LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT
School of Engineering Science
Tuotantotalous

Nousiainen Jari
ASIANTUNTIJATYÖN JOHTAMINEN: TAPAUSTUTKIMUS SUOMEN POLIISIN
MATERIAALIKESKUKSESTA

Tarkastajat:

Professori Tuomo Uotila
TkT Mirva Hyypiä

TIIVISTELMÄ
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
School of Engineering Science
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Jari Nousiainen
Asiantuntijatyön johtaminen: tapaustutkimus Suomen Poliisin
materiaalikeskuksesta
Diplomityö
2020
71 sivua, 21 kuvaa, 1 taulukko ja 2 liitettä
Tarkastajat: Professori Tuomo Uotila ja TkT Mirva Hyypiä
Hakusanat: johtaminen, asiantuntijatyö, hiljainen tieto, julkinen organisaatio,
tapaustutkimus, poikittaistutkimus, kvantitatiivinen tutkimus, kvalitatiivinen tutkimus
Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää, kuinka henkilöstö kokee asiantuntijatyön
johtamisen ja työskentelyn Suomen Poliisin materiaalikeskuksessa sekä miten niitä
voidaan kehittää. Diplomityössä selvitettiin myös, minkälaista on onnistunut
asiantuntijoiden johtaminen Poliisin materiaalikeskuksessa ja mitkä ovat sen
avaintekijöitä. Johtajuutta tutkittiin erityisesti työhyvinvointijohtamisen näkökulmasta.
Tutkimuksen tietoaineisto kerättiin kahdella menetelmällä: survey-kyselytutkimuksella
ja sitä täydentävällä puolistrukturoidulla teemahaastattelulla.
Tutkimustulokset osoittivat, että vallitsevat johtamisopit ja suuntaukset sekä
asiantuntijatyön piirteet näkyvät myös Poliisin materiaalikeskuksen asiantuntijoiden
johtamisessa sekä päivittäisessä työskentelyssä. Kysely- ja haastattelututkimuksen
perusteella voidaan sanoa, että tarkasteltavassa organisaatiossa on viime vuosina
kiinnitetty huomiota johtamiseen ja organisaation toimintaa sekä johtamista on
kehitetty. Tulokset osoittavat myös, että Suomen Poliisin materiaalikeskuksen
toimintaa halutaan edelleen kehittää.
Tutkimuksessa selvisi, että Poliisin materiaalikeskuksen henkilöstö kokee, että heihin
luotetaan ja että heidän työnsä on tärkeää sekä merkityksellistä. Lisäksi henkilöstö
arvioi, että kollegoiden sekä esimiesten tuki työskentelylle on hyvää. Tutkimuksen
löydöksissä nousi esille, että esimiesten työ kaipaa edelleen kehittämistä sekä tukea
muun muassa riittävän aikaresurssin turvaamiseksi, laadukkaan johtamisen
takaamiseksi sekä työssä jaksamiseksi. Muita löydöksiä edelleen kehitettävistä
asioista olivat Poliisin materiaalikeskuksen riittävä resursointi yleensä, hiljaisen tiedon
siirtäminen, muutosten hallinta sekä henkilöstön ja johtoryhmätyöskentelyn vieläkin
selkeämmät toimenkuvat ja vastuut.

ABSTRACT
Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT
School of Engineering Science
Degree Programme in Industrial Engineering and Management
Jari Nousiainen
A Case Study of Leadership of the Expert Work at the Material Center of
Finnish Police
Master’s thesis
2020
71 pages, 21 figures, 1 tables and 2 appendices
Examiners: Professor Tuomo Uotila and D.Sc. (Tech.) Mirva Hyypiä
Keywords: leadership, expert work, tacit knowledge, public organization, case study,
cross-sectional research, quantitative research, qualitative research
The objectives of this Master’s Thesis are to investigate personnel’s experiences at
the Material Center of Finnish Police concerning expert work leadership. This thesis
also investigates what kind of leadership is successful, and what are key factors of
successful leadership studied from occupational well-being point of view. The research
data was collected by using two data collection methods: a quantitative survey query
and qualitative semi-structured theme interviews.
The results indicate that the predominant leadership doctrines and trends are present
in Material Center experts’ leadership, and when experts are carrying out their daily
work. Based on both survey query and theme interviews it can be claimed that in recent
years the Material Center as an organization has specifically paid attention to
leadership, activities of the organization, and its leadership procedures have been
developed. The results also show that Material Center wants to further develop its
activities.
The results also show that personnel of Material Center feel that they are trusted, and
their work is important and relevant. The personnel also feel that their working
environment is good, and their colleagues and superiors support their work.
The findings of this study also indicate that there is need to develop and support
superiors work further for example to guarantee efficient time resources in order to
guarantee high quality leadership and coping at work. The other discoveries
concerning development needs are as follows. To offer adequate resources, tacit
knowledge transfer, change management, and more clear work descriptions and
responsibilities between the personnel and executives.

ALKUSANAT

Haluan kiittää perhettäni siitä, että opiskelu työ- ja perhearjen kanssa on ollut
mahdollista. Perheen tuki on ollut kokonaisvaltaista ja varauksetonta. Haluan kiittää
myös diplomityön ohjaajiani professori Tuomo Uotilaa ja Tkt Mirva Hyypiää sekä
Suomen Poliisin materiaalikeskusta siitä, että diplomityö on ollut mahdollista tehdä
mielenkiintoisesta ja myös Poliisin materiaalikeskukselle ajankohtaisesta aiheesta.
Tutkimustyön ohjaus ja tuki on ollut erinomaista. Lisäksi haluan kiittää TkT Erja
Mustonen-Ollilaa

erityisestä

loppuunsaattamiseksi.

Lappeenrannassa
6.12.2020
Jari Nousiainen

kannustuksesta

ja

kommenteista

diplomityön

1

JOHDANTO .................................................................................................. 3
1.1

Diplomityön rakenne ..................................................................................... 3

1.2

Tutkimuksen tausta ...................................................................................... 5

1.3

Tutkimuksen tavoitteet, rajaukset ja tutkimuskysymykset ............................. 6

2

JOHTAMINEN JA ASIANTUNTIJOIDEN JOHTAMINEN ............................. 8
2.1

Johtamisen paradigmat ................................................................................ 9

2.2

Johtamisen nykytrendit ja kehitysnäkymät ................................................. 15
2.2.1 Työhyvinvointi ja sen johtaminen .................................................... 18
2.2.2 Työn merkityksellisyys .................................................................... 23
2.2.3 Tekoäly ja robotiikka johtamisen ja asiantuntijoiden tukena ............ 25

2.3
3

Asiantuntijatyön ja sen johtamisen erityispiirteitä........................................ 26
TUTKITTAVA

ORGANISAATIO,

TUTKIMUKSEN

TOTEUTUS

JA

TUTKIMUSMENETELMÄT........................................................................................ 30
3.1

Tapaustutkimuksessa tarkasteltava organisaatio ....................................... 30

3.2

Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmenetelmät ............................................. 33

3.3

Tutkimusaineiston kerääminen organisaatiosta .......................................... 38
3.3.1 Survey-kyselytutkimuksen toteutus ................................................. 39
3.3.2 Haastattelututkimus ......................................................................... 41

4

TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI ........................................................... 44
4.1

Kyselytutkimuksen tulokset......................................................................... 44
4.1.1 Johtaminen...................................................................................... 45
4.1.2 Oma työ ja osaaminen .................................................................... 50
4.1.3 Työyhteisön toimivuus ..................................................................... 54
4.1.4 Työn kuormittavuus ja häiriötekijät .................................................. 56
4.1.5 Tulevaisuuden näkymät .................................................................. 58

4.2

Haastatteluista saadut keskeiset tulokset ................................................... 59

4.3

Yhteenveto tuloksista ja tulosten arviointi ................................................... 61

4.4
5
Liitteet

Jatkotoimenpiteet ja suositukset ................................................................. 67
YHTEENVETO ........................................................................................... 69

3

1

JOHDANTO

Johtaminen on paljon tutkittu aihe ja siitä löytyy kirjallisuutta jo 2400 vuoden takaa
(Sunzi, 2017). Johtamisteorioita on lukuisia ja johtamista jaetaan useaan eri
perspektiiviin

tai oppiin.

innovaatiojohtaminen,

Niitä

ovat muun

laatujohtaminen,

muassa

strateginen

henkilöstöjohtaminen

ja

johtaminen,
diplomityön

kirjoitustyön aikana erityisen ajankohtainen etäjohtaminen. Kaikissa näissä on erilaisia
lähestymistapoja

käsitellä

johtamista

kontekstissaan.

Johtamisopit

ovat

aikasidonnaisia ja yhteiskunnalliset muutokset näkyvät niissä usein viiveettä (Seeck,
2012). Juuri nyt nopea teknologinen kehitys, digitalisaatio ja globalisaatio ovat
johtamisen muutosajureita. Muutosten myötä ennustetaan asiantuntijatyön lisääntyvän
Suomessa tulevaisuudessa (Työterveyslaitos, 2020).

Tässä diplomityössä keskitytään erityisesti asiantuntijoiden johtamiseen nyt ja
lähitulevaisuudessa. Johtajuusajattelun kehittymisen läpikäynti eri aikakausina antaa
pohjan nykytilanteen tulkitsemiselle. Diplomityössä paneudutaan tapaustutkimuksessa
julkisen puolen asiantuntijaorganisaatioon, joka toimii teknillisellä alalla ja teknisten
asioiden parissa. Tarkasteltavasta organisaatiosta löydetään johtamisen sekä
asiantuntijatyön onnistumisia sekä kehityskohteita. Tutkimustyön löydöksiä peilataan
tutkimuksen teoriaosuudessa käsiteltyihin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Tässä
diplomityössä keskitytään tarkastelemaan erityisesti empiirisesti johtamista Suomen
Poliisin materiaalikeskuksessa ja materiaalikeskusta työyhteisönä. Lisäksi työssä
käsitellään teoreettisesti työhyvinvoinnin tutkimusta ja viitekehystä.

1.1

Diplomityön rakenne

Diplomityö on jaettu osakokonaisuuksiin, jota havainnollistetaan kuvassa 1. Tässä
ensimmäisessä luvussa johdatetaan lukija tutkimukseen ja avataan diplomityön
rakenne. Sen jälkeen kerrotaan tutkimuksen taustoista: miksi tutkimus on tehty ja mitä
on tutkittu. Tässä kerrotaan myös tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset sekä
aiheen rajauksista.
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Kuva 1. Diplomityön rakenne.

Toisessa

luvussa

tarkastellaan

käsiteltävien

kysymysten

aihealuetta

kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Luvussa kerrotaan yleisesti johtamisesta ja käydään
läpi johtamisen erityispiirteitä, nykytrendejä ja kehitysnäkymiä sekä suomalaisen
työelämän muutosta. Aiempaan kirjallisuuteen perustuen tarkastellaan työhyvinvointia,
työyhteisön ongelmia ja niiden merkitystä työyhteisössä ja työyhteisön tai
organisaation tehokkuuteen. Luvussa nostetaan esille työn merkityksellisyys sekä
tekoäly ja robotiikka johtamisen ja asiantuntijoiden tukena. Tekoälyä ja robotiikkaa
käsitellään ainoastaan pintapuolisesti, koska ne eivät näyttäneet tapaustutkimuksessa
kerätyn aineiston perusteella olevan merkittävässä roolissa tarkasteltavassa
organisaatiossa. Luvun lopussa käsitellään vielä asiantuntijoiden johtamiseen liittyviä
erityispiirteitä ja aiheesta tehtyjä aiempia tutkimuksia.

Kolmannen luvun alussa esitellään tapaustutkimuksessa tarkasteltava organisaatio,
Suomen Poliisin materiaalikeskus. Sen jälkeen käydään läpi tapaustutkimuksen
toteutus ja tutkimusmenetelmät. Tutkimuksen toteutuksen osalta kerrotaan alkutiedot
sekä miten ja miksi on päädytty valittuihin tutkimusmenetelmiin. Molempien valittujen
tutkimusmenetelmien eli survey-kyselytutkimuksen ja haastattelututkimuksen osalta
kuvaillaan, miten ne on toteutettu ja mitä teemoja niissä on käsitelty. Surveykyselytutkimuksen osalta perustellaan Webropolin käytön valinta työkaluksi sekä
kerrotaan,

miten

päädyttiin

survey-kyselytutkimuksessa

olleisiin

kysymyksiin.

Haastattelututkimuksesta perustellaan, miksi se on tehty survey-kyselyn lisäksi, miten
se on toteutettu ja kenelle se on kohdistettu.

Neljännessä luvussa käydään läpi kerättyjä tutkimusaineistoja ja arvioidaan niitä sekä
yleisesti että tutkimuksen teoriaosuudessa esiteltyä tietoa vasten. Määrällisellä eli
kvantitatiivisella survey-kyselytutkimuksella kerätty tutkimusaineisto analysoidaan
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teemoittain. Tarkasteltavia teemoja on viisi: johtaminen, oma työ ja osaaminen,
työyhteisön toimivuus, työn kuormittavuus ja häiriötekijät sekä tulevaisuudennäkymät.
Luvussa esitellään myös kyselytutkimusta täydentävän laadullisen tutkimuksen eli
kvalitatiivisten haastatteluiden keskeiset tulokset. Jatkossa tässä työssä määrällisestä
tutkimuksesta

käytetään

nimitystä

kvantitatiivinen

tutkimus

ja

laadullisesta

tutkimuksesta käytetään nimitystä kvalitatiivinen tutkimus. Tuloksia ja niiden
merkittävyyttä

tarkastellaan

ensisijaisesti

tapaustutkimuksen

organisaation

kontekstissa. Niiden pohjalta esitetään organisaatiolle suosituksia ja jatkotoimenpiteitä
sekä pohditaan, mitä jatkotutkimuksen aiheita tämän diplomityön tutkimuksen pohjalta
nousee esille.

Luvussa viisi esitetään yhteenveto: mitä tehtiin, kuinka tehtiin ja mihin tutkimuksessa
päädyttiin. Luvussa kootaan yhteen tutkimuksen käytännölliset ja teoreettiset tulokset.
Tulokset ja johtopäätökset nivotaan yhteen ja nostetaan esille työn aikana vastaan
tulleet suurimmat opit ja onnistumiset.

1.2

Tutkimuksen tausta

Suomen Poliisin materiaalikeskuksessa on tällä hetkellä meneillään teknisen
asiantuntijatyön kehittämisestä hanke, joka aiheena sivuaa läheisesti myös tätä
diplomityötä. Tutkittavassa organisaatiossa on tehty muutoksia ja siellä haluttiin saada
parempi ymmärrys siitä, miten asiantuntijat ja esimiehet kokevat nykytilanteen ja mitä
haasteita

asiantuntijatyössä

ja

työskentelyssä

tällä

hetkellä

esiintyy.

Siksi

organisaatiossa koettiin diplomityön teettäminen hyvänä tapana saada aiheesta
tarkempaa tietoa.

Diplomityön tekijä sai valita, miten aihetta lähestyttiin. Johtamisesta on valtavasti
kirjallisuutta ja tutkimuksia, joten aiheeseen olisi voinut valita useita eri tulokulmia.
Koska johtamiseen liittyvissä tutkimuksissa, suuntauksissa ja paradigmoissa näkyy
aika- ja kontekstisidonnaisuus, oli luontevaa lähestyä aihetta juuri nyt ajankohtaisten
johtamisen trendien ja suuntausten mukaisesti. Työhyvinvointi ja työn merkityksellisyys
nousivat sieltä ajankohtaisiksi teemoiksi, kuten myös tekoäly ja robotiikka. Koska
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tutkittava organisaatio on suomalainen julkinen asiantuntijaorganisaatio, oli luontevaa
perehtyä erityisesti asiantuntijoiden ja julkisen sektorin johtamiseen.

1.3

Tutkimuksen tavoitteet, rajaukset ja tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka Poliisin materiaalikeskuksen henkilöstö
kokee asiantuntijatyön johtamisen ja työskentelyn Poliisin materiaalikeskuksessa sekä
miten

niitä

voidaan

kehittää.

Tutkimuksen

kohteena

on

Suomen

Poliisin

materiaalikeskuksen koko henkilöstö. Tavoitteena on, että tämän diplomityön
teoriaosuudesta sekä kysely- ja haastattelututkimuksista saatuja tuloksia voidaan
hyödyntää myös edellä mainitussa, virkatyönä tehtävässä kehittämishankkeessa.
Jotta

kehittämiseen

liittyviin

kysymyksiin

pystytään

vastaamaan

riittävällä

asiantuntemuksella, on selvitettävä nykytilanne ja toisekseen taustalle tarvitaan
teoriatietoa nykyaikaisesta johtamisesta ja asiantuntijoiden johtamisesta. Siksi yhtenä
tavoitteena on kerätä näistä tarvittava tieto.

Tämä tutkimus on tapaustutkimus, joka käyttää poikittaistutkimuksen menetelmiä.
Tapaustutkimuksessa selvitetään sekä esimiesten että asiantuntijoiden näkemyksiä.
Koska Poliisin materiaalikeskuksen henkilöstö koostuu pelkistä esimiehistä ja
asiantuntijoista, lähetetään kattavan tilannekuvan saamiseksi tapaustutkimuksen
survey-kysely koko henkilöstölle. Tavoitteena on tehdä laaja-alainen tarkastelu siitä,
millaista johtamista organisaatiossa on ja miten se koetaan eri tasoilla. Surveykyselytutkimusta

täydennetään

puolistrukturoiduilla

teemahaastatteluilla.

Tapaustutkimuksessa kartoitetaan, miten valitut teemat näkyvät tutkittavassa
organisaatiossa.

Tapaustutkimuksessa

kerättyä

tietoaineistoa

verrataan

kirjallisuuskatsauksessa esiin tulleisiin johtamisen paradigmoihin ja valittuihin
teemoihin johtamisen nykytrendeistä. Samalla selvitetään myös, miten tekoäly ja
robotiikka näkyvät tutkittavassa organisaatiossa ja miten ne voisivat tulevaisuudessa
olla hyödynnettävissä.
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Tässä tutkimuksessa on yksi pääkysymys ja kaksi alakysymystä:

Päätutkimuskysymys:
Kuinka Suomen Poliisin materiaalikeskuksen henkilöstö (esimiehet ja työntekijät)
kokevat johtamisen, työskentelyn ja työskentelyn tuen organisaatiossaan?

Alakysymykset:
1. Mitkä ovat Suomen Poliisin materiaalikeskuksen asiantuntijatyön ja sen
johtamisen haasteet ja miten toimintaa voidaan kehittää?
2. Minkälaista

on

onnistunut

asiantuntijoiden

johtaminen

Poliisin

materiaalikeskuksessa ja mitkä ovat sen avaintekijät?

Teoriaosuuden

tarkastelussa

keskitytään

erityisesti

suomalaisen

johtamisen,

johtamiskulttuurin sekä työyhteisön tarkasteluun yleisesti sekä asiantuntijatyössä.
Tutkimuksessa

keskitytään

johtajuuteen

erityisesti

työhyvinvointijohtamisen

näkökulmasta. Tutkimuksessa ei tarkastella talousjohtamista tai materiaalijohtamista.
Työn

empiirinen

osuus

rajataan

koskemaan

ainoastaan

Suomen

Poliisin

materiaalikeskusta, ei siis Poliisihallitusta tai muita julkisia toimijoita laajemmin.
Empiirisen tutkimuksen tavoitteena on vastata asetettuihin tutkimuskysymyksiin, jotta
voidaan tuoda uutta tietoa tutkittavaan organisaatioon ja sen toiminnan kehittämiseen.
Samalla voidaan mahdollisesti täydentää tai laajentaa aiempaa tieteellistä tutkimusta
aiheesta sekä antaa tilannekuva asiantuntijoiden johtamisesta Suomen Poliisin
materiaalikeskuksessa.
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2

JOHTAMINEN JA ASIANTUNTIJOIDEN JOHTAMINEN

Johtamista on ollut yhtä kauan kuin ihmisiä. Siitä löytyy kirjallisuutta jo 2400 vuoden
takaa (Sunzi, 2017). Johtamista on tarkasteltu monesta eri näkökulmasta, joita ovat
muun muassa johtajan piirteet, käytös, vaikutusvalta ja positio sekä johtamisen ja
vuorovaikutuksen vaikutukset organisaatiossa (Yukl, 2013, 18). Johtaminen on
sidoksissa kulttuuriin, aikaan ja paikkaan, mikä selittää osaltaan näkökulmaeroja
johtamis- ja organisaatio-oppien, organisaatioteorioiden ja koulukuntien välillä (Seeck
2012; Virtanen & Sinokki 2014). Tässä luvussa tarkastellaan johtamista ja sen
kehitystä viime vuosisadan alusta lähtien sekä esitellään nykyjohtamisen ja
asiantuntijoiden johtamiseen nivoutuvat johtamisen paradigmat. Tämä antaa pohjan
nykytilanteen tulkitsemiselle sekä lähitulevaisuuden muutosten arvioimiselle.

Johtamisen paradigmojen tarkastelun jälkeen tutkitaan tarkemmin, mikä on
ajankohtaista johtamisessa juuri nyt ja toisaalta mitä kehitysnäkymiä on selkeästi
havaittavissa lähitulevaisuudessa. Koska työhyvinvoinnin johtaminen ja sen merkitys
työyhteisössä on tutkitusti merkittävä tekijä organisaation tehokkuuden ja tuottavuuden
kannalta, on ne otettu yhdeksi tutkimuksessa tarkasteltavaksi asiaksi. Samoin
työntekijöiden kokemukset työn merkityksellisyydestä johtavat tutkitusti organisaaton
parempaan tehokkuuteen ja tuottavuuteen.

Koska diplomityön empiiriseen osan tutkimukseen osallistuneet esimiehet ja
asiantuntijat

toimivat

julkisella

puolella,

pyritään

luvussa

löytämään

myös

suomalaiselle johtamiselle, erityisesti asiantuntijoiden johtamiselle ominaisia piirteitä.
Samasta syystä työn teoriaosuudessa tarkastellaan myös julkisten organisaatioiden
johtamista käsittelevää aineistoa. Lisäksi tarkastellaan tekniikan, digitalisaation,
tekoälyn ja robotiikan entistä suurempaa tulemista osaksi työtä ja niiden vaikutuksia
työhön ja johtamiseen.

Johtamisen

ja

organisoinnin

teoreettiset

ideat

kumpuavat

useilta

tieteenaloilta. Kuvassa 2 on esitetty tärkeimmät taustatieteet ja niiden liittyminen
johtamiseen ja organisointiin. Niitä ovat sosiologia, valtio-oppi, psykologia ja
antropologia. Sosiologia tarkastelee sosiaalisten järjestelmien ja organisaatioiden
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rakentumista, ylläpitämistä ja muuttumista. Se on johtamisen ja organisoinnin
tieteenaloista tärkein. Valtio-oppi on avannut mahdollisuuden tarkastella valtaa ja
organisaation sisäistä politikointia. Valtio-oppi on myös tarjonnut käsitteitä, joilla on
kyetty tutkimaan päätöksenteon dynamiikkaa. Psykologia tarjoaa erilaisia viitekehyksiä
yksilön toiminnan tarkasteluun.

Antropologia on vaikuttanut organisaatioiden

tutkimusten laadullisten menetelmien kehittymiseen. Sen panos liittyy organisaatioiden
ja ryhmien ymmärtämiseen kulttuurisina yhteisöinä. Muita tärkeitä tieteenaloja ovat
taloustiede, kasvatustiede, insinööritieteet ja yhteiskuntafilosofia. (Peltonen, 2007)
Johtaminen jaetaan usein sekä asioiden että ihmisten johtamiseen. Näistä käytetään
myös termejä management ja leadership. (Hokkanen & Strömberg 2003, s. 105)

Kuva 2. Johtamisen ja organisoinnin tieteenalan tärkeimmät taustatieteenalat
(Peltonen, 2007 s. 17 mukaillen).

2.1

Johtamisen paradigmat

Johtamista on tutkittu paljon Suomessa ja maailmalla (mm. Peltonen, 2007; Seeck,
2012; Saksi, 2013). Johtamisajattelun kehityskaari molemmissa laajuuksissa voidaan
nähdä viiden johtamisparadigman kautta, jotka Seeck (2012) ja Peltonen (2007) ovat
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kuvanneet. Johtamista on ollut ja sitä on pyritty määrittelemään paljon aikaisemminkin
kuin nyt diplomityössä tarkasteltavana viimeisen noin sadan vuoden aikajaksona.
Johtamisoppeja voidaan jaotella myös monella eri tavalla. Paradigmalla tarkoitetaan
oikeana pidettyä ja yleisesti hyväksyttyä teoriaa tai viitekehystä (Seeck, 2012).
Johtamisen historiallista kehitystä voidaan jäsentää selkeästi johtamisparadigmoilla,
jotka eroavat johtajuuden ja johtamisen trendeistä tai muoti-ilmiöistä kestämällä
pidempään eli muutaman vuosikymmenen (Seeck, 2012, s. 26).

Johtamisen paradigmat ja johtamisen teoriat pyrkivät ratkaisemaan aikakautensa
työelämän ongelmia. Yleisesti ne tavoittelevat kehitystä, tuottavuutta ja kilpailukykyä.
Koska paradigmat kuvastavat omaa aikaansa, heijastavat ne oman aikansa
yhteiskunnallisia muutoksia ja käsityksiä (Seeck 2012, s. 19). Vallitsevassa
paradigmassa

on

tunnistettavia

ajatusmalleja

useista

aiemmista

johtamisen

paradigmoista. Siksi tässä luvussa käydään pääpiirteittäin läpi aiemmat johtamisen
paradigmat sata vuotta sitten vallinneesta taylorismista alkaen, vaikka johtamisen
konteksti eroaa paljon tehtaiden liukuhihnatyön ja nykyaikaisen digitalisaatiota
vahvasti hyödyntävän asiantuntijatyön välillä.

Käsitellyt

paradigmat

rakenneteoriat,

ovat

tieteellinen

kulttuuriteoriat

ja

liikkeenjohto,

nykyisistä

ihmissuhdekoulukunta,

johtamisen

paradigmoista

innovaatioteoriaa sekä palvelevaa, autenttista ja transformatiivista johtajuutta. Tällä
hetkellä on näkyvillä muitakin johtamisoppeja. Näitä ovat muun muassa strateginen
johtaminen, laatujohtaminen, henkilöstöjohtaminen ja tietojohtaminen. Usea näistä
voidaan nähdä vallitsevan paradigman jatkumona tai sovellutuksena.

Tieteellisen liikkeenjohdon paradigman oppi-isän Frederick Winslow Taylorin keskeisin
ajatus perustui siihen, että työtä rationalisoimalla saadaan parannettua työn
tuottavuutta ja tehokkuutta (Huhtala, 2000). Tieteellisen liikkeenjohdon paradigmasta
käytetäänkin myös nimeä taylorismi. Tieteellistä liikkeenjohtoa sovellettiin erityisesti
1910-1920 -luvuilla. Taylorin näkemykset perustuivat tehdastyön havaintoihin
tekijöistä, jotka johtivat muun muassa työntekijöiden alisuoriutumiseen töistä.
Suurimpina Taylorin havaitsemina ongelmina olivat heikot työolot, huono johtaminen
sekä johtajien ja työntekijöiden väliset ristiriidat (Wren & Greenwood, 1998). Yksi
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keskeinen Taylorin havainto oli myös, että esimiehillä ei ollut näkemystä siitä, kuinka
kauan eri työtehtävien tekemiseen työntekijöiltä meni aikaa. Työntekijät saattoivat
hidastella töissä, koska nopeammin työskentely olisi johtanut vain lisätöihin ilman siitä
saatavaa palkkiota tai muuta hyötyä (Taylor, 1911). Taylor halusikin laatia
työskentelylle selkeät säännöt ja perustaa työn tekemisen tieteelliseen tietoon, jossa
arvioidaan työnsuorituksiin tarvittava aika ja sen jälkeen pohditaan, miten työ olisi
järjestettävissä mahdollisimman tuottavasti työnantajan ja työntekijän kannalta.
(Seeck, 2012, s. 55-57) Taylor piti tärkeänä työnjaon selkeyttä, erikoistumista, tiukkaa
kontrollia ja selkeitä käskyvaltasuhteita (Lämsä & Hautala 2005, s. 23). Taylorin
johtamismalli hyväksyttiin Harvard Business Schoolin liikkeenjohdon koulutuksen
keskeiseksi osa-alueeksi ja Taylor alkoikin luennoida aiheesta Harvardissa vuonna
1909 (Silén, 2006, s.10). Tieteellisen liikkeenjohdon mallia kehitettiin edelleen Taylorin
oppilaiden ja seuraajien toimesta. Muun muassa Lillian Gilbert korosti ensimmäisen
kerran tieteellisessä liikkeenjohdossa inhimillisten tekijöiden huomioimista, tutkimalla
esimerkiksi sitä, miten eri työntekijät soveltuivat eri työtehtäviin ja millaisissa
psykologisissa oloissa työntekijät ylsivät parhaimpiin suorituksiinsa. Henry Gantt kehitti
työprosessia graafisesti kuvaavat Gantt-kaaviot ja suorituspalkkausjärjestelmän
kannustamaan työntekijöitä (Wren, 2005, s. 155-156). Charles Bedaux kehitti
työsuoritusten vertailuun soveltuvan Bedaux- järjestelmän. Henry Ford, autotehtailija,
kehitti ja vaikutti merkittävästi liukuhihnoihin perustuvan työn kehittämiseen. (Seeck,
2012, s. 55-59)

Tieteellisen

liikkeenjohdon

vaikutukset

ja

ilmentymät

näkyvät

nykypäivänkin

työelämässä. Muun muassa tuotantoteollisuudessa, laatujohtamisessa ja tavoissa
organisoida työtä näkyy taylorismin periaatteita. Palvelualoilla ja yksityisen sektorin
lisäksi myös julkisella sektorilla taylorismi näkyy käytänteinä, joilla tavoitellaan
tehokkuutta, ennustettavuutta ja valvontaa (Ritzer, 1966, s. 109-111). Lisäksi usea
monikansallinen yritys perustaa johtamistaan tieteellisen liikkeenjohdon oppeihin
(Silén, 2006). Taylorismia on kritisoitu siitä, että se ei edistä innovatiivisuutta eikä
työntekijöiden

omaa

ajattelua,

aloitteellisuutta

ja

työntekijöiden

keskinäistä

vuoropuhelua (Barley & Kunda, 1992). Äärimmilleen viritetyllä, voimakkaasti
kontrolloidulla työskentelyllä voi olla yksilön kannalta pitkälle johtavia vaikutuksia.
(Seeck, 2012, s. 98, s. 102-103)
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Tieteellistä liikkeenjohtoa seurasi ihmissuhdekoulukunnan paradigma, joka vallitsi
1920-1950 -luvulla (Barley & Kunda, 1992). Molemmissa paradigmoissa on samoja
piirteitä ja tavoitteita, kuten tuottavuuden parantaminen, yhteistyön parantaminen
työpaikoilla sekä johtajan auktoriteetin oikeutus työpaikalla. Koulukunnissa oli myös
merkittäviä eroja. Työntekijöitä rohkaistiin vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön.
(Morgan, 1997) Ihmissuhdekoulukunnassa pyrittiin parantamaan ja poistamaan
heikkoon tuottavuuteen johtavia tekijöitä, kuten työn yksitoikkoisuus, työntekijöiden
poissaolot ja suuri vaihtuvuus, konfliktit ja työntekijöiden heikko työmoraali. Syinä
edellä mainittuihin tekijöihin nähtiin olevan teollisuuden suuri teknistyminen, jossa
työntekijät olivat enemmän koneen osien kaltaisia kuin inhimillisiä. Tämän nähtiin
uhkaavan työntekijöiden hyvinvointia, joten työelämään kaivattiin enemmän inhimillisiä
piirteitä.

Ihmissuhdekoulukunnassa

persoonallisuuteen

liittyviä

tekijöitä,

painotettiin
kuten

työntekijöiden

sosiaaliset

taidot,

valinnassa
asenteet

ja

sopeutumiskyky (Guillén, 1994). Työpaikan ilmapiirin ja sosiaalisten suhteiden
selvittämiseen

hyödynnettiin

haastatteluita,

kyselyitä,

ryhmäkeskusteluita,

työnohjausta, roolileikkejä ja psykodraamaa. (Seeck, 2012, s. 98, s. 107-109)

Ihmissuhdekoulukunnan

jälkeen

syntyi

rakenneanalyyttinen

paradigma.

Rakenneanalyyttinen paradigma sai alkunsa 1950-luvulla kiinnostuksesta tutkia
organisaatioita niiden rakenteiden ja toimintojen analyysin kautta (Guillén, 1994).
Paradigmalla ei ole yhtä selkeää johtohahmoa, vaan se koostuu useiden henkilöiden
tutkimuksista ja näkemyksistä. Näitä olivat muun muassa Henry Fayol, Alfred P. Sloan
ja Peter F. Drucker (Guillén, 1994). Organisaatioiden koon ja samalla niiden
byrokratian kasvun myötä syntyneitä ongelmia pyrittiin ratkaisemaan rakenteita
analysoivilla teorioilla ja tarkastelemalla yritysten toiminnan kokonaisuutta. Tähän
sisältyi suunnittelua, tehtävien ryhmittelyä, viestintäkanavien muodostamista sekä
hierarkian ja kontrollin järjestämistä. Rakenneteoriassa organisaation tehostamisen
kannalta keskeisessä roolissa ovat rakenteet ja päätöksentekoprosessit. (Seeck,
2012, s. 159-161)

Ensimmäisenä vallinneessa tieteellisen liikkeenjohdon paradigmassa päätöksenteko
perustui tieteellisille tosiseikoille. Sen jälkeen syntyneessä ihmissuhdekoulukunnassa
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päätöksentekoprosessiin
rakenneanalyyttisessä

otettiin

mukaan

paradigmassa

myös

kyseenalaistettiin

työntekijät.
ihminen

Sittemmin

rationaalisena

päätöksentekijänä, koska rakenneteoreettisen tutkimuksen mukaan päätöksentekoon
liittyy aina tunteellinen, moraalinen ja symbolinen ulottuvuus (Zey, 1992).
Rakenneteoriassa todettiin myös, että päätöksiä joudutaan usein tekemään
puutteellisen ja rajoittuneen tiedon perusteella ja siksi täydellisen ratkaisun sijaan
tulisikin keskittyä parhaan

saavutettavissa olevan tuloksen tai vaihtoehdon

tavoitteluun. Edellä kuvatut rakenneteorian huomiot ovat edelleenkin vallitsevia
käsityksiä. (Seeck, 2012, s. 200-201)

Rakenneanalyyttisen paradigman jälkeen syntyi johtamis- ja organisaatiotutkimuksen
kulttuuriparadigma 1980 -luvun alussa. Työyhteisöltä vaadittiin luovuutta, joustoa ja
parempaa työntekijöiden motivointia, koska kilpailu kiristyi ja palvelualat nousivat
teollisuuden

rinnalle.

Ratkaisua

haettiin

sitouttamisesta,

laadusta

ja

organisaatiokulttuurista (Barley & Kunda, 1992, s. 380). Organisaatiokulttuurin
keskeisiä tekijöitä ovat yhteisen identiteetin luominen organisaation jäsenille, ihmisten
sitoutuminen organisaation tehtävään ja ihmisten käyttäytymisen pelisääntöjen
luominen organisaatiossa. Organisaatiokulttuuriin liittyvät myös sitä muokkaavat
organisaation

muutokset.

Johtamisella

voidaan

muuttaa

tarkoituksella

organisaatiokulttuuria. Muutos vaatii energiaa ja inhimillistä lähestymistapaa, koska
muutokseen liittyy muutosvastarintaa, pelkoja ja uuden oppimista. (Seeck, 2012, s.
207-219)

Seeckin (2012, s. 247) mukaan vuonna 2012 johtamisen vallitsevana paradigmana
pidettiin innovaatioteorioita. Innovaatioista on keskusteltu jo 1960-luvulla, mutta
varsinainen tieteellinen tutkimus on käynnistynyt 1980-1990 -lukujen vaihteessa ja
uudelleen 2000-luvun alussa. Innovaatioteorioilla pyritään löytämään ratkaisuita sekä
kilpailukyvyn

säilyttämiseen

muuttuvilla

markkinoilla

että

jatkuvaan

uudistumistarpeeseen, jonka globaalit markkinat ja teknologinen kehitys ovat tuoneet
mukanaan. Paine saada tuotettua markkinoille uusia tai parannettuja tuotteita ja
palveluita on kova.
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Innovaatioteorioissa tilanne ja konteksti vaikuttavat ratkaisuihin. Innovaatioteorioissa
ohjataan voimakkaasti uudenlaiseen ajatteluun, toimintaan ja tapoihin toimia.
Innovaatioiden syntymisen edistämiseksi voidaan hyödyntää esimerkiksi aivoriihiä,
roolipelejä, sokkikokemuksia, uusia työympäristöjä ja vierailuja uusiin työympäristöihin
(Thrift, 2006). Innovaatioteorioissa työntekijöitä motivoivat rahan sijaan halu käyttää
osaamistaan ja asiantuntijuuttaan sekä luovaa potentiaaliaan ja työntekijät nähdään
oppimista ja kehittymistä kaipaavina yksilöinä. Nopeasti muuttuvilla markkinoilla
yritykset ovat välillä valmiita uhraamaan osaavaa henkilöstöä ja hiljaista tietoa
parempien

reagointimahdollisuuksien

säilyttämiseksi.

Innovaatioteorioiden

tutkimuksessa on keskitytty paljon luovuuden tutkimiseen. Innovatiivisuuteen ja
luovuuteen liittyy paljon positiivisia mielikuvia, vaikka todellisuudessa ne vaativat
paljon panostusta ja voimavaroja. Näitä ei työelämässä aina välttämättä ole. Kiire ja
ajan puute eivät tue luovuutta ja innovointia (Amabile ym., 2002). Jos aikaa
vaihtoehtoisten ratkaisumallien suunnittelulle ja kokeilulle ei ole, ei innovaatioita synny.
Siksi innovaatiot vaativat johdon tukea. (Seeck, 2012, s. 276-280)

Koska nykyään arvostetaan innovaatioita ja työntekijöiden hyvinvointia, on eettiseen
ja välittävään käyttäytymiseen pohjautuva johtajuus tärkeää (Van Dierendork, 2010).
Northhouse (2013) kirjoittaa, että palveleva johtajuus on yksi nykyaikaisista
johtajuuden paradigmoista yhdessä autenttisen ja transformatiivisen johtajuuden
kanssa. Autenttisen johtajuuden ideologiaan kuuluu, että johtajat tuntevat itsensä ja
omat uskomuksensa, ovat johdonmukaisia ja selkeitä arvoissaan, keskittyvät
positiivisen psykologisen ilmapiirin luomiseen ja ovat tunnettuja ja arvostettuja
tasapuolisuudestaan (Gardner ym., 2005). Transformatiivista johtajuutta on tutkittu
paljon – sen tärkeimpiä ajatusmalleja ovat merkityksellisen vision viestiminen,
inspirointi, ihmisten välisten suhteiden vahvistaminen ja yhteenkuuluvuuden tunteen
aikaan saaminen (Grant, 2012). Palvelevan johtajuuden esitteli aikoinaan Greenleaf
(1977) ajatuksella, että palveleville johtajille on tärkeämpää olla muille hyödyksi kuin
saada itselleen valtaa, ja lopulta voidaan ajatella jokaisen olevan osaltaan palveleva
johtaja.

Palveleva johtajuus on pohjimmiltaan eettistä johtajuutta, joka pohjautuu

haluun palvella muita (Greenleaf, 1977, 13). Tutkittaessa palvelevan johtamisen
ominaispiirteitä tärkeimmiksi nousivat ihmisten arvostaminen, nöyryys, kuuntelemisen
taito,

luottamus,

huolehtivaisuus,

rehellisyys,

palveleva

toimintatapa,
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voimaannuttaminen, muiden tarpeiden asettaminen oman edun edelle, yhteistyön
edistäminen, rakkaus ja oppiminen. Tutkijat huomauttavat kuitenkin, että monet näistä
piirteistä näkyvät myös muissa johtamissuuntauksissa. (Focht, A. & Ponton, M., 2015)

2.2

Johtamisen nykytrendit ja kehitysnäkymät

Johtamisen nykytrendit heijastavat nopeaa teknologista kehitystä: muutoksen keskellä
korostuvat työhyvinvointi, työn merkityksellisyys ja toisaalta innovatiivisuus työtapojen
ja tekniikan päivittyessä. Työterveyslaitoksen (2020) tutkimuksessa arvioidaan, että
suomalainen työelämä vaatii väestön ikääntymisen, teknologisen kehityksen, ilmaston
muutoksen ja elämänrytmin nopeutumisen myötä parempaa mukautumiskykyä ja
pehmeiden arvojen huomioimista. Johtamisen nykysuuntauksissa näkyy palvelevasta,
transformatiivisesta ja autenttisesta johtamisesta tuttuja teemoja, kuten autenttisen
johtajuuden

positiivinen

psykologinen

ilmapiiri,

transformatiivisen

johtajuuden

merkityksellinen visio ja yhteistyön taito sekä palvelevan johtajuuden korostamat
luottamus, aktiivinen kuunteleminen ja oppiminen. (Gardner ym., 2005; Grant, 2012;
Focht, A. & Ponton, M., 2015). Muita johtamisen nykysyyntauksia ovat muun muassa
organisaatio oppivana systeeminä, organisaation kulttuuri ja arvot, johtamisen
tilannesidonnaisuus, itsensä johtaminen sekä jaettu johtajuus (Sydänmaanlakka,
2015). Kaikkiin näistä liittyy kiinteästi tarve hallita tietoa, joten myös tietojohtaminen on
yhä tärkeämpää.

Tiedon merkitys organisaation resurssina on kasvanut aineellisiin resursseihin
nähden, kun yhteiskunta on muuttunut nopean teknologisen kehityksen ja
globalisaation seurauksena koko ajan tietointensiivisemmäksi (Dalkir, 2005; Drucker,
1998). Organisaation oppiminen koostuu toiminnoista, joissa organisaatiossa luodaan,
hankitaan ja hallinnoidaan tietoa ja joilla organisaation työntekijöiden osaaminen
kasvaa tai heidän taitonsa kehittyvät (Dodgson, 1993; Senge, 1994). Näin ollen
oppivan organisaation toimintaan kuuluu uusien ajattelutapojen tukeminen ja
työntekijöiden

kannustus

kykyjensä

kehittämiseen

jatkuvasti (Senge,

1994).

Tietojohtamisella voidaan tukea oppimiseen tarvittavia tietoprosesseja ja yksilöiden
tekemää tietotyötä, esimerkiksi verkostoja ja niihin liittyviä vastavuoroisia ja
luottamuksellisia suhteita kehittämällä (Lönnqvist ym., 2005). Organisaatioita voidaan
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pyrkiä johtamaan kontrolloiden ja muutoksia välttäen, orgaanisesti eli muutokset
viedään hallitusti läpi tai dynaamisesti jatkuvasti innovoiden ja uudistuen.
Dynaamisissa,

ketterissä

organisaatioissa

voidaan

hyödyntää

jopa

kaaosta

uudistumisessa. Dynaamisuus vaatii jatkuvaa johdon ja esimiesten kouluttamista, ja
vastaavaa koulutusta on tarjottava koko henkilöstölle. (Sydänmaanlakka, 2015)

Siinä missä tietojohtamisella halutaan hallita tietoprosesseja kokonaisvaltaisesti,
innovaatiojohtamisessa tavoitteena on tuottaa innovaatio: uusi toimintatapa, prosessi,
palvelu tai tuote (Trott, 2008). Organisaation rakenteellinen pääoma sisältää prosessit
ja

järjestelmät,

organisaation

arvot

ja

kulttuurin,

immateriaalioikeudet

ja

dokumentoidun tiedon (Lönnqvist ym., 2005). Organisaation uuden tietopääoman
tuottamisen päämekanismit ovat yksilöiden tiedon, osaamisen ja ideoiden ja
innovaatioiden yhdistäminen organisaatiossa jo olevaan tietoon (Dalkir, 2005). Ihmiset
haluavat luontaisesti oppia ja jakaa oppimaansa (O’Dell & Grayson, 1998). Tiedon
vaikutus organisaation toimintaan on rajoittunutta, jos yksilöiden tietoa ei jaeta toisten
kanssa ja sitä ei yhdistetä organisaation tietopääomaan (Nonaka & Takeuchi, 1995).
Organisaation kulttuuri voi tukea tai estää tiedon jakamista (Dalkir, 2005). Jos
organisaation kulttuuriin on rakennettu sisään vahvat sosiaaliset normit tiedon jaosta
muiden kanssa, sitä pidetään työtehtäviin kuuluvana toimintona (Cabrera & Cabrera,
2005).

Strategiselle johtamiselle on tyypillistä, että strategisessa suunnitelmassa on usein
alussa visio tai lausunto missiosta, josta on johdettu kunnianhimoiset tavoitteet. Sen
jälkeen luetellaan pitkä lista tapoja, joilla tavoitteisiin pyritään. (Martin, 2014)
Strategisessa johtamisessa korostetaan merkitystä: kaikki johtaminen alkaa visiosta ja
päämäärästä. Osallistamalla henkilöstöä laaja-alaisesti strategian päivittämiseen sekä
strategisten tavoitteiden saavuttamiseen johtavien keinojen suunnitteluun, saadaan
strategia nopeammin käytäntöön. (Sydänmaanlakka, 2015) Martin (2014) korostaa
puolestaan sitä, että strategian lähtökohtana tulee olla asiakkaalle tuotettu arvo.

Jotta henkilöstön osallistaminen tavoitteisiin pääsemiseen tähtäävien välitavoitteiden
määrittelyyn onnistuu ja asiakkaista kerätty tieto saadaan hyvin käyttöön, on
luottamuksen rakentaminen tärkeää. Suurin osa yksilöistä ei jaa tietämystään, jos
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luottamuksen tunne vastaanottajaa kohtaan puuttuu (Levin ym., 2002). Luottamus voi
olla joko henkilöityvää eli työkollegoihin ja esimiehiin kohdistuvaa tai institutionaalista
eli organisaatioon kohdistuvaa (Blomqvist, 1997). Organisaatiotasolla luottamusta
kuvastavat arvot, kulttuuri, toiminta ja maine; yksilötasolla muun muassa arvot,
asenteet, osaaminen ja käyttäytyminen (Blomqvist, 2002). Luottamuksen eri tasot ovat
keskenään vuorovaikutteiset: organisatorinen luottamus voi tukea institutionaalista
luottamusta, tai toisin päin. Luottamus esimiehiä tai työkollegoitakohtaan voi siis
kasvattaa luottamusta organisaatioon. (Blomqvist, 1997)

Ihmisen arvostus ja hänen potentiaalinsa näkeminen ovat tärkeitä. Positiivinen
psykologia keskittyy ihmisen hyvinvointiin, vahvuuksiin ja voimavaroihin; ihmisten pitää
olla ylpeitä työstään ja kokea työn iloa. Hyvällä johtamisella ihmiset pysyvät
motivoituneita, ja motivoitunut asiantuntija voi olla moninkertainen tehokkuudeltaan
verrattuna epämotivoituneeseen. (Sydänmaanlakka, 2015) Positiivisen psykologian
tulokulma on taustalla ainakin transformatiivisessa ja palvelevassa johtajuudessa
(Gardner ym., 2005; Focht, A. & Ponton, M., 2015).

Samaan aikaan koko organisaation hyvinvoinnista on syytä olla kiinnostunut, koska
vain hyvinvoiva ihminen jaksaa panostaa uudistumiseensa ja pystyy toimimaan
tehokkaasti tulevaisuudessa (Sydänmaanlakka, 2015). Itsensä johtaminen ja
hyvinvoinnin merkitys ovat osa organisaation johtamisjärjestelmää. (Sydänmaanlakka,
2015) Itsensä johtamista voi tukea valmentavalla johtajuudella. Valmentavassa
johtajuudessa korostetaan muun muassa saavutuksia, arvostuksen antamista,
vastuun

jakamista

Työntekijöiden

ja

tavoitteellisuutta

tunnetaitojen

ja

(Ristikangas

tunteiden

hallinnan

&

Ristikangas,

yhteyttä

2010).

organisaation

tuottavuuteen ja sujuvaan työyhteisön arkeen on tutkittu jo 1990-luvun lopulla
(Goleman, 1999). Esimiesten ja työntekijöiden tunneäly vaikuttaa ihmisten työhön
sitoutumiseen ja työtyytyväisyyteen (Kokkonen, 2003, s.119). Tutkimuksien mukaan
työssä ja johtamisessa menestyminen ja sitä kautta myös työntekijän kannattavuus
yritykselle korreloivat tunneälyn kanssa (Goleman, 1999; Jaben, 2017; Bar-Onin,
2006, s. 20).
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Julkisen puolen johtamisesta vuonna 2015 tehdyn tutkimuksen ”Älykäs julkinen
organisaatio” –kyselyssä eniten kehitettävää löytyi yhteistyöstä yli yksikkörajojen,
luovuudesta ja innovatiivisuudesta sekä palautekulttuurista. Perusjohtamisen osalta
tavoitteellinen työskentely, päätöksenteko ja päätösten toimeenpano olivat suurimpia
kehityskohteita. Muiksi kehityskohteiksi nousivat tiedon kulku, luottamus ja itsensä
johtaminen. (Sydänmaanlakka, 2015)

Työterveyslaitoksen (2020) tuore tutkimus pyrkii arvioimaan suomalaista työelämää ja
sen vaatimuksia 2030-luvulla. Tutkimuksen tulokset ja tulevaisuuden muutosvoimat
koottiin neljän yläkäsitteen alle, jotka olivat: (1) ajattelu- ja toimintatapojen muutos, (2)
teknologinen muutos, (3) ikääntyvä ja monimuotoistuva työväestö sekä (4)
ilmastonmuutos. Ajattelu- ja toimintatapojen muutos ajassa, jossa elämä alkaa täyttyä
moninaisesta tekemisestä töissä ja vapaa-ajalla, edellyttää ennaltaehkäisevää
priorisointia

ja

synkronointia.

Tässä

muutoksessa

yhteisöjen

psykologisen

turvallisuuden ja sitä tukevien rakenteiden vahvistaminen on keskeistä työikäisten
psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. (Työterveyslaitos, 2020)

2.2.1 Työhyvinvointi ja sen johtaminen

Hyvinvoiva henkilöstö on entistä kriittisempää (Virtanen & Sinokki, 2014) ja toisaalta
henkilöstö on strateginen menestystekijä (Luoma, 2019), jolla voidaan saavuttaa
menestyvä yritys tai tehokas ja vaikuttava julkinen organisaatio. (Pekka, 2017, s. 1718) Työkykyyn vaikuttaa jatkuvasti muutoksen alla olevien yksilöiden työn ja
henkilökohtaisten voimavarojen välinen tasapaino (Ilmarinen, 2009). Strategisella
henkilöstöjohtamisella,

työkyvyn

tukemisella

ja

työterveysyhteistyöllä

kyetään

vaikuttamaan positiivisesti työkyvyttömyyteen ja sen aiheuttamiin kustannuksiin.

Ikääntyvä ja monimuotoistuva työväestö tulee vaatimaan nykyistä enemmän
panostuksia työkykyjohtamiseen sekä työntekijöiden osaamisen kehittämiseen
työuran aikana.

Ilmastonmuutos heijastuu

työelämään muuttamalla

ympäristöä, yhteiskuntaa ja ihmisten tapoja toimia. (Työterveyslaitos, 2020)

luontoa,
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Työhyvinvointi ja työkyvyttömyys liittyvät välillisesti toisiinsa. Länsimaissa pelkästään
työkyvyttömyysetuudet aiheuttavat OECD:n (2010) mukaan noin 5 prosentin
kustannukset bruttokansantuotteeseen suhteutettuna ja joissakin länsimaissa jopa 12
prosenttia työikäisistä voi olla työkyvyttömänä. (Pekka, 2017) Työkyvyttömyyden
kustannukset ovat mittavat ja se on yksi syy siihen, minkä vuoksi työkyvyttömyyden
vähentämisen eteen tulee tehdä aktiivisesti töitä.

Työsuojelusanastossa työhyvinvointi määritellään seuraavasti (Termipankki, 2020):
”Työntekijän fyysinen ja psyykkinen olotila, joka perustuu työn, työympäristön ja vapaaajan sopivaan kokonaisuuteen. Ammattitaito ja työn hallinta ovat tärkeimmät
työhyvinvointia edistävät tekijät.” Anttonen ja Räsänen (2009, s. 18) laajentavat tätä
työhyvinvoinnin määritelmää kolmella eri tavalla:

1. Ensimmäisessä työhyvinvoinnin laajennuksessa Anttonen ja Räsänen
(2009, s. 18) kuvaavat työhyvinvointia monimuuttujaksi, joka koostuu
koetusta työn mielekkyydestä, palkitsevuudesta, elämän hallinnasta ja
palkitsevuudesta: ”Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja
tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät
hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat
työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee
heidän elämänhallintaansa.”

2. Toisessa työhyvinvoinnin laajennuksessa Anttonen ja Räsänen (2009, s.
18)

painottavat

kokemusta:

”Työhyvinvointi

viittaa

työntekijän

kokemukseen, johon vaikuttaa se, miten turvallista, terveellistä, hyvin
johdettua ja hyvin organisoitua työ on, miten tehokkaasti muutoksia
työssä hallitaan, minkä tasoisen tuen yhteisö antaa yksilölle sekä miten
merkityksellisenä ja palkitsevana henkilö pitää työtä ammattitaito- ja
tuottavuusvaatimukset huomioon ottaen.”

3. Kolmannessa työhyvinvoinnin laajennuksessa Anttonen ja Räsänen
(2009, s. 18) kuvaavat työhyvinvoinnin kokemusta seuraavasti:
”Työhyvinvointi kuvaa työntekijän kokemusta työn turvallisuudesta ja
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terveellisyydestä, hyvästä johtamisesta, ammattitaidosta, muutosten
hallinnasta ja työn organisoinnista, työyhteisön tuesta yksilölle sekä siitä,
miten merkityksellisenä ja palkitsevana henkilö työtä pitää.”

Lindström (2002) on tutkinut tervettä työyhteisöä ja terveen sekä osaavan työyhteisön
strategioita. Näitä strategioita ovat:
•

ihmisten arvostaminen

•

vaikutusmahdollisuudet ja osallistaminen

•

muutosten hallinta

•

elinikäinen oppiminen ja kasvu

•

työympäristön ja -kuormituksen optimointi

•

työterveydestä huolehtiminen

•

työn ja muun elämän näkeminen kokonaisuutena

•

erilaisuuden näkeminen voimavarana (Lindström, 2002; Vartia, 2006, s. 78).

Keskeistä on työkuormituksen säätely sekä työyhteisön vuorovaikutuksen ja
johtamisen kehittäminen (Vartia, 2006, s. 78). Positiivinen kierre johtamisessa ja
henkilöstön hyvinvoinnissa muodostuu, kun hyvinvoiva henkilöstö kasvattaa
organisaation tuottavuutta tai vaikuttavuutta, jotka puolestaan luovat pohjan
hyvinvoinnille tai lisäävät sitä (Pekka, 2017). Ihmiset ovat keskeisessä roolissa
organisaation menestymisen kannalta. Siksi on merkittävää, että heitä johdetaan ja
kohdellaan työyhteisössä hyvin. Positiiviset toimintamallit, kuten kannustus ja
motivointi, ovat hyviä keinoja ihmisten johtamisessa ja parantavat työyhteisön
toimivuutta. (Virtanen & Stenvall 2014; Pekka, 2017) Työssä jaksaminen, motivointi ja
kannustaminen sekä osaamisen johtaminen ovat keskeisiä asioita toimivassa ja
tehokkaassa työyhteisössä.

Collinin ja Lemmettyn (2019) mukaan johtamisen tärkeimpiä tavoitteita tulisi olla
työntekijöiden itseohjautuvuuden ja luovuuden kehittäminen, etenkin kun työelämä
teknologisoituu ja muuttaa työtä enemmän asiantuntijuuteen ja ongelmanratkaisuun
perustuvaksi. Itseohjautuvuudella tarkoitetaan työntekijälähtöistä toimintaa, jossa
yksilöillä ja ryhmillä on aktiivinen ja aloitteellinen rooli. Luovalla toiminnalla tarkoitetaan
työssä tapahtuvaa ongelmanratkaisua, työmenetelmien kehittämistä ja uuden
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luomista. Välillä käydään keskustelua siitä, että työpaikalla tulisi olla matala
organisaatio ilman hierarkiaa sisältäen suuren määrän itseohjautuvuutta. Collin ja
Lemmetty (2019) toteavatkin, että hierarkiattomuus ja itseohjautuvuus eivät ole aivan
ongelmattomia työelämässä. Niihin liittyy kolme tekijää, jotka aiheuttavat haasteita
niiden käytännön toteutukselle työelämässä: Työntekijöiden itseohjautuvuus ei ole
vastakohta organisaation hierarkialle ja johtamiselle - molemmat voivat ilmetä
samanaikaisesti. Itseohjautuvuuden ilmiö muuttuu helposti työntekijän kokemukseksi
laiminlyönnistä ja kuormittumiseksi oikeanlaisen tuen puuttuessa - organisaatioiden
vastuullisuus

muuttuu

kyseenalaiseksi.

Itseohjautuvuus

ei

ole

aikuisen

sisäänrakennettu ominaisuus vaan monimutkainen ja tilannekohtaisen prosessi yhdessä tilanteessa itseohjautuva henkilö ei välttämättä ole sitä toisessa. (Collin &
Lemmetty, 2019, s. 16-17)

Hyvä johtaminen on merkittävää tuloksellisen työn kannalta. Aura ym. (2019) ovat
tutkineet, kuinka henkilöstön hyvinvoinnin johtaminen ja sitä koskeva päätöksenteko
vaikuttavat organisaation tulokseen. Heidän tutkimuksensa perusteella työhyvinvointia
koskevat kirjalliset tavoitteet ja suunnitelmat korreloivat positiivisesti yrityksen
kannattavuuden kanssa. Organisaation parempaan tulokseen voidaan vaikuttaa jonkin
verran myös palkitsemisjärjestelmillä (Jenkins ym., 1998) ja osallistavalla johtamisella
(Appelbaum ym., 2000). Auran ym. (2019) tutkimuksessa on viitteitä myös siitä, että
parempi

esimiestyö,

laadukas

työterveyshuolto

ja

ikäjohtaminen

parantavat

tuloksellisuutta.

Puutteellisen ja epäonnistuneen johtamisen seurauksia on havainnollistettu Pöyhöstä
(1987) mukaillen kuvassa 3, joka esittää työn, ylirasittumisen ja ihmissuhdeongelmien
noidankehiä työpaikalla. Työn ongelmia syntyy, kun työtä on paljon suhteessa
henkilökunnan määrään ja kun työn suunnittelussa on puutteita. Se johtaa työnteon
ongelmiin: tauot jäävät pois, tehdään ylitöitä, ei ole aikaa kehittää ja suunnitella työtä
ja on kiireinen työtahti. Nämä aiheuttavat terveyden ongelmia, kuten sairastumisia,
poissaoloja, ylirasittuneisuutta, väsymystä, hermostuneisuutta ja keskittymiskyvyn
häiriöitä. Siitä seuraa ongelmia tuloksissa, kun kiireen myötä työtulokset alkavat olla
kaaosmaisia ja ne esimerkiksi viivästyvät, työtahti on kiireistä, virheet lisääntyvät laatu
heikkenee. Lopulta tulee ongelmia ihmissuhteissa, kun yhteistyö heikkenee
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(esimerkiksi auttaminen ja joustaminen vähenee), työkavereiden välit kiristyvät ja
aletaan syytellä ja etsiä syyllisiä. Ja tästä seuraa taas lisää työnteon ongelmia.

Kuva 3. Työn, ylirasittumisen ja ihmissuhdeongelmien noidankehät työpaikalla.
(Pöyhönen, 1987 mukaillen)

Auran ym. (2018) tutkimuksessa vuosina 2014–2018 selvitettiin esimiesten
työhyvinvointiosaamista sekä paljonko esimiehet käyttävät aikaa työhyvinvoinnin
edistämiseen suomalaisyrityksissä. Haastavimmaksi asiaksi nousi työajan riittäminen
työhyvinvoinnin huomioimiseen ja yli puolet vastanneista esimiehistä oli sitä mieltä,
että

työhyvinvointiosaamisessa

on

parannettavaa.

Koska

esimiesten

työhyvinvointiosaamisella on vaikutusta yrityksen kannattavuuteen, näihin kannattaa
kiinnittää yrityksissä huomiota. (Aura ym., 2018)

Aura ym. (2018) toteavat, että johdon päätöksenteolla on merkittävä yhteys yrityksen
käyttökatteeseen. Johdon päätösten tasoluokkien ääripäitä tarkasteltaessa yritysten
kannattavuuden ero oli 11.6 prosenttia verrattuna yritysten käyttökatteiden
mediaaneihin, eli ero oli erittäin suuri. Molempiin, heikkoon ja erinomaiseen johdon
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päätöksenteon luokkaan kuului 8 prosenttia yrityksistä. Toinen hyvä esimerkki johdon
päätöksenteon merkityksestä yrityksen taloudelliseen menestykseen on yrityksen
johdon strategiatyön työhyvinvointipainotus. Työhyvinvointi oli otettu strategiatyössä
huomioon paljon tai kohtalaisesti 93 prosentissa hyvän tason yrityksissä ja 8
prosentissa heikon tason yrityksiä. (Aura ym., 2018)

Yrityksen kannattavuuteen vaikuttaa henkilöstö- ja kehittämisprosessien taso. Näihin
prosesseihin sisältyvät yleensä henkilöstön rekrytointi, työntekijöiden perehdytys, työn
ja vapaa-ajan yhteensovittaminen, mahdolliset palkitsemiskäytännöt sekä tasa-arvon
toteutuminen yrityksessä. Yritykset voivat pitää huolta henkilöstöstään kehittämällä
jatkuvasti sekä työtä että työkykyä, etsimällä keinoja työurien pidentämiseen,
panostamalla henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja tukemalla tiedon jakamista.
Työhyvinvoinnin liittäminen osaksi näitä henkilöstö- ja kehittämisprosesseja parantaa
yrityksen taloudellista suorituskykyä. (Aura ym., 2018)

Auran ym. (2018) tutkimuksen havainnoissa esimiesten työhyvinvoinnin osaamisella
on yhteys yritysten kannattavuuteen. Heikon tai välttävän arvion yrityksen esimiesten
työhyvinvointijohtamisen osaamisesta saaneiden yritysten käyttökate oli keskimäärin
5.6 prosenttiyksikköä toimialan mediaanin alapuolella. Hyvän ja erinomaisen arvion
esimiesosaamisen tasosta saaneissa yrityksissä käyttökate oli 2.9 prosenttiyksikköä
toimialan

keskitasoa

parempi.

Tutkimuksessa

havaittiin,

että

esimiesten

työhyvinvointiosaaminen oli selkeästi yhteydessä myös henkilöstötuottavuusindeksiin.
Henkilöstötuottavuusindeksi koostuu osaamisesta, motivaatiosta ja työkyvystä ja se
selittää henkilöstötuottavuusarvon tasoa. (Aura ym., 2018)

2.2.2 Työn merkityksellisyys

McKinseyn Global Instituutin (2020) tuottaman raportin, Purpose: Shifting from why to
how, mukaan merkityslähtöisyys on organisaatioille kriittinen menestystekijä. Samaa
ajatusta tukee myös moni muu tutkimus. Jos yrityksen merkitys eli sen olemassaolon
tarkoitus kyetään liittämään yksilön merkityksellisyyden kokemukseen, sillä on valtava
vaikutus organisaation menestymisen kannalta. Tätä tukee myös Studentworkin
vuonna 2018 tekemän tutkimuksen ”Nuoret osaajat työelämässä 2018” tulos siitä, että
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lähes 90 prosenttia vastaajista arvioi, että työn merkityksellisyys on korkeaa palkkaa
tärkeämpää (Studentwork, 2018).

Studentworkin (2020) tuoreessa tutkimuksessa

”Nuoret osaajat työelämässä 2021” yli 80 prosenttia vastaajista arvioi, että
yrityskulttuurin vastaavuus heidän personallisuuteensa kanssa on tärkeää.

Työn merkityksellisyys vaikuttaa työntekijän työhyvinvoinnin kokemukseen (Anttonen
ja Räsänen, 2009, s. 18). Merkityksellisyyttä tutkitaan nykyaikana paljon: siihen liittyviä
tieteellisiä artikkeleita on tehty 2000-luvulla yli miljoona (Aaltonen ym., 2020).
Työntekijöiden merkityksen kokemukseen työssään vaikuttavat organisaation yhteinen
kulttuuri ja tapa toimia, arvojohtaminen ja eettinen johtaminen (Sydänmaanlakka,
2015). Kun ihminen kokee työnsä merkitykselliseksi, niin hän on sitoutunut ja valmis
laittamaan itsensä likoon työpaikalla (Aaltonen ym., 2020).

Työelämässä asiantuntijoista ja hyvistä työntekijöistä on nyt ja tulevaisuudessa kova
kilpailu. Kun huippuosaajien palkkataso on joka tapauksessa korkea, on työnantajien
vaikea kilpailla työntekijöistä pelkästään palkalla. Merkityksellistä työtä tarjoavalla
työnantajalla on etulyöntiasema muihin työnantajiin nähden. Pelkkä voiton tavoittelu ei
ole motivoivaa nyt, eikä varsinkaan tulevaisuudessa. Hyvinvointiyhteiskunnassa
tavaroiden määrä ei ole enää elämisen keskiössä. (Aaltonen ym., 2020)
Amerikkalaisessa tutkimuksessa on todettu, että ihmisen vuositulojen ylittäessä 75 000
dollaria, lisätulot eivät lisänneet hyvinvointia ja tyytyväisyyttä (Kahneman & Deaton,
2010). Ihmisellä on luontainen tarve kokea merkityksellisyyden tunnetta. Kun yksilöillä
on enemmän aikaa omalle ajattelulle samaan aikaan kun uskonnon rooli vähenee, ovat
omien arvojen ja elämän suunnan tunnistaminen aiempaa haastavampia asioita.
(Aaltonen ym., 2020). Esimerkiksi Suomessa evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvien
määrä on laskenut 1980-luvun yli 90 prosentista vuoden 2020 68.6 prosenttiin
suomalaisista (Suomen evankelis-luterilainen kirkko, 2020). Uskottavia ja syviä arvoja
on nykyäänkin mahdollista määrittää, mutta niiden määrittely on aikaisempaa
enemmän yksilön vastuulla (Aaltonen ym., 2020).

Työstä on mahdollista tehdä merkityksellisempää, kun tunnistaa avainasioita
merkityksellisyydestä. Etenkin johtajille ja esimiehille on hyötyä tunnistaa työn
merkityksellisyyden vaikuttavuus. Tulevaisuuden johtajan on tärkeää tunnistaa työn

25

merkityksellisyys, koska sen rooli kasvaa ja työelämän murroksessa tämä on
keskeistä.

Työpaikoilla

täytyy

löytää

keinoja

ihmisten

sitouttamiseen

sekä

työmotivaation ja tehokkuuden ylläpitoon. Parhaimmillaan merkityksellinen työ tekee
ihmisen koko elämästä merkityksellisempää. Välittävällä vuorovaikutuksella on suuri
rooli työn tuloksellisuudessa. (Aaltonen ym., 2020)

Tutkimuksissa on todettu merkityksellisyyden ja elämän mielekkyyden syntyvän
tiettyjen yleispätevien lainalaisuuksien myötä. Stanfordin yliopiston psykologi Damon
on todennut, että tarkoituksellisuutta kokevat ihmiset suoriutuvat tehtävistä paremmin
ja ovat muita motivoituneempia. Muissa tutkimuksissa on havaittu tarkoituksen
edistämisen olevan yhteydessä parempaan terveyteen, alempiin stressitasoihin,
tehokkaampiin stressin hallintatapoihin sekä taipumukseen vältellä tavoitteiden
saavuttamisen tai terveyden kannalta haitallisia asioita. (Aaltonen ym., 2020)

2.2.3 Tekoäly ja robotiikka johtamisen ja asiantuntijoiden tukena

Tänä vuonna julkaistussa Suomen eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportissa
arvioitiin, että teknologinen kehitys muuttaa merkittävällä tavalla työskentelyä ja
työyhteisöjä robotiikan ja tekoälyn käytön yleistymisen myötä (Linturi, 2020). Myös
Työterveyslaitos on julkaissut tänä vuonna tutkimuksen, jossa todetaan digitalisaation
olevan tämän hetken teknologisista muutoksista keskeisin ja siinä merkittävimmiksi
trendeiksi työelämän muutoksen kannalta tutkimuksessa nostetaan koneoppiva
tekoäly, esineiden internet, digitaaliset alustat ja virtuaalinen todellisuus. Teknologisen
kehityksen myötä osa ihmisten nykyisistä työtehtävistä häviää, mutta samaan aikaan
syntyy uusia työtehtäviä ja työn tuottavuuden ennustetaan kasvavan. Tietoa ja dataa
voidaan

kehittyneen

teknologian

myötä

hyödyntää

nykyistä

paremmin

päätöksenteossa. (Työterveyslaitos, 2020)

Robotiikan ja tekoälyn käyttö on jo nyt kasvanut ja sen arvellaan lisääntyvän
tulevaisuudessa. Kun robottien käyttö kasvaa, tarvitaan lisää ihmisten ja tietokoneiden
välistä yhteistyötä. Ihmisille harkinnan käyttö on helpompaa kuin tietokoneille. Robotit
ovat hyviä laskennassa, analyyseissä ja hahmontunnistuksessa, kun halutaan valita
sopivin toimintatapa pohjautuen kaikkeen saatavilla olevaan dataan (Meister & Brown,
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2020). Tekoälyä käytetään jo monissa suomalaisissa yrityksissä esimerkiksi
ostolaskujen käsittelyssä (Visma Solutions, 2020; FabricAI, 2020; Greenstep, 2020).
Tekoälyn hyödyntämisessä on siirrytty luokiteltujen ja toistuvien tehtävien tasolta
tehtäviin,

jotka

vaativat

saavuttamattomilta.

taitoja

jotka

Tietokoneohjelmat

vielä

vähän

esimerkiksi

aikaa

sitten

analysoivat

tuntuivat

magneetti-

ja

röntgenkuvia ja seulovat sieltä syöpiä jopa paremmalla tunnistustodennäköisyydellä
kuin asiantuntijalääkäri (Vähäkainu & Neittaanmäki, 2018). Tekoälyn avulla
asiantuntijat voisivat päästä tekemään enemmän vaativampia ja mielenkiintoisempia
tehtäviä, mikä olisi erityisesti asiantuntijatehtävissä työskenteleville merkittävä
työviihtyvyyteen vaikuttava tekijä. Samalla työt voidaan hoitaa laadukkaammin ja
kustannustehokkaammin.

Yrityksissä ja eri organisaatioissa tulee ymmärtää tekoälystä vähintään perusasiat
(Talouselämä, 2017). Aaltonen (2019) kuvaa, että tällä hetkellä monet yritykset ja
organisaatiot yrittävät saada tekoälyllä suuria hyötyjä kilpailussa ja toiminnassaan
nopeilla kokeiluilla ja kokeilukulttuurilla. Tärkeää on ymmärtää, minkälaista dataa
yrityksellä on ja minkälaista dataa se tarvitsee. Tekoälyn tehokas hyödyntäminen ja
sen

käyttöönoton

onnistuminen

edellyttävät

kokonaisvaltaisen

suunnitelman

tekemistä, hyvää viestintää ja ihmisten tukemista työnkuvien muuttuessa. (Aaltonen,
2019) Kehittyvä teknologia, automaatio, tekoäly ja robotiikka ovat osa yhä useampia
työtehtäviä. Aiheeseen liittyviä työtehtäviä ennustetaan syntyvän esimerkiksi
henkilöstöjohtamisen puolelle. Jatkossa työpaikoilta voi löytyä tiimiytymisjohtaja
ihmisten ja koneiden yhteistyötä tukemassa. Roboteista boteilla voi puolestaan olla
oma valmentaja kommunikoinnin parantamiseen. (Meister & Brown, 2020)

2.3

Asiantuntijatyön ja sen johtamisen erityispiirteitä

Asiantuntijoiden toimintaa ohjaa operatiivinen tieto eli asiantuntemus (Johnson,1983).
Asiantuntijoita

pidetään

itsenäisinä

sekä

itseohjautuvina

ja

asiantuntijatyön

johtamisessa monesti korostetaan työntekijän itsensä johtamisen taitoja (Toivanen
ym., 2016). Asiantuntijat ovat tyypillisesti eteviä, tasaisia ja tehokkaita ja he pystyvät
tekemään koulutuksensa ja osaamisensa avulla asioita, joihin muut eivät kykene
(Johnson, 1983). Asiantuntijat ovat taitavia tunnistamaan oleelliset asiat turhan tiedon
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joukosta ja soveltamaan omaa tietämystään (Larkin ym.,1980). Asiantuntijoiden
johtamista ei kuitenkaan voi ulkoistaa itsenäisinä ja itseohjautuvina pidetyille
asiantuntijoille itselleen, vaan asiantuntijatkin tarvitsevat johtamista. Asiantuntijat
tarvitsevat

rakenteita,

jotka

mahdollistavat

itsenäisen

työskentelyn.

Työterveyslaitoksen ja Toivasen ym. (2016) laajan suomalaisen asiantuntijatyön
haasteita ja johtamista käsittelevän tutkimuksen mukaan asiantuntijan ja esimiehen
yhteinen ajan käytön suunnittelu sekä säännöllinen yhteinen aika johtavat asiantuntijan
parempaan ajan hallintaan, suunnitelmallisempaan ja ennakoidumpaan työn
tekemiseen sekä hyvään työn imuun. Esimiehen roolin toivottiinkin olevan enemmän
priorisoinnin ja töiden rajaamisen sekä itsenäistä työskentelyä tukevien rakenteiden
luoja.

Asiantuntijoiden

esimiehiltä

toivottiinkin

kykyä

kuuntelemiseen

sekä

osallistavaan ja vaikutusmahdollisuuksia sallivaan johtamiseen, jotka nähtiin
keskeisinä tukipilareina asiantuntijoiden työskentelyssä ja työssä jaksamisessa.
Johtaminen voidaan järjestää nykyaikaisissa organisaatioissa muutenkin, kuin
perinteisellä hierarkisella tavalla. Keskeistä on, että käytössä olevat toimintatavat
mahdollistavat asiantuntijan työskentelyn siten, että hänellä on käytettävissään
riittävästi tietoa helpottamaan työn suunnittelua, ajallista ja toiminnallista väljyyttä
työskentelyyn sekä mahdollisuus saada tarvittaessa tukea, apua ja ohjausta.
Tutkimuksen yksi keskeinen havainto oli myös se, että johtamiselle tulee varata
riittävästi aikaa, eikä se saa olla muun työn päälle tuleva lisätehtävä. (Toivanen ym.,
2016)

Asiantuntijaorganisaatiossa yrityksen suurin kasvutekijä ja arvon nostaja on usein
aineeton pääoma ja suurin osa yrityksen pääomasta voikin olla aineetonta aineellisen
sijaan

(Lönnqvist

ym.,

2005).

Tieto

on

edellytys

organisaation

kasvulle,

innovatiivisuudelle, kilpailukyvylle sekä oppimiselle (Grant, 1996). Asiantuntijatyössä
olemassa olevan tiedon jakaminen on merkityksellistä hukkatyön välttämiseksi (Dalkir,
2005). Tieto voidaan jakaa hiljaiseen tietoon ja eksplisiittiseen tietoon (Nonaka, 1994).
Eksplisiittinen tieto on yhteistä ja sitä voidaan siirtää edullisesti ja helposti yksilöiden
välillä (Grant, 1996). Tietojohtaminen ei ole pelkkää eksplisiittisen tiedon johtamista,
koska se käsittää lisäksi hiljaisen eli kokemusperäisen tiedon hallintaa (Dalkir, 2005).
Polanyi (1966) on kehittänyt hiljaisen tiedon käsitteen ja se on hänen 1940-luvulla
alkaneen teoreettisen tarkastelunsa tärkein tulos. Polanyi (1966) jakoi tiedon
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sanattomaan ja sanalliseen tietoon. Hän erotti eksplisiittisen tiedon tiedosta, jota ei voi
pukea sanoiksi ja on tiedostamatonta. Jälkimmäistä hän kutsui hiljaiseksi tiedoksi
(englanniksi tacit knowledge). Hiljainen tieto oli Polanyin ajattelun mukaan
muotoilematonta, sanatonta tietoa. Hiljainen tieto on välttämätöntä taustatietoa
(Polanyi, 1966). Polanyi sanoitti hiljaisen tiedon luonteen näin: ”Voimme tietää
enemmän kuin osaamme kertoa” (Polanyi, 1966, s. 4). Nonaka (1994) kehitti edelleen
hiljaisen tiedon ja organisaation tiedon luomisen teoriaa sekä malleja. Nonakan (1994)
keskeisenä teemana oli se, että organisaation tietoa luodaan ja lisätään hiljaisen tiedon
ja eksplisiittisen tiedon vuoropuhelun ja vuorovaikutuksen kautta.

Tietovaltaiselle työlle tyypillinen ongelma on, että työssä tarvittavaa tietoa etsitään
toistuvasti. Tietoa varastoidaan useaan eri paikkaan, joista sen löytäminen on vaikeaa
tai tiedon hankinnassa tehdään toisista tietämättä päällekkäistä työtä. Tietotyön tekijät
käyttävät työajastaan kolmannekset tiedon etsimiseen (Drucker, 1999; Dalkir, 2005).
Tieto ja tietämyksen hallinta ovat perustana myös asiantuntijoiden työlle ja sen
johtamiselle. Tieto voidaan määritellä esimerkiksi niin, että se viittaa tapoihin, joilla
tiedoista voidaan tehdä hyödyllisiä tietyn tehtävän tukemiseksi tai päätöksen
tekemisessä (Stair & Reynolds, 2006), henkilökohtaisissa tiedoissa (Alavi & Leidner,
2001), tietoisuudessa, kokemuksessa, taidoissa ja oppimisessa (Suurla et al., 2002),
hiljaisessa tiedossa (Polanyi, 1966; Nonaka, 1994) ja eksplisiittisessä tiedossa
(Nonaka, 1994). Tietämyksen hallinta voidaan määritellä niin, että se on prosessi,
jossa tietojärjestelmiä käytetään tukemaan toimintaa tiedon, osaamisen, taitojen ja
viestinnän järjestämisessä (Suurla, ym., 2002). Tiedonhallinta voidaan edelleen
määritellä yhteistyöhön perustuvaksi ja integroiduksi lähestymistavaksi organisaation
henkisen pääoman luomiseen, sieppaamiseen, organisointiin, saatavuuteen ja
käyttöön (Dalkir, 2005).

Asiantuntijatyö on muuttunut enemmän tiimityöksi, koska monimutkaisten asioiden
ratkaisu vaatii laaja-alaisesti osaamista. Tiimin johtaminen voi olla myös jaettua
johtajuutta; organisaatiossa on virallinen johtaja, mutta kaikki osallistuvat johtamiseen.
Tiimin kehittymiseen panostaminen on tärkeää. Uutena haasteena on hajautettujen
tiimien johtaminen virtuaalisesti. Kun yhteinen visio ja jaetut arvot on sisäistetty,
asiantuntijaorganisaatio voi toimia hyvin itseohjautuvasti. (Sydänmaanlakka, 2015)
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Suomalainen asiantuntijatyö näyttäytyi Työterveyslaitoksen ja Toivasen ym. (2016)
tutkimuksen mukaan säädeltynä, mutta ennakoimattomana. Asiantuntijatyöhön liittyi
ennakoimattomia, yllätyksellisiä ja vaikeasti aikataulutettavia töitä. Asiantuntijoiden työ
sirpaloitui

ja

keskeytykset

sekä

usean

asian

samanaikainen

tekeminen

(”multitaskaaminen”) rikkoivat asiantuntijoiden työskentelyä. Yhteistoimintatahojen ja verkostojen sekä asiakkaiden aikataulujen yhteensovittaminen asiantuntijoiden työn
aikataulutukseen

kavensivat

mahdollisuuksia

itsenäiseen

ja

itseohjautuvaan

työskentelyyn. Tekniikan kehittyminen ja digitaalisuuden sekä paikkariippumattoman
työn lisääntyminen ovat tehneet työskentelystä joustavampaa, mutta samalla se on
lisännyt oletusta siitä, että työntekijän tulisi olla jatkuvasti tavoitettavissa. Tutkimuksen
mukaan asiantuntijatyölle valitettavan yleistä oli kiire. Työtä saattoi olla vain liikaa
suhteessa resursseihin tai töiden aikautus oli useasta syystä hankalaa, jonka vuoksi
työt jakautuivat epätasaisesti ja ruuhkautuivat. Työn ja vapaa-ajan erottaminen on
aikaisempaa hankalampaa ja haastateltujen asiantuntijoiden kokemukset vastuun
kantamisen raskaudesta, riittämättömyyden tunteesta sekä hallinnan tunteen
menetyksestä ovat aiheuttaneet huolestuttavan paljon erilaisia psyykkisiä oireita ja
työntekijöiden työstä palautuminen on ollut heikkoa. Nämä tekijät ovat vaikuttaneet
negatiivisesti asiantuntijoiden työhyvinvointiin ja jaksamiseen. (Toivanen ym., 2016)
Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen (2020) toteaa, että jos
työuupumuksen ajatellaan johtuvan ainoastaan yksilön ongelmista yleensä tai
yksityiselämässä sekä yleisestä ahdistuksesta, niin silloin työyhteisön epäkohdat
jäävät huomioimatta ja lisäksi kuormitetaan ja syyllistetään jo valmiiksi kuormittunutta
ja riittämättömyyden tunnetta kokevaa työuupunutta. Tämä siis korostaa organisaation
ja

esimiesten

vastuuta

työssä

jaksamisen

huolehtimisesta

erityisesti

asiantuntijatyössä, jossa työntekijät ovat itsenäisiä ja itseohjautuvia. (Hakanen, 2020)
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3

TUTKITTAVA

ORGANISAATIO,

TUTKIMUKSEN

TOTEUTUS

JA

TUTKIMUSMENETELMÄT

Tässä luvussa esitellään taustatiedot tutkittavasta organisaatiosta sekä tutkimuksen
toteutuksesta. Ensin kerrotaan tapaustutkimuksessa tarkasteltavasta Suomen Poliisin
materiaalikeskuksesta:

henkilöstömääristä,

sen

tehtävästä

ja

miten

Poliisin

materiaalikeskus sijoittuu Poliisiorganisaatiossa. Sen jälkeen kerrotaan tutkimuksen
toteutuksesta ja siitä, miksi päädyttiin valittuihin tutkimusmenetelmiin.

3.1

Tapaustutkimuksessa tarkasteltava organisaatio

Koko poliisihallinnon osalta työilmapiiri on ollut henkilöstöbarometrin tulosten mukaan
hyvä vuonna 2018. Silloin vakavia työyhteisön ristiriitoja oli ollut suhteellisen vähän.
Henkilöstön jaksamisen ongelmat olivat kuitenkin kasvussa: kiire ja työpaine
kuormittivat. Sen lisäksi tyytymättömyys palkkaan oli lisääntynyt. (Poliisi, 2019)

Tämän työn empiirisessä tutkimuksessa tarkastellaan asiantuntijoiden johtamista ja
työyhteisöä Suomen Poliisin materiaalikeskuksessa. Poliisin materiaalikeskuksen
henkilöstömäärä oli tarkasteluhetkellä 28 ihmistä. Poliisin materiaalikeskus tuottaa
palveluita omien toimintojensa kautta koko Poliisiorganisaatioon, joka koostuu
poliisihallituksesta, 11 poliisilaitoksesta sekä kahdesta valtakunnallisesta yksiköstä,
jotka ovat Keskusrikospoliisi ja Poliisiammattikorkeakoulu. Vuonna 2019 poliiseja oli
7 279 poliisimiestä (Poliisi, 2020a).

Poliisin materiaalikeskus on osa poliisihallituksen teknologiayksikköä. Sisäministeriön
alainen poliisihallitus suunnittelee, johtaa, kehittää ja valvoo poliisitoimintaa ja sen
tukitoimintoja valtakunnallisesti. Poliisihallituksen suorassa alaisuudessa ovat sekä
Poliisilaitokset

että

poliisin

valtakunnalliset

yksiköt.

Poliisilla

on

kolme

palvelukeskusta, joista yksi on materiaalikeskus. Muita palvelukeskuksia ovat poliisin
informaatioteknologiakeskus

ja

poliisin

tietopalvelukeskus.

Poliisin

materiaalikeskuksen organisaatio ja keskeiset tehtävät on esitelty kuvassa 4. Poliisin
materiaalikeskus

koostuu

ajoneuvoryhmästä,

materiaaliryhmästä

hankintaryhmästä, joita materiaalipäällikkö johtaa. (Poliisi, 2020b)

ja
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Poliisin

materiaalikeskuksen

palveluhankintojen

keskeisiä

toteuttaminen

tehtäviä

sekä

ovat

kotimainen

poliisin
ja

materiaali-

ja

kansainvälinen

sidosryhmäyhteistyö. Muita materiaalikeskuksen tehtäviä ovat (Poliisi, 2020b):
•

poliisin materiaalitietojärjestelmien ja ostotilausjärjestelmän kehittäminen ja
ylläpito

•

sopimus- ja toimittajahallinta

•

poliisiajoneuvojen toimitusten toteuttaminen poliisiyksiköihin

•

valtion omaisuuden poistot ja jälkikäsittely

•

poliisin käyttämien materiaalilajien ja kaluston elinkaaren suunnittelu, seuranta
ja analysointi

•

poliisin hankintatoimen kehittäminen

•

hankinta- ja materiaalitoimen neuvontapalvelun sekä oikeudellisen tuen
tuottaminen

•

materiaalikeskuksen budjetin valmistelun tukeminen

•

toimialueeseen

liittyvään

viranomais-

ja

sidosryhmäyhteistyöhön

osallistuminen.

Kuva 4. Poliisin materiaalikeskuksen organisaatio ja tehtävät (Poliisi, 2020b mukaillen)
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Poliisin materiaalikeskuksen tekemissä kilpailutuksissa ja hankinnoissa tehdään
tiivistä yhteistyötä muiden Suomen valtion turvallisuusviranomaisten kanssa.
Hankintaryhmä kilpailuttaa poliisin keskitetysti hankittavat varusteet ja materiaalit.
Hankintaryhmä tukee myös poliisiyksiköitä niiden hankinnoissa omien resurssiensa
puitteissa. Materiaaliryhmä määrittää hankinnoissa hankinnan kohteet sekä vastaa
määrittelystä. Poliisin materiaali- ja palveluhankinnoissa noudatetaan hankintalakia ja
sisäasiainhallinnon
materiaalihallinnosta

hankintaohjetta
ja

sekä

hankinnoista.

Poliisihallituksen
Poliisin

määräystä

hankinnoissa

Poliisin

hyödynnetään

valtiohallinnon hankintayksikön Hanselin tekemiä puitesopimuksia Sisäministeriön
ohjeistuksen mukaisesti. Poliisihallitus on tehnyt osassa puitesopimuksia niin sanotun
räätälöidyn minikilpailutuksen poliisiyksiköille. Poliisiyksiköt tekevät myös itse
minikilpailutuksia Hanselin puitesopimuksiin perustuen. (Poliisi, 2015)

Poliisin materiaalikeskus on toiminut nykymuotoisena vuodesta 2016 lähtien. Poliisin
hallintorakenneuudistuksen myötä 31.12.2013 materiaalikeskusta edeltänyt Poliisin
tekniikkakeskus sellaisenaan lakkautettiin. Organisaatiota sekä toimintoja kehitettiin ja
lopputuloksena oli Poliisin materiaalikeskus. Keskeisimpiä muutoksia Poliisin
tekniikkakeskuksesta
aikaisempaa

siirtymisessä

enemmän

materiaalikeskukseksi

asiantuntijaorganisaatioksi,

jossa

olivat

siirtyminen

varastotoiminnot

ja

materiaalin käsittely sellaisenaan loppuivat. Muutoksessa siirryttiin järjestelyyn, jossa
hankinnat valmistellaan ja kilpailutetaan, minkä jälkeen materiaali toimitetaan suoraan
käyttäjälle. Varastointivastuu on siirtynyt tarvittavin osin poliisiyksiköille ja myös
pienemmät hankinnat hoidetaan poliisiyksiköissä.

Poliisin

hallintorakenneuudistuksen

asiantuntijoiden

johtamisen

myötä

erityispiirteenä

Poliisin
voidaan

materiaalikeskuksen
pitää

johtamisen

ja

asiantuntijatyön suurta ja laajaa vaikuttavuutta koko Poliisiorganisaation toimintaan ja
suorituskykyyn. Yksittäisen asiantuntijan tai asiantuntijaorganisaation esimiehen työllä
on suuri vaikutus siihen, minkälaisia ja millaisella aikataululla esimerkiksi ajoneuvoja
ja voimankäyttö- sekä suojamateriaalia poliiseilla on kenttätyössä käytettävissään.
Asiantuntijoiden ja heidän johtamisen merkityksen voidaan arvioida kasvaneen
Poliisissa, koska tekniikan ja varusteiden määrä Poliisilla lisääntyy ja koska varsin
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pienellä asiantuntijajoukolla kilpailutetaan ja hankitaan valtakunnallisesti keskeistä
Poliisin käytössä oleva materiaalia.

3.2

Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmenetelmät

Tässä diplomityössä käytetään useampaa tutkimusstrategiaa ja -menetelmää. Tällä
tavoitellaan mahdollisimman kattavaa ja monipuolista aiheen tarkastelua sekä
mahdollisimman suurta hyötyä tarkasteltavalle organisaatiolle. Voidaan sanoa, että
tämä tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus, joka käyttää kvantitatiivisia
poikittaistutkimuksen menetelmiä.

Tämän tutkimuksen tutkimusstrategia noudattaa kahta erilaista lähestymistapaa,
nämä ovat tapaustutkimus (Hirsijärvi ym., 2009) sekä on poikittaistutkimus (Rindfleisch
ym., 2007). Poikittaistutkimuksessa tarkastellaan organisaation tilannetta tiettynä
ajankohtana.

Tapaustutkimuksessa

puolestaan

halutaan

vaikuttaa

tutkimusorganisaatioon sitä kehittävästi. Tässä tapaustutkimuksessa selvitetään sekä
esimiesten että asiantuntijoiden näkemyksiä, jotta saadaan laaja-alainen käsitys siitä,
millaista johtamista tutkittavassa organisaatiossa on ja miten se koetaan.
Tapaustutkimuksessa kartoitetaan, miten valitut teemat näkyvät tutkittavassa
organisaatiossa.

Tapaustutkimuksessa

kerättyä

tietoaineistoa

verrataan

kirjallisuuskatsauksessa esiin tulleisiin johtamisen paradigmoihin ja valittuihin
teemoihin johtamisen nykytrendeistä. Samalla selvitetään myös, miten tekoäly ja
robotiikka näkyvät tällä hetkellä tutkittavassa organisaatiossa ja voitaisiinko niitä
tulevaisuudessa hyödyntää organisaatiossa enemmän.

Tässä

diplomityössä

käytetään

useampaa

tutkimusmenetelmää.

Näitä

ovat

kirjallisuuskatsaus (Hirsijärvi ym., 2009; Wolfswinkel ym., 2013), kvantitatiivinen
survey-kyselytutkimus (Hirsijärvi ym., 2009) ja kvalitatiivinen haastattelututkimus
(Hirsijärvi ym., 2009).

Kirjallisuuskatsaus toteutetaan tutkimalla ja analysoimalla

aikaisempaa aihetta käsittelevää kirjallisuutta ja tutkimuksia, jotka pohjautuvat
erityisesti tuoreimpaan aineistoon. Tuoreilla tutkimuksilla ja kirjallisuudella tarkoitetaan
tässä tapauksessa 2000-luvulla tehtyä tutkimusta ja kirjallisuutta. Tutkimus- ja
kirjallisuus etsittiin pääasiallisesti tammi-maaliskuussa 2020 tieteellisten artikkeleiden
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tietokannoista sekä tekemällä LUT-kirjaston tietoaineistosta sekä Heili-kirjastojen, joka
kattaa Etelä-Karjalan kaikkien yhdeksän kunnan kirjastot, hakuja. Hakuja täydennettiin
vielä syksyllä, koska haluttiin saada diplomityöhön käyttöön tuoreimpia tutkimuksia.
Käytettyjä hakusanoja olivat muun muassa: työhyvinvointijohtaminen, asiantuntijatyö,
johtaminen, työhyvinvointi, työssä jaksaminen, leadership, tunneälyjohtaminen.
Kirjallisuutta etsittiin systemaattisesti noudattaen etsinnässä tieteellisiä periaatteita,
jotka pohjautuvat sekä Lappalaisen & Jormakan (2004) että Wolfswinkelin ym. (2013)
ohjeisiin.

Empiirisissä tutkimuksissa voidaan käyttää kuvan 5 mukaisesti kvalitatiivisia ja
kvantitatiivisia

tietoaineistonkeruumenetelmiä.

tutkimusmenetelmissä

voidaan

kyselytutkimusten

avulla,

tietoja

kerätä

www-haastatteluin,

Kvantitatiivisissa
lomakekyselyin,

strukturoiduilla

survey-

haastatteluilla,

havainnoimalla systemaattisesti ja tekemällä kokeellisia tutkimuksia. Kvalitatiivisissa
tutkimusmenetelmissä taas tietoaineistoa voidaan kerätä haastattelemalla ihmisiä
henkilökohtaisesti tai ryhmissä, tutkimalla valmiita aineistoja ja dokumentteja,
osallistuvalla havainnoinnilla tai eläytymismenetelmillä. (Heikkilä 2014, s. 13–19).

Kuva 5. Tutkimuksen jaottelua (Heikkilä 2014, s. 13 mukaillen).

Diplomityön

empiirisinä

tutkimusstrategioina

toimivat

tapaustutkimus

ja

poikittaistutkimus. Tapaustutkimus on intensiivinen ja yksityiskohtaista tietoa sisältävä

35

tutkimus yksittäistapauksesta tai pienestä joukosta suhteessa toisiinsa olevia
tapauksia (Hirsijärvi ym., 2009, s. 134). Tutkimuksessa tutustutaan Poliisin
materiaalikeskukseen yleisesti ja erityisesti siellä asiantuntijoiden johtamiseen.
Tapaustutkimus toteutetaan koko materiaalikeskuksen henkilöstöä koskevalla
kvantitatiivisena kyselytutkimuksena, jossa selvitetään organisaation esimiesten ja
työntekijöiden kokemuksia asiantuntijoiden johtamisesta ja sen kehittämisestä.
Kyselytutkimusta täydennetään kvalitatiivisella haastattelututkimuksella.

Poikittaistutkimus puolestaan on tutkimusstrategia, jossa tutkitaan laaja-alaisesti
tiettynä ajankohtana jotain kohdetta tai ilmiötä. Poikittaistutkimuksessa ollaan
kiinnostuneita valitun ajankohdan tilanteista ja ilmiöiden ilmenemismuodoista eikä
niinkään muutoksesta. Poikittaistutkimuksille on tyypillistä, että ne sisältävät erilaisia
näkökulmallisia mahdollisuuksia ja että aineistoja voidaan tarkastella erilaisilla
analyysimenetelmillä. (Hirsijärvi ym., 2009)

Survey-kyselytutkimus valittiin tähän tutkimukseen, koska kyselyllä voidaan saavuttaa
suuri määrä ihmisiä maantieteellisesti kaukaakin ja koska kyselyllä voidaan selvittää
monia eri asioita samalla kertaa. Lisäksi kyseinen menetelmä on erittäin tehokas
tiedonhankinnassa, koska tutkijan ei tarvitse käyttää tutkimusaikaa tapaamisten
sopimiseen ja matkustamiseen. Tiedon analysoinnissa kyselytutkimus voi muodostua
ongelmalliseksi, koska tutkija ei helposti voi varmistaa, mitä vastaaja on
vastauksellaan tarkoittanut. Lisäksi kyselytutkimuksessa on muitakin haasteita.
Ensinnäkin vastaajista ei voi tietää, ovatko he pyrkineet vastaamaan huolellisesti ja
rehellisesti. Toisekseen on hankala tietää, onko kysymykset asetettu vastaajan
näkökulmasta

onnistuneesti:

ongelmaksi

voi

muodostua

väärinymmärretyt

kysymykset. Kolmanneksi tulee ottaa vielä huomioon se, että kerätty tieto pitää pystyä
analysoimaan luotettavasti ja kattavasti. Tämä vaatii tutkijalta monenlaista tietoa ja
taitoa kyseisestä aiheesta. (Hirsijärvi ym., 2009, s. 193-204)

Kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä ovat haastattelut, kyselyt sekä erilaisista
lähteistä ja dokumenteista kerätty tieto. Edellä kuvattuja menetelmiä voidaan käyttää
yksinään, erikseen tai eri tavoin yhdistettynä riippuen tutkittavasta ongelmasta sekä
käytettävissä olevasta resurssista. (Tuomi & Sarajärvi, 2018) Haastattelut ja sen
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useista

muodoista

teemahaastattelut

ovat

laadullisen

tutkimuksen

käytetyin

menetelmä (Kananen, 2017). Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä yleistämään
asioita tilastollisesti, vaan siinä pyritään kuvaamaan ja ymmärtämään tutkittavaa
ilmiötä tai tulkitsemaan tutkittavaa ilmiöitä teoreettisesti ja loogisesti. Tämän vuoksi
laadullisessa tutkimuksessa on keskeistä, että tietoa kerätään ihmisiltä, joilla on
tutkittavasta asiasta mahdollisimman paljon tietoa tai kokemusta. Tämän vuoksi
ihmisiä ei tulisi valita haastatteluun sattumanvaraisesti vaan tarkoitukseen sopivasti ja
harkiten. (Tuomi & Sarajärvi, 2018)

Haastattelu on ainoa tiedonkeruumenetelmä, jossa tutkimuksen tekijä on tutkittavan
kanssa suorassa, kielellisessä vuorovaikutuksessa. Haastattelussa voidaan säädellä
tietoaineiston keruuta siten, että haastateltava ja haastattelutilanne voidaan huomioida
ja siten saada tehokkaasti tietoa tutkittavasta asiasta. Haastattelussa on mahdollista
muuttaa haastatteluaiheiden järjestystä ja tehdä syventäviä sekä tarkentavia
kysymyksiä tilanteen ja tarpeen mukaan. Haastattelun joustavuus onkin tämän
tiedonkeruumenetelmän selkeä etu. Haastattelu soveltuu käytettäväksi hyvin silloin,
kun halutaan selventää ja syventää tutkittavaa asiaa. Haastattelussakin on haasteita
ja ongelmia. Ensinnäkin haastattelu vie paljon aikaa. Lyhyttä haastattelua ei
välttämättä kannata edes tehdä, vaan tällöin voi olla parempi toteuttaa kysely.
Toisekseen haastattelun tekeminen vaatii aikaa vievää perusteellista suunnittelua ja
perehtymistä haastattelijan rooliin sekä tehtäviin. Kolmanneksi haastatteluun voi liittyä
erilaisia virhelähteitä, jotka voivat johtua itse haastattelutilanteesta tai esimerkiksi
haastattelijasta ja haastateltavasta itsestään. Tämän vuoksi haastatteluaineisto on
konteksti- ja tilannesidonnaista. Haastateltavat voivat puhua haastattelutilanteessa eri
lailla kuin he puhuisivat muuten. Tämän vuoksi haastattelutuloksia arvioitaessa tämä
tulee huomioida ja välttää esimerkiksi liian paljon yleistämistä. (Glaser & Strauss,
1967; Hirsijärvi ym., 2009; Tuomi & Sarajärvi, 2018)

Haastattelu on tiedonkeruumuotona joustava ja se mahdollistaa syntyneiden
väärinkäsitysten tai väärinymmärrysten korjaamisen ja käsiteltävän asian ilmausten
selventämisen

tuoreeltaan.

Haastatteluiden

joustavuutta

on

myös

se,

että

haastattelukysymyksien järjestystä voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Haastattelussa
on tärkeää saada mahdollisimman kattavasti tietoa tutkittavasta aiheesta, joten on
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perusteltua

antaa

haastateltavalle

hyvissä

ajoin

etukäteen

tutustuttavaksi

haastattelukysymykset tai teemat. (Tuomi & Sarajärvi, 2018)

On

olemassa

usean

teemahaastattelut.
voidaan

jakaa

muotoisia

haastatteluja,

kuten

lomake-,

syvä-

ja

Erot ovat lähinnä strukturoinnin asteessa. Lisäksi haastattelut
osallistujamäärän

mukaan

yksilö-

tai

ryhmähaastatteluiksi.

Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu tehdään siten, että haastattelija käy
läpi etukäteen valittuja teemoja ja esittää niihin liittyviä hyvin valmisteltuja, tarkentavia
kysymyksiä (Tuomi & Sarajärvi, 2018; Puusa & Juuti, 2020). Teemahaastattelussa
voidaan tarkentaa ja syventää kysymyksiä haastateltavan vastausten perusteella ja
tämä onkin teemahaastattelun selkeä etu muihin haastattelumuotoihin verrattuna.
(Tuomi & Sarajärvi, 2018)

Kvalitatiivisen tutkimuksen tietojoukon analysoinnissa sisällönanalyysi on yksi
perusanalyysimenetelmä, joka soveltuu monenlaiseen kvalitatiiviseen tutkimukseen.
Sisällönanalyysiä

voidaan

pitää

yksittäisenä

analyysimetodina,

mutta

myös

laajempana teoreettisena tarkastelukehyksenä. Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan
monet kvalitatiivisen tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvat loppujen lopuksi
sisällönanalyysiin, kun sisällönanalyysillä tarkoitetaan nähtyjen, kuultujen tai
kirjoitettujen sisältöjen väljää teoreettista kehystä. (Krippendorff, 1985; Tuomi &
Sarajärvi, 2018).

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston analyysivaiheeseen liittyy tietojen luokittelu eli
teemoittelu. Tässä diplomityössä käytettiin kvalitatiivisen tietoaineiston teemoitteluun
Krippendorffin

(1985)

menetelmää.

Lukumäärillä

on

tai

ei

ole

merkitystä

tutkimuksessa, riippuen kyseessä olevasta kvalitatiivisesta tutkimuksesta.

Tässä

analyysissä oli tietojen luokittelussa kyse kvalitatiivisen tietoaineiston pilkkomisesta,
tarkastelusta ja ryhmittelemisestä valittujen aihepiirien, teemojen mukaan. Tämän
pohjalta kyetään tarkastelemaan ja vertailemaan valittujen teemojen esiintymistä
aineistossa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018) Kvalitatiivisen tutkimuksen vaiheita on kuvattu
kuvassa 6. Siinä määritellään ensin tutkimusongelma, josta tutkimuskysymykset
johdetaan.

Tutkittavasta

ilmiöstä

voidaan

kerätä

aineistoa

havainnoimalla,

teemahaastatteluilla, dokumentteina ja audiovisuaalisina tallenteina. Aineistoa
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yhteismitallistetaan ja sitä analysoidaan tiivistämällä ja luokittelemalla aineistoa
tutkimuskysymyksiin

peilaten.

Analyysin

lopputuloksena

etsitään

ratkaisu

tutkimusongelmaan.

Kuva 6. Kvalitatiivisen tutkimuksen vaiheet (Kananen 2017, s. 131 mukaillen).

Tämän tutkimuksen pohjana on tutkimusaihetta aiemmin käsittelevä kirjallisuus- ja
tutkimusaineisto. Nämä luovat perustan aiheen uskottavalle ja luotettavalle käsittelylle.
Tätä pohjaa on täydennetty tutkittavasta organisaatiosta hankitulla kattavalla tiedolla,
joka hankittiin survey-kysely- ja haastattelututkimuksella. Tässä tutkimuksessa ei siis
ole yhtä tiedonkeruutapaa, vaan tietoa on pyritty keräämään mahdollisimman
kattavasti käyttäen sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tiedonkeruumenetelmää.
Tämä tiedonkeräystapa noudattaa niin sanottua triangulaatio- periaatetta (Yin, 2003;
Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.124) eli monen eri tiedonlähteen eri keräystapaa, joka
antaa kerätyille tietojoukoille vahvan tuen ja parantaa tutkimuksen luotettavuutta ja
validiteettia.

3.3

Tutkimusaineiston kerääminen organisaatiosta

Empiirisiksi

tietoaineistonkeräystavoiksi

valikoituivat

sekä

kysely-

että

haastattelututkimus. Diplomityöntekijä laati osallistujille etukäteen tietopaketin
diplomityöstä, survey-kyselytutkimuksesta sekä henkilökohtaisista haastatteluista,
jossa perusteltiin sekä korostettiin vastaamisen tärkeyttä ja kannattavuutta muunkin
kuin diplomityön tietoaineiston kannalta. Tarkasteltavan organisaation henkilöstö
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saatiin sitoutettua hyvin tutkimustyöhön. Taustaa valintoihin on kerrottu kappaleessa
1.2. Tutkimusprosessin eteneminen kronologisessa järjestyksessä on esitetty kuvassa
7. Tutkimuksen tekemisestä Poliisin materiaalikeskuksessa sovittiin joulukuussa 2019.
Koska

kyseessä

on

viranomaistaho,

tutkimukseen

vaaditaan

tutkimuslupa

Poliisihallitukselta, jonka diplomityöntekijä sai tammikuun 2020 lopussa. Osana
tutkimuslupaa tehtiin salassapitosopimus, jolla varmistetaan tietosuojan ja tietoturvan
toteutuminen

tutkimustyössä.

tutkimussuunnitelma

ja

Tutkimusluvan

-aikataulu

sekä

hakemisen
tarkennettiin

yhteyteen

laadittiin

tutkimuskysymyksiä.

Diplomityöntekijä perehtyi aihepiirin kirjallisuuteen ja tutkimuksiin ja otti sieltä nousseita
aiheita mukaan kyselyyn. Survey-kysely tehtiin huhtikuussa 2020 ja sen sisältö
toteutuksineen on kuvattu tarkemmin kappaleessa 3.3.1 ja liitteessä 1. Haastatteluiden
ajankohta oli toukokuu 2020. Haastatteluiden toteutus on kuvattu tarkemmin
kappaleessa 3.3.2 ja liitteessä 2. Kysely- ja haastattelututkimuksen vastauksia
käsiteltiin anonymiteetti säilyttäen.

Kuva 7. Tutkimusprosessin eteneminen.

3.3.1 Survey-kyselytutkimuksen toteutus

Kyselytutkimus

tehtiin

survey-muotoisena

Webropol

3.0

-kyselytyökalulla

(Webropolsurveys, 2020). Webropol-kyselytyökalu valittiin käyttöön, koska se soveltuu
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hyvin kyselyyn, jonka jokainen vastaaja voi hoitaa omalta työpaikaltaan hänelle
parhaiten sopivaan aikaan. Lisäksi Webropol-kyselytyökalussa on valmiiksi hyvät
raportointi- sekä analysointityökalut ja tiedot ovat helposti siirrettävissä analysointiin
käytettyyn

IBM

SPSS-ohjelmistoon.

Kysymyksien

asettelun

pohjana

olivat

tutkimuskysymyksissä ja työn rajauksissa määritellyt asiat. Survey-kyselytutkimuksen
kysymykset laadittiin siten, että diplomityöntekijä teki pohjatyön kysymyksistä
tutkimusteemat huomioiden. Vuoropuhelua Survey-kyselytutkimuksen kysymysten
yksityiskohdista ja kysymyksen asettelusta sekä tarkastelun näkökulmasta käytiin
diplomityön ohjaajien sekä tutkittavan organisaation johdon ja kahden ryhmänjohtajan
kanssa. Myös arviointivaihtoehtoja tarkennettiin edellä mainitun vuoropuhelun aikana.
Survey-kyselytutkimuksesta haluttiin tehdä kattava ja siinä haluttiin mahdollistaa
kirjallisen avoimen palautteen antaminen ja vastausten tarkentaminen. Avoimilla
kysymyksillä selvennettiin ja täydennettiin kvantitatiivisia numeroarviointeja ja avoimiin
kysymyksiin tulikin hyvin vastauksia. Avoimiin kysymyksiin vastaaminen oli pakollista,
mutta ne oli mahdollista ohittaa vastaamalla vaikka yhdellä merkillä. Kyselyllä haluttiin
saada syvyyttä seuraavaksi tehtyyn tarkentavan haastattelututkimuksen kysymyksiin.
Laajalla

kyselytutkimuksen

otoksella

pyrittiin

tuottamaan

tapaustutkimuksen

organisaatiolle enemmän lisäarvoa.

Survey-kyselytutkimus tehtiin koko Poliisin materiaalikeskuksen henkilöstölle. Surveykyselytutkimus toteutettiin ja analysoitiin ennen täydentävää haastattelututkimusta.
Tällä tavoin toimimalla hyödynnettiin kvantitatiivisen Survey-kyselytutkimuksella
saatua tietoaineistoa ja havaintoja ennen kvalitatiivisen haastattelututkimuksen
kysymyksien laadintaa sekä syvennettiin aihepiirin tietämystä. Kyselytutkimuksen
vastauksia analysoitiin IBM SPSS Statistics -ohjelmistolla (IBM, 2020) sekä Webropol
Analytics -ohjelmistolla (Webropolsurveys, 2020). Kyselytutkimuksen tulokset käydään
läpi luvussa 4.1.

Survey-kyselytutkimus koostui kuudesta teemasta, jotka olivat: johtaminen, oma työni,
työyhteisön toimivuus, työn kuormittavuus, tulevaisuus sekä avoimet kysymykset.
Kysymysten asettelussa käytettiin Likert-asteikon viisiportaisia (Hirsijärvi ym., 2009, s.
200) asenneväittämiä, joita täydennettiin avokysymyksillä täsmällisemmän tiedon
saamiseksi. Viisiportaiseen asteikkoon päädyttiin, jotta vastaajilla on mahdollisuus
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valita neutraali vaihtoehto kysymyksissä, joita he eivät koe merkityksellisiksi tai heillä
ei ole erityistä mielipidettä. Survey-kyselytutkimuksen kysymykset ja arviointiasteikot
ovat diplomityön liitteessä 1. Avoimia kysymyksiä oli sekä jokaisen teeman lopuksi että
tulevaisuutta kartoittavissa kysymyksissä, jotta vastaajilla on mahdollisuus antaa
lisätietoa aiheesta.

Johtaminen -teemassa käsiteltiin kokemusta johtamisesta yleensä ja tarkemmin
eriteltynä eri Poliisin materiaalikeskuksen hierarkiatasoilla, töiden organisointia,
johtamista sekä luottamusta. Oma työ -teemassa käsiteltiin muun muassa työntekijän
oman osaamisen soveltuvuutta työtehtäviin, kehittymismahdollisuuksiin ja työn
sisältöön. Työyhteisön toimivuus -teemassa käsiteltiin tavoitteiden ja aikataulujen
yhdessä määrittelemistä, yhteistyön toimivuutta organisaatiossa, esimiesten ja
alaisten välillä sekä ristiriitatilanteiden käsittelemistä. Työn kuormittavuus -teemassa
käsiteltiin terveyttä ja työkykyä, työn ja kotiasioiden yhteensovittamista sekä omien
tietojen ja taitojen sekä ajan riittämistä työtehtävien hoitamiseen. Tulevaisuus teemassa

keskityttiin

tarkastelemaan

mahdollisia

tulevaisuuden

tekniikoita,

toimintatapoja ja menetelmiä, joita materiaalikeskuksen töissä voitaisiin hyödyntää.
Tällaisia voisivat esimerkiksi olla tekoälyn, robotiikan ja työstä syntyvän datan eli
työdatan hyödyntäminen.

3.3.2 Haastattelututkimus

Kvalitatiivisella
organisaation

haastattelututkimuksella
henkilöstölle

täydennettiin
lähetettyä

koko

tapaustutkimuksen

survey-kyselytutkimusta.

Haastattelumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua, jonka teemoina olivat pääosin
samat teemat kuin survey-kyselytutkimuksessakin. Haastattelututkimus kohdennettiin
survey-kyselytutkimusta pienemmälle joukolle ja haastateltavia oli yhdeksän henkilöä.
Haastateltavien numerot, roolit, haastattelun pituudet minuutteina ja haastattelun
tyyppi ovat listattuna taulukossa 1. Haastateltavat valikoituivat vapaaehtoisuuden
lisäksi siten, että kaikkia Poliisin materiaalikeskuksen esimiehiä haastateltiin. Tämän
lisäksi haastateltaviksi valittiin henkilöitä, joilla on kokemusta organisaatiouudistusta
edeltävältä ajalta sekä työntekijöitä, joilla on lyhyempi työkokemus. Haastateltaviksi
valittiin myös henkilöitä, joilla on kokemusta ja osaamista tietojärjestelmien nykytilasta
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ja kehittämisestä. Haastateltavat esimiehet olivat materiaalikeskuksen päällikkö sekä
asiantuntijaryhmien esimiehet. Loput haastateltavat olivat materiaalikeskuksen
asiantuntijoita.

Taulukko 1. Haastatteluiden taustatiedot.
Haastateltavan Haastateltavan rooli

Haastattelun

numero

pituus

Haastattelun tyyppi

minuutteina
1

Keskuksen päällikkö

71

Yksilöhaastattelu

2

Ryhmän johtaja

90

Yksilöhaastattelu

3

Ryhmän johtaja

100

Yksilöhaastattelu

4

Ryhmän johtaja

57

Yksilöhaastattelu

5

Asiantuntija

59

Yksilöhaastattelu

6

Asiantuntija

169

Yksilöhaastattelu

7

Asiantuntija

55

Yksilöhaastattelu

8

Asiantuntija

54

Yksilöhaastattelu

9

Asiantuntija

55

Yksilöhaastattelu

Yhteensä:

710

Tämän tutkimuksen empiirisen osion kvalitatiivinen tietoaineisto kerättiin sekä
puoliavoimilla

että

strukturoiduilla

haastatteluilla

(Metsämuuronen,

2006).

Strukturoidut haastattelut tehtiin ennalta laadittujen kysymysten avulla ja kysymykset
lähetettiin haastateltavalle etukäteen perehdyttäväksi. Kysymysten laadinnassa
käytettiin

laajasti

kirjallisuutta

ja

aikaisempia

tutkimuksia

sekä

survey-

kyselytutkimuksessa esille nousseita asioita. Haastattelukysymyksissä huomioitiin
myös tutkittavan organisaation diplomityön ohjaajan huomioita.

Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina ja haastattelut tallennettiin vastaajien
suostumuksella. Haastatteluita tehtiin yhdeksän ja niiden keskimääräinen pituus oli 1
tunti 18 minuuttia ja haastatteluaineistoa kertyi yhteensä lähes 12 tuntia. Jokaisen
henkilön haastatteluaika pyrittiin valitsemaan siten, että se olisi mahdollisimman sopiva
ja kiireetön haastateltavan kannalta. Diplomityöntekijä lähetti haastateltaville
etukäteen

haastattelukysymyspohjan

ja

-teemat

tutustuttavaksi.

Haastattelukysymyksiin tehtiin haastattelun aikana ja sen jälkeen pieniä tarkennuksia
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ja muutoksia. Tehdyillä tarkennuksilla ja muutoksilla tavoiteltiin mahdollisimman
kattavaa

asian

muistiinpanoja
haastatteluiden

tarkastelua.

haastatteluista,
jälkeen.

Haastatteluiden
jotka

hän

aikana

käsitteli

Haastatteluaineistoa

ja

diplomityöntekijä
kirjoitti

käsiteltiin

teki

puhtaaksi heti

anonyymisti

sekä

tutkimusluvassa määritetyllä tavalla tietoturvallisuus ja tietosuoja huomioiden.
Diplomityöhön riittävä haastatteluiden kokonaismäärä tarkentui tutkimuksen edetessä
9 haastateltavaksi, joka oli määränä riittävä haastatteluiden laajuuden sekä ennen
haastatteluita tehdyn survey-kyselytutkimuksen kautta saatujen kattavien pohjatietojen
vuoksi. Haastattelututkimuksen haastattelupohja on liitteessä 2.

Haastatteluissa oli neljä pääteemaa: (1) johtamiskulttuuri, (2) asiantuntijoiden
johtaminen, (3) asiakaslähtöisyys sekä (4) osaamisen kehittäminen, arvostus ja
yhteiset tavoitteet. Haastattelussa käsiteltäviksi aiheiksi nostettiin diplomityön
tutkimusteemojen lisäksi keskeisiä survey-kyselytutkimuksessa esiin nousseita
asioita. Tällaisia olivat muun muassa avoimissa vastauksissa esille nousseet asiat,
erityisen korkean ja hyvän arvosanan saaneet teemat tai kysymykset sekä erityisen
huonon arvosanan saaneet teemat tai kysymykset.
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4

TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI

Tässä luvussa vastataan päätutkimuskysymykseen ja kahteen alakysymykseen, jotka
ovat seuraavat:

Päätutkimuskysymys:
Kuinka Suomen Poliisin materiaalikeskuksen henkilöstö (esimiehet ja työntekijät)
kokevat johtamisen, työskentelyn ja työskentelyn tuen organisaatiossaan?

Alakysymykset:
1. Mitkä ovat Suomen Poliisin materiaalikeskuksen asiantuntijatyön ja sen
johtamisen haasteet ja kuinka niitä voidaan kehittää
2. Minkälaista

on

onnistunut

asiantuntijoiden

johtaminen

Poliisin

materiaalikeskuksessa ja mitkä ovat sen avaintekijät?

Tutkimustulokset on jaettu kahteen alalukuun, joista luvussa 4.1 käsitellään surveykyselytutkimuksen tuloksia ja siitä nousseita seikkoja ja luvussa 4.2 käydään läpi
haastatteluissa esiin nousseita asioita. Alaluvussa 4.3 tuloksia analysoidaan ja
arvioidaan kokonaisuutena ja sen jälkeen pohditaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä ja
suosituksia alaluvussa 4.4.

4.1

Kyselytutkimuksen tulokset

Kyselytutkimuksen toteutuksesta ja taustoista on kerrottu tarkemmin alaluvussa 3.3.1.
Kyselyyn vastasi 85.7 prosenttia kaikista Poliisin materiaalikeskuksen työntekijöistä.
Korkea vastausprosentti mahdollistaa vastausten analysoinnin ja johtopäätöksien
tekemisen

siten, että

niiden

voidaan

katsoa edustavan

valtaosaa

Poliisin

materiaalikeskuksen henkilöstön mielipiteitä.

Kyselyn vastausasteikkona oli Likert (Hirsijärvi ym., 2009, s. 200) ja kysymykset oli
muotoiltu siten, että vastausvaihtoehto 5 edusti aina parasta ja 1 huonointa tulosta.
Vaihtoehdot oli jaoteltu viiteen eri ryhmään. Jokaisen kysymysteeman lopuksi oli
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paikka avoimille kommenteille, jotta vastaajat voivat kertoa vastaustensa tarkempia
taustoja ja perusteluita.

Kyselytutkimuksen tulokset on esitetty kuvissa 8-19. Vastaajien numeeriset vastaukset
esittävissä kuvissa tarkastellaan vastausten keskiarvoja ja vastauksia tilastollisesti.
Tarkasteluun otetaan ne vastaukset, jotka vaativat erityisen huomion esimerkiksi
suuren keskihajonnan vuoksi sekä keskiarvoltaan pienet ja suuret vastaukset. Kuvissa
8-19 on korostettu vihreällä värillä erityisen hyvän arvioinnin saaneita kysymyksiä.
Tällaisiksi tässä tutkimuksessa määritellään vastaukset, joiden keskiarvo oli vähintään
3.8. Kuvissa 8-19 on punaisella värillä korostettu potentiaalisia kehitettäviä asioita,
joiden keskiarvo oli alle 3.0.

4.1.1 Johtaminen

Kyselytutkimuksessa tarkasteltavista teemoista selkeästi parhaat arvosanat saivat
johtaminen

yleensä

ja

tiedon

kulku.

Tässä

teemassa

saatiin

vastauksia

päätutkimuskysymykseen erityisesti henkilöstön kokemuksista johtamisesta ja
johtajilta saadusta tuesta. Väitteistä johtamisesta yleensä (kuva 8) korkeimman
keskiarvon 4.3 sai se, että henkilöstöön luotetaan eikä tekemistä valvota liikaa. Lähes
yhtä hyvän arvosanan 4.2 saivat väitteet siitä, että esimiehellä on riittävästi aikaa
vastaajalle, esimies kuuntelee vastaajaa riittävästi sekä vastaajien mahdollisuus
vaikuttaa omiin työskentelytapoihin. Kirjallisissa vastauksissa aihealueen lopussa
olleeseen ”Vapaa sana ja kehitysehdotuksia johtamiseen” eräs vastaajista totesi:
”Lähiesimiestyö

omalla

kohdallani

toimii

erinomaisen

hyvin.”

esimiessuhteen olleen sen verran uusi, ettei vielä osannut vastata.

Toinen

kertoi
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Kuva 8. Vastaajien kokemus johtamisesta yleensä.

Kysyttäessä

vastaajien

tyytyväisyyttä

eri

johtotasojen

toimintaan

(kuva

9)

lähiesimiestyöskentelyyn oltiin selkeästi tyytyväisempiä kuin ylempien tasojen
johtamiseen.

Kirjallisissa

vastauksissa

esille

nousi

tarve

edelleen

kehittää

johtoryhmätyöskentelyä. Lähiesimiehen johtamiseen oltiin keskimäärin tyytyväisiä.
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Kuva 9. Vastaajien tyytyväisyys eri johtotasojen toimintaan.

Töiden organisointiin ja johtamiseen liittyvistä kysymyksistä (kuva 10) parhaan
keskiarvon 4.3 sai helppous kääntyä oman esimiehen puoleen. Omalta esimieheltä
saatiin tarvittaessa myös apua keskiarvolla 4.2 ja omiin töihin voitiin vaikuttaa
keskiarvolla 3.9. Kehitettävää oli vastausten perusteella kokouskäytännöissä,
työtehtävien oikeudenmukaisessa jakamisessa ja muutosjohtamisessa, vaikka
kaikkien keskiarvot olivat koko kyselyn vastausten keskiarvon yläpuolella.
Aihealueen lopussa olleeseen avoimeen ”Vapaa sana ja kehitysehdotuksia
johtamiseen” saadussa palautteessa arvioidaan johtamisen ja tiedonkulun kehittyneen
paremmaksi viime vuosina. Hyväksi ja tarpeelliseksi on myös todettu meneillään olevat
lisärekrytoinnit sekä toiminnan ja johtamisen kehitystyö. Myös työn itsenäisyys ja
esimiesten luottamus työntekijöihin koetaan olevan hyvällä tasolla. Kirjallisissa
vastauksissa

esille

nousseita

kommentteja

ovat

muun

muassa

seuraavat:

”Työyhteisömme on kokenut PORAIII yhteydessä suuren muutoksen työtavoissa,
jolloin

yhteisössämme

on

siirrytty

ns.

suorittavasta

työstä

puhtaaseen
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asiantuntijatyöhön. Olemme edelleen tällä ns. kehittymismatkalla.” ja ”Etätyö on
kehittynyt aimo harppauksin ja mikrojohtaminen laantunut.” Sekä johtamisen
nykytrendien ja uusimpien johtamisen paradigmojen korostama luottamus on
tutkittavassa organisaatiossa hyvällä tasolla ja se onkin tärkeä tekijä hyvässä
työyhteisön vuorovaikutuksessa.

Kuva 10. Vastaajien arviot töiden organisoinnista ja johtamisesta.
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Kyselyn lopussa esitettiin kaksi johtamiseen liittyvää avokysymystä: ”Mitä erityisen
hyvää

työpaikkanne

johtamisessa

on?”

ja

”Mitä

kehitettävää

työpaikkanne

johtamisessa on?”. Näistä ensimmäisen vastauksia on koottu kuvaan 11.
Huomattavaa on, että 25 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista oli erikseen
maininnut tässä kohtaa lähiesimiehen. Tähän kysymykseen vastasi kaiken kaikkiaan
66 prosenttia kyselyyn osallistuneista. Halu kehittyä ja kehittää, yhteistyö ja
mahdollisuus vaikuttaa olivat muita vastauksissa esille nousseita aiheita.

Kuva 11. Erityisen hyvää työpaikkani johtamisessa.

70 prosenttia kyselyyn vastanneista täydensi vastauksiaan vielä avokysymykseen
työpaikan johtamisessa kehitettäviin asioihin. Näiden lisäksi vastaajissa oli muutama,
joka sanoi olevansa tyytyväinen nykytilanteeseen. Vastauksissa toivottiin yhtenäisiä
johtamiskäytäntöjä eri tiimeissä. Niissä toistui toive paremmasta perehdytyksestä,
selkeämmistä vastuista ja paremmasta tiedon jaosta. Vastauksissa on selkeästi
havaittavissa tietotyölle nykyaikana tyypilliset haasteet, kun tiedon määrä lisääntyy ja
muutoksia tapahtuu nopeasti. Autenttisille johtajille tyypillistä johdonmukaisuutta
kaivataan selvästi organisaation tasolla.
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Tutkimuskysymysten osalta selvisi, että Suomen Poliisin materiaalikeskuksen
henkilöstö eli sen asiantuntijat ja esimiehet kokevat organisaatiossaan johtamisen
olevan sellaista, että asiantuntijoihin luotetaan eikä tekemistä valvota liikaa.
Esimiehellä on riittävästi aikaa ja hän kuuntelee asiantuntijaa. Asiantuntijan kokevat
mahdollisuuden vaikuttaa omiin työskentelytapoihinsa tärkeäksi. Työskentelyyn saa
tukea, koska henkilöstö kokee esimiehillä olevan riittävästi aikaa asiantuntijoille.

Poliisin materiaalikeskuksen asiantuntijatyön ja sen johtamisen haasteista esille
nousivat toive paremmasta perehdytyksestä ja tiedon jaosta, yhtenäisemmät
johtamiskäytännöt eri tiimien välillä ja selkeämmät vastuut. Myös henkilöresurssien
riittämättömyys nousi esille ja työntekijät arvostivat käynnissä olevia lisärekrytointeja.
Tiedonkulun

arvioitiin

kuitenkin

kehittyneen

paremmaksi

viime

vuosina.

Onnistuneessa asiantuntijoiden johtamisessa näkyy tutkimuksen perusteella hyvin
samat asiat kuin johtamissa yleensäkin juuri nyt.
luottamus,

mahdollisuus

vaikuttaa

omiin

Sen avaintekijöiksi nousivat

työskentelytapoihinsa

ja

etätyön

kehittyminen.

4.1.2 Oma työ ja osaaminen
Tässä luvussa tarkastellaan erityisesti työntekijöiden kokemusta omasta työstä ja
oman osaamisen soveltumista työtehtäviin. Kuvasta 12 selviää, että henkilöstön
osaamisen vastaaminen työtehtäviä ja työntekijän oma-aloitteisuuden arvostaminen
ovat hyvällä tasolla. Sitä vastoin sekä koulutuksessa työtehtävien muuttuessa että
hiljaisen tiedon siirtämisessä arvioitiin olevan selkeitä kehittämiskohteita. Erityisesti eri
esimiesten välisiin vastuisiin ja tehtäviin kaivattiin tarkennuksia ja selvyyttä.
Sanallisissa arvioinneissa esille nousivat useissa vastauksissa epäselvyydet vastuissa
ja se, että tehtävänkuviin on ajan saatossa kasaantunut paljon "oheisasiaa", jotka
kuormittavat

työntekijöitä.

Tämä

näkyi

esimerkiksi

kommentissa:

”Yksikön

kokonaistyömäärästä johtuen perehdytys, itsensä kehittäminen ja kouluttautuminen
jäävät liian vähälle. Tämä on kuitenkin asia, johon yksikön omalla johdolla on vähän
vaikutusta. Resurssitilanne riippuu maksajasta.”
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Kuva 12. Vastaajien arvio kehittymismahdollisuuksista, osaamisen kehittämisestä ja
tiedonsiirrosta.

Vastauksista tyytyväisyyteen työhön (kuva 13) selviää hyvin se, että henkilöstö koki,
että töissä on hyvä mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn ja että työ on haasteellista.
Työtiloihin ja -välineisiin oltiin tyytyväisiä ja kaiken kaikkiaan vastaajat olivat
kokonaisuutena tyytyväisiä työhön. Aloitekanavan toimivuuteen liittynyt kysymys oli
survey-kyselytutkimuksessa hieman epäselvästi muotoiltu, mikä aiheutti joidenkin
vastaajien

kohdalla

epäselvyyttä

kysymyksen

tarkoituksesta.

Palautteen

ja

kehitysehdotusten antamista käsiteltiin siksi tarkemmin survey-kyselyä täydentävässä
haastattelututkimuksessa.
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Kuva 13. Vastaajien tyytyväisyys työhön ja siihen liittyviin välineisiin ja palkkaan.

Kuvassa 14 korostuu vastaajien korkea tyytyväisyys työn sisältöön ja yleiseen työssä
viihtymiseen. Keskeistä oli, että vastaajat kokevat työnsä olevan merkityksellistä.
Kirjalliset vastaukset tukivat hyvin työn sisällön ja merkityksellisyyden hyviä
arvosanoja. Vastaajat ymmärsivät oman työnsä merkityksen ja vaikuttavuuden
Poliisille.
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Kuva 14. Vastaajien tyytyväisyys työn sisältöön.

Näistä omaan työhön ja osaamiseen liittyvien kysymysten vastauksista saatiin uutta
tietoa tutkimuskysymyksien alueelta. Henkilöstön osaaminen vastaa työtehtäviä ja
organisaatiossa arvostetaan oma-aloitteisuutta. Kehitettäviä asioita ovat koulutus
työtehtävien muuttuessa ja hiljaisen tiedon siirtäminen organisaatiossa. Lisäksi esille
nousivat epäselvyydet vastuissa ja työntekijöille kuormitusta aiheuttavat laajentuneet
vastuut.
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4.1.3 Työyhteisön toimivuus

Työyhteisön toimivuudesta erityisen hyvinä asioina esille nousivat johtamisen osalta
työn tavoitteiden ja odotuksien selkeys sekä niiden yhdessä määritteleminen ja se, että
työyhteisö

koettiin

avoimeksi

keskusteluympäristöksi

(kuva

15).

Vastausten

perusteella työskentelyyn saatiin tukea työyhteisöstä ja erityisesti kollegoilta sai hyvin
apua ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Kirjallisissa vastauksissa kuvaavia esille
nostettuja vastauksia työskentelystä, johtamisesta ja tuesta olivat esimerkiksi “Oma
työni on todella itsenäistä eikä esimieheni puutu esim. työni aikatauluttamiseen.
Esimieheltä saa kuitenkin aina tukea, kun sitä tarvitsee. Olen tähän "järjestelyyn"
enemmän kuin tyytyväinen.” sekä ”Toimintamalleja yksikössä on viime aikoina
kehitetty

yhteisöllisempään

suuntaan,

jota

(työryhmätyöskentely)”.

Kuva 15. Vastaajien arviot työyhteisön toimivuudesta.

pidän

erittäin

hyvänä
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Survey-kyselyn lopussa oli avoin kysymys ”Mitä positiivisia asioita on työpaikassasi?”,
joka nivoutuu parhaiten teemoihin kokemuksiin omista työtehtävistä ja työyhteisön
toimivuudesta. Kyselyyn vastanneista 96 prosenttia vastasi tähän kysymykseen. Tämä
oli kaikista avokysymyksistä eniten vastauksia saanut, vaikka kysymys oli kyselyn
lopussa. Vastauksia on koostettu kuvaan 16. Työkavereiden merkitys korostui, koska
46 prosenttia kyselyyn osallistuneista oli maininnut erikseen työkaverit positiiviseksi
asiaksi työpaikassa. Vastaajista 37 prosenttia oli kommentoinut mahdollisuudesta
organisoida omaa työtään, kehittää tai kehittyä. Neljäsosa vastaajista oli halunnut
erikseen

mainita

liikunnan

tukemisen

tai

hyvän

työterveyshuollon.

Työn

merkityksellisyys tai mielekkyys, positiivinen ilmapiiri ja arvostuksen tunne oli mainittu
ainakin 12 prosenttia vastauksista.

Kuva 16. Työpaikan positiivisia asioita.

Tämän teeman vastauksissa saatiin uutta tietoa päätutkimuskysymykseen, kuinka
henkilöstö kokee johtamisen, työskentelyn ja työskentelyn tuen organisaatiossa. Työn
tavoitteet ja odotukset ovat selkeitä ja ne määritellään yhdessä. Esimieheltä ja
kollegoilta saa hyvin tukea ja kollegoiden merkitys nähtiin positiivisena voimavarana.
Tärkeäksi koettiin, että työntekijät voivat itse organisoida työtään ja kehittää sitä sekä
itseään. Organisaation tarjoama työterveydenhoito sekä tuki liikkumiseen koettiin
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hyvinä ja työyhteisön toimintaa sekä jaksamista edistävinä tekijöinä. Vastauksissa
näkyivät nykyaikana tärkeinä pidetyt arvostuksen tunne, työn merkityksellisyys ja
positiivinen ilmapiiri.

4.1.4 Työn kuormittavuus ja häiriötekijät

Työn kuormittavuuteen ja häiriötekijöihin liittyvien kysymysten vastauksista selvisi, että
vastaajat arvioivat jaksavansa hoitaa työnsä hyvin (kuva 17). Töiden miettiminen ja
murehtiminen vapaa-ajalla vastausten keskiarvo on 3.3, mutta vastauksien
keskihajonta oli suurta. Se tarkoittaa, että jotkut työntekijät miettivät tai murehtivat töitä
vapaa-ajallaan, kun taas toiset eivät.

Kuva 17. Vastaajien arviot terveydestä ja työkyvystä.

Kyselyssä selvitettiin myös, onko töissä asioita, jotka häiritsevät, huolestuttavat tai
rasittavat vastaajia (kuva 18). Vastauksissa nousi esille, että työ koettiin vaihtelevaksi
ja että työ- ja vapaa-aika pystyttiin pääsääntöisesti sovittamaan hyvin yhteen.
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Vastauksissa nousi esille, että moni henkilö koki työn kunnolla tekemiseen olevan liian
vähän aikaa käytettävissä. Samoin reviiriajattelu huolestutti jonkin verran.

Kuva 18. Vastaajien arviot työn häiriötekijöistä.

Vastauksissa avoimeen kysymykseen työn kuormittavuudesta ja häiriötekijöistä
henkilöstö kertoi resurssitilanteesta, työajan riittämisestä sekä häiriötekijöistä, joita on
koottu kuvaan 19. Esille nousivat muutokset henkilöstössä, ohjelmistoissa sekä
työtehtävien vastuualueissa. Myös työtehtävien vastuualueita olivat ajan saatossa
laajentuneet. Niihin tuleekin kiinnittää huomiota, että työtä häiritseviä tekijöitä
pystytään poistamaan.
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Kuva 19. Työn kuormittavuus ja häiriötekijät.

Työskentelyn häiriötekijöitä sivuttiin myös kyselyn lopussa olleen avokysymyksen
”Mitä negatiivisia tai kehitettäviä asioita työpaikallasi on?” vastauksissa. Siihen vastasi
83 prosenttia kyselyyn osallistuneista. Vastauksista 20 prosentissa toivottiin
selkeämpiä rooleja ja vastuita sekä toisten työnkuvien tuntemista.

Vastauksissa

toivottiin myös yhteistyötä, yhteisiä tavoitteita ja työkuorman maltillistamista. Tässä
luvussa saadut vastaukset vahvistivat jo esille nousseita havaintoja.

4.1.5 Tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuuden näkymiä kartoitettiin avoimilla kysymyksillä. Vastauksista käy selville,
että Poliisin materiaalikeskuksella on jo käytössä joitain automatisoituja ja kehittyneitä
työkaluja.

Poliisin

materiaalikeskuksessa

ollaan

ottamassa

käyttöön

uusia

työskentelymenetelmiä, kuten tiimityöskentelyä, jossa jokainen tuo omat vahvuutensa
ja asiantuntijuutensa työyhteisön käyttöön. Tämä kehityssuunta nähtiin hyväksi.
Toisaalta tekoälyn ja robotiikan hyödyntämisessä nähtiin myös haasteita erityisesti
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asiantuntijatyössä, koska asiantuntijatyö ei ole helposti määriteltävissä, vaan se vaatii
jatkossakin

ihmisen

työpanosta.

Automatisoinnin,

kehittyvän

tekniikan,

tietojärjestelmien välisten rajapintojen tehokas hyödyntäminen sekä digitalisaatio
nähtiin tulevaisuuden suuntauksiksi, jotka tulevat osaksi asiantuntijatyötä myös Poliisin
materiaalikeskuksessa. Toisaalta ohjelmistojen ja tietojärjestelmien määrän lisäämistä
ei

toivottu

tapahtuvan,

vaan

päinvastoin

niiden

määrän

vähentämistä,

helppokäyttöisyyttä ja niiden keskenään yhteen toimivuutta toivottiin parannettavan.
Palautteen keräämisessä ja käsittelyssä nähtiin myös mahdollisuuksia uuden tekniikan
käyttöönotolle.

Kyselytutkimuksen yhteenvetona voidaan todeta, että Poliisin materiaalikeskuksen
henkilöstö kokee, että heidän organisaatiossaan johtaminen on yleisesti ottaen hyvällä
tasolla ja siinä on tapahtunut viime vuosina paljon positiivista kehitystä. Toisaalta
johtamisessa ja erityisesti eri esimiesten välisissä vastuissa löytyi edelleen kehitettäviä
asioita. Lisäksi henkilöstö kokee, että heidän työnsä on merkityksellistä ja että
työntekijöihin luotetaan työyhteisössä. Johtamista ja toimintaa pyritään kehittämään
havaittujen kehityskohteiden pohjalta.

Kyselyssä ilmenneet kehittämiskohteet ja puutteet liittyivät muun muassa siihen, että
monet kokevat, että työn tekemiseen riittävän hyvin on käytettävissä liian vähän aikaa.
Tämä vaikuttaa työssä jaksamiseen ja siihen, että työtä ei ehdi tekemään niin hyvin
kuin haluaisi ja siten, kuin koko Poliisiorganisaationkin kannalta voisi olla tarpeen.
Perehdytyksessä ja opastamisessa työtehtävien muuttuessa sekä hiljaisen tiedon
siirtämisessä on vastausten perusteella kehitettävää.

4.2

Haastatteluista saadut keskeiset tulokset

Haastattelututkimuksessa saatiin hyvin lisätietoa ja tarkennuksia tutkimuksen
teemoihin ja survey-kyselytutkimuksessa esille nousseisiin asioihin. Toisaalta
haastattelut myös vahvistivat survey-kyselytutkimuksen tuloksia. Kaiken kaikkiaan
haastatteluissa saadut tiedot olivat linjassa sekä työn kyselytutkimuksen tulosten
kanssa

että

teoriaosuudessa

erityispiirteiden kanssa.

käsiteltyjen

johtamisen

ja

asiantuntijatyön
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Eräs haastateltavista nosti haastattelussa asiantuntijoiden johtamisesta esille sen, että
asiantuntijoiden johtaminen on tärkeää ja merkityksellistä, vaikka yleisessä
keskustelussa

nykyään

nouseekin

välillä

esille

itseohjautuvuus

ja

joskus

kyseenalaistetaan sitä, että tarvitseeko asiantuntijoita nykyään enää yleensäkään
johtaa. Ilman hyvää johtamista asiantuntijoille tyypillinen sitoutuneisuus työhön sekä
kyky keskittyä ja innostua yksityiskohdista saattaa ohjata asiantuntijan työajan ja
osaamisen

kohdentumisen

organisaation

kannalta

vääriin

ja

toissijaisiin

asioihin. Asiantuntijasta voi tällöin tulla toiminnalle este organisaation voimavaran
sijaan. Johtamista pitää tehdä tarvittaessa vahvastikin asiantuntijaa ohjaamalla, vaikka
asiantuntija voi kokea johtamisen ikävänä. Moni Poliisin materiaalikeskuksen
haastateltu henkilö näkee asiantuntijoiden johtamisen erityisen haasteellisena, koska
esimiehiltä vaaditaan substanssiosaamisen lisäksi monenlaisia taitoja ja kykyjä
ihmisten yksilölliseen johtamiseen. Johtamisessa on tarve huomioida yksilön
erityispiirteet ja esimerkiksi luonne sekä elämäntilanne. Eri ihmiset vaativat erilaista
johtamista tai ihmiset ainakin ovat tuottavampia ja tehokkaampia työntekijöitä, jos
esimiehellä on kyky mitoittaa johtamista tilanteeseen ja joukkoon sopivaksi.
Haastatteluissa nousi esille se, että hyvän asiantuntijoiden johtajan on tunnettava
alaisensa ja heidän työnsä riittävän hyvin. Esimiehen tulee vastaajien mukaan tehdä
enemmän valmentavaa johtamista. Se on haastavaa ja vaatii ihmissuhdetaitoja sekä
yksilöllistä johtamista. Ihmiset ovat erilaisia ja vaativat erilaisia tapoja johtaa. Eräs
haastateltava

kuvasi,

että

hyvään

asiantuntijoiden

johtamiseen

päästään

“luottamuksella ja lempeän jämäkällä johtamisella.” Haastatteluissa nousi myös esille
se, että erityisesti esimiehen mielipiteillä ja sanomisilla voi olla paljonkin merkitystä ja
ne pysyvät ihmisten mielessä todella pitkään. Siksi kiireessä ja pikaistuksissa sanottuja
kriittisiä asioita tulisi pyrkiä välttämään.

Tutkimuskysymyksien

vastaukset

täydentyivät

haastatteluiden

perusteella.

Työskentelyn tueksi kaivataan tilannesidonnaista johtamista, jossa työntekijöiden
elämäntilanteet huomioidaan. Onnistuneeseen asiantuntijoiden johtamiseen liittyen
haastatteluissa tuli täydentävänä tietona, että asiantuntijat kaipasivat yksilöllistä
johtamista. Johtajalta toivotaan ihmissuhdetaitoja ja kykyä kuunnella alaisiaan, jotta he
tuntevat alaisensa ja heidän työnsä riittävän hyvin. Tarvittaessa johtajalta toivottiin
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myös jämäkkää ohjaamista. Organisaatiossa vallitseva luottamus tuli esille myös
haastatteluissa.

4.3

Yhteenveto tuloksista ja tulosten arviointi

Tapaustutkimuksen kohteena olleessa Poliisin materiaalikeskuksessa näkyvät
selkeästi kirjallisuuskatsauksessa käsitellyt johtamisen nykyiset paradigmat. Myös
asiantuntijaorganisaatiolle ja sen johtamiselle tyypilliset erityispiirteet näkyivät
tutkittavasta

organisaatiosta

haastattelututkimuksen

tulosten

materiaalikeskuksessa

on

kerätyssä

tutkimusaineistossa.

perusteella

tärkeää

voidaan

jatkaa johtamisen

sanoa,

Kyselyettä

ja

Poliisin

kehittämistä, erityisesti

osaamisen johtamista ja saada säädeltyä työn kuormitusta. Työssä jaksaminen,
motivointi ja kannustaminen sekä osaamisen johtaminen ovat keskeisiä asioita
toimivassa ja tehokkaassa työyhteisössä. Ihmiset ovat asiantuntijaorganisaation
tärkein voimavara ja siksi he ovat keskeisessä roolissa organisaation menestymisen
kannalta. Työhyvinvoinnin ja sen johtamisen merkitys ovat tutkitusti merkittäviä
organisaation tehokkuuden ja tuottavuuden kannalta.

Siksi ei ole yhdentekevää,

kuinka ihmisiä johdetaan ja kohdellaan työyhteisössä. Johtamisen tavoitteina tulisi olla
digitalisoituvassa
itseohjautuvuuden,

ja

teknologisoituvassa

luovuuden

ja

maailmassa

ongelmanratkaisukyvyn

työntekijöiden
kehittäminen.

Itseohjautuvuudella tarkoitetaan työntekijälähtöistä toimintaa, jossa yksilöillä ja
ryhmillä on aktiivinen ja aloitteellinen rooli. Luovalla toiminnalla tarkoitetaan työssä
tapahtuvaa ongelmanratkaisua, työmenetelmien kehittämistä ja uuden luomista.

Diplomityön tapaustutkimuksen organisaatiosta saatuja tietoja ja mielipiteitä verrattiin
johtamisen paradigmoihin. Poliisin materiaalikeskuksen johtamisessa ja toiminnassa
löydettiin paljon piirteitä useista johtamisen paradigmoista. Tayloristisia piirteitä ei
tapaustutkimuksen organisaatiossa juurikaan näy ja tätä selittää se, että kyseessä on
asiantuntijaorganisaatio eikä taylorismissa erityisesti tarkasteltu tehdasympäristö.
Ihmissuhdekoulukunnan paradigman piirteistä tarkasteltavassa organisaatiossa näkyy
halu antaa tilaa vuorovaikutukselle ja yhteistyölle. Tätä vuorovaikutusta kaivataan
organisaatiossa lisää. Rakenneanalyyttinen paradigman ominaispiirteitä näkyy
tapaustutkimuksen organisaatiossa muun muassa siinä, että organisaatiota on

62

kehitetty organisaatiouudistuksissa. Rakenneteorian oppeja ja ominaispiirteitä
tarkasteltavassa organisaatiossa ovat muun muassa se, että päätöksentekoon liittyy
aina tunteellinen, moraalinen ja symbolinen ulottuvuus. Rakenneteoriassa todettiin
myös se, että päätöksiä joudutaan usein tekemään puutteellisen ja rajoittuneen tiedon
perusteella

ja

siksi täydellisen ratkaisun

sijaan tulisikin

keskittyä parhaan

saavutettavissa olevaan tuloksen tai vaihtoehdon tavoitteluun. Edellä kuvatut asiat
nousivat esille tapaustutkimuksen organisaatiossa ja toimintaympäristössä.

Organisaatiokulttuuri näkyy tapaustutkimuksen organisaatiossa muun muassa siten,
että henkilöstö on sitoutunut tehtäviinsä ja heillä on selkeästi yhteinen identiteetti.
Toisaalta tutkimuksessa nousee esille, että organisaatiossa on tehty muutoksia ja
vastauksissa näkyy muutoksille tyypillisiä tekijöitä, kuten muutosvastarintaa ja paljon
uuden oppimista, jotka vaativat energiaa ja panostuksia. Innovaatioteoriaparadigman
mukainen työntekijöiden halu käyttää osaamistaan ja asiantuntijuuttaan sekä
työntekijöiden kaipaus oppimiseen ja kehittymiseen näkyvät selkeästi tarkasteltavassa
organisaatiossa. Innovaatioteorioissa ohjataan voimakkaasti uudenlaiseen ajatteluun
ja tapoihin toimia. Tällä tavoitellaan tuottavuutta, mutta erityisesti sillä pyritään
vastaamaan digitalisoituvan ja teknistyvän maailman ja työyhteisön haasteisiin.
Innovointi vaatii aikaa ja panostuksia, joten se tulee huomioida johtamisessa,
resursoinnissa sekä osaamisen johtamisessa. Vastauksissa toistuvat digitalisaatio ja
teknologinen kehitys sekä niiden tuomat haasteet. Nämä nähdään tulevaisuudessa
myös mahdollisuuksina ja työtä sekä sen tekemistä helpottavina tekijöinä.

Johtamisen suuri merkitys menestyvälle organisaatiolle ja hyvinvoivalle sekä
motivoituneelle henkilöstölle nousee esille diplomityön teoriaosuuden kirjallisuus- ja
tutkimuskartoituksessa sekä työn empiirisessä osiossa. Johtamisessa korostuvat
johtajan ja esimiehen osaaminen, taidot, aika ja jaksaminen. Nämä vaativat erityistä
huomioimista, ajallista ja koulutuksellista panostamista sekä yhteisiä sääntöjä, joilla
työmäärä saadaan pidettyä hallinnassa niin esimiehellä kuin asiantuntijoilla. Kiireiset,
ylikuormittuneet johtajat ja esimiehet eivät kykene hyvään johtamiseen ja priorisointiin,
joita asiantuntijat ja muuttuva työelämä tarvitsevat. Tiedolla johtaminen, tiedon
saatavuus

ja

sen

jakaminen

ovat

merkittäviä

tekijöitä

etenkin
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asiantuntijaorganisaatiossa. Nämä asiat nousivat esille myös diplomityön empiirisessä
osiossa.

Asiantuntijatyössä on nykyisin tärkeää tiimityö, koska ongelmien ja asioiden ratkaisu
vaatii monialaista osaamista ja näkemystä. Tapaustutkimuksessa tuli esille paljon
tietojohtamiseen ja tiedolla johtamiseen liittyviä asioita, kuten tiedon varastoiminen
useaan eri paikkaan ja tiedon saatavuus sekä käytettävyys. Tiedonhallinnan
kokonaisuus nousi tapaustutkimuksen organisaatiossa esille yhtenä merkittävänä
tekijänä. Kallisarvoista työaikaa kuluu eri järjestelmien käyttämiseen sekä tiedon
etsimiseen. Tiedonhallinnan käytettävyyttä ja kokonaisuutta kehittämällä saadaan
tehostettua toimintaa ja vapautettua asiantuntijoiden työaikaa.

Palvelevan johtamisen paradigman korostamat luottamus, aktiivinen kuunteleminen ja
oppiminen

näkyivät

sekä

survey-kyselyn

että

haastatteluiden

vastauksissa.

Autenttisen johtajuuden paradigman mukainen positiivinen ilmapiiri näkyi erityisesti
lähimiesten kohdalla. Organisaatiossa oli muutenkin havaittavissa, että kollegat ovat
tärkeitä ja henkilöstöllä on selkeä halu tehdä työnsä hyvin. Transformatiivisen
johtamisen paradigman korostama merkityksellinen visio on henkilöstöllä selvää.
Monet vastaajista korostivat, kuinka merkityksellistä työ on, miksi työtä tehdään ja ketä
työssä autetaan. Sekä tranformatiivisen että palvelevan johtamisen tavoittelema hyvä
yhteistyö näkyi lähiesimiesten ja alaisten hyvässä vuorovaikutuksessa. Yhteistyötä
pidettiin vastauksissa tärkeänä ja sitä haluttiinkin kehittää edelleen.

Tutkimuksessa selvisi, että Poliisin materiaalikeskuksen johtamiseen ja resursointiin
on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota. Se näkyikin positiivisella tavalla kyselyja haastattelututkimuksen vastauksissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö töitä olisi
vielä tehtävä Poliisin materiaalikeskuksen johtamisen ja toiminnan kehittämiseksi,
mutta kehityksen suunnan voidaan tutkimuksen perusteella sanoa olevan oikea.
Onnistumisiksi voidaan nostaa panostukset johtamiseen ja ihmisten yksilölliseen
kohtaamiseen sekä tahtoon kehittää toimintaa edelleen parempaan suuntaan.
Kehittämiskohteina voidaan nostaa esille tarpeet koulutuksen, perehdytyksen ja
hiljaisen tiedon siirtämisen saralla. Myös resurssien ja työajan riittäminen siihen, että
tärkeää ja merkityksellistä työtä ehtisi tekemään riittävän hyvin, nousi tutkimuksessa
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kriittisenä asiana esille. Tämä aiheuttaa joidenkin kohdalla työssä pahoinvointia
yksilötasolla, mutta myös laajemmin tarkasteltuna lopputulos voi olla organisaation
kannalta vähemmän tavoiteltava. Poliisin materiaalikeskuksen resursointiin on
kiinnitetty

huomiota

diplomityön

laatimisen

aikana

rekrytoimalla

Poliisin

materiaalikeskukseen lisää henkilöstöä. Tutkimuksessa nousee myös esille se, että eri
teknisten

toteutusten

järjestelmien

määrässä

ja

tietojärjestelmien
sekä

käyttöönotossa,

yhteensopivuudessa

on

koulutuksessa

parantamisen

ja

varaa.

Asiantuntijatyötä rikkovat edellä mainitut tietojärjestelmien aiheuttamat häiriötekijät.
Yhteenvetona

päätutkimuskysymykseen

”Kuinka

Suomen

Poliisin

materiaalikeskuksen henkilöstö (esimiehet ja työntekijät) kokevat johtamisen,
työskentelyn ja työskentelyn tuen organisaatiossaan?” voidaan sanoa, että Poliisin
materiaalikeskuksen henkilöstö koki tutkimuksessa käsitellyt asiat tärkeiksi, koska 86
prosenttia organisaation henkilöstöstä vastasi kyselyyn ja lähes kaikki vastanneet
täydensivät

vastauksiaan

avoimilla

vastauksilla.

Erityisesti

lähiesimiesten

johtamistapaan oltiin tyytyväisiä. Asiantuntijoihin luotetaan eikä tekemistä valvota
liikaa. Johtamisessa yleisesti nähtiin kehittämistarpeita erityisesti tehtäväkuvien
selkeyttämisessä ja toiveina olivat yhteistyön lisääminen, yhteiset tavoitteet ja
työkuorman

maltillistaminen.

Henkilöstö

koki

työnsä

merkitykselliseksi

ja

organisaatiossa nähtiin erityisiä etuja. Näistä eniten korostuivat henkilöstön terveyteen
panostaminen. Henkilöstö koki saavansa työhönsä tukea sekä esimiehiltään että
kollegoiltaan.
Vastaukseksi tutkimuskysymyksen ensimmäiseen alakysymykseen ” Mitkä ovat
Suomen Poliisin materiaalikeskuksen asiantuntijatyön ja sen johtamisen haasteet ja
miten toimintaa voidaan kehittää?” on kuvaan 20 koottu tapaustutkimuksessa esille
nousseet tärkeimmät kehittämiskohteet Poliisin materiaalikeskuksen asiantuntijoiden
johtamisessa.

Näitä ovat esimiestyön tukeminen ja riittävät resurssit, resursointi,

osaamisen johtaminen ja tiedon siirtäminen, muutoksen johtaminen ja hallinta sekä
selkeät toimenkuvat ja vastuut. Esimiesten tukeminen ja riittävän ajan resursointi on
tärkeää laadukkaan esimiestyön sekä esimiesten työhyvinvoinnin ja työssä
jaksamisen takaamiseksi. Koska organisaatiossa tapahtuu jatkuvasti muutoksia, on
osaaminen muutosten johtamisesta ja muutosten hallinta tärkeitä. Erityisesti
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osaamisen ja riittävään tiedon siirtoon kannattaa varata tutkimusten mukaan aikaa
sekä organisaatiolle tärkeän tiedon säilymisen varmistamiseksi että henkilöstön
työkuorman sopivalla tasolla säilyttämiseksi. Muutoksiin voi myös varautua etukäteen
tekemällä organisaation kannalta oleellisen hiljaisen tiedon siirtämistä systemaattisesti
ja varaamalla tälle työlle aikaa. Myös organisaatiossa vallitsevat epäselvyydet
toimenkuvista ja vastuista liitettiin muutoksiin henkilöstössä. Suureksi koettuun
työkuormaan ratkaisua voidaan hakea tavoitteisiin ja työmäärän nähden riittävästä
resursoinnista.

Kuva

20.

Tapaustutkimuksessa

esille

nousseita

kehittämiskohteita

Poliisin

materiaalikeskuksen asiantuntijoiden johtamisessa.

Diplomityön toisessa alakysymyksessä etsittiin vastausta siihen, millaista on
onnistunut asiantuntijoiden johtaminen ja mitkä ovat sen avaintekijät. Avaintekijöiden
määrittelyssä hyödynnettiin kirjallisuus- ja tutkimuskartoituksessa esille nousseita
tietoja johtamisen paradigmoista. Niitä tarkasteltiin yhdessä tapaustutkimuksen
organisaatiosta saatujen tietojen kanssa. Tietoja yhdistelemällä ja tiivistämällä
nostettiin onnistuneen asiantuntijoiden johtamisen keskeisiksi tekijöiksi kahdeksan
avaintekijää (kuva 21). Keskeisiä avaintekijöitä ovat: (1) työhyvinvointi osana
strategiaa, (2) työyhteisödialogi ja yhteistyön tukeminen, (3) perehdytys, koulutus ja
hiljaisen tiedon siirtäminen, (4) selkeät toimenkuvat ja vastuut, (5) resursointi ja
priorisointi, (6) teknisten järjestelmien käytettävyys ja hallittu käyttöönotto; (7) mittarit
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työntekijöiden ja asiakkaiden kokemuksien arviointiin sekä (8) luottamus ja kannustava
ilmapiiri.

Kuva 21. Tapaustutkimuksessa esille nousseet avaintekijät onnistuneeseen
asiantuntijoiden johtamiseen Poliisin materiaalikeskuksessa.

Diplomityössä tehtiin suuria rajauksia käsiteltävän aiheen laajuuden vuoksi, jotta
diplomityössä pystyttiin käsittelemään valittuja teemoja riittävän kattavasti. Diplomityön
tarkastelua tapaustutkimuksen organisaatiosta voidaan pitää erittäin kattavana.
Tapaustutkimukselle tyypillistä on kuitenkin se, että sitä ei helposti suoraan voi toistaa
toisessa organisaatiossa, ellei organisaatio ole lähes tulkoon samanlainen.
Tapaustutkimus ei siis aina voi tuottaa luotettavaa teoriaa tieteellisesti, koska se on
ainutkertainen ainutkertaisessa organisaatiossa. Tapaustutkimus on kuitenkin
luotettava tutkimusstrategia mitata tämän tutkittavan organisaation, Suomen Poliisin
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materiaalikeskuksen

henkilöstön

(esimiehien

ja

työntekijöiden)

kokemuksia

johtamisesta, työskentelystä organisaatiossaan ja saamastaan tuesta työskentelylleen
organisaatiossaan.

Empiirinen

materiaalikeskuksessa
haastattelututkimuksen

tutkimus

myöhemmin
kysymykset

ja

on

toistettavissa

uudelleen,
asteikot

on

koska

Poliisin

kysely-

dokumentoitu.

ja

Empiirisen

tutkimuksen vastaukset vaikuttivat olevan aitoja ja perusteellisia. Niistä tuli vaikutelma,
että henkilöstöllä on aito halu kehittää työtä ja työyhteisöä.

4.4

Jatkotoimenpiteet ja suositukset

Survey-kyselytutkimus ja henkilöhaastattelut toteutettiin kuuden viikon ajanjaksolla.
Tästä syystä tietoa saatiin vain tarkasteluhetken tilanteesta. Tämän diplomityön tekijä
ehdottaakin, että survey-kyselytutkimuksen kysymyksistä valitaan organisaation
kannalta keskeisimmät kysymykset mitattavaksi myös jatkossa, esimerkiksi kerran
vuodessa. Siten voidaan seurata, pysyvätkö nykyään hyviksi koetut asiat jatkossakin
hyvinä ja saadaanko havaittuja epäkohtia parannettua. Diplomityöntekijä myös
suosittelee,

että

tutkimuksen

tulokset

käydään

läpi

Suomen

Poliisin

materiaalikeskuksessa yleisesti sekä tiimikohtaisesti ja annetaan työntekijöiden kertoa
itse, mitkä asiat ovat heidän kannaltaan merkityksellisimmät.

Tämän työn tulosten perusteella voidaan todeta, että hiljaisen tiedon siirtämiseen
kannattaa etsiä keinoja. Tällaisia voisivat olla muun muassa perusteellinen ja laajaalainen perehdyttäminen. Uusien henkilöiden perehdyttämistä ja siihen koottua tietoa
kannattaa hyödyntää myös asiantuntijaorganisaation muiden työntekijöiden tietojen
ajantasaistamisessa. Yksi tapa siirtää hiljaista, kriittistä tietoa ja osaamista työyhteisön
sisällä on myös se, että asiantuntijat kirjaavat ylös itselleen omasta mielestään tärkeitä
ja kriittisiä tietoja ja taitoja, joita vain hänellä on tai vain pienellä joukolla työyhteisössä
on. Näiden tietojen käsittely esimiehen tai tiimin kesken ja niiden suunnitelmallinen
opettaminen tai jakaminen tiimin sisällä johtaa hiljaisen ja tärkeän tiedon siirtymiseen
ja tekee organisaatiosta vahvemman ja vähemmän henkilökriittisen.

Riittäviin resursseihin, johtamiseen ja vastuiden edelleen selventämiseen kannattaa
panostaa jatkossakin, koska noilla osa-alueilla tehdyt panostukset nousivat
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positiivisella tavalla esille tutkimuksen empiirisessä osiossa ja toisaalta noilla osaalueilla nähtiin edelleen kehitettävää. Työhyvinvoinnin johtamiseen sekä esimiesten
työhyvinvointitaitoihin tulee panostaa. Myös strategiatasolla tehdyillä päätöksillä ja
linjauksilla
perusteella

työhyvinvoinnin
positiivista

huomioimisella

vaikutusta

läpi organisaation on

yrityksen

ja

organisaation

tutkimusten

taloudelliseen

menestymiseen. Esimiesten perehdytykseen ja riittävän aikaresurssin varaamiseen
johtamiseen ja esimiestaitojen kehittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Lisätutkimusaiheita voisivat olla Poliisin materiaalikeskuksessa organisaation,
osaamisen ja työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden kehittämistä edistävien keinojen
säännöllinen selvittäminen. Survey-kyselyn kysymyksiä voisi käyttää myös muissa
asiantuntijaorganisaatioissa sen selvittämiseksi, kuinka paljon vastauksissa on eroa
eri organisaatioissa. Siitä selviäisi, kuinka organisaatiosidonnaisia vastaukset ovat.
Tutkimuksen pohjalta voisi tehdä myös pitkittäistutkimuksen samassa organisaatiossa
käyttämällä samaa survey-kyselyä vuosittain esimerkiksi kymmenen vuoden ajan.
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5

YHTEENVETO

Tässä diplomityössä tutkittiin, kuinka Suomen Poliisin materiaalikeskuksen henkilöstö
(esimiehet ja työntekijät) kokevat johtamisen, työskentelyn ja työskentelyn tuen
organisaatiossaan.

Työssä

pyrittiin

löytämään

Poliisin

materiaalikeskuksen

asiantuntijatyön ja sen johtamisen haasteet. Tutkimuksessa haettiin myös vastauksia
kysymykseen, miten Poliisin materiaalikeskuksen toimintaa voidaan kehittää. Näiden
lisäksi selvitettiin, minkälaista on onnistunut asiantuntijoiden johtaminen Poliisin
materiaalikeskuksessa ja mitkä ovat onnistuneen asiantuntijoiden johtamisen
avaintekijät.

Tutkimuksen aihealue oli laaja ja sitä rajattiin, jotta riittävän tarkasteltavat aihepiirit oli
mahdollista käydä läpi riittävällä tarkkuudella. Survey-kyselytutkimuksessa ja
haastatteluissa

käsiteltiin

monipuolisesti

asiantuntijoiden

johtamiseen

liittyviä

kysymyksiä. Tutkimuksessa tarkasteltiin perusteellisesti Poliisin materiaalikeskusta
organisaationa ja siellä erityisesti asiantuntijoiden johtamista. Tutkimusmenetelmien
monipuolinen käyttäminen (kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset menetelmät, poikkileikkaus,
tapaustutkimus, sisällön analyysi, kirjallisuuskatsaus) ovat työn vahvuuksia. Eri
tutkimusmenetelmiä monipuolisesti käyttämällä tutkimus tuotti kattavasti tietoa sekä
Poliisin materiaalikeskuksen johtamisen ja toiminnan tueksi että kehittämiseksi.
Kyselyissä ja haastatteluissa nousi esille, mihin asioihin työntekijät ovat erityisen
tyytyväisiä ja toisaalta, mitä voidaan vielä kehittää.

Työn kirjallisuuskatsaukseen koottiin tietoa johtamisesta ja erityisesti asiantuntijoiden
johtamisesta.

Nykyhetkellä

vallalla

olevien

johtamisparadigmojen

taustojen

ymmärtämiseksi käytiin läpi niitä johtamisen paradigmoja, joista on selviä vaikutteita
nykyisin

vallalla

olevissa

johtamisen

paradigmoissa.

Kirjallisuuskatsausta

täydennettiin vielä työn loppuvaiheessa uudella tutkimustiedolla suomalaisesta
johtamisesta ja sen nykytrendeistä.

Diplomityön

erittäin

positiivisena

puolena

on

todettava,

että

Poliisin

materiaalikeskuksen henkilöstö osallistui aktiivisesti oman organisaation ja työyhteisön
kehittämiseen avoimella, aktiivisella ja hyvällä sitoutumisella diplomityön aiheiden
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tarkastelussa. Survey-kyselytutkimuksessa vastausprosentti 85.6 oli erittäin hyvä ja
korkea. Diplomityöntekijä laati osallistujille etukäteen tietopaketin diplomityöstä,
survey-kyselystä sekä henkilökohtaisista haastatteluista, jossa perusteltiin ja
korostettiin vastaamisen tärkeyttä ja kannattavuutta muunkin kuin diplomityön
aineiston kannalta. Vastausten suuri määrä ja kattavuus yllätti diplomityön tekijän.
Osaltaan se antoi paljon tietoa, mutta toisaalta sen seurauksena tarkasteltavan
aineiston perusteellinen analysointi ja yhdistäminen kirjallisuustutkimukseen saatuun
tietoon vaati paljon työtä.

Diplomityön empiirisen osion tulosten perusteella voidaan sanoa, että Poliisin
materiaalikeskuksessa on viime vuosina kiinnitetty huomiota johtamiseen ja
organisaation toimintaa sekä johtamista on kehitetty. Tutkimuksessa selvisi, että
Poliisin materiaalikeskuksen henkilöstö kokee, että heihin luotetaan ja että heidän
työnsä on tärkeää sekä merkityksellistä. Lisäksi henkilöstö arvioi, että työkavereiden
sekä esimiesten tuki työskentelylle on hyvää. Organisaation onnistumisiksi voidaan
laskea panostukset johtamiseen ja ihmisten yksilölliseen kohtaamiseen sekä tahtoon
kehittää toimintaa edelleen parempaan suuntaan. Tutkimuksen löydöksissä nousee
esille, että esimiesten työ kaipaa edelleen kehittämistä sekä tukea muun muassa
riittävän aikaresurssin turvaamiseksi, laadukkaan johtamisen takaamiseksi sekä
työssä jaksamiseksi. Muita löydöksiä edelleen kehitettävistä asioista ovat Poliisin
materiaalikeskuksen riittävä

resursointi yleensä,

hiljaisen

tiedon

siirtäminen,

muutosten hallinta sekä henkilöstön ja johtoryhmätyöskentelyn vieläkin selkeämmät
toimenkuvat ja vastuut. Myös resurssien ja työajan riittäminen siihen, että tärkeää ja
merkityksellistä työtä ehtisi tekemään riittävän hyvin nousi tutkimuksessa kriittisenä
asiana esille. Resurssitilannetta on lähdetty parantamaan diplomityön laatimisen
aikaan rekrytoimalla Poliisin materiaalikeskukseen lisää henkilöstöä.
Diplomityön tavoitteet toteutuivat hyvin ja tutkimuskysymyksiin saatiin kattavat,
uskottavat ja luotettavat vastaukset. Empiirisen osion havainnot tukivat hyvin
teoriaosuudessa käsiteltyjen tutkimusten ja kirjallisuuden havaintoja. Tästä voidaankin
vetää johtopäätös, että asiantuntijatyön johtamisessa on paljon samankaltaisuuksia ja
samoja periaatteita organisaatiosta riippumatta. Tulevina tutkimuskohteina voisivat
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olla erityisesti asiantuntijatyön kehitystrendit sekä digitalisaatio ja näiden molempien
vaikutukset johtamiseen ja asiantuntijatyöhön.
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Liite 1. Survey-kyselytutkimuksen kysymykset
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Liite 2. Haastattelukysymykset

Haastateltavan työn ja työkokemuksen kuvaaminen/tausta
•

Mikä on tehtäväsi töissä?

•

Kuinka

kauan

olet

työskennellyt

Poliisissa,

POHA:ssa

tai

POHA:n

materiaalikeskuksessa?

Johtamiskulttuuri
•

Millaisena koet nykyisen johtamisen?

•

Millaisia kehityskohteita koet johtamisessa olevan?

•

Palautekanava. Onko sellaista ja onko se käytössä ja henkilöstön tiedossa?
Mitä kautta haluaisit antaa palautetta tai kehitysehdotuksia?

•

Onko organisaatiossanne tapahtunut muutoksia, joilla on ollut vaikutuksia
työskentelyysi?

•

Poliisin

tekniikkakeskuksesta

siirtyminen

Poliisin

materiaalikeskukseksi.

Tiedätkö, minkä vuoksi muutos tehtiin? Mitä ajatuksia muutos herätti sinussa?
Mitä hyvää ja mitä kehitettävää muutoksessa oli?
•

Työtehtävissä tai -sisällössä tapahtuviin muutoksiin liittyvä johtaminen ja
kouluttaminen. Tehdäänkö sitä ja miten?

•

Työmäärän jakautuminen tasaisesti. Jakautuuko ja kuinka sitä johdetaan tai
huomioidaan?

Miten

teillä

pidetään

huolta

jaksamisesta

ja

ihmisten

motivaatiosta?
•

Johtamisprosessi. Onko perusprosessi määritelty? Toimitaanko prosessin
mukaan kaikilla tasoilla ja kaikkien toimesta, myös johdon? Miten mahdollista
”ohijohtamista” voitaisiin saada kuntoon? Onko kaikille selvillä tavoitteet, jota
omalla ja POL MAT-työllä tavoitellaan? Kuinka priorisointi hoidetaan ja
jalkautuuko siitä tieto tarvitsijoille?

•

Pidätkö työtäsi merkityksellisenä? Pitävätkö POL MAT-hlöstö työtään
merkityksellisenä?
o Mikä tekee työstäsi merkityksellistä? Mikä mahdollisesti vie pohjan työn
merkityksellisyydeltä?

(jatkuu)

(liite 2 jatkoa)

Asiantuntijoiden johtaminen
•

Miten toimintaa mitataan? Kuinka toivoisit sitä kehitettävän?
o toiminnan toteutuminen suunnitelman mukaisesti
o työtyytyväisyys
o asiakastyytyväisyys (alla erillinen tarkastelu)

•

Mitä asiantuntijoiden johtamisessa tulisi huomioida ja miksi?

•

Minkälaisena koette johtamisen merkityksen asiantuntijoiden työhön?

•

Kuinka kuvailisit luottamusta työpaikallasi? Luotetaanko työntekijöihin?

•

Onko

organisaationne

virhekeskeinen?

Miten

virheisiin

reagoidaan,

käsitelläänkö niitä?
•

Mitä muuttaisit työpaikkasi/ryhmän toiminnassa, jos saisit vapaat kädet?

Asiakaslähtöisyys vs. asiantuntijalähtöisyys
•

Mitkä koet POLMAT-asiakkaiksi ja miksi? Ovatko jotkut asiakkaat tärkeämpiä
kuin toiset?

•

Ovatko prosessit ja toimintamallit asiakas- ja käyttäjälähtöisiä?

•

Millaisia asiakas-/käyttäjäyhteistyömuotoja organisaatiollasi on käytössä?

•

Miten eri asiakas-/käyttäjäryhmät on huomioitu?

•

Millaisia tavoitteita asiakasyhteistyölle on asetettu?

•

Käytetäänkö järjestelmällisiä tavoitteellisia toimintatapoja?

•

Miten asiakkaat kokevat toiminnan? Kysytäänkö heiltä?

•

Tehdäänkö sekä nykytilaa että yhteistä tulevaisuutta koskevaa yhteistyötä
asiakkaiden kanssa?

Osaamisen kehittäminen ja arvostus, yhteiset tavoitteet
•

Millainen on huippuosaajien merkitys töissäsi?

•

Miten saat asiantuntijat suunnattua kohti yhteistä menestystä?

•

Miten saat asiantuntijat mukaan kehittämän toimintakonsepteja?

•

Mihin asiantuntijoiden energia kuluu nyt? Tukeeko se menestystä?

Vapaa sana / Haluaisitko vielä kertoa jotain erityistä työhösi tai organisaatioosi
liittyen?

