säilyttämiseen, itsensä korostamiseen ja  muutosvalmiuteen.  

Arvoryppäät voidaan jakaa yhteisöllisiin, yksilökeskeisiin ja sekatyyppeihin. 

Yhteisöllisiä arvoja ovat hyväntahtoisuus, perinteet, yhdenmukaisuus ja valta. 

Yksilökeskeisiä arvoja ovat suoriutuminen, mielihyvä, virikkeisyys ja itsenäisyys. 

Turvallisuus ja universalismi ovat arvoryppäinä sekatyyppejä, jotka sisältävät sekä 

yhteisöllisiä että yksilöllisiä tavoitteita. (Helkama 1997, 251) 
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Schwartzin arvoryppäät ovat merkitykseltään yhdenmukaisia eri kulttuureissa eli 

malliin ovat seuloutuneet mukaan sellaiset arvot, joilla on suunnilleen sama merkitys 

eri puolilla maailmaa. Ryppäistä ovat karsiutuneet henkiset tai hengelliset arvot, jotka 

ovat hyvin erilaisia eri kulttuureissa. Arvomaailman kehityksen trendit ovat olleet 

maallistuminen, yksilöllistyminen ja suhteellistuminen. Erityisesti eurooppalaisen 

arvomaailman muuttuminen yhä yksilökeskeisemmäksi on vain kiihtynyt viime 

vuosikymmenien aikana. (Ibid, 251). 

 

Yhteiskuntatieteen näkökulmasta arvomaailman muutosta selitetään kahdella 

ajatusmallilla, jonka äärimuotoja ovat vulgaarimarxilaisuus ja vulgaarifreudilaisuus. 

Ensin mainittu nojaa ajatukseen ”Tuotantotapa määrää päällysrakenteen”,  johon 

kulttuuri ja arvomaailmakin kuuluvat. Vulgaarifreudilaisuus taas on psykologiaa, 

jonka mukaan lapset omaksuvat arvomaailmansa vanhemmiltaan varhaislapsuudessa. 

(Ibid, 247). 

 

Teknologian ja talouden vaikutusta arvojen kehittymiseen ja muuttumiseen ei voi 

myöskään kiistää. Puhutaankin eurooppalaisissa hyvinvointivaltioissa tapahtuvasta 

äänettömästä vallankumouksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että vauraudessa varttuneet 

uudet sukupolvet omaksuvat ”postmaterialistisen” arvomaailman ja asettavat 

sananvapauden ja työelämässä vaikuttamisen taloudellisen hyvinvoinnin edelle. (Ibid, 

248)  

 

Rokeach asettaa arvot asenteiden edelle useasta eri syystä. Ensinnäkin arvot ovat 

asenteita dynaamisempia ja niillä on vahva motivoiva vaikutus. Toiseksi arvot  

vaikuttavat ratkaisevasti ihmisen sosiaaliseen käyttäytymiseen. Kolmanneksi, koska 

ihmisellä on vähemmän arvoja kuin asenteita, niin arvojen kautta voidaan kuvata 

samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia ihmisten, ryhmien, kansallisuuksien ja eri 

kulttuurien välillä. Lisäksi arvoja voidaan tarkastella useiden tieteenalojen 

näkökulmasta. Psykologian ja sosiologian lisäksi arvoja voidaan tutkia filosofian, 

valtiotieteiden, taloustieteiden, antropologian ja teologian näkökulmista. (Rokeach 

1969, 157-158) 
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Kun arvo on sisäistetty, siitä tulee joko tiedostamaton tai tietoinen standardi tai 

toimintakriteeri, jonka avulla henkilö voi perustella omaa tai jonkun toisen ihmisen 

toimintaa tai verrata niitä toisiinsa. Arvot voivat olla myös ristiriidassa jossakin  

tietyssä tilanteessa. Tällaisissa tilanteissa ihmisen sisäinen tärkeysjärjestys, opitut 

säännöt valintojen tekemiseen ja ristiriitojen ratkaisemiseen ovat merkitsevässä  

asemassa lopullisen valinnan kannalta. (Ibid, 160-161)    

 

Rokeach tekee eron instrumentaalisten arvojen ja ns. perimmäisten arvojen kesken. 

Nämä muodostavat kaksi eri arvomaailmaa eli arvojärjestelmää, jotka ovat yhteydessä 

toisiinsa sekä asenteisiin eri tilanteissa. Aikuisella ihmisellä saattaa olla jopa 

kymmeniä tuhansia asenteita, muutama tusina instrumentaaliarvoja ja vain kourallinen 

perimmäisiä arvoja. Asenteiden ja erilaisten arvojen suuri määrä edellyttää 

toimiakseen hierarkkista järjestelmää. Siitä taas seuraa se, että jos muutoksia ilmenee 

joissakin arvoissa tai asenteissa, niin muutokset vaikuttavat kaikkiin yhteydessä 

oleviin osiin ja sitä kautta muuttavat ihmisen käyttäytymistä. (Ibid, 162) 

 

Jos halutaan muutosta ihmisen käyttäytymiseen, niin silloin on vaikutettava 

perimmäisiin arvoihin, jotka ovat rakenteellisesti keskeisessä asemassa ja niillä on 

paljon yhteyksiä arvo- ja asennejärjestelmän kaikkiin osiin. Perimmäisiä arvoja 

horjuttavat ristiriitatilanteet aiheutuvat tunnelatausta sisältävistä tilanteista, mutta silti 

niiden vaikutukset hiipuvat hitaasti ja ne muistetaan kauan. Kuitenkin muutokset 

perimmäisissä arvoissa johtavat järjestelmälliseen muutokseen arvojen ja asenteiden 

välillä ja lopulta ne näkyvät käyttäytymisen muutoksena. (Ibid, 167)    

 

Arvo-sanaa on kuvailtu ja määritelty seuraavasti:  

�� arvo on asia, jota pidämme tärkeänä 

�� arvot ovat valintoja 

�� arvo on vakaumus ja yhteisön tahtotila 

�� arvot ovat yleisiä taipumuksia pyrkiä tiettyihin päämääriin 

�� arvo on myös kyky sanoa ei asioille, joita olisi mukava tehdä ja kyllä asioille, 

joiden toteutuminen on epämukavaa 
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�� arvot ankkuroituvat järkeen sekä tunteisiin (Aaltonen & Junkkari 1999, 60-61). 

 
Arvoja voidaan tarkastella myös akselilla näkyvä – piilevä:  

 

Piilevät/latentit arvot 

 

Julkiset/manifestoidut arvot 

Tiedostamattomat valinnat Tietoiset valinnat 

Käyttöarvot Tavoitearvot 

Vaistomainen toiminta 

tunne hyvästä ja oikeasta 

Eettinen tieto 

tietoinen moraalinen toiminta 

Tiedostamattomat uskomukset Tiedostetut uskomukset 

Tiedostamaton 

maailmankatsomus 

Tietoinen vakaumus ja maailman- 

katsomus 

Passiivisesti omaksuttu tieto Opiskeltu tieto 

Valitsemme toisin kuin 

sanomme 

Sanomme pitävämme tärkeänä 

Sanattomat sopimukset Puhutut tai kirjoitetut sopimukset 

Tiedostamaton 

kaksinaismoraali 

Tahallinen kaksinaismoraali 

Todelliset arvot Rooliarvot 

Talon tapa Sovitut pelisäännöt 
Kuva 2. Piilevät ja julkiset arvot (Aaltonen & Junkkari 1999, 75) 

 

Tavoitearvojen sisäistäminen organisaatiossa vie yleensä kahdesta viiteen vuotta. 

Tämän jälkeen ne ovat käyttöarvoja, jotka ovat ankkuroituneet yhteisön tunne-

elämään. Ne voivat olla tietoisia ja manifestoituja, tai ne ovat siirtyneet jo osittain 

tiedostamattomalle ja vaistomaiselle tasolle. (Ibid, 76). Arvojen havainnollistamiseksi 

kannattaa tarkastella myös periaatteiden roolia yleistettävässä etiikassa. Ensin on 

luonnehdittava yhteiset toiminnan päämäärät eli arvot ja vasta sen jälkeen voidaan 

kehitellä periaatteet, joilla arvot on saavutetaan. Arvot voidaan luonnehtia viiteen 

tasoon: 
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1. Päämäärien luonnehtiminen 

�� tue ihmisten intressejä 

2. Perusperiaatteet (kontrolloivat arvot) 

�� älä aiheuta tarpeetonta tuskaa, älä käytä muita hyväksesi 

3. Operatiiviset säännöt 

�� älä loukkaa ihmisiä, älä valehtele 

4. Operatiiviset menettelytapaohjeet 

�� ole vilpitön, kun sinulle esitetään kysymyksiä 

5. Konkreettiset ratkaisut 

�� palauta lainaamasi rahat, älä saastuta jokea 

�� älä anna lasten leikkiä tulitikuilla. (Ollila 1997, 26–27) 

 

Viiden eri tason periaatteena on se, että vähitellen asioita konkretisoidaan enemmän ja 

tasolla viisi osataan jo toteuttaa yleisiä moraalisia arvoja jokapäiväisessä toiminnassa 

(Ibid, 28). 

 

Vasta sisäistetyt arvot suuntaavat toimintaa vaistomaisesti kohti ratkaisua, jonka muut 

samoin arvostavat henkilöt saattaisivat hyväksyä. Arvoilla on siis myös toimintaa 

ohjaava funktio. (Åberg 2000, 84 ). Yrityksissä ilmenee kuitenkin monenlaisia esteitä 

arvojen sisäistämiselle, mutta myös tiettyjen seikkojen on todettu edistävän arvojen 

sisäistämistä organisaatiossa. Edistäjiä ovat ydinarvoja tukeva organisaatiorakenne, 

seurantajärjestelmä, joka mittaa arvojen kanssa yhdenmukaisia asioita sekä arvoja 

tukeva palkitsemisjärjestelmä. Lisäksi arvojen asemaa selkeyttää kiitos arvojen 

mukaisesta toiminnasta ja negatiivinen palaute arvojen vastaisesta toiminnasta. 

Arvojen noudattaminen edesauttaa myös ylenemistä organisaatiossa. (Louhiluoto 

1999, 121) 

 

Yritysjohtajilla ja esimiehillä on ainutlaatuinen vastuu ja vaikutusvoima arvojen 

sisäistämisessä; he toimivat roolimalleina ja esikuvina muille organisaation jäsenille ja 

siirtävät arvot paperilta jokapäiväiseen toimintaan. (Louhiluoto 1999, 124). Johdon 

lisäksi organisaation tulisi määritellä ja hyödyntää vaikutusvaltaisimmat  
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avainhenkilöt, henkilöstöryhmät, organisaatioin osat ja tasot arvojen sekä epäviralliset 

verkostot sisäistämisen edistämiseksi (Lahti-Kotilainen, Mankkinen 1995, 145). 

Johdon ja esimiesten omalla arvomaailmalla on suuri merkitys strategisen 

päätöksenteon pohjana, varsinkin,  jos esimiehet eivät tunnista omia arvojaan tai 

vastapuolen tai kollegojen arvoja (Gahmberg 1986, 35). Keskijohtoa ja esimiehiä tulee 

kouluttaa viestimään arvoista ja toimimaan roolimalleina alaisilleen. Leena Lahti-

Kotilainen on tutkinut minkälaisia tulkintoja ja painotuksia esimiehillä on konsernin 

arvoista ja saanut tulokseksi, että johdon taholta esimiehille arvoista painotetaan 

tehokkuutta, organisointikykyä, palvelualttiutta ja rehellisyyttä. Esimiesten oma 

arvojärjestys on ihmisten arvostaminen, rehellisyys, tasapuolisuus, vastuunkanto ja 

päämäärätietoisuus. Esimiesten mielestä konserni painottaa vähemmän ihmisten 

kuuntelemista ja kunnioittamista sekä joustavuutta ja mahdollisuuksien luomista. 

(Lahti-Kotilainen 1992, 100)     

 

Lahti-Kotilaisen mukaan arvojen monimerkityksellisyys yrityksen eri 

kulttuuriryhmittymien välillä on syytä ottaa huomioon kehitystyössä ja sen 

suunnittelussa, strategisessa suunnittelussa, henkilöstönkehittämissuunnitelmissa sekä 

informaation käytön kehittämisessä paremman päätöksenteon pohjaksi. Lisäksi on 

muistettava, että kaikissa arvotutkimuksissa vaikuttaa taustalla myös tutkijan omat 

arvot.  (Lahti-Kotilainen 1992, 125-126).  

 

”It’s the small things that keep the wheels turning. Although small things do matter, 

you must also keep the personnel informed about general strategies, visions and 

target values. Managers and supervisors are inclined to pass over the small things 

that reflect the actual values and overestimate the importance of general 

strategies.”(Ibid 1992, 126) 

 

Gahmberg jakaa arvot henkisiin “microcosm” arvoihin ja kulttuurisiin “macrocosm” 

arvoihin. Microcosmia hän kuvailee ihmismielenä, joka prosessien avulla luo, 

päivittää ja ylläpitää maailmankuvaa. Macrocosm eli sosiaaliset arvot ovat kulttuurista 

määrittelyä, instrumentaalisia artefakteja yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa. 

(Gahmberg 1986, 14-22)     
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Arvot ovat olleet paljon mukana suomalaisten organisaatioden kehittämisessä ja 

julkisessa keskustelussa 1990-luvun lopulta lähtien. Lähes 90 prosenttia 

suomalaisyrityksistä on julkistanut omat arvonsa, mutta vain alle kymmenesosa on 

niitä hyödyntänyt. (Liiten 2002). Lähes sadan yrityksen arvojen tarkastelu todistaa, 

että yritysten arvot ovat huomattavassa määrin samanlaisia. Klusteroimalla arvot 

saadaan neljä yleisintä arvokokonaisuutta; taloudelliset arvot, asiakasarvot, yhteistyö- 

ja kehitykseen liittyvät arvot. Yleisin arvojen lukumäärä yrityksessä on neljä. 

(Kauppinen 2002, 76). Arvoja juurrutetaan yritysilmeen kautta passiivisesti. Yrityksen 

nimi, logo, liikemerkki, henkilöstön ulkoasu, opasteiden ja ilmoitustaulujen ulkonäkö, 

liikelahjat ja sponsorointikohteet kertovat yrityksen arvoista. (Louhiluoto 1999, 124).  

 

3.2 Arvojen nelikenttä - arvoavaruus 

 

Aaltonen & Junkkarin (1999) mukaan arvoavaruus voidaan jakaa neljään kenttään: 

tehokkuus-, periaate-, yksilö- ja idealismin kenttään.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 3. Arvojen neljikenttä (Aaltonen & Junkkari 1999, 82–91) 

 

Periaate-
kenttä 

Yksilö-
kenttä 

järki 

eettiset  
arvot 

tunteet 

arki- 
arvot 

Tehokkuus-
kenttä 

Idealismin 
kenttä 
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Tehokkuuskenttä eli kauppapaikka ja tori 
 

Tehokkuuskentän arvot ovat toiminnallisia ja arkisia. Ne toteutuvat rationaalisen 

toiminnan ja järjestelmien avulla. Tehokkuuskenttä on perinteinen liike-elämän kenttä 

eli ”kovien arvojen” kenttä, jolla pidetään huolta siitä, että systeemit toimivat ja 

tuottavat tulosta. Siellä vaikuttavat markkinavoimat. Tehokkuuskentän merkitys on 

kasvanut entisestään, kun  esim. valtio on luovuttanut tehtäviään markkinavoimille. 

Tehokkuuskentän avainsanoja ovat ROI, mittarit, tehokkuus, toiminnallisuus, 

palkitsemisjärjestelmät, valta, työkalu, liikevaihto, osinko, laatujärjestelmät, tuotteet, 

automaatio, optiot, standardit, strategia, voitto, yksityinen sektori ja kultainen käden-

puristus. (Ibid, 82 - 83) 

 

Työelämässä tehokkuuskentän kysymyksiä ovat: 

 

�� onko meillä selkeät tavoitteet? 

�� toimimmeko kustannustehokkaasti? 

�� onko meillä toimiva palkitsemisjärjestelmä? 

�� ovatko avainmittarimme kunnossa? 

�� millainen on liiketoimintastrategiamme? 

 

Tehokkuuskentän korostuessa saattaa esiintyä seuraavanlaisia ilmiöitä: nopea kasvu, 

selkeät tavoitteet, tarkka kustannusseuranta ja hyvä tulos. Henkilöstö on ennen 

kaikkea rahantekoväline. Työntekijöiden ammatilliseen pätevyyteen on kiinnitetty 

huomioita;  väsähtäneet ohjataan ulos. Kaikkea mitataan; mitä ei voida mitata, sitä ei 

ole olemassa. Kilpailijoita kohdellaan piittaamattomasti, lakia kierretään, kiitosta 

hyvin suoritetusta työstä ei jaella - palkka riittää. Huhut kiertävät ja yrityksellä on 

vaikeuksia saada pätevää työvoimaa. (Ibid,  84 -85) 

 

Periaatekenttä eli torni 
 

Kentän arvot painottuvat etiikan puolelle. Arvoja lähestytään rationaalisesti 

järjestelmiä ja sääntöjä luoden. Periaatekenttä on yhteiskunnallisen toiminnan kenttä, 
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mihin kuuluvat järjestys, kansallinen turvallisuus, maan ja kunnan asiat sekä yhteiset 

hankkeet. Periaatekentän avainsanoja ovat perustuslait, valtio, kättä päälle, julkinen 

sektori, ympäristönsuojelu, lainsäädäntö, virkamies, tasa-arvo, käskyt, traditiot, 

etiketti, eettiset ohjeet, sopimukset, roolikulttuuri, sitoutuminen ja johtajasopimus. 

(Ibid, 85-86) 

 

Työelämässä periaatekentän kysymyksiä ovat: 

 

�� minkä yleisen periaatteen mukaan tämä asia kuuluu ratkaista? 

�� asiakas on oikeassa 

�� mitä lain henki tästä sanoo? 

�� onko tämä oikeudenmukaista kaikkia osapuolia kohtaan? 

�� onko ympäristöohjelmamme ajan tasalla? 

�� millainen on eettinen ohjeistomme? 

�� mitkä ovat yrityksemme arvot? 

 

Periaatekentän korostuessa saattaa ilmetä periksi antamattomuutta, työntekijät 

allekirjoittavat joka vuosi sitoutumisen yhtiön eettiseen ohjelmaan, jonka toteutumista 

seuraa oma neuvosto, henkilöstöasioita varten on paksu ohjekirja tasapuolisuuden 

nimissä, annetut lupaukset pidetään aina tappionkin uhalla, ulkopuoliset pitävät 

yrityksen työntekijöitä joustamattomina, aloitetut asiat viedään aina loppuun saakka, 

nuorimmat työntekijät pelkäävät yrityksen jäävän kehityksen jalkoihin, 

epäinnovatiivisyyttä. (Ibid, 87-88) 

 

Idealismin kenttä eli temppeli 
 

Kentän arvot painottuvat etiikkaan sekä estetiikkaan. Idealismin kentällä uskotaan 

enemmän kasvatukseen ja moraaliin kuin kirjoitettuihin sääntöihin. Tunteetkin ovat 

arvostettuja. Idealismin kentällä toimivat aatteelliset yhdistykset, hyväntekeväisyys-

järjestöt, koulut, kirkot sekä korkean etiikan yritykset. Yrityksen arvot syntyvät 

idealismin kentällä. Idealismin kentällä ilmiöt koetaan kauniiksi tai rumiksi. 

Vaikuttajina ovat myös inspiraatio, näkemys, elämys, tunne ja kypsyys. Lisäksi 
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tekniikka ja teknologia ovat tärkeitä, koska innovaatiot tarvitsevat syntyäkseen myös 

teknologiaa. Idealismin avainsanoja ovat: kolmas sektori, hyvä tahto, toisen 

huomioonottaminen, suvaitsevaisuus, yhteys luontoon, rehellisyys, viisaus, nöyryys, 

kohteliaisuus, kiittäminen, lojaalisuus, sisäinen harmonia, terveelliset elämäntavat, 

huolenpito ja välittäminen. (Ibid , 88-89). 

 

Idealismin kentällä työelämässä tyypillisiä kysymyksiä ovat: 

 

�� voiko johtajien sanaan luottaa? 

�� miksei meillä välitetä ihmisistä? 

�� arvostammeko aidosti yhteistyökumppaneitamme? 

�� eihän tämä loukkaa sinua? 

�� onko se moraalisesti oikein?  

 

Idealismin kentän korostuessa kaikilla yhteisössä toimivilla on korkeat eettiset 

ihanteet, ihmisistä pidetään huolta, ihmisiä koulutetaan monipuolisesti ja he ovat 

ylpeitä työpaikastaan. Kaikki käyttäytyvät hyvin ja kaikilla on aikaa kaikille. 

Talouden kiristyessä ketään ei lomauteta. Lehdistö kiittää, mutta tilintarkastajat 

varoittelevat. (Ibid, 90) 

 

Yksilökenttä eli yksilöllisten perustarpeiden kenttä 
 

Yksilökentän arvot ovat arkisia ja toiminnallisia ja se sijaitsee enemmän tunne- ja 

elämyspuolella. Kentälle sijoittuvat arvot, jotka vastaavat olemassaolon tai 

selviytymisen taisteluun sekä tarpeeseen kokea tyydytystä. Myös kaikki elämän 

primitiiviset muodot elävät yksilökentällä; täällä elämä syntyy ja jatkuu ja täällä 

koetaan myös elämän ilot ja nautinnot sekä suuret tunteet. Tyypillisesti yksilökentällä 

surraan sekä iloitaan. Yksilökentän avainsanoja ovat vapaa-aika, mielihyvä, luovuus, 

hedonistiset arvot, itsekkyys, oma etu, jännittävä elämä, perheen yhteiset asiat, 

rohkeus, yksilöiden välinen kilpailu, intohimoinen rakkaus, luova hulluus, riski, 

yksilökulttuuri, hellyys, fyysinen kunto ja riippumattomuus sekä älylliset virikkeet. 

(Ibid, 91-92) 



 

 
 30(30) 

 

Yksilökentältä työelämään tulee seuraavia kysymyksiä: 

 

�� antaako tämä työ minulle riittävän toimeentulon? 

�� viihdytäänkö meillä? 

�� saanko toteuttaa itseäni? mikä on työni tarkoitus? 

�� onko työni mielekästä ja järkevää? 

 

Jos yksilökenttä korostuu, niin organisaatiossa on paljon suuria persoonallisuuksia ja 

asiantuntijoita, henkilökunta viihtyy, työaikoja ei seurata kovin tarkasti, tavoitteita ei 

ole määritelty, budjettiseurantaa ei ole ja järjestelmät eivät ole kovin hyvässä 

kunnossa, asiakkaat viihtyvät hyvin, mutta työntekijät tuntevat olonsa uhatuiksi, 

sisäinen yhteistyö ei suju kovin hyvin, maksuvaikeuksia ilmenee, asioita hoidetaan 

sattumanvaraisesti,  asiakkaiden luottamus toimitusaikojen pitävyyteen horjuu ja 

toimitusten laatu vaihtelee suuresti. (Ibid, 93)  

 

Arvojen tasapainotilanne 

 

Niin yrityksissä kuin yksityiselämässäkin tasapainon löytyminen on elämisen taidon 

suuria kysymyksiä. Jos joku elämänalue korostuu rajusti muiden kustannuksella, 

tuloksena on ennen pitkää ongelmia. Länsimaisen yhteiskunnan suurimpia ongelmia 

on tehokkuuskentän huomattava korostuminen, mikä aiheuttaa sen, että markkina-

voimat hoitavat jo osan yksilön, yhteiskunnan ja kirkon tehtävistä. Markkinat 

määräävät, miten yksilön tulee kuluttaa, millaisia lakeja eduskunnan tulee säätää ja 

millaisia arvoja meidän tulee edustaa. Elämä etsii kuitenkin tasapainoa ja 

kokonaisuutta. Yksi mahdollinen tulevaisuudenkuva onkin, että tehokkuuden kentän 

sisällä alkaa toimia oma torni ja temppeli. (Ibid,  84 -95) 
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Kuva 4. Arvojen kriittinen muuttuja (Aaltonen & Junkkari 1999, 96). 

 

Kriittiset alueet ovat tehokkuus- ja idealismin kentät, joiden välistä jännitettä voidaan 

kutsua yrityksen arvojen kriittiseksi muuttujaksi. Tehokkuuden ja idealismin välinen 

jännite on parhaimmillaan luova ja synnyttää innovaatiota. Ne muodostavat 

vastapainot toisilleen ja pakottavat toisensa luoviin ratkaisuihin. Yhtä arvokenttää 

korostava  kulttuuri on yksipuolinen, koska siitä puuttuu sisäinen kyseenalaistaja. 

(Ibid, 96)  

 

Arvojen lähiympäristö 

 
Arvoihin läheisesti liittyvät yrityskulttuuri, asenteet ja tunteet muodostavat arvojen 

lähiympäristön. Lisäksi arvoprosessi, arvojohtaminen ja arvojen mittaaminen ovat 

arvojen sisäistämisessä tärkeitä. Tarkastelen seuraavassa näitä elementtejä. 

 

Yrityskulttuuri 
 

Organisaatiot ovat yhteiskuntia pienoiskoossa. Niillä on omat yksilölliset mallit, 

kulttuurit ja alakulttuurit. Organisaatio voi nähdä itsensä tiukasti yhteen sidottuna 

tiiminä tai suurena perheenä, joka uskoo yhdessä tekemiseen. Uskomusmallit ja 

Tehokkuus-
kenttä 

Idealismin 
kenttä 
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yhteiset merkitykset, toimintanormit ja rituaalit voivat olla ratkaisevan merkittäviä 

organisaation kyvykkyydelle kohdata haasteita. (Morgan 1996, 129) 

 

Kulttuurinen oppiminen heijastelee joltakulta peräisin olevia arvoja, jotka ilmoittavat 

miten asioiden tulisi olla vastakohtana sille miten ne ovat. Ryhmän kohdatessa uuden 

tehtävän, asian tai ongelman ensimmäisellä ehdotetulla ratkaisulla voi olla vain 

arvomerkitys. Ehdotusta voidaan pitää ehdotuksen tekijän arvojen ilmentymänä. Jos 

arvo on toimiva, niin se saattaa kokea vähittäisen kognitiivisen muodonmuutoksen ja 

muuttuu uskomukseksi ja lopulta oletukseksi. Näin ei käy kaikkien arvojen kohdalla. 

Vain arvot, joihin sisältyy fyysinen tai sosiaalinen paikkansapitävyys ja jotka toimivat 

jatkuvasti luotettavalla tavalla ryhmän ongelmanratkaisun perustana, muuttuvat 

oletuksiksi. Voidaankin puhua yrityskulttuurin tasoista, joita ovat näkyvä, mutta ei 

aina tulkittavissa oleva osa eli artefaktit ja luomukset. Seuraavassa kerroksessa  

selvempi tiedostamisen taso eli arvot ja kolmantena näkymätön, alitajuinen osa eli 

perusoletukset kuten suhde ympäristöön, ihmisluonto, todellisuuden, ajan ja paikan 

luonne. (Schein 1987, 32–34). Näkyvässä osassa ovat tekniikka, rakennukset, 

tunnukset, toimintatavat, järjestelmät, tehtävänimikkeet, organisaatiokaaviot, rakenteet 

ja tavat. Välittömästi pinnan alla ovat arvot, valinnat, yhteisön yhtenäisyys, 

epävirallinen organisaatio, vallitsevat käsitykset, puskaradio ja klikit. 

Tiedostamattomassa osassa ovat ihmissuhteiden luonne, todellisuuden, ajan ja paikan 

luonne sekä yrityksen suhde ympäristöön. (Aaltonen & Junkkari 1999, 101-102) 

 

 

- tiedostettu, näkyvä osa 

 

- tiedostamaton osa 

 

 

Arvoista kannattaa organisaatioissa keskustella, koska ne ovat lähellä pintaa ja niihin 

pääsee käsiksi. Arvoja voidaan myös käyttää siltana, kun pyritään vaikuttamaan 

organisaation syvimpiin ja vähiten tiedostettuihin kerroksiin. (Ibid, 103) 
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Yrityskulttuurin tehtävänä on luoda identiteetti organisaatiossa työskenteleville ’tätä 

me olemme’ ja auttaa sitoutumaan yhteisiin päämääriin. Lisäksi yrityskulttuurin avulla 

ylläpidetään sosiaalista järjestelmää ja luodaan asioille yhteisiä merkityksiä, jotka 

vaikuttavat käyttäytymiseen. Arvot ovat yrityskulttuurin ohjauskeskus ja sydän. Ne 

kertovat, mikä meille on tärkeää ja miten me orientoidumme. Ne ovat kulttuurin 

ohjausjärjestelmiä ’kun vaikutan arvoihin, vaikutan muihinkin asioihin, jotka 

säätelevät yhteisön käyttäytymistä’. (Ibid, 103-104) 

 

Liiallinen individualismin painottaminen saattaa johtaa yrityksen ulkopuolisen 

maailman ja siellä toimivien ihmisten ”unohtumiseen”. Toisaalta yritysten 

taloudellinen menestyminen edistää yrityksen ja ympäristön kanssakäymistä. Se lisää 

yrityksen halua myötäillä työntekijöitä ja sijoittaa rahaa erilaisiin vapaaehtoisiin 

projekteihin.  Yrityksissä on nähtävissä kaksi toimintakärkeä: huoli tehokkuudesta ja 

markkinavoimien vaikutuksista, jotka voisivat maksimoida taloudellisen hyvinvoinnin 

kehityksen yhteiskunnassa. Toisaalta painottuminen yksilön menestymiseen ja 

kehitykseen saattaa latistaa yhteiskunnallista aktiivisuutta. Uuden yrityskulttuurin 

luomiseksi molemmat toimintamallit tulisi yhdistää. (Heelas & Morris 1990, 33) 

  

Arvoja voidaan myös mitata, jolloin ne saadaan palvelemaan strategian jalkauttamista, 

prosessien ja yhteistyön toimivuutta, kulttuurimuutosta sekä johtamisen 

arvonmukaisuutta. Mittaamisen kautta arvot saadaan palkitsemisen piiriin eli arvojen 

mukaista toimintaa voidaan – ja tulisikin - organisaatiossa myös palkita. (Kauppinen 

2002, 21).  

 

Asenteet ja tunteet 
 

Ihmismielen kerrostumia ovat pinnalla kiitävät ajatukset ja syvemmällä olevat, 

vahvasti tunnelatautuneet asenteet. Mitä enemmän tunnetta on mukana, niin sitä 

pysyvämmästä asenteesta on kysymys. Tällaisia vahvasti tunnetasolla toimivia 

asenteita voidaan kutsua yksilön tunneankkureiksi. Meillä on taipumus projisoida 

omia asenteitamme ja uskomuksiamme ulospäin ’totuutena’. Hyvät asenteet ovat 

kuitenkin tärkeitä motivaatiotekijöitä pyrkimyksessä tavoitteeseen. Kun omat sisäiset 

prosessit tiedostetaan ja tunnistetaan niiden taustalla olevat motiivit ja voimat, niin  
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tunneankkureita voidaan rakentaa tietoisesti. Organisaatio voi myös kehittää tietoisesti 

omia rituaaleja, jotka luovat uusia tunneankkureita. (Kauppinen 2002, 63–66)  

 

Yksilön arvot liittyvät kiinteänä osana ura-ankkureihin, jotka koostuvat yksilöllisistä 

tarpeista, arvoista ja kyvyistä. Ura-ankkureista luovutaan valintatilanteissa vasta aivan 

viimeisimmäksi. Tällaisia ura-ankkureita ovat taidot, johtamiskyky, luovuus, 

turvallisuus ja itsenäisyys. (Schein 1988, 83–84). Oikeanlaisten asenteiden merkitys 

korostuu yrityksen johtoon valittavien henkilöiden kohdalla; ajattelutapa ja johtamis-

tyyli ovat ratkaisevia menestystekijöitä yrityksen kannalta (Kauppinen 2002, 63–66). 

Työntekijät ammatillisine ja henkilökohtaisine tietoineen ja taitoineen ovat yrityksen 

tai organisaation arvonluojia. Heidän tietopohjansa kehittyy vuorovaikutuksessa 

asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja työtovereiden kanssa (KTM 7/2001). 

 

Arvoprosessi 
 

Arvoprosessien motiivina on yhdistää henkilöstöä ja sidosryhmiä ja antaa toiminnalle  

lisäarvoa asiakkaan kohtaamisessa sekä muussa käytännön toiminnassa. Onnistunut 

arvoprosessi sisältää johdon sitoumisen, nykytilan analyysin, selkeät tavoitteet sekä 

yhteistyötä ja koulutusta koko henkilöstölle. Prosessi vaatii aikaa ja arvojen 

linkittämistä olemassaoleviin prosesseihin. Arvoprosessin kautta etsitään toimivia 

työkaluja tavallisen liiketoiminnan tueksi. (Aaltonen 1999, 7)  

 

Tavallisimpia virheitä arvoprosessissa ovat arvojen julistaminen, jolloin henkilöstö ei 

niihin sitoudu. Arvot voivat myös jäädä paperille tai irralliseksi prosessiksi eikä niitä 

missään vaiheessa oteta osaksi käytännön toimintaa. Jos arvot ovat itsestäänselvyyksiä 

liiketoiminnan kannalta tai ne puhuttelevat vain johtoa, niistä ei ole yritykselle hyötyä. 

Arvoprosessin liiallinen nopeus ja yksipuolinen arvokori heikentävät arvojen 

sisäistämistä. (Ibid, 7) 

 

Arvoprosessit ovat käynnissä monissa yrityksissä ja organisaatioissa tällä hetkellä. 

Prosessin tuloksena yritys yleensä löytää muutaman toiminnan kannalta tärkeän arvo, 

jota voidaan kutsua arvokoriksi. Jos se on liian yksipuolinen esimerkiksi suurin osa 

arvoista on tehokkuuskentältä, yrityksen kulttuuri voi muodostua kivikovaksi. Vaikka 
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voitto ja tehokkuus kuuluvatkin olennaisena osana liike-elämään, ja niiden tulee näkyä 

yrityksen arvoissa, niin kuitenkin moraalia, etiikkaa ja pehmeitä arvoja on myös 

tuotava tasapainon vuoksi esille. Parhaassa tapauksessa yrityksen arvokori sisältää 

arvoja kaikilta neljältä kentältä. (Aaltonen & Junkkari 1999, 96). 

 

Puheiden ja tekojen välinen kuilu, tavoitteiden ja todellisuuden välinen etäisyys ja 

henkilöstöryhmien arvojen väliset erot ovat arkipäivää työpaikoilla. Nämä saattavat 

johtaa ns. arvohämmennykseen, joka syntyy organisaatiossa: 

 

�� tiedosta tai sen puutteesta ja välinpitämättömyydestä 

�� epäselvistä käsitteistä ja väärinkäsityksistä 

�� epävarmuudesta ja ennakoimattomuudesta. (Lahti-Kotilainen & Mankkinen 1995, 

135) 

 

Edellä mainittuja arvojen sisäistämisen esteitä tulee käsitellä eri tavalla, jos 

tavoitteena on yhteisymmärrys. Esimerkiksi tulosta koskevan tiedon lisääminen ei 

lisää yksilön halua ja kykyä tuloksentekoon, jos samaan aikaan organisaatiossa on 

vallalla epäoikeudenmukainen palkitseminen. Menetelmät on valittava sekä johdon 

että henkilöstön näkökulmasta; on osattava yhdistää yksilön ja yrityksen intressit ja 

käsitemaailma. (Ibid, 135-136). 

  

Arvojohtaminen  
 
In a company that truly manages by its values, there is only one boss – the company’s  

values (Blanchard, O’Connor 1997, 55). 

 

Arvojohtaminen tuo uuden ennen käyttämättömän mahdollisuuden toimenpiteiden 

johtamiseen. Se vastaa kysymykseen ’kuinka tulee toimia?’.  Arvojohtaminen 

merkitsee arvojen valintaa ja niiden sisällön määrittelyä visiotasolla, tavoitteellista 

arvojohtamista strategiatasolla, operatiivisten suunnitelmien energisointia ja 

arvoankkurointia operatiivisellä tasolla sekä arvojen normittamista käyttäytymis-

malleiksi yksilötasolla. (Kauppinen 2002, 57). Arvojen johtaminen vaatii paljon myös 

johtajan arvoilta. Johdon on koettava yrityksen arvot uskomuksina, minkä lisäksi 
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saadakseen organisaation jäsenet hyväksymään arvot ja uskomukset johdon on 

yritettävä elää ja käyttäytyä niiden mukaan. (Sullivan 1998, 53).  Arvojohtamis-

mallissa on neljä tasoa, joihin kuhunkin kuuluu neljä askelta. Tasot ovat ihanteet, 

normit, uskomukset ja haasteet. Askeleet ovat arvovalinnat, arvojen jalkauttaminen, 

arvojen normitus ja arvojohtamisen käytäntö. (Kauppinen 2002, 156). 

Arvojohtaminen on vastuunjakoa ja työntekijöiden valtuuttamista. Arvojen 

tarkoituksena on toimia johdon koordinoinnin apuvälineenä hajautetun vallan ja 

vastuun organisaatiossa. (Louhiluoto 1999, 118) 

 

Kun arvot on valittu ja määritelty, yritysjohto voi vahventaa valintojaan ja muokata  

niistä kiteytyksen eli credon. Se on yhteenveto organisaation keskeisistä 

uskomuksista, jotka ovat yhteisöä koossa pitävä voima (Kauppinen 2002, 170).  

  

”Kun suomalaiset yritykset kansainvälistyvät ja muuttuvat osaksi kansainvälistä 

verkostoa, yhdistävien arvojen merkitys korostuu jatkuvasti” (Kauppinen 2002, 159). 

  

3.3  Yhteenveto arvoista 

 
Peilaan arvoteorioita, tutkimuksia ja kirjallisuutta seuraavassa arvojen sisäistämisen  

esteiden ja edistäjien näkökulmasta.   

 

Viime vuosikymmenellä alkaneet arvojen määrittelyt yrityksissä jatkuvat edelleen. 

Pelkän arvojulistuksen lisäksi arvoista halutaan nyt myös selvää hyötyä. Varsinkin 

suuret, kansainväliset yritykset nojaavat arvoihin johtamisessa ja päätöksenteossa. 

Arvojohtaminen lisää demokratiaa yrityksessä ja antaa henkilökunnalle lisää vastuuta 

ja valtuuksia itsenäisempään toimintaan. Tämä edellyttää kuitenkin arvojen 

sisäistämistä osaksi toimintaa ja systeemiä sekä yrityksen ja oman arvomaailman 

samankaltaisuutta.   

 

Miten arvot sitten onnistutaan juurruttamaan organisaatioon? Rokeachin mukaan arvot 

jaetaan instrumentaalisiin ja perimmäisiin arvoihin. Jos todellista muutosta ihmisten 

käyttäytymisessä halutaan, niin silloin on vaikutettava juuri niihin perimmäisiin 
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arvoihin, joilla on keskeinen asema arvohierarkiassa ja rakenteessa sekä paljon 

kytköksiä ja yhteyksiä sekä perimmäisiin, että instrumentaalisiin arvoihin. Lisäksi 

perimmäiset arvot vaikuttavat ihmisen asenteisiin, joita saattaa olla jopa kymmeniä 

tuhansia. Yhtenä hyvänä keinona arvojen sisäistämisen edistämisessä käytetään 

mallinnusta. Johdon ja esimiesten toimiminen roolimallina on arvojen sisäistämiselle 

ratkaisevan tärkeää. Roolimallina toimiminen on kuitenkin erittäin vaativaa ja 

epäonnistumisia siedetään huonosti. Johdon ja esimiehen käyttäytymistä seurataan 

jatkuvasti ja heiltä opitaan. Heidän on osattava perustella toimintansa ja tekemänsä 

päätökset liittämällä ne arvoihin. Tätä kautta arvot konkretisoituvat 

henkilökunnallekin. Jos johto tai esimiehet toimivat vastoin yrityksen arvoja, niin 

alaiset seuraavat heidän esimerkkiään. 

 

Arvoja on tyypitelty erilaisten ominaisuuksien perustella. On arveltu, että olemassa 

olevien arvojen lukumäärä on noin kuusikymmentä, joita on ryhmitelty ryppäisiin, 

piileviin ja julkisiin jne. Kuuluisan ja paljon arvoja tutkineen ja niistä kirjoittaneen 

Shalom H. Schwartzin kymmenen arvorypästä on tunnetuin ja käytetyin ryhmittely. 

Malli  jakaaa arvot itsensä ylittämiseen, säilyttämiseen, korostamiseen ja 

muutosvalmiuteen, jotka voidaan edelleen ryhmitellä yhteisökeskeisyysarvoihin ja 

yksilökeskeisyysarvoihin.  Viime vuosina Euroopassa tapahtunut arvojen muutos  

poispäin itsensä ylittämisen arvoista kohti itsensä korostamisarvoja toisin sanoen 

yhteisökeskeisyydestä yksilökeskeisyyteen saattaa johtaa pahimmassa tapauksessa 

ääri-individualistiseen yhteiskuntaan.  S.H. Schwartzin arvoryppäiden arvojakoa 

voidaan hyödyntää monikansallisissa yrityksissä, missä kohtaavat monet kulttuurit ja 

kansallisuudet. 

 

Arvot voivat olla myös ristiriidassa jossakin  tietyssä tilanteessa. Esimerkkinä 

vaikkapa ihmisläheisyyden ja tehokkuuden ristiriita tuotantotilanteessa tai 

asiakaskeskeisyyden ja tuloksellisuuden ristiriita toimitussopimusta tehtäessä. 

Tällaisissa tilanteissa ihmisen sisäinen tärkeysjärjestys, opitut säännöt valintojen 

tekemiseen ja ristiriitojen ratkaisemiseen ratkaisevat lopulliset valinnat.    
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Selkeitä arvojen edistäjiä yrityksissä ovat arvoja tukeva organisaatiorakenne ja  

mittausjärjestelmä, joka mittaa arvojen kanssa yhdenmukaisia asioita, sekä arvoja 

tukeva palkitsemisjärjestelmä. Lisäksi arvojen asemaa selkeyttää johdon esittämä 

myönteinen palaute arvojen mukaisesta toiminnasta ja negatiivinen palaute arvojen 

vastaisesta toiminnasta.  

 

Yritykselle on erittäin tärkeää löytää itselleen sopivat ”oikeat arvot”, jotka ovat 

tasapainossa keskenään ja jotka edustavat kaikkia arvoryhmiä.  Kun arvokeskustelua 

käydään yrityskulttuurin ja operatiivisen toiminnan pohjalta ottaen huomioon 

yrityksen missio, visio, strategia ja tavoitteet ollaan jo oikealla tiellä. Tärkeintä on 

arvojen sisäistämisen kannalta se, että henkilöstö pääsee vaikuttamaan valittaviin 

arvoihin ja  että ne ovat realistisia.  

 

Arvojen tasapaino on tärkeä asia ja vaikuttaa yrityksen sisäiseen toimintaan 

esimerkiksi innovatiivisuutta kasvattamalla. Valittujen arvojen tasapainoa  voidaan 

analysoida arvojen nelikenttä –mallilla, jossa arvot sijoitetaan neljälle kentälle niiden 

ominaisuuksien ja selitysten mukaan: tehokkuus-, periaate-, yksilö- ja idealismin 

kenttä.  Erityisen kriittinen tekijä arvojen tasapainon suhteen on tehokkuuskentän ja 

idealismin kentän eli vastapainojen välinen jännite, joka on parhaimmillaan luova ja 

synnyttää innovaatioita. Yhtä arvokenttää liiaksi painottava yrityskulttuuri on 

yksipuolinen ilman sisäistä kyseenalaistajaa.     

 

Lähestyn case-yrityksen kyselyn ja haastattelujen suorittamista naturalistisesta 

arvofilosofisesta näkökulmasta eli ihmisen olemuksesta ja hyvästä saadaan tietoa 

aistien ja järjen avulla. Lisäksi uskon objektivistin John Rawlsin näkökulmaan, että 

arvokkaimmat asiat löytyvät yhteisön jäsenten ideaalisessa keskustelussa. 

 

Arvoihin on olemassa monta eri näkökulmaa ja näkemystä. Oikeita vastauksiakin on 

paljon. Perinteisesti niitä voi lähestyä psykologian, sosiologian, sosiaalipsykologian, 

taloustieteiden, yhteiskuntatieteiden, teologian, filosofian ja antropologian 

näkökulmasta. Arvoja voidaan lähestyä myös tietojohtamisen näkökulmasta, mihin 

palaan seuraavassa luvussa. 
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3.4 Arvojen nelikenttä ja arvoteoriat  

 

Aaltonen & Junkkarin arvojen nelikenttäjaottelu tarkastelee arvoja naturalistisen 

arvoteorian näkökulmasta eli ’ihmisen olemuksesta ja hyvästä saadaan tietoa aistien ja 

järjen avulla’. Nelikentällä arvot on jaettu tehokkuus-, periaate-, yksilö- ja idealismin 

kentälle arvioimalla minkälaisia arvot ovat ja millä alueella ne toimivat. Tehokkuus- 

ja periaatekentän arvot edustavat järkeä, periaatekentän ja idealismin kenttien arvot 

eettisiä arvoja, idealismin kenttä ja yksilökenttä tunnearvoja ja yksilö- ja 

tehokkuuskenttä arkiarvoja. 

 

Arvojen nelikenttämallista löytyy myös yhteys Schwartzin arvoteorian arvojen 

rypäsjaotteluun: periaatekentän arvot edustavat yhteisöllisiä arvoja ja yksilökentän 

arvot yksilökeskeisiä arvoja. Tehokkuuskentän arvot ja idealismin kentän arvot ovat  

sekatyyppejä, jotka sisältävät sekä yhteisöllisiä että yksilöllisiä arvoja .   

 

Rokeachin jakoa perimmäisiin arvohin ja instrumentaalisiin arvoihin ei arvojen 

nelikentältä löydy vaan molempia arvoja on kaikissa kentissä. Gahmbergin jaottelua 

microcosm-arvoihin eli henkisiin ja macrocosm-arvoihin eli kulttuurisiin ei 

myöskäään arvojen nelikenttämallilla voi tehdä. 
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Tässä toisessa teorialuvussa käsittelen tietojohtamisen teoriaa sekä arvojen ja 

tietojohtamisen välistä suhdetta. Lisäksi tutkin arvoja ja arvoprosesseja orgaisaation 

eri tietoympäristöissä. Pyrin myös löytämään tietojohtamisen keinoja arvojen 

sisäistämisen edistämiseksi organisaatiossa.  

 

4.1 Tietojohtamisen teoriaa 

 

Tietojohtaminen tai tietämyksen hallinta tarkoittaa konsepteja, menetelmiä ja 

työkaluja, joiden avulla organisaatio tehostaa tiedon jakamista, rikastamista ja 

hyödyntämistä. Tietojohtamisen avulla luodaan käsitteitä ja mittareita, joiden kautta 

organisaatio kykenee tunnistamaan ja johtamaan tietopääomaansa sekä muuttamaan 

sen taloudelliseksi arvoksi. Tietämyksen hallinnalla tarkoitetaan usein myös 

toimintatapoja, joilla pyritään ohjaamaan, hyödyntämään ja lisäämään organisaation 

inhimillistä kyvykkyyttä ja uudistumiskykyä sekä aineetonta varallisuutta (Ståhle, 

2001). 

 

Tietämyksen hallinnan merkitys on kasvanut, koska monien tuotteiden ja palveluiden 

kehittäminen ja toimittaminen vaatii nykyään yhä enemmän tietoa ja osaamista. 

Taustalla ovat tietotekniikan nopea kehitys, yhä kiihtyvä innovaatioihin ja nopeuteen 

perustuva kilpailu sekä räätälöinnin ja elämyksellisyyden lisääntyminen tuotteissa ja 

palveluissa. Tässä uudessa tilanteessa yritykset eivät voi enää voi menestyä ainoastaan 

panostamalla tuotantolaitteisiin, tiloihin tai muuhun aineelliseen pääomaan, vaan 

panostukset liittyvät oleellisesti aineettomaan omaisuuteen: liiketoimintamalleihin, 

verkostoitumiseen, tietämykseen, toimintatapoihin, osaamiseen ja aineettomiin 

oikeuksiin. (Ibid)   

 

Tietämyksen hallinnassa ovat keskeisessä roolissa ihmisten kompetenssit ja 

organisaation kyvykkyys. Tietämyksen johtamisessa käytetään usein sellaisia 

4 ARVOT JA TIETOJOHTAMINEN 
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lähestymistapoja kuten osaamisen johtaminen, tiedon jakaminen, valtuuttaminen, 

dialogi, työssä oppiminen, oppiva organisaatio ja verkostoituminen (Ibid) 

 

Tietojohtamisen tavoitteena on kehittää johtajia ja asiantuntijoita, jotka hallitsevat 

tietojohtamisen peruskäsitteet, ymmärtävät tiedon strategisen merkityksen yrityksen 

kilpailukyvylle sekä tiedon luomisen dynamiikan ja metodit eri yritysympäristöissä. 

Lisäksi olennaista on kyky tunnistaa, johtaa ja arvottaa yrityksen tai yhteiskunnan 

keskeistä tietopääomaa. Tietojohtamisen yksi tärkeimmistä hyödyistä yritykselle on 

taito muuttaa tietopääoma taloudelliseksi hyödyksi ja kilpailueduksi. (Ibid) 

 

Yrityksen tuotteet perustuvat osaamiseen. Ostaessaan tuotteen asiakas olettaa, että se 

on valmistettu ammattitaidolla, sitä on testattu riittävästi ja että sen oheispalvelut antaa 

asiantuntija. Toisaalta vähintään yhtä tärkeä tietopääoman alue yritykselle on se tieto, 

mitä sillä ei ole vielä hallussa. Kuitenkin yritys joutuu tekemään ratkaisuja 

ennakoimattomassa, avoimessa tietoympäristössä, jossa on enemmän tuntemattomia 

tekijöitä kuin tunnettuja. Ainoastaan varman päälle toimittaessa yrityksen 

kehittyminen on mahdotonta  ja erottuminen kilpailijoista on ongelmallista. Erityisesti 

sellaiset yritykset, jotka elävät nopeasti kehittyvässä markkinaympäristössä tai joiden 

kilpailukyky perustuu nopeaan tuotekehitykseen, ovat hyvin riippuvaisia siitä tiedosta, 

mitä niillä ei ole hallussaan. Yrityksen tietopääoman hallintaan sisältyy sekä taito 

ohjata tunnettua tietopääomaa että kyky luoda potentiaalista tietoa ja hallita sitä. 

Potentiaalisesta tietopääomasta syntyvä odotusarvo vaikuttaa voimakkaasti yrityksen 

taloudelliseen menestykseen markkinoilla, sen asiakashankintaan ja sen markkina-

arvoon, mikä näkyy esimerkiksi osakkeiden arvon nousuna. (Ståhle & Grönroos 1999, 

76). 

 

Nonaka & Takeuchi lähestyvät tietojohtamista organisaatiossa tapahtuvan 

tiedonluomisen näkökulmasta. Japanilaiset yritykset ovat osanneet kääntää 

markkinatilanteen epävarmuuden edukseen keräämällä tietoa sekä yrityksen 

ulkopuolelta että sisäpuolta. Esimerkiksi ne ovat jatkuvasti olleet yhteydessä 

asiakkaiden lisäksi myös toimittajiin, jakelijoihin, hallituksen edustajiin ja jopa 

kilpailijoihin. Tätä kautta yritykset ovat saaneet tärkeää tietoa, mistä on seurannut 
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jatkuvaa innovaatiotoimintaa ja osaamisetua verrattuna kilpailijoihin. (Nonaka & 

Takeuchi 1995, 3-22). 

 

Tiedon muuttumista voidaan kuvata nelivaiheisen tietospiraalin avulla. Tietospiraali 

muodostuu neljästä eri vaiheesta, jotka seuraavat toisiaan: sosialisaatio, 

ulkoistaminen, yhdistäminen ja sisäistäminen (kuva 5). Sosialisaatio (socialization) on 

prosessi, missä jaetaan kokemuksia ja hiljaista tietoa (tacit knowledge) ja luodaan 

niiden pohjalta uutta hiljaista tietoa. Esimerkkinä mestari-oppipoika  –asetelma, missä 

oppiminen usein tapahtuu sanallisia ohjeita noudattamalla, matkimalla ja 

havainnoimalla. Tietojen ja taitojen lisäksi siirretään myös toimintamalleja, normeja ja 

arvoja. (Ibid, 62-71) 

 

Ulkoistaminen (externalization) tarkoittaa hiljaisen tiedon muuttamista havaittavaksi 

tiedoksi (explicit knowledge). Tieto tehdään näkyväksi esimerkiksi kuvaamalla se 

mahdollisimman konkreettisesti: malli, hypoteesi, analogia, konsepti tai metafora. 

Ulkoistaminen on organisaatiolle hyvin arvokasta, koska sitä kautta tiedolle löytyy 

yhteisiä merkityksiä ja se mahdollistaa tiedon jakamisen tehokkaassa ja 

ymmärrettävässä muodossa. (Ibid, 64-67) 

 

Yhdistämisessä (combination) erilaisia käsitteitä eli eksplisiittistä tietoa kootaan 

laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Tietoa vaihdetaan ja yhdistellään esimerkiksi 

dokumentaation avulla, kokouksissa tai keskusteluissa tai virtuaalisesti 

verkostoitumalla tietokoneen avulla. Yritysmaailmassa yhdistämisvaiheen esimerkki 

on keskijohdon alaisilleen esittämät visiot, stategiat ja tavoitteet. Yhdistämisvaiheessa 

kerätyä tietoa jalostetaan ja laaditaan dokumentoituun, kaikille jaettavaan muotoon.  

(Ibid, 67–68) 

 

Sisäistäminen (internalization) tarkoittaa, että ekplisiittinen tieto muuttuu taas 

piileväksi eli hiljaiseksi tiedoksi yksilön kohdalla Tämä tapahtuu tekemällä ja 

oppimalla sitä kautta ”learning by doing”. Me siis määrittelemme tiedon uudelleen 

omalla tavallamme. Tämä tarkoittaa sitä, että tiedon merkitys  ymmärretään ja se alkaa 

ohjata toimintaamme myös tiedostamattomalla tasolla.  (Ibid, 69-70) 
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Kuva 5. Knowledge spiral (Nonaka &, Takeuchi 1995, 71) 

 

 

Organisaation tiedonluontiprosessi on jatkuvaa ja dynaamista hiljaisen tiedon ja 

ekplisiittisen tiedon välistä vuorovaikutusta. Tietospiraali on yksi tiedon luomisen 

keino. Tiedonluomisessa tietospiraalin vaiheissa olevaa tietoa voidaan nimittää 

seuraavasti: 

 

�� sympathized knowledge (socialization) 

�� conceptual knowledge (externalization) 

�� systemic knowledge (combination) 

�� operational knowledge (internalization) 

 

Sympahized knowledge sisältää vuorovaikutusta ja jaettuja tietoja ja taitoja, myös 

teknisiä taitoja. Conceptual knowledge sisältää yhteisiä merkityksiä ja systemic 

knowledgeä voisi kuvata vaikkapa uuden prototyypin valmistumisena. Operational 
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knowledge sisältää esimerkiksi uuden tuotteen valmistusprosessin tai uuden tuotteen 

käyttöön liittyvät asiat (Ibid, 70-73). 

 

Uuden tiedon luominen on organisaatiolle tärkeää. Se on yrityksessä 

innovatiivisuuden lähde. Tiedonluontiprosessi edellyttää riittävien mahdollisuuksien 

luomista yksilöille ja ryhmille sekä riittävän tiedon tason varmistamista kaikille 

organisaation jäsenille. Tätä kautta työntekijöiden sitoutuminen yritykseen sekä uuden 

tiedon luomiseen kasvaa. Organisaation sitoutuminen kokonaisuutena edellyttää 

ylimmän ja keskijohdon esimerkkiä ja organisaation perusarvojen tärkeyden 

painottamista. On siis vastattava kysymyksiin Mikä on totuus?, Mikä on ihminen? ja 

Mitä on elämä? (Ibid, 74-75) 

 

Tiedon luomisessa tietospiraalin lisäksi voidaan käyttää ”middle-up-down 

management” -prosessia, missä keskijohdon ja esimiesten keskeistä asemaa 

organisaatiossa käytetään hyväksi. Heille annetaan lisää valtuuksia ja velvollisuuksia 

toimia ”tiiminvetäjinä” ja heiltä odotetaan toimintaa innovatiivisuuden lisäämiseksi 

organisaatiossa.  Keskijohtoa on pidetty monesti tulppana ja kehityksen esteenä 

organisaatiossa. Tässä mallissa yrityksen ylin johto delegoi valtaa nimenomaan 

keskijohdolle, joka toimii mallina alaisilleen ja raportoi ylimmälle johdolle 

tapahtumista. Malli vapauttaa ylimmän johdon omiin tehtäviinsä, antaa uusia haasteita 

keskijohdolle ja lyhentää palautekanavia alaisilta esimiehille. (Ibid, 124–130)  

 

Jossakin vaiheessa yritys yleensä joutuu tilanteeseen, missä perinteinen tapa toimia 

markkinoilla ei enää tuo tulosta. Taantumisen ja kuihtumisen estämiseksi yrityksen on 

valittava joko radikaali muutosohjelma tai jatkuvan uudistumisen tie. 

Innovatiivisuuden tavoitteena on valjastaa organisaation luovat voimavarat 

edistämään taloudellisen arvon luomista. Tätä edellyttää liiketoimintaympäristön ja 

teknologian nopea kehitys. Innovaation synnyssä oivalluksella on suuri merkitys, 

erityisesti prosessin alussa. Innovointi etenee kaaoksen ja kiteytymisen 

vuorovaikutuksessa, jossa kiteytymiskohdat eli bifurkaatiot synnyttävät idean. Tämän 

jälkeen alkaa systemaattinen kehitystyö, jolloin ideasta tehdään innovaatio. Tähän 

vaiheeseen voi liittyä edelläkävijyys-strategioiden luomista, verkostoitumista, 
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epäjatkuvuuskohtien tunnistamista, kokeilun rahoittamista, tunnuslukujen 

kehittämistä, luovuustekniikoiden kouluttamista ja aineettoman omaisuuden 

turvaamista. (Ståhle, 2001) 

 

Tietojohtamisen ruotsalainen näkökulma perustuu mittaamiseen ja liittyy läheisesti 

tietopääomaan, japanilainen tiedon luomiseen ja innovaatioihin. Molemmat ovat siis 

lähestymistavaltaan ihmisläheisiä. Amerikkalainen näkökulma tietojohtamiseen on 

selkeästi informaatioteknologian eli tekninen näkökulma. Sveibyn näkökulma 

tietojohtamiseen on osaamiseen perustuva strategia (competence-based stategy). Hän 

puhuu tietoresurssien johtamisesta erityisesti tietotyöläisten näkökulmasta, mutta 

tekemällä tietoisen valinnan jättämällä informaatioteknologian pohdinnan 

ulkopuolelle. Sveiby loi teorian aineettoman pääoman mittaamiseen ja jakaa 

aineettoman pääoman asiakaspääomaan, yksilölliseen pääomaan sekä rakenteelliseen 

pääomaan. (www.sveiby.com).      

 

Sveiby ravistelee tietojohtamisen ympärille kertyneitä myyttejä ja tähdentää, että 

tietojohtamisessa on aina oltava liiketoimintanäkökulma. Hän vaatii sisäistetyn 

käyttäytymismuutoksen sekä strategian muuttamisen lisäksi ylimmän johdon 

sitoutumista tietojohtamiseen. Tietojohtamisen yksi päätarkoituksista on luoda 

organisaation työntekijöille sellainen työilmapiiri, että uuden tiedon luominen, sen 

varastoiminen ja jakaminen helpottuu. Tietojohtaminen on usein mielletty osaksi 

tietoteknologiaa, mitä se ei suinkaan ole. Tietoteknologia on väline eikä voi johtaa 

muutokseen. Tietojohtamisen yksi peruspilari on jatkuva muutos. (Ibid) 

 

Tietojohtamisen tulevaisuus nojaa ihmisten tiedon arvostamiseen ”Miten voimme 

maksimoida henkilöstön tiedon luomisen organisaatiossa”?  Vastaus on henkilöstön 

ja johdon keskinäinen luottamus. Lisäksi yritysten tulisi investoida työntekijöihin 

edistämällä yhteistä keskustelua ja vuorovaikutusta ja antamalla henkilöstölle 

mahdollisuus kehittää työympäristöään. (Ibid)  
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Sveiby painottaa tiedon toimintakykyä ja sitä että jaettu tieto on kaksinkertainen tieto. 

Tässä suhteessa tieto on tuotannontekijänä erikoislaatuinen, vaihdon välineenä se 

poikkeaa täysin rahasta ja tavarasta. (Nurmi 2001).  

 

Tieto on olennainen osa yrityksen tai organisaation johtamista. Se on tärkein raaka-

aine, tärkein lisäarvon lähde sekä tärkein tuotos liiketoiminnan näkökulmasta. Jos 

tietojohtamiseen ei yrityksessä kiinnitetä huomiota, niin huomattava osa 

liiketoiminnasta jää hyödyntämättä. Tietojohtamisen kohteita ovat tuotteet, projektit ja 

prosessit. Tuotteita ovat mm. sulautettuja järjestelmiä sisältävät tuotteet, kuluttajia 

kiinnostava tieto tuotteena tai tietopääoman lisääminen. Projekteja ovat tietoa ja 

erityisosaamista sisältävät mallit, tiedon uusiokäyttö sekä tiedon luominen. Prosesseja 

ovat tiedon jakaminen, innovaatiot, henkilöstön kehittäminen ja asiakkailta 

oppiminen. (Stewart 2001, 109-136)   

 

Tiedon johtamisen perimmäisenä tavoitteena on tiedon tehokas soveltaminen 

päätöksentekotilanteissa. Organisaation kannalta tärkeintä on, että tarvittava tieto on 

saatavilla suhteellisen vähin ponnistuksin ja sitä voidaan soveltaa. Tiedon johtamisen 

alaprosessit ovat tiedon luominen, hankinta, varastointi, jakaminen sekä soveltaminen. 

Tiedon johtamisessa organisaation arvot, palautekulttuuri, kommunikointitavat ja 

johtamistyylit joko edesauttavat tai estävät tiedon johtamista. Tiedon johtaminen on 

80 prosenttisesti muutosjohtamista ja ihmisten johtamista. Loppuosa on tieto-

tekniikkaa. (Sydänmaanlakka 2000, 171–175) 

 

Miten hallitsemme ja johdamme valtavaa tietomäärää, joka on saatavilla? Yksilö on 

joutunut suuren haasteen eteen, kuinka hän pystyy jäsentämään jatkuvasti kasvavaa 

tiedontulvaa. Tarvittavan tiedon paikallistaminen organisaatiossa on entistäkin 

vaikeampaa. Miten tieto saadaan jokaisen organisaation jäsenen ulottuville. Oikean 

tiedon löytyminen oikeaan aikaan tehostaa organisaation toimintaa. Tiedon 

johtaminen lähtee organisaation strategiasta ja tavoitteista, koska ne määrittelevät 

millainen tieto on merkityksellistä organisaatiossa. Lisäksi organisaation on tarjottava 

oppimisen tukijärjestelmiä, jotka auttavat tiedon luomista, hankkimista, varastoimista, 

jakamista ja soveltamista. Riittävä henkilöstöjohtamisen tuki ja tehokkaat tieto-
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järjestelmät ovat tärkeitä. Organisaation arvojen tulee tukea tiedon jakamista 

esimerkkinä jatkuva oppiminen, avoimmuus ja yksilön kunnioittaminen. Osallistava 

johtaminen, avoin ja epämuodollinen kommunikaatio sekä runsas palaute ovat 

yrityskulttuuriin läheisesti liittyviä tekijöitä, joilla voidaan tukea tiedon johtamista 

organisaatiossa. (Ibid,  165-166) 

 

Tiedon luominen on yksilöllistä opiskelua tai hiljaisen tiedon rikastamista keskuste- 

lemalla. Tyypillisimmillään uuden tiedon luominen on tuotekehitysosastolla. Tiedon 

hankinta tarkoittaa esimerkiksi benchmarkkausta, kirjojen lukemista, internethakuja ja 

kursseja. Se voi myös olla piilevän tiedon muuttamista ekspliittiseksi tiedoksi. Tiedon 

varastointi tarkoittaa sitä, että hankittu tieto on saatava sellaiseen muotoon, että se on 

helposti kaikkien saatavilla. Tiedon jakaminen tiedon johtamisen näkökulmasta 

tarkoittaa erilaisia kanavia, joiden avulla tieto on jokaisen saatavilla esimerkiksi 

intranet, sähköposti, tietojärjestelmät tai henkilökohtainen kommunikointi. Tiedon 

soveltaminen ratkaisee organisaation saaman hyödyn. Tiedon johtamisessa 

organisaation arvot, palautekulttuuri, kommunikointitavat ja johtamistyylit joko 

edesauttavat tai estävät tiedon johtamista ja sen sisäistämistä. (Ibid, 172-175) 

 

Lahti-Kotilaisen yksi kiinnostava tutkimustulos tietojohtamisen näkökulmasta on, että 

esimieskoulutuksissa pyritään liian usein vähentämään epävarmuutta aiheuttavia 

tekijöitä organisaatiossa lisäämällä tietoa (lue tässä: dataa) ja liian harvoin 

selvittämään moniselitteisiä ongelmia lisäämällä ymmärrystä (Lahti-Kotilainen 1992, 

126).  

 

Tietämyksen hallinnassa on kyse tiedon ja osaamisen arvostamisesta, niiden 

jatkuvasta arviomisesta ja mittaamisesta sekä järjestelmällisestä kehittämisestä. Ne 

ovat asioita, jotka ovat yrityksen kulttuurin ytimessä, yrityksen ja sen henkilöstön 

tavoissa toimia ja kommunikoida keskenään. Yrityskulttuurit voivat olla ns. muutosta 

tukevia tai niitä vastustavia. Muutosta vastustavilla kulttuureilla on usein kapea, tiimi- 

tai yksikkökohtainen näkemys ongelmiin ja muutokseen. Innovatiivisissa yrityksissä 

ihmiset toimivat usein osaamisensa ylärajoilla. He keskittyvät enemmän siihen, mitä 

ei organisaatiossa vielä osata kuin siihen, mitä jo osataan. Muutosta vastustavat 
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kulttuurit ovat yleensä kategoriasuuntautuneita eli yksiköt, tehtävät ja ongelmat 

pidetään erossa toisistaan ja ne käsitellään toisistaan riippumattomina. (Aaltonen & 

Mutanen 2001, 24–27) 

 

Muutoksen ja tiedon vastaanottamisella on monia esteitä. Tällaisia ovat luottamuksen 

puute, tiedon hierarkisuus, kulttuurien, sanastojen ja viitekehysten erot, ajan puute, 

suvaitsemattomuus virheitä kohtaan, tietäjien status- ja palkkiokysymykset sekä 

kyvyttömyys vastaanottaa tietoa. Esteitä voi madaltaa esimerkiksi luomalla henkilö-

kohtaisia luottamuksellisia suhteita tai rakentamalla yhteistä perustaa esimerkiksi 

koulutuksen ja työkierron kautta. Suoritusten arviointi ja palkkiojärjestelmän 

kehittäminen tiedon jakamiselle poistavat myös turhia esteitä. Lisäksi keskusteluja 

joustavuudesta ja avoimuudesta kannattaa lisätä organisaatiossa. (Ibid, 29) 

    

4.2 Tietopääomasta lyhyesti  

 

Ståhlen ja Laennon mukaan tietopääomalla tarkoitetaan yrityksen kykyä muuttaa 

aineeton varallisuutensa, osaamisensa sekä uudistumiskykynsä taloudelliseksi arvoksi. 

Aineeton varallisuus sisältää brandit, immateriaalioikeudet, asiakas- ja partnerisuhteet 

sekä tekniset järjestelmät. Organisaation osaaminen koostuu organisaation 

suorituskyvystä ja yksilöiden kompetenssista. Organisaation uudistumiskyky sisältää 

organisaation muutosvoiman, innovatiivisuuden sekä strategisen kyvykkyyden. 

Menestyvät yritykset osaavat arvostaa tietopääomaansa ja pyrkivät liittämään sen 

osaksi liiketoimintaa. Tietopääoman hyödyntäminen ja realisoituminen riippuu siitä, 

miten tehokkaasti se osataan liittää osaksi tuotanto-,  jakelu- ja myyntikanavia  (kuva 

6). (Ståhle & Laento 2000, 43) 
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Kuva 6. Tietopääoman muuttaminen liiketoiminnaksi (Ståhle & Laento 2000, 43). 

 

 

Tietopääomaa voidaan yrityksessä johtaa nelivaiheisen prosessin kautta. Ensin on 

määriteltävä tiedon rooli omassa liiketoiminnassa eli verrattava tietoa panoksen, 

prosessin ja tuotoksen näkökulmista. Tässä vaiheessa pohditaan kuinka 

tietointensiivistä liiketoiminta on ja hyötyykö tiedon luoja siitä eniten. Toisessa 

vaiheessa verrataan tietopääomasta saatavia tuloja sen tuottamiskustannuksiin. Tässä 

vaiheessa pohditaan mitä osaamista, erityisosaamista, kyvykkyyttä tai brandejä 

yrityksellä on. Kolmannessa vaiheessa kehitetään strategia yrityksen tietopääoman 

hyödyntämiseksi. Tällöin pohditaan millaisia strategioita on olemassa, jotta 

liiketoiminnasta tulisi tietointensiivisempää ja kuinka yrityksen tietopääomaa voisi 

lisätä muuttamalla sen sisäisiä rakenteita. Prossessin neljäs vaihe on tietopääomaan 

liittyvän työn tehostaminen, mikä edellyttää tietopääoman parissa työskentelevän 

henkilöstön työn tehostamista. (Stewart 2001, 77)  
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4.3 Organisaation kolme tietoympäristöä 

 

Tietopääoman elinympäristöt ovat mekaaninen, orgaaninen ja dynaaminen. Eri 

ympäristöjen erottaminen toisistaan on tärkeää, koska organisaation tieto, suhteet, 

informaatiovirrat, päämäärät, ominaisuudet, hallinta, haasteet sekä panostus 

tietojohtamiseen ovat jokaisessa elinympäristössä erilaisia ja vaativat erilaisia 

toimenpiteitä. Erilaiset toimintaympäristöt toimivat välineinä eli instrumentteina, 

joilla saavutetaan erilaisia tuloksi. Kilpailukykyisen yrityksen on hallittava osaamisen, 

suhteiden ja tiedonvirtauksen kokonaisuus kaikissa toimintaympäristöissä, koska 

jokainen tietointensiivinen yritys toimii kaikkissa toimintaympäristöissä. (Ståhle & 

Grönroos 1999,  81). 

3
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Kuva 7. Kolmiulotteinen organisaatio (Ståhle 2001) 
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Mekaaninen toimintaympäristö 

 
Mekaaninen toimintaympäristö muodostuu yrityksessä sinne, missä operoidaan 

tunnetulla tiedolla ja ihmisten sijainti organisaatiohierarkiassa määrittelee tiedon 

virtoja. Mekaaniselle toimintaympäristölle on ominaista toiminnan täydellinen hallinta 

ja ennakoitavuus. Suhteet ovat hierarkisia ja jokainen toimija pysyy omalla tontillaan. 

Valta on johdolla ja asema takaa toimintavaltuudet. Tavoitteina on pysyvyys, hallinta 

ja automaation lisääminen, mikä varmistaa laadun toiminnassa ja lopputuotteessa. 

Mekaanisia toimintaympäristöjä ovat esimerkiksi yrityksen laskutusosasto tai 

logistiset prosessit. (Ibid, 82-88)  

 

Tiedon virtaus tapahtuu mekaanisessa ympäristössä usein kirjallisena ja täsmällisenä 

sekä lineaarisesti organisaatiossa ylhäältä alas. Tieto on tarkaan määriteltyä 

eksplisiittistä tietoa, siitä ei keskustella, vaan sen sanomaa on tarkoitus noudattaa.   

Mekanistista toimintaympäristöä häiritsevät luovat yksilöt uudistusideoineen samoin 

kuin kaikki toimintaa kyseenalaistava keskustelu. Näistä häiriötekijöistä pyritään 

mekaanisessa ympäristössä pääsemään eroon. (Ibid, 82–88).  

 

Mekaaninen toimintaympäristö on tehokas siellä, mihin se sopii esimerkiksi jos 

laatukriteerit pitää pystyä takaamaan etukäteen. Vaarana on kuitenkin se, että sitä 

sovelletaan myös sellaisissa yrityksissä tai yksiköissä, mihin se ei sovellu. 

Yrityskulttuurina mekaaninen toimintaympäristö on tehoton, hidas ja vanhanaikainen. 

Mitä enemmän henkilöstö tottuu elämään mekaanisessa, lineaarisen tiedonvirtauksen 

ja kontrollin ympäristössä, sitä vaikeampaa omaehtoinen motivoituminen on. Yksi 

mekaanisen toimintaympäristön ongelmista onkin tunteiden kieltäminen. Se toimii 

pelkästään rationaalisen suunnittelun pohjalta konemaisesti. Sitoutuminen vaatii aina 

tunnetta: ihminen tuntee kuuluvansa johonkin. (Ståhle & Grönroos 1999, 82– 87)  

 

Mekaanisessa toimintaympäristössä tietotekniset välineet tukevat tehokasta 

tiedonkulkua, mutta panostus tietojohtamiseen jää manuaalien ja laatujärjestelmien 

tasolle. Tiedonkulkua edistetään intranetin ja kalenteriohjelmien muodossa ja 

henkilöstön toivotaan hakevan tietoa oma-aloitteisesti tietovarastoista. (Ibid, 82 – 88) 
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Orgaaninen toimintaympäristö  

 

Orgaaninen toimintaympäristö pyrkii joustavuuteen, hallittuun kasvuun, keskustele- 

vaan yrityskulttuuriin sekä sisältä lähtevään uudistumiseen. Laadun tae on kehityksen 

tasaisuus ja toiminnan tasapainoinen hallinta. Orgaaninen toimintaympäristö kehittyy 

pienin askelin ja elää ja reagoi ajantasaisesti. Jos orgaanista ympäristöä verrataan 

mekaaniseen, niin voidaan todeta, että suhteiden ja linkkien spontaani muodostuminen 

sekä tiedon epämääräisyys ovat selvästi yleisempiä orgaanisessa toimintampäristössä. 

Suhteet ovat luottamuksellisia ja avoimia. Orgaanista toimintaympäristöä johdetaan 

dialogin, valtuuttamisen, itseohjautuvuuden ja yhteisten merkitysten kautta. 

Työtehtävät muuttuvat tilanteiden mukaan eikä kaikkia vastauksia löydy ohjekirjasta. 

Orgaanisessa toimintaympäristössä laadun takeena on kehityksen hallitseminen, mikä 

edellyttää oman toiminnan jatkuvaa arviointia ja systeemin kykyä uudistua sisältä 

päin. Kehitystä hallitaan seuraavien välineiden kautta:  

 

�� arvoista, visioista, missiosta, strategioista, tavoitteista ja prosesseista annetaan 

jokaiselle organisaation jäsenelle riittävästi tietoa 

�� jokaisella organisaation jäsenellä tulee olla tietoa toistensa tavoitteista, 

voimavaroista sekä osaamisesta 

�� organisaation toimintaa arvioidaan jatkuvasti eli sitä peilataan kehyksessä 

asetettuihin tavoitteisiin 

�� kaikki olemassa olevat tietotekniset välineet vuorovaikutuksen lisäämiseksi ovat 

jokaisen organisaation jäsenen käytössä. (Ståhle & Grönroos 1999, 89–100)  

 

Edellä mainitut keinot auttavat yritystä toimimaan ajantasaisesti ja joustavasti. Lisäksi 

ne auttavat yritystä ympäristön muutoksissa ja lisäävät yrityksen kilpailukykyä. 

Orgaaninen toimintaympäristö vaatii johdolta uskallusta lisätä luottamusta ja 

avoimuutta. Tämä edellyttää myös kontrollin vähentämistä ja päätöksenteon 

delegointia sinne, missä itse työkin tehdään. Orgaanista kasvua edellytetään 

organisaatiolta nimenomaan asiakasrajapinnoissa; on osattava reagoida tässä ja nyt. 

(Ibid, 89)   
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Orgaanisessa ympäristössä tieto on moniulotteista hiljaista tietoa ja perustuu 

kokemukseen ja tunteisiin. Suurin osa ihmisten osaamisesta perustuu 

kokemusperäiseen eli hiljaiseen tietoon. Tällaista piilevää tietoa ei voida siirtää 

ihmiseltä toiselle tietoteknologisia kanavia myöten tai dokumentteina. Hiljaisen tiedon 

yleisin ilmenemismuoto on puhe ja tekeminen, missä tieto rikastuu edelleen. 

Tavallisessa jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa hiljaisesta tiedosta tulee puheen 

välityksellä organisaation omaisuutta. Orgaanista toimintaympäristöä johdetaan 

vuorovaikutuksen avulla ja siirtämällä vaikutusvaltaa henkilöstölle esimerkkeinä 

tiimi- ja projektiorgansaatiot, jotka käyttävät yhdessä sitä valtaa, joka aiemmin on 

ollut vain yritysjohdolla. Tiimiorganisaatiot vahvistavat sen jäsenten välistä 

riippuvuutta sekä keskinäistä yhteenkuuluvuutta ja yhteyttä. Vastuu lopputuloksesta 

kannetaan yhdessä. Tiimitoiminnan onnistuminen ja toiminnan kehittäminen 

edellyttää todellista vuorovaikutusta: palautekanavia, itsearviointia, mittausta. (Ibid, 

89-100)  

 

Tiedon virtaus orgaanisessa toimintaympäristössä on kahdensuuntainen dialogi. 

Informaatiovirrat ovat horisontaalisia ja niitä on runsaasti, koska jatkuva kehitys 

edellyttää jatkuvaa tiedon vaihtamista. Omaehtoinen kehitys tapahtuu aina 

orgaanisessa ympäristössä ja se edellyttää henkilöstön keskinäistä dialogia. Tämä 

antaa kaikille osapuolille mahdollisuuden vaikuttaa tulkintojen ja merkitysten 

sisältöön organisaatiossa ja samalla syntyy uusia yhteisiä tulkintoja yhteiselle 

toiminnalle. Koko organisaatio hyötyy siitä, että ihmiset jakavat omia näkemyksiään, 

kokemuksiaan ja tuntemuksiaan nykytilasta ja halutuista muutoksista. Näitä 

organisaation kehitykselle arvokkaita tietoja ei voi saada mistään muualta; ne ovat osa 

ihmisten elämää  ja kokemuksia. Orgaanisessa toimintaympäristössä panostetaan 

vuorovaikutuksen kehittämiseen tukemalla henkilöstön sosiaalista vuorovaikutusta 

sekä kehittämällä informaatioteknologian välineitä kuten esimerkiksi sähköpostia, 

keskustelukanavia ja verkostoja. (Ibid, 89-100) 
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Dynaaminen toimintaympäristö 

 

Dynaaminen toimintaympäristö muodostuu eri alojen yritysten yhteistyöprojekteista, 

joiden avulla tuotteet ja palvelut integroituvat ja syntyy uusia ideoita ja innovaatioita. 

Dynaaminen toimintaympäristö on globaali ja se on täynnä erilaisia mahdollisuuksia, 

joita yritys ei omin voimin kykene toteuttamaan. Toiminnalle on ominaista, että 

organisaatiorajat hämärtyvät ja syntyy uudenlaisia liittymiä ja verkostoja esimerkiksi 

virtuaaliorganisaatioita ja ad hoc –ryhmiä. Dynaamiselle toimintaympäristölle 

ominaista on jatkuva muutos, ennalta ennustamisen vaikeus, globaalius, virtuaalisuus, 

joustavuus, nopeus ja innovatiivisuus. Vaikka dynaaminenkin ympäristö tarvitsee 

toimiakseen ekplisiittistä sekä hiljaista tietoa, niin tärkeintä on kyky toimia sellaisessa 

tilanteessa, missä tiedon kenttä on avoin ja täynnä potentiaalista tietoa. 

Toimintaympäristössä tapahtuva jatkuva innovointi, voimakkaasti vellovat, 

monensuuntaiset informaatiovirrat sekä kaoottinen tiedonvirtaus edellyttävät hyviä 

verkostovalmiuksia, taitoa eritellä tärkeä tieto vähemmän tärkeästä sekä kykyä tehdä 

nopeita päätöksiä. Kyetäkseen hyödyntämään kaaosta työntekijän on säilytettävä 

tilanneherkkyys, havaittava potentiaalinen tieto sekä heikot signaalit. Muutos on 

dynaamiselle ympäristölle välttämättömyys. Lisäksi on annettava tilaa ihmisten 

intuitiolle sekä tiedon luomisprosessille. Uuden tiedon tai innovaation luominen  

edellyttää kaaosta, runsasta vuorovaikutusta ja informaation vaihtoa. Tärkeä kysymys 

kuuluu: miten kaaosta kestetään ja hyödynnetään? Yleensä kaaosta toiminnassa 

vieroksutaan, mutta innovaatioden syntymisessä on yleensä kyse siitä kuinka paljon 

organisaatiossa siedetään epävarmuutta, hämmennystä ja kaaosta. Johdon rooli 

dynaamisessa ympäristössä on verkostoitumistaitoihin perustuvaa kanssakäymistä ja 

toiminnan resurssoimista. Erittäin tärkeää toiminnan onnistumisen kannalta on se, että 

johto osaa luovuttaa toimivaltaa sinne, missä työkin tehdään. Dynaamista 

toimintaympäristöä hallitaan vapaudella ja verkostoitumisella. (Ibid, 100–107)   

 

Tiedonkulku dynaamisessa toimintaympäristössä on spontaania ja tieto virtaa 

avoimesti ja nopeasti sekä on kaikkien saatavilla. Verkostoitumalla yritys voi 

hyödyntää eri alojen ydinosaamista, mistä jokainen verkoston jäsen hyötyy. (Ibid, 
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100-107). Tietojohtamiseen dynaamisessa toimintaympäristössä panostetaan 

kehittämällä sosiaalisia verkostoitumistaitoja, innovaatiojohtamista ja kaaoksen 

hyödyntämistä. Informaatioteknologian välineistä dynaamisessa tietoympäristössä 

hyödynnetään neuroverkkoja, extranettejä, tiedon profilointia sekä tiedonhakua, tiedon 

priorisointia ja lajittelua. (Ståhle 2001) 

   

4.4 Arvot ja arvoprosessit eri toimintaympäristöissä 

 
Tietojohtamisen keskeinen tavoite on kehittää johtajia ja asiantuntijoita, jotka 

hallitsevat tietojohtamisen peruskäsitteet, ymmärtävät tiedon strategisen merkityksen 

yrityksen kilpailukyvylle sekä tiedon luomisen dynamiikan ja metodit eri 

yritysympäristöissä. Koska arvot ovat olennainen osa yrityksen liiketoimintaa ja niitä 

voidaan organisaatiossa verrata tietoon, niin asiantuntijuus ja menetelmien hallinta on 

olennaista myös yrityksen arvoprosessin onnistumisen kannalta. Arvoprosessista 

vastaavan on myös kyettävä tunnistamaan yrityksen tietopääoma ja sitomaan se 

kiinteästi mukaan prosessiin. Arvot ovat osa yrityksen liiketoimintaa kuten missio, 

visio, strategia ja tavoitteet. Arvojen tarkoituksena on yhdistää henkilöstöä ja 

sidosryhmiä toisinsa ja samalla luoda taloudellista hyötyä ja kilpailuetua yritykselle. 

Arvojen sisäistämistä sekä arvoprosessin onnistumista on myös kyettävä mittaamaan.   

 

Arvoprosessi on ytimeltään viestintäprosessi, jota voidaan verrata tiedonvirtaukseen 

eri toimintaympäristöissä. Mekaanisessa ympäristössä tiedonvirtaus tapahtuu 

orgnisaatiossa ylhäältä alas, mikä arvoprosessissa merkitsee sitä, ettei henkilöstöä 

oteta mukaan prosessiin, vaan johto julistaa yrityksen arvot. Arvot ohjeistetaan 

jokaiselle organisaation jäsenelle eksplisiittisessä muodossa, minkä jälkeen 

henkilöstön oletetaan omaksuvan arvot ja toimivan niiden mukaisesti. Arvojen 

juurtuminen jokapäiväiseen toimintaan edellyttää kuitenkin jokaisen organisaation 

jäsenen omaehtoista pohdintaa ja dialogia muiden orgnaisaation jäsenten kanssa, jotta 

yhteiset merkitykset ja tulkinnat julistetuille arvoille löytyvät. Mekaanisessa 

ympäristössä dialogi ei ole mahdollinen, koska kulttuuri ei ole keskusteleva. Selkeän 

ja täsmällisen ohjeistuksen ”miten toimin tilanteessa arvojen mukaan?” lisäksi johdon, 



 

 
 56(56) 

keskijohdon ja esimiesten roolimallina toimiminen on arvojen sisäistämisen edellytys 

mekaanisessa toimintaympäristössä.  

 

Uusiin arvoihin liittyy läheisesti muutos eli arvojen kautta haetaan muutosta ja 

myönteistä kehitystä organisaatioon sekä kilpailukykyä ja taloudellista hyötyä. 

Mekaanisessa ympäristössä muutos koetaan lähes katastrofina. Mekaanisen 

ympäristön peruslähtökohta on pysyvyys, hallinta, toiminnan ennustettavuus, 

jatkuvuus ja johdettavuus. Tämä tarkoittaa sitä, että organisaatiossa vallitsee 

muutosvastarinta kaikkea uutta kohtaan. Tämä koskee myöskin uusia, johdon taholta 

julistettuja arvoja. 

 

Mekaanisessa toimintaympäristössä piileviä toiminta-arvoja ovat ’suutari pysyköön 

lestissään’, ’minä viestin, sinä teet’,  ’epämieluisat asiat vaietaan kuoliaaksi’, 

työntekijät ovat ’pelossa ja herran nuhteessa’ ja ’meille ei kerrota mitään -ajattelu’ on 

vallalla. Kyseenalaistajia ei ole olemassa ja organisaatiossa on tasapäistämisen 

ilmapiiri. Tällaisessa tilanteessa henkilöstön motivoituminen on vaikeaa. Jos toiminta 

ei välttämättä vaadi hierarkiaa ja tiukkoja työnjakoja, niin mekanistinen 

toimintaympäristö saattaa olla ikävä ja ahdistava työpaikka, koska jokainen 

organisaation jäsen kärsii vuorovaikutuksen ja arvostuksen puutteesta. Lisäksi 

yrityksessä oleva tietopääoma on vaillinaisessa käytössä. Toisaalta taas, jos toiminta 

vaatii täydellistä mekaanista tilanteen hallintaa ja toimintaa, mekaaninen toimintamalli 

on ainoa oikea vaihtoehto.  

 

Orgaanisessa toimintaympäristössä arvostetaan kokemuksellista tietoa, avointa 

vuorovaikutusta ja viestintää eli tietoa rikastavaa dialogia. Tämä edistää arvojen 

sisäistämistä, koska organisaatiossa vallitsee keskusteleva ja valtuuttava 

johtamiskulttuuri. Muutokseen ja uusiin asioihin suhtaudutaan myönteisesti, mikä 

myös edistää arvoprosessin onnistumista ja arvojen käyttöönottoa jokapäiväisessä 

työssä. Orgaanisessa ympäristössä arvojen sisäistämistä voidaan edistää käyttämällä 

apuna Nonaka & Takeuchin tietospiraalia (s. 44): sosiaalisaatiovaiheessa jokaisella 

organisaation jäsenellä on mahdollisuus verrata omia arvojaan julistettuihin arvoihin. 

Ulkoistamisvaiheessa henkilöstö pienissä ryhmissä pohtii arvoja, hakee niille yhteisiä 
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merkityksiä ja tulkintoja, jotka yhdistämisvaiheessa dokumentoidaan eksplisiittiseen 

muotoon ja jaellaan koko henkilöstölle. Sisäistämisvaiheessa jokainen organisaation 

jäsen vertaa yhteisiä tulkintoja omaan hiljaiseen tietoon ja toimii näin muodostuneen 

uuden oman tulkinnan mukaan, jolloin eksplisiittisestä tiedosta tulee taas hiljaista 

tietoa. Jos prosessi ei tuo toivottua tulosta ensimmäisellä kerralla, niin se voidaan 

tarvittaessa toistaa riittävän monta kertaa esimerkiksi vain yhden tai muutaman arvon 

kohdalla. Näin arvot juurrutetaan toimintaan ja osaksi systeemiä, jolloin niistä ei 

tarvitse enää erikseen puhua. 

 

Arvojen sisäistämisen sekä niiden merkitysten ymmärtämisen kannalta johdon ja 

esimiesten oikeanlaisena roolimallina toimiminen on myös orgaanisessa ympäristössä 

ratkaisevan tärkeää. Keskijohdon vaikutusmahdollisuuksia arvojen edistämisessä 

voidaan lisätä Nonaka & Takeuchin middle-up-down management –mallin avulla. 

Siinä keskijohdon ja esimiesten valtuuksia ja vastuita lisätään ja ylin johto toimii 

toiminnan vaatimien resurssien luovuttajana. Arvoprossessissa tämä malli on tehokas, 

koska keskijohdon keskeinen asema moninkertaistaa roolimallina toimimisen 

vaikutukset ja mahdollistaa arvojen sisäistämisessä tarpeellisen dialogin ja lyhentää 

palautekanavia.    

 

Orgaanisessa toimintaympäristössä on myös haittapuolia. Jatkuva keskustelu ja avoin 

tiedonvirtaus saattaa joissakin työntekijöissä aiheuttaa ahdistusta ja alemmuuden 

tunteita. Esimerkiksi jokaisen organisaation jäsenen työtehtävän sisältö on kaikkien 

tiedossa ja koulutukseen, ammattitaitoon ja osaamiseen liittyvistä asioista puhutaan 

avoimesti. Omat puutteet verrattuna toisiin saattavat lisätä kateutta ja epätervettä 

kilpailua työyhteisössä. Lisäksi kateus saattaa estää rakentavan palautteen antamista 

sekä vastaanottamista. Toisaalta se voi olla myös rakentavaa ja johtaa uusien taitojen 

ja tietojen löytymiseen, oppimiseen ja kehittymiseen. 

 

Vuorovaikutustaidot ovat myös osittain ihmisen luonteeseen liittyviä asioita, joita ei 

täysin voi oppia kirjoista lukemalla. Joku tiimi, osasto tai työvuoro saattaa olla 

epäedullisemmassa asemassa vuorovaikutuksen ja tiedonkulun suhteen vain siitä 

syystä, ettei esimiehellä ole riittäviä vuorovaikutustaitoja. Orgaanisessa 
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toimintaympäristössä toiminnan jatkuva arviointi ja mittaaminen  saattaa tuntua 

’hiostamiselta’ ja etteivät saavutetut tavoitteet ja ennätykset milloinkaan riitä.  

 

Arvojen merkitys dynaamisessa organisaatiossa kiteytyy yksilön omiin arvoihin sekä 

yksilön selviytymiskeinoihin kaaoksessa; kuinka hän pysyy toimintakykyisenä 

kaaoksen keskellä, kuinka hän kohtaa kritiikin ja miten suhtautuu toiminnassa mukana 

oleviin riskeihin. Arvojen ristiriitatilanteessa lopulliseen ratkaisuun vaikuttavat 

päätöksen tekijän omat arvot. Esimiehen ja alaisen välinen luottamus ja esimiehen tuki 

sekä onnistumisissa että epäonnistumisissa on dynaamisen toimintaympäristön 

edellytys. Dynaamisessa toimintamallissa yrityksen arvot ovat osa systeemiä, 

toimintaympäristöä ja työntekijän omia arvoja. Ne ohjaavat valintoja joka hetki ja 

niitä ei voi erottaa nopeasta ja spontaanista jokapäiväisestä toiminnasta. Onkin erittäin 

tärkeää, että organisaation ja työntekijän arvomaailma ovat lähellä toisiaan. Yhteiset 

arvot vaikuttavat työntekijän tekemien valintojen ja päätösten taustalla. 

 

Dynaamisen organisaation toiminta-arvoja ovat asiantuntijuus, erityisosaaminen,  

itsenäisyys, omatoimisuus ja koko organisaation olemassa olevan tietopääoman 

hyödyntäminen. Tämän vuoksi dynaamisuus sopii erityisen hyvin esimerkiksi 

asiantuntijaorganisaation tai tutkimusyksikön toimintaympäristöksi. Työntekijät ovat 

itseohjautuvia, joten yrityksen arvot tulee olla heillä sisäistettynä ja niiden tulee näkyä 

toiminnassa vaikka niistä ei erikseen puhuta. Vaikka dynaamisessa organisaatiossa 

luodaan kaaosta, niin silti mekaanisia ja orgaanisiakin toimintoja tarvitaan ja niiden 

sujuminen saattaakin olla melkoinen haaste. Esimerkkinä laskujen maksu ajallaan, 

kirjanpito ja rahaliikenne tai säännöllisesti käytävät kehityskeskustelut.  

 

4.5 Teoriaosan yhteenveto 

Luvuissa kolme esiteltiin arvoteorioita, -tutkimuksia ja -kirjallisuutta ja niitä 

analysoitiin tutkimusongelman ’arvojen sisäistämisen esteiden ja edistäjien’ 

näkökulmsta. Luvussa  esiteltiin myös arvojen nelikenttämalli ja analysoitiin sen 

yhteyttä  arvoteorioihin. Lisäksi pohdittiin arvojen lähiympäristöä. 
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Luvussa neljä käsiteltiin tietojohtamisen teoriaa sekä arvojen ja tietojohtamisen välistä 

suhdetta sekä verrattiin arvoja organisaation eri tietoympäristöissä. Luvussa esiteltiin 

myös tietojohtamisen keinoja arvojen sisäistämisen edistämiseksi organisaatiossa. 

 

Seuraavassa kaaviossa kuvataan tutkimuksen rakenne teorian osalta ja sen suhde 

tapaustutkimukseen (kuva 8).  

TUTKIMUSASETELMA
TUTKIMUSONGELMA
Stora Enson arvot
Arvoprosessi Stora Enson 
Anjalan tehtailla

TUTKIMUSASETELMA
TUTKIMUSONGELMAT

TUTKIMUKSEN RAKENNE

TEORIAOSA TAPAUSTUTKIMUS

ARVOT TIETO-
JOHTAMIEN

ANALYYSIN VÄLINEET

Arvot tietojohtamisen osana

Arvojen 
nelikenttä

3-ulotteinen 
organisaatio

 

Kuva 8. Tutkimuksen rakenne 2.
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TAPAUSTUTKIMUS 
 

 
 

 
Tapaustutkimusosan luvussa viisi esitellään lyhyesti case-yritys Stora Enso Oyj sekä 

arvotutkimuksen taustaa Stora Enson Anjalan tehtailla. Lisäksi analysoidaan Stora 

Enson konserniarvoja sekä esitellään Anjalan tehtaiden arvojen juurruttamisprosessi. 

Luvussa kuusi tarkastellaan kyselytutkimuksen tuloksia ’arvojen sisäistämisen tila’, 

’arvojen tärkeysjärjestys’ sekä analysoidaan arvoprosessin onnistumista Stora Enson 

Anjalan tehtailla. Luvussa seitsemän tarkastellaan haastattelututkimuksen tuloksia 

’mitkä ovat arvojen sisäistämisen esteet ja edistäjät organisaatiossa’. Seuraavassa 

kaaviossa koko tutkimuksen rakenne.  

 

TUTKIMUSASETELMA
TUTKIMUSONGELMA
Stora Enson arvot
Arvoprosessi Stora Enson 
Anjalan tehtailla

TUTKIMUSASETELMA
TUTKIMUSONGELMAT

TUTKIMUKSEN RAKENNE

TEORIAOSA TAPAUSTUTKIMUS
Stora Enson esittely
Tutkimuksen taustaaARVOT TIETO-

JOHTAMIEN

ANALYYSIN VÄLINEET

Arvot tietojohtamisen osana

Arvojen 
nelikenttä

3-ulotteinen 
organisaatio

SISKO & VELI -projekti

Stora Enson 
arvot

Arvojen analyysi

Arvoprosessi
S E:n Anjalan 
tehtailla

Prosessin analyysi

KYSELYTUTKIMUS
Arvojen juurruttaminen
SISKO & VELI projektin rooli

HAASTATTELUTUTKIMUS
Arvojen sisäistämisen esteet ja edistäjät

JOHTOPÄÄTÖKSET
vastaukset tutukimusongelmiin
oman työn kritiikki
jatkotutkimuksen aiheet

 
   Kuva 8. Pro gradu –tutkimuksen rakenne. 

5 ARVOANALYYSI – STORA ENSO OYJ 
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Stora Enso kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyhtiöihin. Sen päätuotealueet 

ovat aikakausi-, sanomalehti-, hienopaperi ja pakkauskartonki sekä sahatavara. 

Konsernin liikevaihto on 13 miljardia euroa ja paperi- ja kartonkikapasiteetti on noin 

15 miljoonaa tonnia. Yhtiön palveluksessa on 45 000 henkilöä yli 40 maassa. Stora 

Enson osakkeet noteerataan Helsingin, New Yorkin ja Tukholman 

arvopaperipörsseissä. Konsernin liikevoitto oli 1.1. – 31.3.2002  274 miljoonaa euroa. 

Stora Enson missio on ”edistämme tiedonvälitystä ja ihmisten hyvinvointia 

jalostamalla uusiutuvasta kuituraaka-aineesta paperi- ja kartonkituotteita graafisen 

tiedonvälityksen ja pakkausteollisuuden tarpeisiin sekä valmistamalla mekaanisia 

puunjalosteita”. Konsernin visio on ”olemme maailman johtava metsäteollisuusyhtiö” 

ja tämä visio toteutuu, kun kuljemme metsäteollisuuden kehityksen kärjessä, 

tarjoamme parhaat tuotteet ja palvelut, tuotamme omistajillemme lisäarvoa, olemme 

ylpeitä työstämme ja yhtiöstämme ja olemme toimittajillemme haluttu 

yhteistyökumppani. Arvoja on viisi: asiakaskeskeisyys, tuloksellisuus, vastuu, 

ihmisläheisyys ja tulevaisuus. (www.storaenso.com) 

 
Stora Enso Oyj on suuri ja globaali konserni ja sitä johdetaan arvojen kautta. 

Onnistuneen Storan ja Enson fuusion jälkeen tärkeintä on storaensolaisuus ja sen 

toiminnalliset uudet arvot. Konsernin taustalla on monia kansallisuuksia ja lukuisia 

perinteikkäitä yhtiöitä, joilla jokaisella oli  omat arvot. Tälle perustalle on rakennettu 

nyt uutta, jolla on omat arvot ja nämä arvot näkyvät jokapäiväisessä toiminnassa 

kaikilla organisaatiotasoilla koko konsernissa. Vahvan konsernikulttuurin luominen ja 

ylläpitäminen on yksi tärkeimmistä lähiajan tavoitteista. Tässä prosessissa arvot, visio 

ja missio ovat tärkeitä. (Haastattelu: Per Ericson) 

 

Stora Enson Anjalan tehtaat perustettiin 1938, jolloin saman vuoden aikana Oy 

Tampella Ab käynnisti peräti kaksi paperikonetta. Vastaavaan ei ole sen koomin 

Suomessa ylletty. Tehdas valmistaa kirjapaperia, parannettua sanomalehtipaperia sekä 

aikakausilehtipaperia. Vuoden 2001 tuotanto oli 460.546 tonnia, liikevaihto 351,6 

miljoonaa euroa ja henkilökuntaa 500.  (Haastattelu: Hannu Karppinen)  
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5.1 Arvoprosessi Anjalan tehtailla 

 

Tämän pro gradu -tutkimukseni taustalla on vuoden 2001 alussa Stora Enson tehtailla 

henkilöstöosaston teettämän henkilöstönkuulemiskyselyn tulos, minkä mukaan (kuva 

10) Stora Enson Kymenlaakson yksiköiden eli Anjalan, Kotkan ja Summan tehtaiden 

tulokset esitettyyn arvokysymykseen ”toimitaanko osastollasi Stora Enson konsernin 

arvojen mukaan?” erosivat toisistaan selvästi. Vastauksia annettiin Anjalan tehtailla 

277 (vastausprosentti 55). Kuvasta  (10) voidaan todeta, että ”osittain eri mieltä” –

vastauksia annettiin Anjalan tehtailla hivenen enemmän kuin Summassa ja Kotkassa,  

”samaa mieltä” –vastauksia annettiin Anjalassa selvästi Summaa ja Kotkaa vähemmän 

ja ”ei mielipidettä” –vastauksia annettiin Anjalassa noin 10 % enemmän kuin 

Summassa ja Kotkassa. Kyselyn tulosten mukaan 24,2 % anjalalaisista vastaajista ei 

osannut sanoa, toimittiinko Stora Enson Anjalan tehtailla konsernin arvojen mukaan 

vai ei. Tästä oletettiin, että arvoprosessissa syksyllä 1999 epäonnistuttiin jostakin 

syystä jossakin määrin ja siksi halutaan tehdä uusi tarkempi arvotutkimus Anjalan 

tehtailla vuonna 2001–2002. (Haastattelu: Hannu Karppinen) 

 

”Alkuvuonna 2001 tehdyn henkilöstönkuulemistutkimuksen mukaan epäonnistuimme 

jossakin määrin arvojen jalkauttamisessa. Keskijohdon rooli olisi voitu nostaa 

enemmän esille ja käyttää heidän kanssaan enemmän aikaa arvoprosessiin niin, että 

heillä olisi ollut valmiudet omissa ryhmissään viedä paremmin arvoasiaa eteenpäin”. 

(Haastattelu: Hannu Karppinen) 
 

Arvojen jalkauttaminen Anjalan tehtailla tapahtui syksyllä 1999. Arvotilaisuuksissa 

puhuttiin mm. ’mitä arvot ovat?’, ’miksi ne ovat tärkeitä?’, konserniarvojen 

kymenlaaksolaisesta tulkinnasta ja storaensolaisuudesta. Tilaisuuksia järjestettiin 

yhteensä 26 kertaa; johtoryhmälle, osastovastaaville, vuoroesimiehille sekä vuoroille 

ja osastoille. Lisäksi jokaiselle anjalalaiselle lähetettiin arvokortti sisäisen postin 

mukana. Periaatteessa jokaisella työntekijällä oli mahdollisuus käydä ainakin yhdessä 

tilaisuudessa. Johtoryhmä keskusteli arvoista ’mitä kukin arvo edellyttää 

johtoryhmältä ja sen työskentelyltä’. Lisäksi käytiin läpi erilaisia tilanteita, joissa 

arvot toimivat ratkaisujen taustalla esimerkiksi onko asiakastyytyväisyys todella 



 

 
 63(63) 

tärkein lähtökohtamme myös silloin, kun meillä on tuotannossa laatuongelmia?, 

Sallimmeko virheitä? Olemme kriisitilanteessa – etsimmekö syyllisiä vai ratkaisuja? 

(Haastattelu: Hannu Karppinen) 

 
Kuva 10. Henkilöstönkuulemiskyselyn arvo-kysymyksen tulokset Stora Enson Kymenlaakson tehtailla 

vuonna 2000. 

Ei
mielipidettä KA

20,8 3,9
19,9 3,9
21,9 3,8
20,0 3,8
15,0 4,0
19,3 3,9
24,2 3,7
11,8 4,0
14,3 4,1
20,0 3,8
22,9 3,8
19,9 3,8
18,8 4,1
27,9 3,8
14,6 4,0

Vertailu osioittain
Kaikki yksiköt

G. Arvot
-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Kaikki vastaajat

Summa (SEPP+Kymenso)

Anjalankoski (SEPP+Kymenso)

Inkeroinen

Kotka (SEPP, Kymenso, LP)

SEPP Anjala+Summa

SEPP Anjala

SEPP, Kotka

SEPP Summa

Inkeroinen

Kymenso, Anjalankoski+Summa

Kymenso, Anjalankoski

Kymenso, Kotka

Kymenso, Summa

LP, Kotka

%

Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä Osittain samaa mieltä Samaa mieltä
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5.2 Stora Enson arvot 

 
Asiakaskeskeisyys 

�� Osaamisemme vuoksi asiakkaamme valitsevat meidät. 

 

Kymenlaaksolainen tulkinta: tunnemme tuotteemme ja asiakkaamme. Kehitämme 

tuotteitamme ja palvelujamme yhdessä asiakkaan kanssa. 

 

Tuloksellisuus 

�� Saavutamme tavoitteemme. 

 

Kymenlaaksolainen tulkinta: tunnemme toiminnan tulokseen vaikuttavat tekijät ja 

keinomme vaikuttaa niihin. 

 

Vastuu 

�� Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita. 

 

Kymenlaaksolainen tulkinta: meillä jokaisella on vastuu toisistamme, ympäristöstä ja 

tulevaisuudesta. Vaadimme itseltämme eniten, otamme vastuun ratkaisuistamme ja 

opimme virheistämme. 

 

Ihmisläheisyys 

�� Luomme onnistumisen edellytykset innostamalla ihmisiä työssään. 

 

Kymenlaaksolainen tulkinta: huomioimme yksilön. Arvostamme kokemusta ja 

osaamista ja tuemme jatkuvaa oppimista. 

 

Tulevaisuus 
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�� Olemme aloitteentekijä. 

 

Kymenlaaksolainen tulkinta: aloitteentekijänä kuljemme askeleen edellä. Koemme 

muutoksen ja monikulttuurisen ympäristön mahdollisuutena kehittyä. 

 

5.3 Arvojen tasapaino ja arvoanalyysi 

 

Käytän seuraavassa analyysissa Aaltonen & Junkkarin arvojen nelikenttää. Stora 

Enson konserniarvoista kolme viidestä arvosta kuuluu tehokkuuskentälle, yksi 

periaatekentälle ja yksi yksilökentälle. Idealismin kenttää ei arvokorista löydy 

lainkaan, mikä tarkoittaa, että arvojen kriittinen muuttuja puuttuu eikä 

tehokkuuskentälle löydy vastapainoa. Arvojen tasapaino jää myös saavuttamatta. 

Tällaisessä arvomaailmassa innovaatiot saattavat jäädä vähäisiksi, koska tehokkuuden 

ja idealismin välinen jännite, joka synnyttää innovaatiota, puuttuu kokonaan. 

Tehokkuukentälle ei muodostu vastapainoa ja luovia ratkaisuja ilmenee normaalia 

vähemmän. Idealismin kentän arvot arvokorissa ovat erityisen tärkeitä, koska yhteisön 

arvot syntyvät siellä.  

 

Analysoin seuraavassa arvoja anjalalaisesta ja kymenlaaksolaisesta näkökulmasta. 

Asiakaskeskeisyys on edellä esitetyllä tavalla selitettynä tehokkuuskentälle kuluva 

arvo. Samassa yhteydessä yleensä puhutaan tuotteista, laadusta ja mittareista. Herää 

kysymys onko konsernin laaja tuotevalikoima ja suuri asiakkaiden määrä tämän arvon 

sisäistämisen este? Asiakastuntemuksen laajentaminen koko organisaatioon, erityisesti 

tuotantoon ja asiantuntijoihin on hankalaa, mutta tulevaisuuden kilpailukyvyn 

kannalta välttämätöntä. Vaikka yhteistyötä asiakkaan kanssa korostetaan arvoissa, niin 

varsinaisia strategisia kumppaneita on kuitenkin vähän.  

 

Arvojen nelikentällä tuloksellisuus kuuluu myös tehokkuuskentälle kuten myös 

tavoitteet. Tuloksellisuusarvoa on korostettu ainakin Anjalan tehtailla viimeisen 

vuosikymmenen ajan ja henkilöstöä on opetettu tulkitsemaan tulosta ja taloudellisia 

tunnuslukuja. Tulos on esitelty kerran kuukaudessa eri palavereissa kaikille 
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organisaatiotasoille. Lisäksi metsäteollisuutta koetelleet matalasuhdanteet ovat 

opettaneet kiinnittämään huomiota omiin vaikutusmahdollisuuksiin kustannusten 

kertymisessä sekä erityisesti kiinteiden kustannusten kertymiseen. Jokaiselle 

organisaation jäsenelle pitäisi olla  selvää, miten omassa työssä voi säästää ja edistää 

samalla tuloksellisuusarvon toteutumista, mutta konsernin suuruus saattaa hämärtää 

kuvaa yksilön vaikutusmahdollisuuksista. Mahdolliset arvojen väliset ristiriitatilanteet 

esimerkiksi asiakaskeskeisyyden ja tuloksellisuuden välillä ratkaistaan 

päätöksentekijän oman arvojen tärkeysjärjestyksen mukaan. 

 

Arvojen nelikentällä vastuu kuuluu periaatekentälle. Vastuusta tulee mieleen 

ensimmäisenä ympäristöasiat, joiden merkitystä on korostettu Stora Enso konsernissa 

sekä konsernin rekrytointipolitiikassa. Vastuu toisesta ihmisestä onkin aivan eri asia 

esimerkkinä vastuu määräaikaisten työntekijöiden kohdalla tai  työkaverin auttaminen 

hoitoon päihteiden vuoksi ajoissa.   

 

Arvojen nelikentällä ihmisläheisyys kuuluu yksilökentälle, koska selityksessä 

kannustetaan yksilösuorituksiin: tiimien ja ryhmien puuttuminen arvoista ihmetyttää. 

Ihmisläheisyysarvon selityksessä jatkuvaa oppimista ja kokemuksen arvostamista 

korostetaan. Olisi erittäin mielenkiintoista haastatella niitä storaensolaisia, joilla on 

näistä omakohtaisia kokemuksia.   

 

Arvojen nelikentällä tulevaisuus yllä olevan määrittelyn mukaan kuuluu 

tehokkuuskentälle ’kuljemme askeleen edellä’. Yksiköiden aloitetoiminta on paljolti 

paikallisen aloitetoimikunnan ja seinällä olevien aloitelaatikoiden varassa. Idealismin 

kentän puuttuminen arvokorista vähentää innovatiivisuutta organisaatiossa, mikä  

vaikuttaa samalla tulevaisuusarvon uskottavuuteen. 

 

Seuraavassa kuvassa  (kuva 11) olen sijoittanut Stora Enson konsernin viisi arvoa 

arvojen nelikentälle (huom. punainen väri). 
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Kuva 11. Arvojen neljä kenttää ja Stora Enson arvot (muutettu Aaltonen & Junkkari 1999) 

 

 

 

Arvojen tuntemus Stora Ensossa 
 

Konsernin henkilöstöhallinnon teettämän tutkimuksen tuloksista (kuva 12) käy ilmi, 

että 50 % konsernin arvokyselyyn vastannaista 20 000:sta storaensolaisesta konsernin 

arvot tuntee hyvin, 30 %  vastaajista tuntee konserniarvot jotenkuten ja 20 % vain 

vähän. Lisäksi edellä mainitusta kuviosta käy selville, että toimihenkilöistä lähes 70 % 

tuntee arvot hyvin, mutta työntekijöistä vain 40 %.  

 

Tuloksellisuus 
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Tulevaisuus 
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Stora Enso in the eyes of 20 000 employees

 
Kuva 12. Stora Enson henkilöstö arvojen tuntemus 

 

 

Stora Enson johtotehtävissä toimivilta  vaaditaan arvojen tiedollista sekä tunneperäistä 

ymmärrystä, käytännön taitoja mallintaa arvoja sekä toimimista niiden mukaan joka 

päivä. Ylintä johtoa koulutetaankin Walk the Talk –prosessin avulla roolimallina 

toimimiseen. (Haastattelu: Per Ericson)  

 

Living our values: 

Intellectual understanding 

Emotional understanding 

Practical skills 

Doing it – Walk the Talk 

 
Walk the Talk -prosessi 

 

Stora Enson Walk the Talk –prosessissa on kysymys konsernin arvojen mallinta-

misesta johdolle ja sitä kautta kaikkiin yksiköihin. Human Resources –yksikkö 

järjestää 200–300 johdon edustajalle arvokoulutukseen, jossa annetaan käytännön 
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tietoa, tukea ja neuvoja, kuinka toimia esimerkkinä muille arvojohtamisessa. Esi-

miesten tulee olla aitoja roolimalleja, ja sen tähden myös koulutuksessa toimitaan eri 

rooleissa ja simuloidaan arkisia tilanteita. Tavoitteena on, että vähintään 250 johtajaa 

osallistuisi koulutukseen. ”Tämä koulutus ei ole seminaarissa istumista tai teoriaa. 

Pistämme osallistujat todellisten tilanteiden eteen ja samanaikaisesti ryhmän muut 

jäsenet arvioivat ja antavat palautetta. Olemme tietoisesti rakentaneet ohjelman niin, 

että se tuntuu vatsanpohjassa asti ja vaikuttaa jokaisen johtajan käyttäytymiseen. 

Käytännössä noin 90 % ajasta on erilaisia roolipelejä ja tilanneharjoituksia, ja 

loppuosa siihen liittyvää tausta-aineistoa ja teoriaa”, kertoo Stora Enson konsernin 

henkilöstöhallinnosta ja TQM-ohjelmasta vastaava johtaja Christer Ågren. (Munter 

2001). Walk the Talk -prosessi aloitettiin vuonna 1999. Haluttiin perustaa koulutus-

ohjelma, jonka avulla storaensolaiset arvot ja toimintamalli levitetään jokaiseen 

yksikköön. Prosessi keskittyy jokapäiväisiin tilanteisiin johtamiseen, tuotantoon, 

myynti- ja asiakaspalvelutilanteisiin. Koulutukseen osallistuvilla on mahdollisuus 

pienessä ryhmässä testata ja kehittää taitojaan ”you will get, if you give”. (Haastattelu 

Per Ericson) 

 

Syyskuussa 2001 Anjalan tehtaiden johtaja Hannu Karppinen osallistui  Walk the Talk  

–prosessiin. Hänen mukaansa kurssi on kiinnostava ja siihen hakeudutaan innokkaasti. 

Heikkoutena voi pitää sitä, että esimerkiksi Anjalan tehtailta, jossa työskentelee 500 

ihmistä, koulutukseen on kutsuttu vain yksi henkilö. 

 

”Tämä on nimenomaan leadership-kurssi ihan puhtaasti. Käytiin läpi myös arvojen 

käyttämistä argumentoinnin perusteluina. Jos tilanne rupeaa menemään juupas-eipäs 

-väittelyksi, mistä ei ole mitään hyötyä kenellekään, arvojen avulla saa tilanteen 

laukaistuksi. Ei niin, että hyväksymmekö me tämän arvon, vaan arvostammeko me 

toistemme mielipiteitä. Silloin on vaikea sanoa, ettei arvosta”. (Haastattelu Hannu  

Karppinen) 

 

”Me kaikki olemme roolimalleja työyhteisössämme ja tärkeintä on, että ainakin 

johtaja on oikeanlainen malli. Se, että miten me saamme seuraavan portaan esimiehet 

olemaan myös oikeita roolimalleja, jos tätä termiä voi käyttää, niin kyllä varmasti 
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omia valmennusohjelmia tehdään. Tässä on nyt haluttu konsernin taholta tehdä 

lopullinen sinetöityminen fuusiolle”. (Haastattelu: Hannu Karppinen) 

 

Malliesimerkki arvojen sisäistämisestä 

 

Stora Enson Oulun tehtaat voitti Suomen laatupalkinnon vuonna 2001. Yhtenä 

menestystekijänä oli myös onnistunut arvoprosessi, joka toteutettiin vuonna 1999 

huhtikuun ja joulukuun välisenä aikana. Prosessin kesto oli yhdeksän kuukautta ja 

keskeisessä roolissa olivat henkilöstöstä kootut työryhmät, jotka työstivät arvoja 

ennen niiden julkistamista sekä vielä ennen arvojen lopullista hyväksymistä 

johtoryhmässä joulukuussa 1999. Arvot kiteytettiin ATVIT:ksi eli A = asiakas, T = 

tulos, V = vastuu, I = ihmiset ja T = tulevaisuus. Arvoista ei enää keskustella, 

puhutaan  ATVIT:sta. (Haastattelu Juha Vanhainen).  

 

Arvojen jalkauttaminen tapahtui kolmessa vaiheessa; koulutus ja tiedottaminen, 

työryhmätyöskentely ja arvojen esille tuonti päivittäisessä työssä. Henkilöstö-

koulutuksessa käytiin läpi konsernin arvot, Oulun tehtaan arvot sekä niiden merkitys 

jokapäiväisessä työssä. Työryhmät pohtivat ’mitä arvot merkitsevät juuri minun 

työssäni?’.  Merkityksellisintä arvojen sisäistämisessä oli arvojen kirjoittaminen minä-

muotoon ja niiden konkretisointi ja esilletuonti päivittäisessä työssä. Arvot tuodaan 

nyt esille kokousten esityslistoissa, tilaisuuksien onjelmarungoissa sekä päätöksen-

teon pohjana ’Tarkista aina, toteutuvatko arvot? Toimimmeko arvojen mukaan?’.  

Konkreettinen esimerkki arvojen merkityksestä Oulun tehtaalla on johtoryhmän 

kokouksen esityslista, joka on jaettu arvoittain eli asiat käsitellään asiakas, tulos, 

vastuu, ihmiset ja tulevaisuus –osissa. Asiakasosassa käsitellään myyntiin, 

markkinointiin ja asiakastyytyväisyyteen liittyvät asiat, tuloskohdassa taloudelliseen ja 

tuotannolliseen suorituskykyyn liittyvät asiat kuten kustannukset, hyötysuhde ja 

laaturaportointi. Vastuu-kohdassa käsitellään ympäristövaikutukset ja työsuojeluun ja 

turvallisuuteen liittyvät asiat. Ihmiset-kohdassa käydään läpi henkilöstön suoritus-

kykyyn ja kyselyihin liittyvät asiat sekä koulutustarpeet. Tulevaisuus-kohdassa 

käsitellään teknologiaan ja kilpailukykyyn liittyvät asiat. Oulun tehtaalla arvot 
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ohjaavat ajattelua ja päätöksentekoa. Arvojen käyttöönottoprosessissa oli nähtävissä 

viisi vaihetta; hämmennys, kieltäminen, keskustelu, ymmärrys ja sisäistäminen. 

Tavoitetilassa koko henkilöstö jakaa johdon näkemyksen liiketoiminnan 

tavoitteellisuudesta eli ’millaisia meidän pitäisi olla, jotta visio saavutetaan?’ 

(Haastattelu: Juha Vanhainen) 

 

Arvoprosessin seuranta 

 

Arvojen toteutumista Stora Enson yksiköissä seurataan konsernin taholta. Vaikka 

jokaisella yksiköllä onkin vapaus valita arvojen juurruttamistapa, niin yleinen 

konsernin sisäinen seuranta koskee kaikkia. Tulokset näkyvät henkilöstönkuulemis-

kyselyissä. (Haastattelu: Per Ericson)  

 

”Konsernin määrittämien kehysten sisällä yksiköllä on oma toimintavapautensa 

arvojen sisäistämisen, mallintamisen ja kouluttamisen suhteen. Jos tulokset ovat 

annettujen kehysten sisällä - hyvä, mutta jos tulokset lähestyvät kehysten rajoja, niin 

yksikön kannattaa ottaa yhteyttä henkilöstöosastoon ja pyytää tukea. Jos  tulokset ovat 

annettujen kehysten ulkopuolella, niin yksikköä  ”rangaistaan”. (Haastattelu: Per 

Ericson) 

 

”Yleisenä sääntönä voimme pitää sitä, että jos yksikössä ei arvoista pidetä meteliä, 

niin ne ovat luontevasti mukana toiminnassa (Haastattelu Paavo Jäppinen). 

 

Henkilöstölehti Global julkaisi maaliskuun numerossa kyselytuloksia arvoista ’Miten 

Stora Enson missio, visio ja arvot ovat vaikuttaneet työhösi? Seuraavassa vastauksia 

arvoista: 

 

”Tukeudun arvoihin päivittäin tehdessäni tulosryhmän tulokseen vaikuttavia 

päätöksiä” (Haastattelu: työnjohtaja Terry Dylan, Wisconsin Rapids Paper Mill). 
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”Pääluottamusmiehenä painin hyvinkin paljon arvojen kanssa. Niitä on työntekijöiden 

keskuudessa monesti kyseenalaistettu; kun yhtiö on luonut arvonsa, miksi se ei kaikilta 

osin itse toimi niiden mukaan? Arvojen luojien on pystyttävä itse toiminnallaan 

osoittamaan, että ovat sitoutuneet noudatamaan niitä”. (Haastattelu: 

pääluottamusmies Kai Pärnänen, Varkauden tehtaat) 

 

”Konsernin missio, visio ja arvot ovat johtamisjärjestelmämme ohjaavat  

periaatteet. Olemme myös muotoilleet viisi omaa arvoa tehtaan yrityskulttuurin 

pohjalta. Arvoista on tiedotettu koko henkilökunnalle, ja korostamme niitä myös 

tehtaan viestinnässä ja henkilöstölehdissä”. (Haastattelu: henkilöstöpäällikkö Cel 

Dicks, Hawkesburyn tehdas) 

 

”Kun tämä vuonna 1999 lanseerattiin Skoghallin tehdas oli muutosten koulurissa. 

Konsernin missio, visio ja arvot ovat olleet muutostyömme lähtökohtana ja ne ovat 

olleet meille hyvä tuki” (Haastattelu: tehtaanjohtaja Per Bjurbom, Skoghallin tehdas). 

 

”Jos käytännön toimet ja kirjatut arvot ovat keskenään ristiriitaisia, ei kirjailuilla 

korulauseilla ole merkitystä (Haastattelu: työterveyshoitaja Kirsi Ravi, Anjalankosken 

tehtaat). 

 

”Missio, visio ja arvot ovat kuin liima, joka pitää meidät yhdessä ja luo perustan 

menestykselle ja hyvälle työyhteisölle. Minulle on erityisen tärkeää asettaa ihmiset 

työni keskipisteeksi”. (Haastattelu: apulaishenkilöstöpäällikkö Michael Rieke, 

Kabelin tehdas)  

 

Edellä olevista vastauksista voidaan päätellä, että arvoja on pohdittu ja pohditaan 

parhaillaan monissa Stora Enson yksiköissä ja tehtailla joka puolella maailmaa. 

 

Arvot ja työyhteisön hyvinvointi 

 

Arvojen sisäistämisen edistämisessä työyhteisön hyvinvointi on tärkeässä asemassa. 

Arvojen tasapainotilanne yrityksessä kertoo siitä, että arvokorissa  on arvoja kaikilta 
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elämänalueilta. Stora Enson konsernin arvoista puuttuu idealismin kenttään kuuluvat 

arvot ja kun tehokkuuskentän arvot korostuvat, niin ilmapiiri kovenee ja se saattaa 

vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin kielteisesti. Stora Enso on suuri globaali 

organisaatio, jota johdetaan arvojen kautta. Henkilöstö  tuntee, että päätöksenteko on 

etäistä, kasvotonta ja se tapahtuu jossakin kaukana ’meidän omasta paikallisesta 

yksiköstä’.  

 

”Kuitenkin tuotanto ja toiminta tapahtuu paikallisesti kussakin yksikössä. Jokaisessa 

yksikössä on myös hoidettava paikalliset ihmissuhteet ja kohdattava paikalliset 

ongelmat”(Haastattelu: Anna-Liisa Vainio). 

 

”Hyvät ja toimivat ihmissuhteet ovat avain työssä jaksamiseen ja ihmisläheisyysarvon 

edellytys. Kulmakiviä ovat keskinäinen avunanto ja välittäminen, kritiikin ja 

arvostelun hyväntahtoisuus, tasa-arvo ja tasapuolinen kohtelu, avoimuus, rehellisyys, 

luottamus, erilaisuuden hyväksyminen ja yhteiset tavoitteet sekä päättäväisyys 

pyrittäessä niihin. Voidaanko työyhteisön ongelmia ennaltaehkäistä? Työterveys- 

hoitaja Anna-Liisa Vainion resepti on: selkeä työn- ja vastuunjako, selkeät tavoitteet 

selkeys, toimivat esimies-alais -keskustelut, riittävä työhön perehdyttäminen, 

säännölliset osastopalaverit, työn innostava sisältö, tasapuolinen ja keskusteleva 

johtamiskulttuuri, jokaisen yksilön arvostus ja sosiaalinen tuki sekä avoin keskustelu- 

kulttuuri, mikä rohkaisee ongelmien ratkaisuun yhteistyössä”. (Haastattelu: Anna- 

Liisa Vainio) 
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Vuorovaikutusmyönteisen ilmapiirin merkitystä ja roolia arvojen sisäistämisessä 

tutkin verrokkiryhmän tulosten kautta. Käytän tässä apuna Stora Enson Anjalan 

tehtailla vuoden 2000 alusta toiminutta vuorovaikutuksen edistämisprojektia SISKO 

& VELI. 

 

Projekti perustettiin tammikuussa 2000 ja se on osa Stora Enson Anjalan tehtaiden 

henkilöstöstrategiaa vuosina 2000–2002. Henkilöstöstrategia 2002:n swot-analyysissä 

projektin tavoite eli vuorovaikutuksen lisääminen ja tiedonhalun herättäminen on 

luokiteltu Anjalan tehtailla mahdollisuudeksi. Projekti alkoi tammikuusa 2000 ja sen 

tavoitteiksi määriteltiin vuorovaikutuksen edistäminen, tiedonhalun herättäminen, 

luottamushenkilö- ja työsuojeluorganisaation sekä esimiesten viestintävastuista 

sopiminen sekä tiedottajaverkoston toimintamallin kehittäminen Stora Enson Anjalan 

tehtaille. Projektin johtoryhmän jäsenet ovat kaikki yhteistoimintaneuvottelukunnan 

jäseniä, mikä tarkoittaa sitä, että heillä on takanaan jäsenistön valtakirja sekä myös 

tiedotusvastuu. VELI –ryhmissä toimii 31 vapaaehtoista anjalalaista eri 

organisaatiotasoilta.  

 

SISKO-projektin toimintaa ohjaavat Stora Enson arvot ja se etenee kahdella kärjellä:  

projektin tehtävänä on järjestää korkeatasoista viestintä- ja vuorovaikutuskoulutusta ja 

toisaalta auttaa esimiehiä käytännön vuorovaikutukseen ja työviestintään liittyvissä 

ongelmissa. Projekti aloitti benchmarkkaamalla Stora Enson Nymöllan tehtaat 

maalikuussa 2000. Nymöllasta opittiin vuorojen välisen viestinnän keinoja, intranetin 

merkityksestä viestintämyönteisen ympäristön luomisessa sekä vapaavuoron töihin-

tulo-infosta, mistä tehtiin pilotti Anjalan tehtaiden paperilaboratorioon. 

 

6.6.2000  järjestettiin sisäisen viestinnän seminaari, johon osallistui 190 anjalalaista 

kuulijaa. Luennoitsijana oli professori Leif Åberg, Helsingin Yliopiston viestinnän 

laitokselta. Samassa tilaisuudessa tehtiin kysely viestinnän ja vuorovaikutuksen 

pullonkauloista ja  vastausten perusteella valittiin jokaiselle VELI-ryhmälle oman 

6 SISKO & VELI  vuorovaikutuksen edistäjä 
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kehitystyö. VELI-ryhmät aloittivat välittömästi omat kehitystyönsä projektin 

johtoryhmän jäsenten johdolla oman aikataulunsa mukaan. Valitut aiheet olivat:  

  

�� osaston sisäinen viestintä 

�� IT-ongelmat 

�� intranetistä kaikkien työvälineeksi, sähköpostietiketti 

�� tiedonkulku tuotantoketjussa 

�� miten hokaan viestiä? ilmoitustaulu-projekti 

 

13.3.2001 järjestettiin koulutustilaisuus aiheesta ”Miten hokaan viestiä?” 

Luennoitsijana oli professori Marja-Liisa Manka, TKKK.  Koulutukseen osallistui  

180 anjalalaista ja palaute oli hyvä. Koulutustilaisuuksien lisäksi SISKO & VELI-

ryhmien kehitystyö on saanut aikaan seuraavia vuorovaikutukseen tai viestintään 

liittyviä parannuksia: intranet-yhteys jokaiselle anjalalaiselle, oma sähköpostietiketti, 

myynninhallintajärjestelmän IT-ongelmia ratkottu (pikku-veliryhmä eli Nonakan 

alitiimi), vikapäiväkirjan käyttöönotto hiomossa hiljaisen tiedon kerääjänä, vuoroinfo-

toimintamalli laboratorioon. Lisäksi projektin 31 vapaaehtoista toimijaa ovat aktiivisia 

roolimalleja vuorovaikutuksen edistämisessä.  

 

Vuoden 2002 teemaksi projektille valittiin ihmisläheisyys, joka on yksi viidestä Stora 

Enson arvosta. Sellaiset ihmisläheisyyteen liittyvät asiat kuin vuorovaikutus ja sopu, 

tulevaisuuden tekijät, mentorointi, knowledge management –näkökulma sekä  

elearning-pilotti kiinnostivat eniten projektilaisia. Lisäksi projekti osallistuu pro gradu 

-arvotutkimuksen tutkimustulosten perusteella tehtävän toimenpideohjelman 

toteuttamiseen sekä toimii verrokkiryhmänä tutkimuksessa. 

 

Seuraavassa luvussa, kyselytytkimuksen tulosten yhteydessä vertaan SISKO & VELI-

projektilaisten kyselyn tuloksia muihin kyselyn tuloksiin ja analysoin onko 

vuorovaiktuksellisella ilmapiirillä vaikutusta arvojen sisäistämisessä.  
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Kyselyn tarkoituksena oli selvittää miten Stora Enson konsernin arvot on sisäistetty 

Anjalan tehtailla ja mikä on arvojen tärkeysjärjesteys henkilöstön keskuudessa. 

Lisäksi haluttiin tietoa arvoprosessin onnistumisesta syksyllä 1999 ja miten arvoja 

tulisi nyt konkretisoida. Kyselyn avulla tutkittiin myös eroavatko henkilöstön 

henkilökohtaiset arvot ja Stora Enson konsernin arvot paljon toisistaan.  

 

7.1 Kyselytutkimuksen taustaa 

 
 Eri henkilöstöryhmistä kyselytutkimukseen valituista puolet edustivat työntekijöitä ja 

puolet johtoa, toimihenkilöitä ja teknisiä toimihenkilöitä. Vuorovaikutusprojektissa on 

edustettuna kaikki henkilöstöryhmät.  

 

�� johto ja keskijohto sekä asiantuntijat (HR 1) 100 % 

�� teollisuustoimihenkilöt (HR 2) 100 %  

�� esimiehet ja tekniset toimihenkilöt (HR 3–4) 100 %  

�� työntekijöistä (HR 5) valittiin satunnaisella otannalla joka 4.  

�� vuorovaikutusprojektin jäsenet (SISKO & VELI) 100 %.  

 

Kyselyjä lähetettiin 198 kappaletta 18.-19.12.2001. Vastauksia saatiin 31.12.2001 

mennessä 154 kappaletta. Vastausprosentti oli korkea, peräti 77 %. Korkea 

vastausprosentti ilmentää selkeästi vastaajien aitoa tahtoa kertoa mielipiteensä asiasta 

sekä se antaa tutkijalle selkänojaa ja tutkimukselle reliabilitieettiä. Kyselytutkimuksen 

alustavien tulosten perusteella teemahaastattelun kysymyksiä suunnattiin ongelma-

alueisiin tammi-maaliskuussa 2002.  

 

Eri henkilöstöryhmien vastausprosentit olivat: 

 

-  Johto (HR 1)   92  % 

- Toimihenkilöt (HR 2)  89.6  

7 KYSELYTUTKIMUS 
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- Tekniset toimihenkilöt (HR 3–4) 81,5  

- Työntekijät (HR 5)   69,8   

- SISKO & VELI   81 

  

Kyselylomakkeessa palautettiin ensin mieleen Stora Enson konsernin arvot, minkä 

jälkeen kysyttiin ’Tunsitko arvot ennestään?’. 172:sta vastaajasta 148 kertoi tunteensa 

arvot ennestään ja 22 vastaajaa kertoi, ettei tuntenut.  

 

Seuraavaksi kysyttiin miten arvot on sisäistetty jokapäiväiseen toimintaan. Tällä  

kysymyksellä haluttiin selvittää arvokohtaisesti, mitkä arvot koetaan parhaiten 

sisäistetyksi Stora Enson Anjalan tehtailla (kuva 13).  
 

Arvojen sisäistäminen
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Tulevaisuus Tuloksellisuus Ihmisläheisyys Vastuu Asiakaskeskeisyys

Kuva 13. Arvojen sisäistämisen tila Stora Enson Anjalan tehtailla 31.12.2001. 

 

Kuvan arvot ovat vastausten määriä, mutta prosentteina peräti 81 % anjalalaisista on 

sitä mieltä, että tuloksellisuusarvo on läsnä usein Anjalan tehtailla. 67 % vastaajista on 

sitä mieltä, että vastuu on läsnä usein toiminnassa ja 55 % , että asiakaskeskeisyys on 

usein läsnä. Huomattavaa tässä tuloksessa on, että vain 30 % vastaajista on sitä mieltä, 

että ihmisläheisyys on usein läsnä toiminnassa ja 18 % vastaajista kertoo, ettei 

ihmisläheisyyttä ole havaittavissa koskaan. Henkilöstöryhmittäin ei-koskaan 

vastaukset jakaantuvat seuraavasti: 
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�� Johto + keskijohto (HR 1)  4  kpl  12 % 

�� Toimihenkilöt  (HR 2)   6  18 

�� Tekniset toimihenkilöt (HR3–4)  11  26 

�� Työntekijät (HR 5)   10  16 

 

Kymmenen vastaajaa 31:sta (ei-koskaan vastanneista) asettaa ihmisläheisyyden 

omassa tärkeysjärjestyksessään kaikkien tärkeimmäksi. Vastaukset jakautuvat 

henkilöstöryhmittäin johto ja keskijohto: yksi, toimihenkilöt: kolme, tekniset: viisi ja 

työntekijät: yksi, mikä tarkoittaa, että toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt eli 

esimiehet tuntevat eniten ihmisläheisyyden puutetta ja myös kärsivät siitä eniten. 

 

Seuraavaksi vastaajia pyydetiiin laittamaan arvot mieleiseensä tärkeysjärjestykseen. 

Tämä kysymys tuntui monesta vastaajasta varsin vaikealta, koska kaikki arvot 

tuntuivat yhtä tärkeiltä. Joku vastaajista halusi kirjoittaa ne kaikki samalle riville 

peräkkäin, koska ei osannut tehdä juurikaan eroa arvojen tärkeydessä. 

Tärkeysjärjestysarvojen tuloksia tarkasteltaessa on huomattava, että arvojen suosio on 

hyvin tasaista eikä suuria eroja synny ja  vaikka joku arvo on todettu kuvassa 13 

olevan läsnä Anjalan tehtailla usein, niin se on voitu asettaa tärkeysjärjestyksessä 

vähiten tärkeäksi ehkä juuri siitä syystä, että se on jo riittävästi sisäistetty arvo.  

 

Seuraavassa kuva (14) on laskettu mukaan kunkin vastaajan kaksi tärkeimmäksi 

asettamaa arvoa ja saatu niistä seuraavanlainen järjestys: tuloksellisuus, 

asiakaskeskeisyys, tulevaisuus, ihmisläheisyys ja vastuu. Tuloksista voidaan päätellä, 

että tuloksellisuusarvo, sen lisäksi että se on eniten läsnä jokapäiväisessä toiminnassa, 

on myös tärkein vastaajien mielestä. 27 % vastaajista asettaa tuloksellisuuden kahden 

tärkeimmän arvon joukkoon. Toiseksi tärkeimmäksi koetaan asiakaskeskeisyys ja 

kolmanneksi tulevaisuus. 

 

Ihmisläheisyysarvosta voidaan todeta, että 17 % vastaajista asetti sen kahden 

tärkeimmän arvon joukkoon, mikä aiheuttaa jonkun verran ristiriitaa kuvam 10 

tulosten kanssa, joiden mukaan ihmisläheisyys on heikoimmin sisäistetty arvo Anjalan 

tehtailla.  
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Asiakaskeskeisyys:  24 % vastaajista asettaa asiakaskeskeisyyden kahden tärkeimmän 

arvon joukkoon. Kuitenkin 34 % vastaajista asettaa asiakaskeskeisyyden kahden 

vähiten tärkeimmän arvon joukkoon. Asiakaskeskeisyyden sisäistämistä vähentää 

myös se, että 20 % vastaajista piti sitä vähiten tärkeänä arvona. Kyseiset vastaukset 

(20 %) jakautuvat henkilöstöryhmittäin seuraavasti:  

 

�� Johto + keskijohto (HR 1)   9 % 

�� Toimihenkilöt (HR 2)   6 

�� Tekniset toimihenkiöt (HR 3–4)  12 

�� Työntekijät (HR 5)   39 

 

Polarisaatio ei noudata täysin henkilöstöryhmäjaottelua, vaan ehkä enemmänkin 

johtuu siitä, että asiakkaaksi mielletään ”oikea” maksava asiakas eikä ulkoisiin 

asiakkaisiin ole läheskään kaikilla organisaation jäsenillä yhteyksiä ja ns. sisäinen 

asiakkuus –ajattelu on jäänyt joltain osin vieraaksi.   

 

Tulevaisuus: 18 % vastaajista asettaa sen kahden tärkeimmän arvon joukkoon. 

Hajontaa tämän arvon kohdalla on paljon, koska 23 % vastaajista piti  

tulevaisuusarvoa tärkeimpänä, mutta 33 % oli valmis asettamaan sen vähiten 

tärkeimmäksi arvoksi. Vaikka tulevaisuus on kaikille tärkeä asia, mutta sitä on ehkä 

vaikeampi mieltää arvoksi kuin esimerkiksi tuloksellisuutta tai asiakaskeskeisyyttä. 

 

Vastuu: vain 14 % asettaa vastuun kahden tärkeimmän arvon joukkoon. Vastuuarvo 

arvostettiin vähiten kahden tärkeimmän arvon joukkoon yhdessä tulevaisuusarvon 

kanssa. Tämä johtuu paljon siitä, että vastuu kuuluu sisäistettynä arvona systeemiin. 

Esimerkkinä paperikoneella tai hiomossa työskentelevien vastuu on suuri siitä, että 

suuret koneet kulkevat eikä suuria tappioita synny.  
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Arvot tärkeysjärjestyksessä
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Kuva 14. Stora Enson arvot vastaajien kertomassa tärkeysjärjestyksessä 

 

Seuraavassa kuvassa (kuva 15) on vastaajien mielestä kaksi vähiten tärkää arvoa. 

Kuvan luvut ovat vastausten lukumääriä ei prosentteja. Vaikka tulevaisuus ja vastuu 

jäävät niukasti ”vähiten tärkeiksi”, niin on syytä muistaa, että erot eri arvojen välillä 

ovat  pieniä. Lisäksi tulevaisuuden kohdalla ilmeni teemahaastatteluissa, ettei sitä 

kaikki miellä arvoksi lainkaan. Vastuuarvo taas kuuluu case-yrityksen toimialaan 

perinteisesti: operoidaan suurilla tuotantomäärillä ja suuret tappiotkin syntyvät 

hetkessä esimerkiksi mekaanisen laitevian tai työvirheen vuoksi. 

 

Kaksi vähiten tärkeintä arvoa

73

46
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86

73 46 59 72 86

Vast uu Tuloksellisuus Asiakaskeskeisyys Ihmisläheisyys Tulevaisuus

 
Kuva 15. Kaksi vähiten tärkeintä arvoa vastaajien mielestä Stora Enson Anjalan tehtailla 31.12.2001.  
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Vaikka arvoilla on merkitystä liiketoiminnan tuloksellisuuten, niin tutkijana en voi 

näiden kysymysten tai tulosten perustella asettaa arvoja ns. ”paremmuusjärjestykseen” 

liiketaloudellisen kilpailukyvyvn tai taloudellisen tuloksen kannalta.  

 

Seurvaaksi kysyttiin, onko arvoista hyötyä jokapäiväisessä työssä. Vastausten 

perusteellan arvoista on hyötyä jokapäiväisessä työssä 87 %:lle vastaajista ja 27 % 

nojautuu arvoihin usein päätöksenteossaan ja toiminnassaan. Seuraavassa muutamia 

kommentteja arvojen hyödyntämisestä: 

 

”Kun teen työni hyvin tuloksellisesesti/vastuullisesti, asiakas saa toivomaansa tuotetta 

ja meillä on tulevaisuutta.” (tekninen) 

 

”Ajattelen aina asiakkaan etua.” (toimihenkilö) 

 

”Määrittelee ajankäytön tärkeellisyyden; mitä tehdään ensin.” (johto+keskijohto) 

 

”Tuloksellisuus: koneen nopeuden oltava mahdollisimman korkea eri lajeilla ja laatu 

kohdallaan.” (työntekijä) 

 

”Kiireellinen tilaus saadaan ajallaan toimitettua varastoon lähtövalmiiksi 

asiakkaalle.” (työntekijä) 

 

”Teen työni parhaalla tavallani, ottaen huomioon näin Anjalan arvot.” (työntekijä) 

 

”Auttaa päätöksenteossa.” (tekninen) 

 

”Asiakaskeskeisyys: täytyy muistaa se tosiasia, että asiakkaat loppujen lopuksi 

maksavat meidän palkat eli asiakas on aina oikeassa (ainakin usein).” (tekninen) 

 

”Stora Enso on työnantajana kylmä, laskelmoiva, tuloshakuinen, ihmisistä vähän 

piittaava konserni.” (tekninen) 
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”Työtä tehdään, jotta saataisiin tuloksia tulevaisuutta ajatelleen, tietysti asiakkaat 

ovat tärkeitä ja vastuu omasta työstä, ympäristöstä jne.” (toimihenkilö) 

 

”Päätöksenteon yhteydessä pohditaan erityisesti tuloksellisuutta ja 

asiakaskeskeisyyttä (vaikutusta asiakkaaseen).” (johto+keskijohto) 

 

”Tehtävien priorisoinnissa ja ihmisten tasapuolisen kohtelun tavoitteen 

toteuttamisessa.” (tekninen) 

 

Henkilöstöryhmittäin usein hyötyä arvoista kokevat saavansa:  

 

�� Johto + keskijohto (HR 1)  28 %   

�� Toimihenkilöt (HR 2)   15   

�� Tekniset (HR 3–4)   29   

�� Työntekijät (HR 5)   33   

 

Työntekijöiden (HR 5)  korkein prosentti (33) johtunee arvojen mukaisesta 

toiminnasta tuotannossa, mikä käy myös ilmi sivuilla 83-82 annetuista kommenteista. 

Toisaalta myös lähes kolmannes esimiehistä ja johdosta nojaa toiminnassaan ja 

päätöksenteossaan arvoihin.  

 

Vähän yli puolet eli 54 % vastaajista kokee, ettei ole ollut lainkaan mukana  

arvoprosessissa syksyllä 1999. Samat vastaukset toistuvat sekä Anjalan tehtaiden 

osalta, oman osaston kuin myös oman työn osalta. Koska suurimmalta osalta samat 

vastaajat ovat antaneet samoja vastauksia kaikkiin kolmeen kohtaan (kuva 12), niin 

näyttää siltä, että yli puolet henkilöstöstö on jostakin syystä jäänyt arvoprosessin 

ulkopuolelle. Riittaästi arvoprosessissa mukana olleita (kaikki kolme kohtaa) oli 

yhteensä 47 vastaajaa, jotka jakautuvat jakautuvat henkilöstöryhmittäin seuraavasti: 

 

�� Johto + keskijohto (HR 1) 47 % 

�� Toimihenkilöt (HR 2)  6 
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�� Tekniset (HR 3-4)   21 

�� Työntekijät (HR 5)  17 

 

Edellä olevasta tuloksesta voidaan päätellä, että lähes puolet johdosta ja keskijohdosta 

oli mukana arvojen juurruttamisprosessissa 1999 Anjalan tehtaiden, oman osaston 

sekä oman työn kannalta. Toimihenkilöt ja työntekijät jäivät jostakin syystä sivuun 

arvoprosessista. Seuraavassa taulukossa luvut ovat vastausten määäriä.  
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Kuva 16. Arvoprosessiin osallistuminen 1999. 

 

 

Seuraavaksi kysyttiin arvojen juurruttamisen onnistumisesta. 18 % vastaajista oli sitä 

mieltä, että arvojen juurruttaminen onnistui hyvin Anjalan tehtailla syksyllä 1999. 

Kuitenkin 60 % vastanneista ilmoittaa, ettei heillä ole mielipidettä asiasta ja 22 % on 

sitä mieltä, että arvojen juurruttaminen olisi pitänyt tehdä toisin. Ei mielipidettä 

asiasta –vastanneiden suuri määrä johtunee siitä, etteivät he olleet osallisina 

arvoprosessissa lainkaan.   
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Kuva 17. Arvojen juurruttamisen onnistuminen 1999. 

 

 

Seuraavaksi kysyttiin ehdotuksia arvojen konkretisoimiseksi jokapäiväiseen 

toimintaan. Vaikka arvot on sisäistetty melko hyvin, erityisesti tuloksellisuusarvo, niin 

vastaajat toivoivat arvojen mallintamista ja konkretisointia. Samalla voidaan 

varmistaa henkilökohtaisesti, että ollaan ymmärretty arvot oikein. Vastaajilta 

pyydettiin ehdotuksia arvojen saattamiseksi osaksi jokapäiväistä työtä. 

Vastausvaihtoehdoista sai valita enintään kolme ja lisäksi voi esittää omia ehdotuksia. 

Vaihtoehdot saivat kannatusta seuraavasti: 

 

�� arvojen konkretisointi  69 % 

�� arvokoulutus   56 

�� arvo-ohjeistus   49 

�� tiedotuksen lisääminen  40 

�� arvoriihi    31 

�� arvovalmentaja   13 

 

Lisäksi annettiin seuraavanlaisia ehdotuksia ja kommentteja arvojen 

konkretisoimiseksi:   

 

�� asennemuokkausta 

�� arvomittareita 

�� arvot esille ”muussa yhteydessä” 
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�� tehdään tutuksi 

�� arvot opittu jo ennen rippikouluikää 

�� pelkkä arvojen kirjaaminen ei riitä 

�� johtamisen perustuttava arvoihin 

�� arvot osaksi tulospalkkiota 

�� ei varsinaista arvokoulutusta lisää 

�� arvovalmentaja olisi ryhmän johtaja ja jäsenet voisivat kouluttaa muita 

�� arvot mukaan päätöksentekoon 

�� arvojen mukainen toiminta lähtee yksilöstä 

�� asiakaskeskeisyys toteutuu liian harvoin 

 

’Toimitaanko osastollasi Stora Enson arvojen mukaan?’ Tämä on sama kysymys oli 

tutkimukseni taustatutkimuksen eli henkilöstönkuulemiskyselyn ainoa arvoja koskeva 

kysymys. Kysymys haluttiin toistaa ja verrata saatavia tuloksia silloisiin 

henkilöstönkuulemiskyselyn tuloksiin. Vuoden 2000 alun 

henkilöstönkuulemiskyselyyn vastanneista anjalalaisista 24,2 % ilmoitti, ettei ollut 

mielipidettä ’toimitaanko osastollasi arvojen mukaan?’ . Myönteistä kehitystä on 

kuitenkin tapahtunut melkoisesti vuoden aikana, koska tulokset kertovat, että peräti 84 

% vastaajista ilmoittaa, että omalla osastolla toimitaan joko aina tai vähintäänkin 

silloin tällöin arvojen mukaan ja vain 3 % vastaajista toteaa, ettei arvojen mukaan 

toimita koskaan.  

 

Toimitaanko osastollasi Stora Enson arvojen 
mukaan?
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Kuva 18. Toimitaanko arvojen mukaan vastaajien osastoilla? 
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Seuraavaksi kysyttiin arvojen soveltuvuutta henkilökohtaisesti. Tällä kysymyksellä 

pyrittiin selvittämän kuinka suuria eroja on Stora Enson arvojen ja henkilöstön omien 

arvojen välillä (kuva 19). 63 % vastaajista kertoo, että Stora Enso konsernin arvot 

sopivat hyvin, 20 %:lle vastaajista erittäin hyvin. Vain 8 % vastaajista toteaa arvojen 

olevan yhdentekeviä.  

 

Miten Stora Enson arvot sopivat minulle?
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Kuva 19. Miten Stora Enson sopivat vastaajille? 

 

 

Tästä tulokseta voi päätellä, että arvot on valittu hyvin ja ne sopivat hvyin myös Stora 

Enson henkilöstölle. Niihin voi helposti samaistua eivätkä ne herätä ristiriitaisia 

tunteita.  

 

SISKO & VELI –projektin tulokset 

Projektin kyselytutkimus suoritettiin 10.12.2001 ja johtoryhmän jäsenillä oli vastuu 

oman ryhmän aktiivisuudesta kyselyyn vastaamisessa sekä kyselystä tiedottamisesta 

omalla osastolla. SISKO & VELI –ryhmien jäsenistä 81 % vastasi kyselyyn. 

Vastausprosentti oli hyvä, jos sitä verrataan keskimääräiseen vastausprosenttiin 77 %.  

 

SISKO & VELI –projektilaisten vastausten perusteella kaikki muut arvot ovat joko 

usein tai vähintään silloin tällöin läsnä jokapäiväisessä työssä Anjalan tehtailla paitsi 
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ihmisläheisyys, mistä 28 % projektilaisista totesi, ettei se arvo ole läsnä koskaan 

jokapäiväisessä työssä. Tämä on 10 % enemmän kuin kaikkien vastanneiden arvio 

ihmisläheisyysarvosta. Kaikkien vastanneiden vastaava prosentti ihmisläheisyys-

arvosta oli 18 %. Arvojen asettamisessa tärkeysjärjestykseen projektilaisten 

keskuudessa ihmisläheisyys sai 28 %:n kannatuksen toiseksi tärkeimpänä arvona. 

Tärkeimmäksi arvoksi projektilaiset valitsivat asiakaskeskeisyyden (32 %). 

 

Jos tätä tulosta peilataan alaongelmaan ’onko vuorovaikutuksella merkitystä arvojen 

sisäistämisessä’, voidaan päätellä, että SISKO & VELI –projektin jäsenet ovat 

keskimääräistä aktiivisempia kyselyyn osallistujia. Lisäksi SISKO & VELI -projektiin 

on hakeutunut sellaisia ihmisiä, jotka kokevat ihmisläheisyyden puutteen suurempana 

ongelmana kuin muut vastaajat keskimäärin ja haluavat omalla toiminnallaan 

vaikuttaa asiaan. Lisäksi SISKO & VELI –ryhmien jäsenet arvostavat 

asiakaskeskeisyyttä keskimääräistä enemmän. Näiden kahden arvon edistäjänä 

Anjalan tehtailla SISKO & VELI –projektilaisilla on erinomainen mahdollisuus 

toimia roolimallina ja hyvänä esimerkkinä. 

 

Kyselyn yhteydessä kysyttiin myös projektin toiminnasta ”Onko SISKO & VELI –

projekti edistänyt vuorovaikutusta Anjalan tehtailla?”. 39 % kyselyyn vastaajista oli 

sitä mieltä, että projekti on edistänyt vuorovaikutusta joko jonkun verran tai paljon. 

Kritiikkinä projektille on se, että 47 %:lla vastaajista ei ollut mielipidettä asiasta. Tästä 

tuloksesta voidaan päätellä, että vaikka projektissa toimii jäseniä kaikilta 

orgaisaatiotasoilta, niin tiedottamista ei silti ole kyetty hoitamaan riittäävästi.  

 

Projektista tehtiin myös itsearviota ”Onko VELI-ryhmäsi saanut parannuksia aikaan?”  

ja  ”Minkälaisena olet kokenut VELI-ryhmässä toimimisen?”.  Yhtä vastausta 

lukuunottamatta kaikki ryhmän jäsenet kertoivat oman VELI-ryhmän saaneen 

parannuksia aikaan jonkun verran tai paljon sekä vakuuttivat ryhmässä toimimisen 

olevan melko hyödyllistä tai hyödyllistä. Yksi vastaaja ilmoitti ryhmässä toimimisen 

olevan ajan hukkaa ja aikaansaannoksiakaan ei ole. 
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7.2 Analyysi arvoprosessista sekä kyselyn tuloksista 

 

Analysoin seuraavassa sekä arvoprosessia, arvojen juurruttamista sekä kyselyn 

tuloksia Stora Enson Anjalan tehtailla tietojohtamisen ja tietopääoman eri 

elinympäristöjen kautta. Sekä arvoprosessi että arvojen juurruttaminen kuuluvat 

yhteen ja niillä on yhteinen tavoite ”edistää konsernin arvojen sisäistämistä Anjalan 

tehtailla”.  

 

Arvojen tarkoituksena on yhdistää henkilöstöä ja sidosryhmiä toisiinsa ja samalla 

luoda taloudellista hyötyä ja kilpailuetua yritykselle. Koska arvot ovat yksi osa 

yrityksen liiketoimintaa eikä niitä voi erottaa strategiasta ja tavoitteista erillisiksi 

asioiksi, arvoprosessin onnistumisen kannalta olisi tärkeää, että arvot sidotaan 

liiketoimintaan. Arvojen esittäminen liiketoimintakontekstissa konkretisoi arvot ja 

helpottaa niiden sijoittumista henkilöstön ajatusmaailmassa. Arvot yksinään saattavat 

jäädä joillekin ihmisille kaukaisiksi ”henkimaailman asioiksi”.  

 

Kyselytutkimuksen mukaan konsernin arvot on melko hyvin sisäistetty Stora Enson 

Anjalan tehtailla. Erityisesti tuloksellisuus on hyvällä tasolla. Ihmisläheisyys laahaa 

selvästi muiden arvojen perässä. Lisäksi idealismin kentän arvojen puuttuessa 

arvokorista ihmisläheisyysarvoon kohdistuu enemmän paineita ja odotuksia. Vaikka 

arvot onkin melko hyvin sisäistetty, arvojen konkretisointia ja arvokoulutusta 

toivotaan edelleenkin. 69 % vastaajista ehdottaa arvojen konkretisoimista 

jokapäiväiseen työhön. 

 

Arvojen tärkeysjärjestys noudattaa arvojen sisäistämistä lukuunottamatta vastuuarvoa. 

Tärkeysjärjestyksessä vastuu arvioitiin vähiten tärkeimmäksi arvoksi. Vastuuarvon 

”heikko menestys” saattaa johtua siitä, että se kuuluu itsestäänselvyytenä kaikkiin 

työtehtäviin, esimerkkinä vastuu paperikoneesta ja sen toimivuudesta sekä asiakkaan 

toimitusaikojen pitävyydestä.  
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Vaikka arvoprossessin ulkopuolelle jäi yli puolet anjalalaisista, silti arvoihin 

nojaudutaan jokapäiväisessä työssä kiitettävästi. Jopa 87 % käyttää arvoja 

päätöksenteossaan ja valinnoissaan. Vastaajien kertomien esimerkkien perusteella 

arvoja käytetään kaikissa henkilöstöryhmissä. Arvojen juuruttamistilaisuuksien 

onnistumisesta 60 % vastaajista ilmoitti ’ei mielipidettä asiasta’. Tämä johtunee siitä, 

että yli puolet vastaajista ei osallistunut arvoprosessiin lainkaan.   

 

Vuoden 2000 alun henkilöstönkuulemiskyselyn arvokysymykseen ’toimitaanko 

osastollasi Stora Enson konsernin mukaan’ 83 % vastaajista kertoi, että heidän 

osastollaan toimitaan arvojen mukaan. Varsinaista ristiriitaa henkilöstön 

henkilökohtaisten arvojen ja konsernin arvojen välillä ei ole. 43 % vastaajista ilmoitti, 

että arvot sopivat hänelle hyvin ja 20 %:lle vastaajista jopa erittäin hyvin, vastaten 

omia henkilökohtaisia arvoja.  

 

Stora Enson Anjalan tehtaita voidaan suurimmalta osalta verrata mekaanisen 

toimintaympäristöön, missä tiedonvirtaus tapahtuu orgnisaatiossa ylhäältä alas. 

Tyypillistä mekaaniselle ympäristölle on se, että johto julistaa yrityksen arvot. Arvot 

ohjeistetaan jokaiselle organisaation jäsenelle eksplisiittisessä muodossa, minkä 

jälkeen henkilöstön oletetaan omaksuvan arvot ja toimivan niiden mukaisesti. Jos 

pelkän ohjeistuksen ja juurruttamistilaisuuden avulla arvojen pitäsi sisäistyä 

jokapäiväiseen toimintaan, ohjeistuksen on oltava todella tarkka ja täsmällinen ja sen 

on sisällettävä  konkreettisia neuvoja. Selkeän ja täsmällisen ohjeistuksen ”miten 

toimin tilanteessa arvojen mukaan?” lisäksi johdon, keskijohdon ja esimiesten 

roolimallina toimiminen on arvojen sisäistämisen edellytys mekaanisessa 

toimintaympäristössä.  

 

Uusiin arvoihin liittyy läheisesti muutos eli arvojen kautta haetaan muutosta ja 

myönteistä kehitystä organisaatioon sekä kilpailukykyä ja taloudellista hyötyä. 

Kuitenkin mekaanisen ympäristön peruslähtökohta on pysyvyys, hallinta, toiminnan 

ennustettavuus, jatkuvuus ja johdettavuus. Muutos koetaan uhkana. Tämä tarkoittaa 

sitä, että organisaatiossa vallitsee muutosvastarinta kaikkea uutta kohtaan. Tämä 
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koskee myöskin uusia, johdon taholta julistettuja arvoja. Niitä helposti verrataan 

aikaisempiin arvoihin ja todetaan ”samaa, mutta eri paketissa”. 

 

Anjalan tehtailla orgaanisessa toimintaympäristössä toimivat esimerkiksi 

myyntipäälliköt, joiden on tehtävä nopeita ratkaisuja koko ajan muuttuvassa 

asiakasrajapinnassa. Todellinen haaste asiakaskeskeisyysarvolle onkin miten 

onnistutaan yhdistämään mekanistinen tuotanto ja orgaaninen myyntitoiminta sekä 

dynaaminen markkinaympäristö toisiinsa. 

 

Toinen esimerkki orgaanisesta toimintaympäristöstä on vuorovaikutuksen 

edistämisprojekti SISKO & VELI, missä on käytetty middle-up-down –management 

menetelmää eli johtoryhmän jäsenille on annettu valtuudet ja vastuu johtaa 

valitsemaansa kehitysprojektia eli omaa VELI-ryhmää. Ryhmät ovat toimineet 

itsenäisesti ja ryhmän vetäjä on raportoinut säännöllisesti projektin vetäjälle tuloksista. 

Tällä mallilla saatu innokkaita ja sitoutuneita toimijoita projektiin.   
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Tässä luvussa esittelen kvalitatiivisen haastattelun kysymykset, vastausten 

analysointiprosessin sekä tulokset. Haastateltaviksi valittiin 21 anjalalaista 

organisaation eri tasoilta painottuen paperikone 3:n linjaorganisaatioon. Koska 

aineisto ei kyllääntynyt pääongelman osalta ”mitkä ovat arvojen sisäistämisen esteet ja 

edistäjät organisaatiossa?” 21:n haastattelun aikana, suoritin vielä virtuaalihaastattelun 

16 anjalalaiselle, jotka valitsin pääasiassa paperikone 1 ja 2:n linjaorganisaatioista. 

Virtuaalihaastattelun jälkeen aineisto alkoi toistaa itseään. 

 

Teemahaastattelut olivat puolistrukturoituja eli toisena osana oli kyselylomakkeen 

läpikäynti ja toisena osana teemahaastattelu, missä kysyttiin ”mitkä ovat arvojen 

sisäistämisen esteet ja edistäjät organisaatiossa?” ja ”onko vuorovaikuksella 

merkitystä arvojen sisäistämisessä?”. Haastattelun virhelähteitä oli havaittavissa 

vähän. Esimerkkinä haastateltavien ajoittain hiljainen ääni ja nauhurin melko heikko 

tekninen äänentoisto, mikä hidastutti haastattelujen purkuvaihetta melkoisesti.  

 

8.1 Teemahaastattelun tulokset 

 
Haastattelut purettiin nauhalta sanasta sanaan. Tämän jälkeen kokosin samaa asiaa 

koskevat vastaukset yhteen, minkä jälkeen ryhmittelin esille tulleet asiat otsikoiden 

alle. Tämän jälkeen sijoitin saamani tulokset taulukkoon ja vertasin taulukoiden 

sisältöä purettuihin haastatteluihin, jotta kaikki vastaukset ovat varmasti mukana 

lopullisissa taulukoissa. Analysoinnin jälkeen sijoitin myös relevantit tekstikatkelmat 

tutkimusraporttiin kunkin teeman alle. Sitaattien tarkoituksena on vahvistaa yleistä 

vastauslinjaa, perustella tulkintojani sekä elävöittää raportin tekstiä.  

 

8.2 Arvojen sisäistämisen esteet organisaatiossa? 

 

Arvoprosessista johtuvat esteet 

  

8 HAASTATTELUTUTKIMUS 
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Tavallisimpia virheitä arvoprosessissa ovat arvojen julistaminen, jolloin henkilöstö ei 

niihin sitoudu. Arvot jäävät silloin helposti paperille tai irralliseksi seinätauluksi. 

Arvojen sisäistämistä estävät myös, jos arvot ovat itsestäänselvyyksiä, yleisiä tai ne 

puhuttelevat vain johtoa. Lisäksi arvoprosessin liiallinen nopeus, yksipuolinen 

arvokori tai jonkun arvoryhmän liiallinen korostuminen estävät arvojen tasapainoa 

sekä niiden sisäistämistä organisaatiossa. Arvojen juurruttamista syksyllä 1999 

verrattiin ’kuin ajaisi käärmettä pyssyyn’. Arvojen sisäistämisen esteitä ovat myös 

liian hienot termit, joita ei ymmärretä sekä ihmisläheisyyden puute arvojen 

juurruttamisessa. Arvot on ilmaistu liian abstraktissa muodossa tai niiden 

konkretisointi on jäänyt tekemättä. Lisäksi arvoista ei ole käyty keskustelua eli 

yhteiset tulkinnat ja merkitykset puuttuvat arvoilta.  

 

”Arvot on meikäläiselle, että naulataan naula seinään ja siihen taulu; näiden mukaan 

pitäis nyt toimia!”  

” Arvojen sisäistämistä estää se, että ne julistettiin taholta, jolla ei ole käytännön 

tuntemusta. Vaikka arvot ovat hyviä, niin ne jäävät leijumaan ilmaan eivätkä 

konkretisoidu.” 

”Meille lueteltiin, mitkä on meidän arvot. Sit se on siinä.”  

”Miksi arvot pitäisi ottaa niin arvokkasti? Nehän on tätä elämää. Ei niissä mitään 

ihmeellistä ole. Niitä vartenhan me täällä ollaan... tuloksellisuutta ja tulevaisuutta 

varten.” 

 

Johdon ja esimiesten toiminnasta johtuvat esteet  

Organisaation jäsenen on yksilönä ollut vaikea sitoutua arvoihin, koska hän kokee, 

etteivät esimiehet ja johtokaan tee niin. Esimiesten toiminnasta on saanut sen 

käsityksen, ettei asia ole kovin tärkeä ja roolimalli puuttuu. Puolet Anjalan tehtaan 

johdosta ja keskijohdosta oli arvojen juurruttamisprosessissa mukana riittävästi, mutta 

silti arvojen eteenpäin vieminen omille alaisille; työntekijöille ja toimihenkilöille ei 

onnistunut. Unohtivatko esimiehet oman roolinsa vai onko kyse tiedon panttaamisesta 
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tai arvojen arvostamattomuudesta? Keskijohdon sitoutumattomuutta arvoihin 

kummeksuttiin vastauksissa. 

”On kummallista, että ylin johto toteuttaa arvoja ja on niiden takana, mutta 

keskijohdolle sallitaan tästä poikkeaminen ja ”omien” arvojen mukainen toiminta.” 

Arvot ovat seinällä ja siellä pysyvät niin kauan kuin sinitarra pitää.” 

”Kaikki yleensä pysähtyy keskijohtoon, jos ei se pelaa.  Alhaalta on tullu 

voimakkaasti, että keskijohto on tulppa, mihin kaikki törmää.” 

”Johtaja vilpittömästi ajattelee ja toimii myös johdonmukaisesti arvojen mukaan. Siitä 

se lähtee sitten muuttumaan, ei sitouduta samalla tavalla. Montaa esimiestä ei tarvitse 

olla, jotka toimii poikkeavasti, kun se heijastuu. Tällaiseen tulokseen olen tullut.” 

 

Arvojen sisäistämisen esteitä on myös palautteen puute. Pahinta, mitä esimies voi 

alaiselleen tehdä, on jättää esitetyt kommentit ikäänkuin kuulematta. Tätä samaa 

toimintamallia voidaan halutessa toteuttaa erityisen hyvin sähköpostin avulla, kun ei 

olla kasvokkain. Jos esimies ei vastaa sähköpostiviestiin, kertooko se siitä, ettei välitä 

vastata, vai ettei tiedä vai ettei uskalla ottaa kantaa? Minkä arvon mukaan esimies 

silloin toimii? Esimiesten olisi laitettava itsensä alttiiksi odottamattomillekin tilanteille 

esimerkiksi jättämällä riittävästi aikaa keskustelulle ja vuorovaikutukselle erilaisissa 

palaveritilanteissa. Nyt esimiehet suojaava oma selustansa tiukalla esityslistalla eikä 

uskalleta antautua avoimeen keskusteluun.  

 

Organisaatioon liittyvät esteet 

  

Asiakaskeskeisyyden sisäistämisessä oli havaittavissa jonkun verran polarisaatiota. 

Kaikki organisaation jäsenet eivät ole tekemisissä loppuasiakkaan kanssa eikä sisäistä 

asiakkuutta ole mielletty oikeaksi asiakkaaksi. Lisäksi globaalin yrityksen suuri 

tuotevalikoima sekä suuri asiakkaiden määrä saattaa hämärtää asiakaskeskeisyys-

arvon toteutumista. Konsernin suuruus saattaa vaikuttaa myös tuloksellisuusarvoon 

heikentävästi esimerkiksi mietittäessä yksilön vaikutusmahdollisuuksia.  

 

”Vai onko tuloksellisuus arvo? Mielestäni se on bisneksen teon perusedellytys, jota 

arvojen määrittelykin osaltaan tukee.” 
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”Vois kuvitella, että jossain pienessä yrityksessä asiat lähtee paljon henkilöstä, mutta 

täällä ne asiat vain tulee ja henkilöt tekee minkä pystyy. Kaikki tulee jostain ylhäältä. 

Ja mitä isommaksi tää firma menee, niin sitä  isommat päälliköt tuntee itsensä pelkiksi 

pelinappuloiksi. 

 

Luottamuksen puute työntekijöiden ja työnantajan välillä voi olla konkreettinen este 

arvojen sisäistämiselle. Tästä esimerkkinä joulukuun 12. päivänä 2001 Paperiliiton 

edustajain antama julkilausuma, jossa otettiin Summan tehtaan paperikone 1:n 

pysäyttäminen ja sen aiheuttama 200 paperityöläisen työpaikan menetys, joka 

vaikuttaa suoraan ihmisläheisyysarvon toteutumiseen”emme kaiken kaikkiaan 

ymmärrä sitä, miksi hyvin tuottava paperikone Suomessa laitetaan seisomaan ja 

tuotanto siirretään omistaja-arvon nostamisen nimissä Eurooppaan”. Lisäksi 

julkilausumassa  kyseenalaistettiin vastuu- ja tulevaisuusarvot ainakin Suomen ja 

Kymenlaakson kannalta. Tuloksellisuusarvo ei julkilausuman mukaan ole perustelu, 

koska Summan PK1:n todetaan tekevän tulosta. Sen sijaan tuloksellisuusarvo toteutuu 

omistaja-arvon näkökulmasta. (Haastattelu: Antero Raanoja). 

 

Yksilökohtaiset esteet  

 

Yksilön asenteet ja ennakkoluulot määräävät, miten hän havainnoi ja mitä vastaan-

ottaa. Se mitä ihminen katsoo ja mitä lopulta näkee, riippuu jokaisen ihmisen omista 

odotuksista, arvoista ja uskomuksista. Haastattelujen perusteella ristiriitatilanteen 

arvojen kesken esimerkiksi tuloksellisuuden ja asiakaskeskeisyyden välillä ratkaisee 

päätöksentekijän oma arvomaailma eli päätöksentekijän oma arvomaailma estää 

jonkun arvon ja edistää jonkun toisen arvon toteutumista.   

 

”Meiltä löytyy henkilöitä, joiden periaatteet ja näkymättömät arvot poikkeavat yhtiön 

arvoista. Näistä syntyy esteitä yhtiön arvojen sisäistämiselle.” 

 

Aikapulan ja muutosvastarinnan todettiin olevan myös esteenä arvojen sisäistämiselle. 

Tulevaisuusarvoa ei kaikessa kiireessä ennätetä miettiä riittävästi. 
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”Nuorilla on paljon muutakin; perheet ja muut. Ei siinä tulevaisuutta sillä tavalla 

erikseen ajattele. Sitä ollaan olevinaan aina nuoria ja elämä menee tämmöisenä 

samanlaisena eteenpäin.” 

  

Ikärasismi estää ihmisläheisyysarvon toteutumista. Sitä esiintyy jonkun verran ainakin 

toimihenkilöpuolella sekä työnantajan sekä työtovereiden taholta. Nyt puhutaan 

yleisesti tulevaisuuden työntekijöistä eli nuorista akateemisista, joita on vastikään 

palkattu, mutta haastatteluissa muistutettiin, että organisaatiossa on monia, jotka ovat 

vielä 20 vuotta työelämässä. Hekin ovat niitä tulevaisuuden työntekijöitä. 

 

”Nuoret tulee suoraan koulusta ja osaa kaiken. Ymmärsin, että kokemus käyttöön, 

joka järjestettiin Vanajanlinnassa viime keväänä, piti lähentää nuoria ja ikääntyviä 

toisiinsa. Se ei kuitenkaan vastannut tarkoitustaan, siinä mentiin samoille linjoille, 

kuin muutkin meidän jutut.” 

 

”Muuttuuko työntekijä ikääntyessään seinäpaperin väriseksi ja lakkaa olemasta 

olemassa?” 

  

Seuraavaan taulukkoon on kerätty teemahaastatteluissa sekä virtuaalihaastatteluissa 

esille tulleet arvojen sisäistämisen esteet: 
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Kuva 20. Arvojen sisäistämisen esteet organisaatiossa. 

 

 

8.3 Arvojen sisäistämisen edistäjät organisaatiossa?  

 

Hyvät ja monelle sopivat arvot 

 

83 % anjalalaisista vastaajista kertoo, että Stora Enson arvot sopivat hyvin, jopa 20 

%:lle vastaajista erittäin hyvin. Tästä voi päätellä,  että arvot on valittu hyvin ja niihin 

voi helposti samaistua.  

 

Esimies-alaissuhteeseen liittyvät edistäjät 

  

Selkeästi suurin vaikutus arvojen sisäistämisen edistämisessä liittyy esimies-

alaissuhteeseen. Sellaiset asiat kuin säännölliset kehityskeskustelut, palautteen 

antaminen, työn- ja vastuunjako, selkeät tavoitteet säännölliset palaverit, 

tasapuolisuus, keskusteleva johtaminen, vuorovaikutus, välittäminen, asiakaspalaute, 

yhdessä tekeminen ja innostava työilmapiiri toimivat arvojen edistäjinä.  

 

 Yksilöön 
liittyvät: 
• asenteet, 
odotukset 
• ennakkoluulot 
• muutos- 
vastarinta 
• ristiriitatilanne 
arvojen välillä 
• ikärasismi 
• aikapula 
• ei hallita 
kokonaisuuksia  
 
 

Organisaatio:
• suuruus 
• paikallisuus 
puuttuu 
• paljon tuotteita 
• paljon 
asiakkaita 
• henkilöstön 
hyvinvointi  
•luottamus  
 

Johto ja 
esimiehet: 
• roolimalli 
puuttuu 
• palaute puuttuu 
• alaisten 
arvostuksen 
puute 
• esimiesten  
rooli: vastuu & 
valtuudet 
• keskustelu 
puuttuu 
• keskijohdon 
sitoutumatto-
muus 
• DI:lle ei opeteta 
johtamista 
• jumiutuneet 
käytännöt 

Arvoprosessi: 
• arvojen 
julistaminen 
• juurruttaminen 
• arvot 
abstrakteja 
• arvot yleisiä 
• yhteinen tulkinta 
puuttuu 
• prosessin 
nopeus 
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Esimiesten aktiivinen toimiminen arvojen roolimalleina edistää vastaajien mukaan 

myös arvojen sisäistämistä organisaatiossa. Lisäksi esimiesten ja johdon taito 

delegoida vastuuta ja valtuuksia organisaatiossa edistää kaikkien arvojen toteutumista. 

 

”Ihmisläheisyyttä on tasapuolinen kohtelu; mies-nais-palkka-työnsisältö-edut jne.”  

”Välittäminen on tärkeintä. Se osoittaa kiinnostusta.” 

 

Erityisen tärkeänä vastaajat kokivat esimiehen taholta tapahtuvan tiedottamisen. 

Asioista kerrotaan henkilöstölehdissä, intranetissa ja ehkä sähköpostiviesteillä, mutta 

esimiehen henkilökohtiasta viestintää arvostetaan kaikkein eniten. Varsinainen 

asioista tiedottaminen koetaan tapahtuneeksi vasta, kun oma esimies on asiasta 

kertonut. Vaikka vuorovaikutuksen koettiin olevan ongelma arvojen sisäistämisessä, 

koska keskustelevaa kulttuuria ei ole, niin tiedon todettiin liikkuvan organisaatiossa 

melko hyvin, mutta onko se oikeaa tietoa? Arvojen sisäistämisen kannalta keskustelu 

ja dialogi on erityisen tärkeä asia. Niiden avulla löydetään arvoille yhteisiä tulkintoja 

ja merkityksiä. Sitä kautta arvot myös konkretisoituvat jokaisen työhön.  

 

”Kaikilla on vaikutusmahdollisuuksia, kunhan kanavia vain käyttää. Mutta kyllähän 

se on aika paljon yksisuuntaista se viestintä yleensä. Ja toisaalta sen pitää sellaista 

ollakin. Kuka tätä linjaa johtaa – se sanoo mitä täällä tehdään eikä se, joka sitä työtä 

tekee sano mitä haluaa tehdä.” 

 

”Tärkeää on antaa ihmisille mahdollisuus puhua. Perinteinen tilanne on, että esimies 

varmistaa oman selkänojan tiukalla asialistalla ja keskustelulle ei jää  yhtään aikaa 

jää. Esimiehet pitäisi opettaa käsittelemään asioita eri tavalla”.  

 

Tiedon jakamista tai esimerkiksi arvojen sisäistämistä organisaatiossa voidaan edistää 

rakentamalla ”olemassa oleva” epävirallinen verkosto jakamaan tietoa tai toimimaan 

arvojen roolimallina. Verkostolle annetaan lisää valtuuksia, laillistetaan sen kanavat 

tai lisätään kanavien asiantuntemusta niissä asioissa, mitkä ovat yritykselle tärkeitä. 



 

 
 98(98) 

Luonnolliselle pohjalle syntyvä vuorovaikutuskanava on yleensä tehokas. 

Esimerkkinä tästä Anjalan tehtailla vuoden 2000 alusta toiminut SISKO & VELI  

–vuorovaikutusprojekti.  

 

Paikallisuutta ja ihmisläheisyyttä 

 

Globaalikin konserni toimii paikallisesti. Paikallisesta kulttuurista ja  organisaation 

jäsenten hyvinvoinnista huolehtiminen lisää ihmisläheisyyttä. Samalla lisätään 

vuorovaikutusta ja rakennetaan henkilökohtaisia suhteita. Tässä johdon roolimallina 

toimiminen on ensiarvoisen tärkeää ’mitä isot edellä, sitä pienet perässä’. Vastauksissa 

korostettiin ihmisläheisyyden edistävän kaikkien arvojen toteutumista pitkällä 

tähtäimellä.  

 

Orgnisaation osaaminen 

 

Osaamisen hallinta yrityksessä palvelee myös arvojen sisäistämistä ja toteutumista. 

Silloin kaikkien ’aivot’ ja kokemusperäinen tietot ovat mukana menestyksessä ja  

jokainen tuntee olevansa tärkeä ja arvostettu ketjun jäsen. Moniosaamisen sekä 

palkitsemisen todettiin edistävän arvoja organisaatiossa. Moniosaaminen edellyttää 

kuitenkin mahdollisuuksia opetella toisten töitä, onnistuneita sijaisuusjärjestelelyjä 

sekä uudenlaista henkilöstönkehittämistä ja kouluttamista. Arvojen edistämiseksi 

esitetään arvojen mukaisen toiminnan mittaamista säännöllisesti. Oikeasta toiminnasta 

pitää palkita ja väärästä antaa kritiikkiä.  

 

Seuraavaan taulukkoon (kuva 21) on kerätty kaikki teemahaastatteluissa sekä 

virtuaalihaastattelussa esille tulleet arvojen sisäistämisen edistäjät organisaatiossa:  
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Kuva 21. Arvojen sisäistämisen edistäjät organisaaatiossa. 

 

 

Yllä olevasta taulukosta voidaan päätellä, että arvojen sisäistämisen edistämisen 

avaimet ovat esimies-alais -toiminnassa ja sen onnistumisessa. Jos molemmat 

osapuolet hoitavat omat tehtävänsä asianmukaisesti, niin arvojen sisäistämiseen 

liittyvät ongelmat on erittäin pitkälle ratkaistu. Toinen erittäin tärkeä edellytys arvojen 

sisäistämiselle on osaamisen ja tietopääoman hallinta organisaatiossa.Tämä tarkoittaa 

jokaisen osaamisen arvostamista ja jokaisen osaamisen käyttämistä organisaation 

hyväksi. 

 

 

 

Osaamis- 
pääoman 
hallinta: 
• jokaisen 
osaamisen 
arvostaminen 
•  moniosaaja  
• toisilta 
oppiminen ja 
yhdessä 
tekeminen 
• arvojen 
toimivuuden 
mittaaminen 
• organisaation 
kyky hyödyntää 
omaa tietoaan  
• koulutus 
• asiakaspalaute 
ja asiakastieto 
 

Organisaa-
tioon liittyvät:  
• paikallisuus  
• idealismin 
kentän puuttuvien 
arvojen 
korvaaminen  
• ihmis- 
läheisyys 
 
 
  

Työ ja esimies-
alais-suhde:  
• kehitys-
keskustelut 
• palaute  
• esimies 
roolimallina 
• viihtyminen 
• työnjako ja 
vastuu 
• selkeät tavoitteet
• säännölliset 
palaverit 
• tasapuolisuus 
• innostava 
ilmapiiri 
• arvostus 
• keskusteleva 
johtaminen 
• sosiaalinen tuki 
• perehdytys 
• välittäminen 
• vuorovaikutus 
• tiedottaminen 
• hyvinvointi 
• henkillö-
kohtainen 
kehitys-
suunnitelma  

Arvot:  
• hyvät arvot, 
joihin on helppo 
samaistua 
• arvojen 
luomisessa 
mukana  
•arvo-osaajien 
palkitseminen 
• konkretisoidaan 
• arvojen mukaista 
toimintaa 
edellytetään 
kaikilta 
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Parhaillaan mediassa käytävästä arvokeskustelusta sekä monipuolisesta kirjallisuus- ja 

koulutustarjonnasta arvojohtamisesta yrityksen eettisiin sääntöihin voi päätellä, että 

arvojen määrittelyt sekä arvoprosessit jatkuvat monissa organisaatiossa vielä vuosia. 

Tuskin keskustelu arvoista loppuu koskaan kokonaan, sillä perusarvojen ohella 

toiminnallisia arvoja tulee uudistaa ja kehittää liiketoimintaympäristön muuttuessa.  

 

Arvoja ja arvoprosesseja on yleensä käsitelty erillisenä ilmiönä muusta 

liiketoiminnasta. Näin myös case-yrityksessäni Stora Enson Anjalan tehtailla. 

Kuitenkin arvot ovat yksi tärkeä osa liiketoimintaa, kuten missio, visio, strategia ja 

tavoitteetkin. Yrityksen arvoja voidaan verrata myös yrityksen  brandiin. Se on osa 

yrityksen tietopääomaa ja muutettavissa taloudelliseksi hyödyksi. Liiketoiminnassa on 

totuttu puhumaan yritysten avoketjuista. Miksi emme voisi yhtä lailla puhua  

arvologistiikasta, mikä yhdistäisi kaikkia niitä ponnisteluja, joilla yritykset yhdistävät 

henkilöstön, asiakkaat ja sidosryhmät toisiinsa, pyrkivät saamaan lisäarvoa ja 

taloudellista hyötyää sekä asiakkaille että myös itselleen sekä  ohjaavat 

päätöksentekoa mission, vision, arvojen, strategioiden ja tavoitteiden määrittelemään 

suuntaan. Missio edustaa arvologistiikassa valitua suuntaa, visio majakkaa, arvot 

kompassia, strategia karttaa ja tavoitteet aarresaarta. Arvologistiikan jokaisessa 

vaiheessa näkymä tiivistyy ja tarkentuu ja keinot muuttuvat yksityiskohtaisemmiksi, 

kunnes asetetut tavoitteet on saavutettu.  

 

Sisäistetyt arvot toimivat organisaatiossa päätöksenteon alustana ja ohjaavat kaikkien 

organisaation jäsenten tekemiä päätöksiä samaan suuntaan. Tietopääoman eri 

toimintaympäristöillä on oma arvoperustansa, joka ohjaa toimintaa. Mekaanisessa 

ympäristössä, kuten Anjalaan tehtailla, tiedonvirtaus on ylhäältä alaspäin. Arvot 

julistetaan johdon taholta ja arvojen sisäistäminen riippuu ohjeistuksen 

täsmällisyydestä ja johdon ja esimiesten mallinnuksesta. Orgaanisessa 

toimintaympäristössä arvojen sisäistäminen käy helposti jatkuvan dialogin kautta. 

Arvojen sisäistämisestä voidaan orgaanisessa ympäristössä edistää tietospiraalin 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET 
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avulla tai antamalla keskijohdolle ja esimiehille lisää valtaa ja vastuuta sekä 

mahdollisuus hyödyntää monivaikutteista roolimalliaan organisaatiossa. Esimerkkinä 

orgaanisesta toimintaympärisöstä case-yrityksessä on myyntipäälliköiden tehtävät ja 

roolit. Heidän on kyettävä yhdistämään mekaaninen tuotantoprosessi ja orgaaninen 

myyntiverkosto sekä potentiaalista tietoa vellovat markkinat ja asiakassuhteet 

toisiinsa. Dynaamisessa toimintaympäristössä yksilön ja yhteisön arvot  ovat yksi ja 

sama asia. Arvojen merkitys kiteytyy yksilön omiin arvoihin sekä yksilön 

selviytymiskeinoihin kaaoksessa, kritiikin, ideoiden, innovaatioiden ja riskien 

keskellä.  

 

Arvoanalyysin perusteella voidaan todeta, että Stora Enson arvoissa tehokkuuskenttä 

korostuu eikä arvojen tasapaino toteudu, koska idealismikentän arvoja ei ole 

arvokorissa. Lisäksi organisaatiosta puuttuu sisäinen kyseenalaistaja, mikä estää 

tulevaisuus- ja ihmisläheisyysarvojen toteutumista, koska organisaation kehitykselle 

tärkeistä asioista ei puhuta. Tilannetta  voi verrata liian laajapohjaisen hallituksen 

toimintaan vailla terhakkaa oppositiota herättämässä keskustelua organisaation 

kehittymiselle tärkeistä, joskus ikävistäkin asioista. Esimerkkinä tästä anjalalaisten 

’nyökyttely’ tuloksellisuusarvolle, jota johto on tuonut paljon esille viime vuosina. 

Henkilöstö kokee sen hyväksytyksi ja haluaa olla hyväksyttyjen ja voittajien puolella. 

Kuitenkin organisaation kehittymisen ja tulevaisuuden kannalta tärkeämpää olisi 

esittää kysymyksiä ”miten korvaamme idealismikentän arvojen puuttumisen?” ja 

”miten tuemme ihmisläheisyys- ja tulevaisuusarvoja?”  

 

Arvojen epätasapaino näkyy myös  kyselytutkimuksen tuloksissa; tehokkuuskentän 

arvot on yleisesti paremmin sisäistetty j a siten ne koetaan myös tärkeämmiksi ehkä 

myös helpommiksi toteuttaa. Henkilöstön ja konsernin arvoilla ei ole suuria eroja ja 

ne arvot, jotka on hyvin sisäistetty, ovat myös henkilöstön mielestä tärkeimpiä. Suurin 

ristiriita Anjalan tehtailla on ihmisläheisyysarvon jälkeenjääneisyys verrattuna muihin 

arvoihin. Ihmisläheisyyden puute vaikuttaa  koko henkilöstön hyvinvointiin, mutta 

erityisesti siitä kärsivät ne, joille ihmisläheisyys on tärkein arvo.  

 



 

 
 102(102) 

Kyselytutkimuksen tulosten perusteella arvoprosessin voidaan sanoa epäonnistuneen 

jossakin määrin syksyllä 1999, mutta siitä huolimatta kahdessa vuodessa arvot on 

melko hyvin sisäistetty. Arvojen mukana olo jokapäiväisessä toiminnassa on selvästi 

paremmalla tasolla kuin mitä henkilöstönkuulemiskyselyn perusteella olisi voinut 

etukäteen olettaa. Tärkeää on kuitenkin muistaa, ettei 60 % vastaajista muista olleensa 

mukana arvoprosessissa lainkaan, mistä kertoo myös henkilöstön toive arvojen 

konkretisoinnista. 

 

Kun idealismia edustavat arvot puuttuvat ja tunnetta sisältäviä arvoja ei ole, niin 

organisaatiolta puuttuvat arvoankkurit, joita organisaatio heijastaa ulospäin ns. omana 

totuutena. Tunneankkurit toimivat myös motivaatiotekijöinä tavoitteisiin pyrittäessä. 

Tällaisia tunneankkureita voidaan rakentaa tietoisesti organisaatiossa. Jos 

tunneankkureita ei ole, niin idealismikentän tunnepitoisia arvoja peilataan mm. 

julkisuuden kautta ’mitä meistä kerrotaan mediassa?’, ’minkälainen on yhtiömme 

imago?’ ja ’minkälaisen kuvan meistä ja toiminnastamme antaa konsernin ylin johto?. 

Storaensolaiset joutuvat siis jakamaan ikään kuin ulkopuolisina suuren yleisön 

mielipiteet. Tällaisessa tapauksessa kielteisten mielipiteiden vahvistuminen käy 

helposti;  yksikin väärä viesti johdolta siirtää omatkin arvostelijoiden joukkoon.  

 

Haastattelututkimuksen tulosten mukaan esimies-alais –toiminnalla on aivan 

keskeinen merkitys arvojen sisäistämisen edistäjinä. Kuitenkin ehdotetut keinot ovat 

aivn normaalia esimiestoimintaa kuten kehityskeskusteluja, palautteen antamista, 

tavoitteiden selkeyttämistä, tiedottamista, vuorovaikutusta, työn- ja vastuunjakoa sekä 

tasapuolisuutta, motivointia ja välittämistä. Näitä asioita vahvistamalla edistetään 

myös arvojen sisäistämistä. 

 

Vuorovaikutuksen todettiin edistävän arvojen sisäistämistä ja esimiehen tiedottaminen 

koettiin erityisen tärkeäksi. Lisäkoulutus, epävirallisten kanavien resurssoiminen sekä 

sähköisten viestintä- ja vuorovaikutusvälineiden kehittäminen tehostaisi tiedottamista 

organisisaatiossa virallisten kanavien ohella. Arvojen sisäistämisen kannalta 

keskustelu ja dialogi on erityisen tärkeä asia. Niiden avulla löydetään arvoille yhteisiä 

tulkintoja ja merkityksiä. Sitä kautta arvot myös konkretisoituvat jokaisen työhön. 
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Keskusteleva kulttuuri edellyttää siirtymistä mekaanisesta toimintaympäristöstä 

orgaaniseen ympäristöön, missä se suinkin on mahdollista.  

 

Arvoja voidaan verrataan tietoon ja arvoprosessia tiedonvirtaukseen organisaatiossa. 

Tiedon tai arvojen vastaanottamisella on olemassa monia esteitä; itse prosessin 

epäonnistuminen, johdon ja esimiesten roolimallin puute, organisaatioon liittyvät asiat 

kuten suuruus ja globaalius sekä yksilöön liittyvät esteet. Esimerkkeinä mm. 

luottamuksen puute, tiedon hierarkisuus, kulttuurierot, arvostuksen puute, 

muutosvastarinta, ristiriitatilanne arvojen välillä tai kyvyttömyys vastaanottaa tietoa. 

Esteitä voi madaltaa luomalla henkilökohtaisia luottamuksellisia suhteita ja 

rakentamalla yhteistä perustaa esimerkiksi koulutuksen ja työkierron kautta.   

 

Kuten monissa suomalaisissa organisaatiossa myös Anjalan tehtailla henkilöstön 

osaaminen ja yrityksen tietopääoma ei ole kokonaan käytössä ja hiljaisen, 

kokemusperäisen tiedon kerääminen on vasta alkuvaiheessa. Osaamisen 

hyödyntäminen on tärkeää tulevaisuusarvon toteutumisen sekä kilpailukyvyn 

kannalta. Lisäksi se edistää organisaation muutosvoimaa ja -kyvykkyyttä.  

  

Stora Enson Anjalan tehtailla arvoprosessissa voidaan havaita Nonaka & Takeuchin 

esittämän tietospiraalin vaiheet, vaikka kyseessä onkin suurimmaksi osaksi 

mekaaninen toimintaympäristö. Spiraalissa on päästy sisäistämis- eli  ’learning by 

doing’ –vaiheeseen, joskin hieman ontuen. Jos arvojen sisäistämisvaihe onnistuu, niin 

arvojen siirtäminen osaksi systeemiä toteutuu ainakin parhaiten sisäistettyjen arvojen 

osalta. Tässä vaiheessa johdon ja esimiesten oikeanlaisena roolimallina toimiminen on 

ratkaisevan tärkeää.   

 

9.1 SWOT-analyysi arvojen sisäistämisestä 

 

Tutkimustulosten perusteella laadin SWOT-analyysin arvojen sisäistämisen 

vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista (kuva 22). 
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Kuva 22. Swot-analyysi arvojen sisäistämisen esteistä ja edistäjistä 

 

Vahvuudet:     Heikkoudet: 
Tuloksellisuus sisäistetty hyvin  Ihmisläheisyysarvo ei  toteudu   
87 % kokee saavansa arvoista hyötyä Idealismin kentältä ei arvoja arvokorissa 
84 % vastaajista kokee, että omalla  Arvojen tasapaino puuttuu   
osastolla toimitaan arvojen mukaan  Sisäinen kyseenalaistaja puuttuu 
Hyvät arvot, helppo samaistua  Tehokkuuskenttä korostuu ja koventaa 
Esimiehet ja johto nojaavat arvoihin  ilmapiiriä 
                                     Esimiesten rooli juurruttamisessa 
 Erilaisuuden sietokyky vähäistä  
  
Mahdollisuudet:    Uhat: 
Arvojen sisäistämisessä learning by doing Ei onnistuta lisäämään ihmisläheisyyttä 
- vaihe, joka on käytettävä hyväksi  Innovatiivisuus ei lisäänny  
Esimiesten roolia esimiehinä vahvistetaan Idealismin kenttän arvoja ei osata korvata  
Esimiesten valtuuksia lisätään 60% henkilöstöstä ulkona  
Esimiesten vastuuta lisätään  arvoprosessista 
Johto ja esimiehet arvojohtajiksi Organisaation vetovoimaisuus heikkenee 
Arvot konkretisoidaan    
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Arvoanalyysin välineenä käyttämäni Aaltonen & Junkkarin arvojen nelikenttämalli 

soveltuu hyvin arvojen analysointiin. Mallilla on myös arvoteoriataustaa esimerkiksi 

S.H. Schwartzin arvoryppäät. Organisaation eri toimintaympäristöt, joiden avulla 

analysoin arvojen ja tietojohtamisen suhdetta sekä arvojen ja arvoprosessien 

eroavuuksia, soveltuvat myös hyvin analysointiin ja perustuvat tietojohtamisen 

teoriaan. 

 

Tutkimustulosten tieteellisyydessä onnistuin mielestäni hyvin tutkimusongelman 

osalta. Tulokset ovat selkeitä ja niitä voidaan hyödyntää arvoprosesseja 

suunniteltaessa ja niiden toteutuksessa. Vaikka tutkimukseni on tapaustutkimus ja 

empiirinen osuus kohdistuu yhteen yritykseen, uskon tutkimustulosten olevan 

sovellettavissa muissakin suomalaisissa metsäteollisuuden konserneissa.    

 

Projektin käyttämistä verrokkiryhmänä kritisoin tulosten tieteellisyyden osalta. Pieni 

otos ja pienet erot tuloksissa voivat olla vain suuntaa-antavia ja vaativat tarkempia 

lisätutkimuksia.  

 
Jos olisin nyt aloittamassa pro gradu –työtäni tällä kokemusperäisellä tiedolla 

varustettuna, jakaisin työn jonkun toisen tutkijan kanssa. Siinä tapauksessa tieteellistä 

näkökulmaa voisi laajentaa esimerkiksi psykologian, teologian ja yhteiskuntatieteiden 

puolelle. 

 

Arvoja kannattaisi mielestäni tutkia yrityksen liiketoimintanäkökulmasta osana 

yrityksen aineetonta pääomaa. Lisäksi IT-alan yrityksiä ja niiden henkilöstöä 

kiinnostanee tietotyön ja informaatioteknologian aikakauden arvot ja niiden erot 

perinteisiin aloihin. Kaiken kaikkiaan uskon, että arvojen merkitys työpaikkaa 

valittaessa tulee kasvamaan. Kanttaisikin tutkia, miten eri alojen yritykset ovat 

vastanneet tähän haasteeseen.  

 

10 OMAN TYÖN KRITIIKKI 
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Arvoihin liittyen, mutta varsinaisen tutkimusaiheeni ulkopuolelta, haluan lopuksi 

herätellä keskustelua luottamuksesta organisaatiossa. Luottamuksen puute voi olla 

yksi arvojen sisäistämisen este, kuten tutkimuksessani tuli myös ilmi. Luottamus on 

organisaatiossa luovuuden ja sitoutuneisuuden perusta. Luottamuksen hengessä 

lisääntyy jokaisen organisaation jäsenen omanarvontunto sekä syntyy toiveikkutta ja 

myönteistä energiaa. Rakentamalla luottamusta organisaatiossa myös arvot toteutuvat 

paremmin. 

 

 

 

 

   

  Olen polkuni päässä, 

  tuhansistani erään 

  - ja niitä on täynnä maa. 

 

Aila Meriluoto: Jälkeenpäin 
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         Liite 1 

 

TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA  

ARVOJEN SISÄISTÄMISEN EDISTÄMISEKSI 

 

 

Tämän case-tutkimuksen tarkoituksena on arvojen nykytilan selvittämisen lisäksi 

kehittää arvoja edelleen osaksi jokapäiväistä toimintaa sekä muuttaa ilmapiiriä 

arvomyönteisemmäksi Stora Enson Anjalan tehtailla. Seuraavassa teen tutkimus- 

tulosten perusteella ehdotuksia, joilla arvojen sisäistämistä voidaan Anjalan tehtailla  

edistää. 

 

Arvojen tulee näkyä ja tuntua jokapäiväisessä työssä; johtamisessa, kulttuurissa, 

strategiassa, tavoitteissa, tuloksen mittaamisessa, palkitsemisessa sekä työ-

prosesseissa. Mekanistisessa ympäristössä arvot tulee pyrkiä sitomaan jokapäiväiseen 

työhön ja kokous- ja palaverikäytäntöihin mahdollisimman paljon. Viittaan Stora 

Enson Oulun tehtaan hyviin kokemuksiin jaotella käsiteltävät asiat kokouksissa ja 

palavereissa arvoperusteisesti. Mekanistisessa toimintaympäristössä tiedonkulku ja 

vuorovaikutus on aina haaste, näin myös arvojen kohdalla. Niistä tulisi keskustella ja 

henkilöstä tulisi ohjeistaa tarkasti.   

 

Arvot osaksi jokapäiväistä toimintaa 

 

Hyvänä esimerkkinä tästä on erilaisten projektien ja investointien esittely 

henkilöstölle. Jokainen projekti tai investointi on sidottava arvoihin ja ne on myös 

perusteltava selkeästi kannattavuuslaskelmin tai tehokkuusluvuin. Ikävätkin asiat 

voidaan perustella arvoilla, esimerkkinä vakanssin vähentäminen on kerrottava 

avoimesti samoin kuin siitä saatava säästö on konkretisoitava tarkasti numeroin. 

Oulun tehtaiden käyttämää esityslistan jakamista arvoittain kannattaa kokeilla 

johtoryhmässä, yhteistoimintaelimissä sekä toimisto-, osasto-, viikko- ja vuoro-

palavereissa. Näin arvot konkretisoituvat vähitellen. 
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Arvokorista puuttuvia idealismiarvoja tuettava toiminnalla 

esimerkkinä Anjala-Akatemia 

 

Kuten tutkimuksessa kävi ilmi, niin Stora Enson konserniarvoista puuttuu varsinaisesti 

idealismikentän arvot. Ne on korvattava koulutuksella ja muulla toiminnalla. 

Henkilöstön on tunnettava todellakin ’olevansa voimavara’ ja siitä pidetään aidosti 

huolta ja välitetään. Fyysisen kunnon merkitystä on korostettu viime vuosina paljon, 

mutta miten on henkisen puolen laita? Anjala-Akatemian perustaminen ja sitä kautta 

koulutuksen ja avoimen keskustelun aloittaminen olisi ensimmäinen askel.  

Akatemiassa voidaan järjestää kaikille avoimia henkiseen kasvuun ja ihmisyyteen 

liittyviä luentoja eri aiheista esimerkiksi joka kuun ensimmäinen maanantai.  

   

  Osaamisen palkitseminen 

 

Arvo-osaamisesta pitää palkita. Esimerkkinä vuoden arvoteko. Näin arvoista 

muistutetaan ja toimintaa ohjataan  arvojen suuntaan. Paras käytäntö on palkita 

tiimejä, osastoja tai esimiehiä arvojen mukaisesta toiminnasta.  Arvo-osaaminen voi 

olla yksi tulospalkkion kriteereistä. 

 

Esimiehen parhaat käytännöt 

 

Viittaan ehdotuksessani Nokian käytäntöihin ja ehdotan Esimiehen parhaat käytännöt 

–kirjasen julkaisemista. Sisältö koottaisiin asiantuntijatiimin avulla anjalalaisesta 

osaamisesta ja sen tulisi olla kevyesti selattavassa muodossa, jutut ja tarinat helposti 

luettavissa, kuvitus houkuttimena, mutta opetus mukana. Kirja painettaisiin Anjalan 

kirjapaperille ja sitä jaettaisiin joululahjana jokaiselle anjalalaiselle vuonna. Erityisen 

tärkeää on, että sen saa jokainen organisaation jäsen, silloin kaikilla on tiedossa, miten 

hyvä esimies toimii ja mitä häneltä voi odottaa eivätkä hyvät ohjeet saa 

”salakirjoituksen” mainetta. 

 

  Keskijohto ja esimiehet arvomalliksi 

Walk The Talk -prosessi 
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Esimiesten ja keskijohdon asemaa arvojen sisäistämisessä ja vuorovaikutuksessa 

yleensäkin tulisi vahvistaa. Lisäksi esimiehet on vielä kerran ”koulutettava” arvo-

osaajiksi ja vastuuta ja valtuuksia on korostettava. Esimiehet tarvitsevat käytännön 

keinoja ja apuvälineitä arvojen konkretisointiin sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. 

Leena Lahti-Kotilainen on väitöskirjassaan tutkinut esimiesten ja konsernin johdon 

arvopainotusten eroja ja todennut, että esimiehet painottavat ihmisten kunnioittamista, 

rehellisyyttä, tasapuolisuutta, vastuuntuntoa ja päämäärätietoisuutta. Nämä asiat 

tukevat kaikki myös ihmisläheisyysarvoa. Kannattaisiko koulutus aloittaa näistä 

asioista ja sitoa ne Stora Enson konsernin arvoihin?  

 

  Kehityskeskustelut arvoittain 

 

Kehityskeskustelut ovat merkittävä konkreettinen arvojen edistäjä organisaatiossa ja 

ne koskevat kaikkia organisaation jäseniä. Jos kehityskeskustelun aiheet jaotellaan 

arvoittain, niin silloin arvot palautuvat mieleen ja jokaisen kohdalla voidaan 

konkreettisesti arvioida, mitä kukin arvo kenenkin työssä merkitsee.  

 

Arvot mukaan rekrytointiin, perehdyttämiseen sekä koulutukseen 

 

Kun arvot otetaan esille jo uuden työntekijän valintavaiheessa ja arvoista puhutaan 

myös perehdyttämisen aikana sekä kaikissa henkilöstökoulutuksissa, niin arvot tulevat 

luonnolliseksi osaksi työtä ja työpaikkaa. 

 

  Ihmisläheisyyttä lisää 

 

Valitaan ihmisläheisyys vuoden teemaksi ja korostetaan sitä jokapäiväisessä 

toiminnassa. Järjestetään aiheeseen liittyvää koulutusta ja otetaan 

ihmisläheisyysnäkökulma mukaan myös ’esimiehen parhaat käytännöt’ –kirjaseen.  

 

Hiljaisen tiedon kerääminen 
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Yli 90 % yritysten tärkeästä tiedosta on hiljaista tietoa ja sen merkitys tulevaisuuden 

kilpailukyvylle on suuri. Ehdotan yhdeksi kehityskohteeksi hiljaisen tiedon 

keräämisen kehittämistä. Tietoa voidaan kerätä esimerkiksi koneittain tai linjoittain 

’aarrearkkuun’ ja varastoida kaikkien tarvitsevien ulottuville. Tiedonkeruuseen 

voidaan kehittää omia menetelmiä tai käyttää hyväksi uutta teknologiaa esimerkiksi 

sulautettuja järjestelmiä tai neuroverkkoja. 

 

  Perustetaan tutkimustulosten perusteella projekti. 

 

Keskitytään arvojen sisäistämisen edistäjien vahvistamiseen eli esimies-alais  

–toiminnan parantamiseen sekä tietopääoman parempaan hallintaan. 

 

  Arvoankkurointi ja eettiset säännöt 

 

Laaditaan jokaiselle arvolle omat arvoankkurit, joiden kautta ne avautuvat jokaiselle 

anjalalaiselle. Esimerkkinä ihmisläheisyyteen liittyvästä arvoankkurista ”Pidän huolta 

itsestäni, perheestäni, läheisistäni sekä työtovereistani. Uskallan tehdä tarvittaessa 

aloitteen ja korjata kehityksen suuntaa. Kunnioitan elämää ja toimin myös sen 

mukaan. Arvostan  yhteisöllistä yksilöä”. Nämä yhdessä laadittavat arvoankkurit 

voivat toimia myös Anjalan tehtaiden omina eettisinä sääntöinä ja korvata 

idealismikentän arvojen puutetta. 

 

  Arvotilinpäätös 

 

Otetaan käyttöön mittari, jolla säännöllisesti mitataan arvojen toteutumista 

organisaatiossa. Esimerkkinä seurantatutkimus vuoden välein. Vastaavaa puolella ovat 

arvoteot Anjalassa ja vastattavaa puolella on konsernin asettamat vaatimukset arvojen 

toteutumiselle. Tällä edistetään arvojen sisäistämistä organisaatiossa, luotettavan 

mittaustiedon saamista sekä samalla viestitetään konsernin suuntaan, että Anjalan 

tehtailla ollaan otettu arvot tosissaan. Henkilöstölle annetaan ruusuja ja risuja tulosten 

mukaan.  

 



 

 
 117(117) 

  Arvojohtaminen ja Credon luominen 

 

Esimieskoulutuksessa pitää perehtyä arvojohtamiseen, koska konsernia johdetaan 

arvojen kautta. Arvojohtaminen tarkoittaa, että valta ja vastuu on jokaisessa 

organisaation jäsenessä, joka itseohjautuvasti osaa tehdä oikeat, arvojen mukaiset 

päätökset. Tämä tietenkin edellyttää luottamusta, ja molemminpuolista arvostusta. 

Arvojen avulla johto pystyy koordinoimaan hajautettua valtaa ja vastuuta. Lisäksi 

esimiehet voisivat yhteistoimin jalostaa arvoista Anjalan tehtaiden oma credon eli 

yhteenvedon organisaation keskeisistä uskomuksista eli yhteisestä koossapitävästä 

voimasta. Tällaisen aiheen pohtiminen esimiesten kesken edistäisi vuorovaikutusta, 

avointa keskustelua ja tiedon rikastamista organisaatiossa. Lisäksi se avulla esimiehet 

tutustuisivat toisiinsa. Voisiko sen kenties liittää osaksi esimiesten parhaat käytännöt –

kirjaa? 

 

  Jokaiselle henkilökohtainen kehityssuunnitelma 

 

Haastatteluissa tuli ilmi erinomainen ihmisläheisyyden lisäämisen idea; jokainen 

anjalalainen laatii oman henkilökohtaisen kehityssuunnitelman. Laadinta tapahtuisi 

arvoputkessa tai vaihtoehtoisesti virtuaalisesti intranetin avulla. Laadinnassa on 

käytettävissä sekä fyysisen että henkisen hyvinvoinnin asiantuntijoita ’klinikka-

periaatteella’ sekä henkilöstönkehittäjiä ja koulutuksen asiantuntijoita. Lähtökohtana 

on ajattelu eli ’miten näen itseni viiden vuoden kuluttua, jos jatkan elämääni näin?’ ja 

minkälainen haluan todella olla viiden vuoden kuluttua?’ Mitä toimenpiteitä tahtotila 

minulta vaatii? Fyysisen kunnon kohennusta, opiskelua, henkisen hyvinvoinnin 

lisäämistä, työn kiertoa, uusia harrastuksia vai terveyden vaalimista?  

 

  Imatran tietojohtamisen projektiin mukaan 

 

Stora Enson Imatran tehtailla on aloitettu tietojohtamisen projekti. Kannattaisi 

varmasti tässäkin yhdistää voimavaroja ja oppia toisilta ja pyrkiä jotenkin mukaan 

projektiin. 
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  Lopputuotteita koneille ja hiomo/hiertämöön 

 

Kuten haastattelujen tuloksista kävi ilmi, niin asiakaspalautetta ei olla osattu viedä 

tuotantoon. Asiakaskeskeisyysarvoa edistäisi, jos paperikoneen omalle paperille 

painettuja lehtiä tai kirjoja tilataan säännöllisesti koneen valvomoon henkilökunnan 

luettavaksi ja tutkittavaksi. Näin henkilöstö pysyy ajan tasalla ’ai tältä meidän 

paperille painettu uusin lehti näyttää’, kun viimeisin muutos prosessissa näkyy 

välittömästi lopputuotteessa. 

 

  Arvotutkimuksen tulokset –tilaisuus 

 

Järjestetään tästä pro gradu –tutkimuksen tuloksista avoin tilaisuus henkilöstölle. 

Oheistuotteena saadaan arvojen juurruttamisprosessin jatkokurssi, jossa tehtaan johto 

mallintaa arvoja. 

 

 Tietospiraalin käyttäminen ihmisläheisyyden parantamisessa 

 

Järjestetään yhteinen koulutustilaisuus, missä  kerrotaan arvotutkimuksen tulokset ja 

julistetaan ihmisläheisyys vuoden 2002 arvoksi. Tämän jälkeen ihmisläheisyydestä 

puhutaan kehityskeskusteluissa, tiimi-, osasto- ja vuoropalavereissa, jotta arvolle 

saadaan yhteisiä merkityksiä. Seuraavassa vaiheessa keskusteluissa rikastunut tieto 

ihmisläheisyysarvon osalta dokumentoidaan ja jaetaan jokaisen organisaation jäsenen 

käyttöön. Learning by doing –vaiheessa ihmisläheisyysarvon perusteella mitataan 

arvon toteutumista ja palkitaan parhaat arvo-osaajat 

 

  Lehdistötiedote Anjalan arvot 

 

Laaditaan tutkimustulosten perusteella lehdistötiedote paikallislehdelle. Lisäksi 

tehtaan johtoa haastatellaan aiheesta lehdessä. 

 

 Solmitaan suhteet valittavaan Stora Enson konsernin sosiaalisen vastuun 

 johtajaan   



 

 
 119(119) 

 

Kutsutaan Stora Enson sosiaalista vastuuta edistävä johtaja vierailulle.    
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     10.12.2001   LIITE  2 
   

   
TUTKIMUSAIHE: Mitkä ovat arvojen sisäistämisen esteet ja edistäjät 
organisaatiossa? Onko henkilöstön vuorovaikutuksella ja viestintämyönteisellä 
ilmapiirillä vaikutusta? Case: Stora Enson Anjalan tehtaat 
 
 
1 TAUSTATIETOJA 
 
Rengasta oikeat vaihtoehdot: 
 
Henkilöstöryhmäsi   1  ylemmät toimihenkilöt (HR 1) 
     2  teollisuustoimihenkilöt (HR 2) 
     3  tekniset toimihenkilöt (HR3 - HR4) 
     4  työntekijät (HR 5) 
 
Työsuhteesi kesto   1  alle 1 v 
     2  1 - 10 v 

3 10 – 20 v 
4 yli 20 v 

 
Toimitko SISKO & VELI –projektissa 1 kyllä 
     2 en 
 
 
2 STORA ENSO -KONSERNIN ARVOT 
 
Palautetaan mieleen Stora Enson –konserniarvot. Ne ovat: 
 
1 Tulevaisuus   2 Tuloksellisuus  3 Ihmisläheisyys 
 
4 Vastuu   5 Asiakaskeskeisyys  

 
Tunsitko arvot ennestään? Rengasta oikea vaihtoehto: 
 
1 kyllä    2 en    
 
 
Ovatko arvot läsnä jokapäiväisessä työssäsi Anjalan tehtailla? Rengasta oikea 
vaihtoehto jokaisesta arvosta. 
 
1 Tulevaisuus   1ei koskaan   2 silloin tällöin  3 usein 
 
2 Tuloksellisuus  1ei koskaan   2 silloin tällöin  3 usein 
  
3 Ihmisläheisyys  1ei koskaan   2 silloin tällöin  3 usein 
 
4 Vastuu   1ei koskaan   2 silloin tällöin  3 usein 
 
5 Asiakaskeskeisyys  1ei koskaan   2 silloin tällöin  3 usein 
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3 LAITA ARVOT MIELEISEESI TÄRKEYSJÄRJESTYKSEEN 
 
Listaa arvot mielestäsi tärkeimmästä vähiten tärkeimpään (1 = tärkein): 
  
1 (tärkein) 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 (vähiten tärkeä) 
 
 
 
4 ONKO ARVOISTA SINULLE HYÖTYÄ OMASSA TYÖSSÄSI? 
 
Rengasta mielestäsi oikea vaihtoehto: 
 
1 ei koskaan   2 silloin tällöin   3 usein 
      
 
Anna käytännön esimerkki: 
               
 
 
                
 
 
5 OLITKO MUKANA ARVOPROSESSISSA SYKSYLLÄ 1999? 
 
      riittävästi  liian vähän en lainkaan 
 
1 AP:hen liittyen    1  2  3  
 
2 Oman osaston toimintaan liittyen  1  2  3 
 
3 Omaan työhöni liittyen   1  2  3 
 
 
Jos et, niin miksi? 
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6 OLISIKO ARVOJEN JALKAUTTAMINEN PITÄNYT TEHDÄ TOISIN? 
 
Rengasta mielipiteesi:  
 
1 kyllä     2 ei   3 ei mielipidettä asiasta   
 
 
Jos kyllä, niin mikä meni pieleen? 
 
 
 
 
7 MITEN ARVOT TULISIVAT OSAKSI PÄIVITTÄISTÄ TYÖTÄMME? 
 
Rengasta mielestäsi kolme parasta vaihtoehtoa: 
 
1  yleinen arvokoulutus AP:llä – pohditaan missä me nyt olemme ja missä me 

haluamme vuoden kuluttua olla (johto mukana)  
 
2  arvoriihi osastoilla – verrataan AP:n arvoja jokaisen omiin arvoihin  
 
3 arvojen konkretisointi (suunnitelma) yksikkötasolla - missä näkyy, että arvo 

toimii? 
 
4 laaditaan arvo-ohjeistus, miten arvot näkyvät palaverikäytännöissä, 

johtamisessa, esimiestyöskentelyssä, raportoinnissa, rekrytoinnissa, 
asiakkaiden kohtelussa (julkaistaan intranetissä) 

 
5 tiedotuksen lisääminen arvoista 
 
6 sisäinen arvovalmentaja AP:lle 
  
Kerro myös omat ehdotuksesi: 
 
 
 
 
 
8 TOIMITAANKO OSASTOLLASI STORA ENSON ARVOJEN  MUKAAN?  
 
Rengasta oikea vaihtoehto: 
 
1 ei koskaan   2 harvoin  3 silloin tällöin  4 aina  
 
 
Anna käytännön esimerkki: 
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9 MITEN KOET STORA ENSON ARVOT? 
 
Rengasta mielipiteesi mukainen vaihtoehto: 
 
1 sopivat minulle hyvin ja vastaavat omia henkilökohtaisia arvojani 
 
2 sopivat minulle hyvin 
 
3 sopivat minulle jossakin määrin 
 
4 eivät puhuttele minua 
 
5 yhdentekevää löpinää 
 
 
10 ONKO SISKO-PROJEKTI EDISTÄNYT VUOROVAIKUTUSTA? 
 
Rengasta mielestäsi oikea vastaus. 
 
1 paljon 2 jonkun verran 3 ei lainkaan  4 ei mielipidettä 
 
Anna käytännönesimerkki. 
 
 
 
 
Kysymyksiin 11  ja 12 vastaavat vain SISKO & VELI –ryhmien jäsenet 
                 
       
11 ONKO VELI-RYHMÄSI SAANUT PARANNUKSIA AIKAAN? 
 
Rengasta oikea vaihtoehto. 
 
1 paljon  2 jonkun verran  3 ei lainkaan 

 
 
Mainitse mielestäsi merkittävin parannus. 
 
 
 
 
 
12 MINKÄLAISENA OLET KOKENUT VELI-RYHMÄSSÄ TOIMIMISEN? 
 
Rengasta oikea vaihtoehto. 
 
1 hyödyllistä  2 melko hyödyllistä  3 ajan hukkaa 
 
Kiitos ajastasi! 
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         LIITE 3 

ARVOTUTKIMUS ANJALAN TEHTAILLA  
JOULUKUUSSA 2001 
 
Hei, 
 
Sinut on valittu yhdeksi vastaajaksi arvokyselyyn Anjalan tehtailla. Kysely on 
lähetetty  200 satunnaisella ryväsotannalla valitulle AP:läiselle. Vastauksia 
käsitellään täysin luottamuksellisina sekä nimettöminä.    
 
Kyselyllä tutkitaan, mitä mieltä AP:llä ollaan konsernin arvoista, miten arvojen 
jalkauttaminen Anjalan tehtailla onnistui syksyllä 1999 ja miten arvot näkyvät 
meidän jokapäiväisessä työssä? Vai näkyvätkö ne? Samalla pyydetään 
anjalalaisten mielipiteitä ja ehdotuksia, miten arvot saataisiin vielä paremmin 
osaksi arkista työtä. Kyselyä syvennetään haastattelututkimuksilla 
tammikuussa 2002. 
 
Tämä kysely on tärkeä osa pro gradu –tutkimusta Lappeenrannan teknillisen 
korkeakoulun kauppatieteiden osastolla. Tutkimuksen aihe on:  
 

Mitkä ovat arvojen sisäistämisen esteet ja edistäjät 
organisaatiossa? 
Onko henkilöstön vuorovaikutuksella ja viestintämyönteisellä  
ilmapiirillä vaikutusta? Case: Stora Enson Anjalan tehtaat.  

 
Tulosten perusteella laaditaan toimenpideohjelma, jonka toteuttajana AP:llä 
toimii SISKO & VELI –projekti. Ohjelma aloitetaan arvoihin liittyvällä 
koulutustilaisuudella helmikuussa 2002. Tilaisuuden alustaa tulosyksikön 
johtaja Hannu Karppinen. 
 
Toivon, että käytät 15 minuuttia oheisiin kysymyksiin vastaamiseen. Antamasi 
tieto on erittäin arvokasta yksikkömme kehittämiselle, siis meille kaikille 
anjalalaisille. Palauta lomake oheisessa kuoressa maanantaihin 31.12.2001 
mennessä. Jos Sinulla on jotakin kysyttävää, niin lähesty sähköpostilla 
irene.vakeva-harjula@lut.fi.   
 

Jaksamiseen vaikuttaa olennaisesti se, miten ihminen arvostaa työtään.  
Arvot ja jaksaminen ovat suorassa kytköksessä toisiinsa. 

 
Joulunalusterveisin,  

 
Hannu Karppinen  Irene Väkevä-Harjula 
tulosyksikön johtaja  tutkija, SISKO & VELI-projekti 

 
 
Liite  kyselylomake 

lahjakortin arvontalipuke 
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         LIITE 4 
 
     ARVONTALIPUKE 
 
 
 
 
RAHAA ARVOILLA! 
 
Osallistun 500 mk:n lahjakortin arvontaan kaikkien kyselyyn 
osallistuneiden kesken. Lahjakortin käyttökohde sovitaan  
voittajan toiveiden mukaan.  
 
Arvonta tapahtuu maanantaina 7.1.2002 ja siitä kerrotaan 
intranetin viikkotiedotteessa sekä otetaan yhteyttä voittajaan 
henkilökohtaisesti. 
 
 
Nimi  
 
 
 
Puhelin 
 
 
 
 
 
Palauta tämä lomake osoitteella Irene Väkevä-Harjula, Eskeli 
31.12.2001 mennessä. 

 


