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Laajoilla kyselylomaketutkimuksilla on tutkittu organisaation itsearvioinnin käyttöönoton 

motiiveja, käyttöä ja käytön hyötyjä 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Organisaation it-

searviointia on myös tutkittu laatupalkintomallien soveltamisen yhteydessä. Kolmas tutki-

mussuuntaus, johon myös tämä tutkimus sisältyy, on organisaation itsearvioinnin tutkimi-

nen erilaisissa asiayhteyksissä.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä organisaation itsearvioin-

nista ja sen vaikuttavuudesta tutkimalla, miten organisaatiota itsearvioidaan maavoimien 

valmiusyhtymissä ja Maasotakoulussa. Näissä neljässä paikallistutkimuksessa käytin tut-

kimusotteena tapaustutkimuksen mukaista tutkimusstrategiaa.  

 

Aiempien tutkimuksien tulosten perusteella tärkein yhdistävä tekijä toiminnan parantami-

sessa on pyrkimys kokonaisvaltaisuuteen toiminnan laadun parantamisessa ja erinomai-

suuden tavoittelussa. Osin kokonaisvaltaisuuteen sisältyviä ja sitä tukevia tekijöitä ovat 

jatkuvan parantamisen periaatteen käyttäminen ja oppivan organisaation edellyttämien 

toimintaedellytyksien luominen ja niiden huomioon ottaminen toiminnassa. Edelleen yh-

teisenä tekijänä ovat johdon sitoutumisen ja osallistumisen vaikutukset työntekijöiden osal-

listumiseen ja sitoutumiseen. Teorian perusteella olen arvioinut muodostuvan kolme orga-

nisaation itsearvioinnin strategisen tason johtamiskäytäntöä, jotka ovat ”Laatupalkinnon 

hakeminen”, ”Toiminnan ja tulosten arviointi” sekä ”Toiminnan kypsyyden arviointi”.  

 



 

Tutkimuksen tulosten perusteella organisaation itsearvioinnin vaikuttavuuden merkitysko-

konaisuus on selitettävissä viiden teeman avulla. Koko tutkimusaineiston yhdistäväksi vai-

kuttavuuden teemaksi, josta myös organisaation itsearvioinnin vaiheistus saa tukea, muo-

dostuu teema ”organisaation itsearviointi ja tulosjohtaminen”.  Tämän teeman perusteella 

organisaation itsearvioinnin vaikuttavuus perustuu itsearvioinnin käyttämiseen sekä tu-

losyksikön sisäisenä että johdon strategisen tason itsearviointina osana tulosjohtamista. 

Samoin teema ”ollaanko samaa perhettä” löytyy jokaisesta tutkimuskohteena olleesta tu-

losyksiköstä. Teeman perusteella vaikuttavuus perustuu siihen, että organisaation itsearvi-

oinnin tilaisuus koetaan sosiaalisena tapahtumana ja organisaation itsearviointi vahvistaa 

työntekijöiden osallistumista ja sitoutumista toiminnan laadun parantamiseen. 

 

Vaikuttavuuden teemoissa ”poistetaan kivi kengästä, ja hiertäminen loppuu siihen”, ”stra-

teginen valinta” ja ”henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen” organisaation itsearvioinnin 

vaikuttavuus on tulosyksikkökohtainen. Organisaation itsearvioinnista haetaan vaikutta-

vuutta organisaation itsearvioinnista saatavien tulosten nopealla toimeenpanolla. Vaikutta-

vuuteen pyritään systemaattisella eri organisaation tasoilla tehtävillä toiminnan kuvauksil-

la, mihin liittyy laatupalkinnon hakeminen. Vaikuttavuuteen voidaan myös päästä työpiste-

lähtöisesti henkilöstön johtamisen ja hallinnon kautta. Vaiheistettua organisaation itsearvi-

ointia voidaan käyttää osana tulosjohtamista. Muita keskeisiä tutkimustuloksia ovat organi-

saation itsearvioinnin välittömät ja välilliset vaikutukset.  

 

Tutkimuksen tulosten perusteella teen suositukset organisaation itsearvioinnin johtamis-

käytännöistä ja organisaation itsearvioinnin vaiheistuksesta osana tulosyksikön tulosjohta-

mista. Kolmas suositus käsittää organisaation itsearvioinnin käytön palautejärjestelmänä. 

 

Avainsanat: organisaation itsearviointi, tulosjohtaminen. 
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Organizational self-assessment has been studied by using large surveys in the 1990s and at 

the beginning of the 2000s. The main focuses of these surveys were on motivation for 

starting organizational self-assessment, ways of using organizational self-assessment and 

benefits of conducting organizational self-assessment. Organizational self-assessment has 

also been studied when applying models of quality awards. The third approach which this 

study also represents is the investigation of organizational self-assessment in different con-

texts.  

 

The purpose of this study is to enhance knowledge and understanding of organizational 

self-assessment and its effectiveness by studying how the organization is self-assessed in 

the Army Readiness Brigades and in the Army Academy. In these four local studies I used 

the case study approach.  

 

Previous researches clearly indicate that the most significant factor when improving per-

formance is the tendency to a holistic approach in operational quality and excellence. Fac-

tors, partly constituting and supporting this approach, are continuous performance im-

provement and allocation of resources for the learning organization. A further factor in-

volves the impact of managerial commitment and involvement on employee involvement 

and commitment. My investigations imply that at strategic level there are three leadership 

practices of organizational self-assessment:  “Application for the quality award”,         

“Assessment of enablers and results” and “Assessment of maturity on performance”.  

 



 

The outcomes suggest that the effectiveness of organizational self-assessment can be     

explained through five attributes. “Organizational self-assessment and management by     

results” becomes the attribute which combines the entire data of this study and gives sup-

port to organizational self-assessment conducted in phases. The effectiveness of this attri-

bute is based on the use of both organizational self-assessment as internal self-assessment 

of the unit and the use of strategic level self-assessment of management as a part of mana-

gement by results. Similarly the attribute “Are we like one big family?” can be found in 

every unit. The effectiveness of this attribute is based on the fact that organizational self-

assessment event is experienced as a social occasion. Organizational self-assessment en-

hances employee involvement and commitment to improve the operational quality.  

 

When applying the attributes of “removing the problem”, “a strategic choice” and “im-

proving well-being at work” the effectiveness of organizational self-assessment is unit-

specific. Impact from organizational self-assessment is sought by deciding and executing 

improvements rapidly. Impact from organizational self-assessment is sought by the sys-

tematic description of various organizational performance levels, which includes applying 

for the quality award. Impact from self-assessment can also be sought by way of leadership 

and administration, which take the performance of the subunit into account. The phased 

organizational self-assessment can be incorporated in management by results.  The further 

results indicate that self-assessment has a direct influence and an indirect link in influence.  

 

In conclusion, I have designed some recommendations to be employed as leadership prac-

tices in organizational self-assessment and phased organizational self-assessment in mana-

gement by results. A further recommendation consists of organizational self-assessment as 

a feedback system. 

 

Keywords: organizational self-assessment, management by results. 
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KIITOKSET 

 

Asetin jatko-opintojeni päämääräksi väitöstutkimuksen tekemisen. Tein tämän päätöksen 

Kantturaniemessä heinäkuussa 2002. Tiesin, että päätös edellyttää minulta kokonaisvaltais-

ta sitoutumista opiskeluun. Tiesin, että historian sivuillekin kirjattu Kantturaniemi velvoit-

taa minua pysymään päätöksessäni. Uskoin lujasti siihen, että halu elinikäiseen oppimiseen 

motivoi pääsemään asettamaani päämäärään. 

 

Optimisti ei koskaan pety! 

 

Näiden tutkimusmatkan edellytysten osasien avulla muodostin mielikuvan päämäärästäni. 

Tutkimussuunnitelman sisällön, tavoitteiden ja aikataulun avulla päämäärä sai konkreetti-

sen sisällön. Ajallisista tavoitteista huolimatta aika ajoin oli tervettä palauttaa mieleen, 

miten kaunokirjoituksessa peruskoulun ala-asteen opettajani Sisko Alangon mukaan saavu-

tetaan erinomainen suorituksen taso: 

 

”Hiljaa hyvää tulee, ajatellen aivan kaunista.” 

 

Päämääräni saavuttaminen edellytti useilta henkilöiltä tutkimusta edistäviä päätöksiä ja 

toimenpiteitä. Aivan aluksi haluan osoittaa yhteiset kiitokseni kaikille Teille, jotka olette 

myötävaikuttaneet tämän väitöstutkimuksen onnistumiseen.    

 

Kiitän professori, tekniikan tohtori Timo Pirttilää tutkimuksen päämäärätietoisesta ohjaa-

misesta. Toiminnan vapaus yhdistyi tutkijan vastuuseen kysymyksessä, mitä sinä todella 

tutkit. Kiitän tekniikan tohtori Tauno Jokista ja professori, filosofian tohtori Asko Miettistä 

työn esitarkastamisesta. Ammattitaitoisen ja aktiivisen palautteen perusteella käsikirjoituk-

sesta muodostui väitöskirja. Lisäksi kiitän tekniikan tohtori Antero Tervosta, joka antoi 

tärkeitä havaintoja käsikirjoituksen luonnoksesta. 

 

Kiitän kaikkia Maasotakoulussa palvelevia tai aiemmin palvelleita henkilöitä saamastani 

tuesta ja kannustuksesta. Maasotakoulun johtajina prikaatikenraali Antti Lankinen, prikaa-

tikenraali Juha-Pekka Liikola ja eversti Teppo Lahti ovat luottaneet siihen, että tämä tut-

kimus valmistuu suunnitelman mukaisesti. Maasotakoulussa palvelevien henkilöiden am-

mattitaito, luotettavuus ja yhteistyökyky mahdollistivat sen, että pääsin kussakin tulosyksi-



 

kössä tavoitteeksi asettamaani laaja-alaiseen toimintatutkimukselliseen muutokseen pyrki-

vän ajatteluun ja vuorovaikutukseen. Erityisesti haluan kiittää kirjastonhoitaja, filosofian 

maisteri Anna-Mari Osmaa ja hänen johdollaan työskentelevää kirjaston henkilökuntaa. 

Niin monet olivat ne tiedon lähteet, jotka järjestitte käyttööni! Kiitän filosofian lisensiaatti 

Ritva Laurilaa tiivistelmän käännöstyöstä. Kiitän filosofian lisensiaatti Riitta Paltemaata 

tekstin kieliasun tarkastamisesta.    

 

Kiitän sekä Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiössä upseerikoulutuksen edistämiseksi 

että Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiössä toimivia päättäjiä tähän tutkimuk-

seen kohdistamasta luottamuksesta ja taloudellisesta tuesta. Täysipäiväinen tieteelliseen 

työhön keskittyminen mahdollisti tutkimustehtävän syvällisen käsittelyn.  

 

Äitini Eeva Ojalan, siskoni Kaisu Ojalan ja hänen perheensä sekä veljeni Matti Ojalan ja 

hänen perheensä kannustus tämän monivuotisen tutkimuksen aikana oli tärkeää. Tällaisen 

pitkäkestoisen projektin aikana elämän kirjo näyttäytyy sen eri väreissä. Isäni Paavo Ojalan 

poistuminen keskuudestamme 8.11.2006 pysäytti meidät kaikki. Vahvat isänmaalliset 

muistot isästä ovat kuitenkin jäljellä ohjaamassa meitä elämässämme. 

 

Aviopuolisoni Liisa Ojala ja poikamme Jarno Ojala tutustuivat myös konkreettisesti tutki-

muksen eri vaiheisiin, koska tein tämän tutkimuksen kirjalliset osuudet pääosin kotona. 

Yksi tavoitteistani oli, että jatko-opintojen painoarvon on pysyttävä sopusoinnussa elämän 

muiden arvojen kanssa. Rikkaudeksi muodostuivatkin ne monet keskustelut kokonaisval-

taisuuteen perustuvasta toiminnan laadun parantamisesta, jatkuvasta parantamisesta, oppi-

misesta, johtamisesta, organisaation itsearvioinnista, tiedosta, tutkimuksesta, tutkimuksen 

teosta ja luonnollisesti elämästä itsestään.   

 

 

Kiitos Sinulle, Liisa!   Kiitos Sinulle, Jarno! 

 

Onnistuminen elämän kokonaisvaltaisuudessa on kuitenkin tärkeintä. Voimme olla todella 

ylpeitä onnistumisestamme.  

 

 Lappeenranta  4.6.2007   Juhani Ojala 
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1 JOHDANTO 
 

Puolustusvoimissa organisaation itsearvioinnin käyttöönoton lähtökohtana on puolustus-

voimain komentajan päiväkäskyn 4.6.1997 tavoiteasettelu. Hägglund (1997) painotti hyvän 

tuloksen avaimina korkealuokkaista suunnittelua ja tehokkaita toimintoketjuja. Määrän 

sijasta haluttiin panostaa laatuun. Laatutoiminnan päämääräksi käskettiin muutosten hal-

linnan ohella toiminnan, tuotteiden ja tulosten jatkuva parantaminen. (Hägglund 1997.)  

 

1.1 Erinomaisuuden tavoittelun synnyttämät tarpeet toiminnan arvioinnille 
 

Koko organisaatiota koskevia kokonaisvaltaiseen toiminnan parantamiseen tähtääviä arvi-

ointeja ovat edeltäneet laadun, laadun varmistamisen ja laadunhallinnan tietyt piirteet. Täl-

laisia ominaispiirteitä ovat olleet vaihtelun hallinta, valikoiman lisäys, ajan käyttäminen 

kilpailutekijänä, tieteellisen liikkeenjohdon keinoin suunnittelun eriyttäminen tuotannosta 

ja standardien käyttö laadunhallintajärjestelmien auditoinneissa. Tilastollisiin menetelmiin 

perustuvan tilastollisen prosessinohjauksen käyttöönotto johti Demingin johtamisoppien 

välityksellä japanilaisissa yrityksissä kaikkien työntekijöiden toimenpiteisiin perustuvaan 

kokonaisvaltaiseen laadun hallintaan. (Juran 1999, 2.13; Wadsworth 1999, 45.1 – 45.3; 

Tervonen 2001; 36 – 48; Lillrank 2001, 22 – 35; Kujala 2002, 8 – 10, 33 – 37, 41 – 44; 

Jokinen 2004, 13 – 16, 34 – 48; ks. Feigenbaum 1983, 11 – 17; ks. Juuti 2006, 216 – 217; 

vrt. Kekäle 1998, 19.)  

 

Suorituskyvyn parantamiseen ja erinomaisuuteen tähtäävien laatupalkintojen käyttöönotto 

edellytti toiminnan ja saavutettujen tuloksien arviointia, jotta organisaation toiminta ja vai-

kutukset olisi voitu kuvata laatupalkintokriteerien edellyttämällä tavalla (Conti 2002; God-

frey 1999, 14.22 – 14.30; Kujala 2002, 41 – 43). Pyrkimykset laadunhallinnan kokonais-

valtaisuuteen (Kekäle 1998, 15 – 24; Juran 1999, 2.1 – 2.5; Godfrey 1999, 14.14 – 14.17; 

Kujala 2002, 33 – 37, 41 – 43) ja toiminnan laatuun ovat mahdollistaneet parin viimeisen 

vuosikymmenen aikana organisaation itsearvioinnin käyttämisen toiminnan parantamiseen 

ilman laatupalkintokilpailua. (van der Wiele & Brown 1999; Conti 1999, 2002; van der 

Wiele, Brown, Millen & Whelan 2000; Tervonen 2001; 92 – 94; Kujala 2002, 47 – 52; 

MacKerron, Masson & McGlynn 2003.) Conti (1997, 1999, 2002) eriyttää toisistaan laatu-

palkintokilpailuun liittyvän itsearvioinnin ja aitoon toiminnan parantamiseen sisältyvän 

itsearvioinnin (Conti 1997, 1999, 2002). 
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Keskeistä organisaation itsearvioinnissa ovat organisaatiossa vallitsevien vahvuuksien ja 

parantamisalueiden kartoittaminen ja analysointi sekä suunnitelmallisuuteen perustuva 

parantamisprojektien valinta, niiden toteuttaminen ja toteuttamisen seuranta. Organisaation 

itsearvioinnissa voidaan käyttää laatupalkintomalleja oman toiminnan ja tulosten arvioin-

nin apuna laaja-alaisuuden ja erinomaisuuden saavuttamiseksi. Parhaimmillaan organisaa-

tion itsearviointi tukee organisaation kokonaistoimintaa. (Laamanen 1997; Conti 1999; van 

der Wiele ym. 2000; Suomen Kuntaliitto & VM 2001; Tervonen 2001, 92 – 97; Kujala 

2002, 47 – 52; Samuelsson & Nilsson 2002; Oakland, Tanner & Gadd 2002, MacKerron 

ym. 2003; Hides, Davies & Jackson 2004; Eriksson 2004; Jortama 2006, 50 – 52; Sa-

muelsson 2006; Tarí 2006.) Diagnostisuuteen perustuvalla itsearvioinnilla paljastetaan 

ongelmien syyt. Diagnostisuus suuntaa johtamisotetta tulevaisuuteen nykyisyyden asemes-

ta missioiden, visioiden ja pitkän tähtäyksen strategisten tavoitteiden välityksellä. (Conti 

1999.)  

 

1.2 Aiemmat tutkimukset ja tutkimussuuntaukset 
 

Aineistolähtöisen analyysin perusteella aiemmista organisaation itsearviointia käsittelevistä 

tutkimuksista olen arvioinut muodostuvan kolme tutkimussuuntausta. Laajoilla kyselylo-

maketutkimuksilla ja organisaation kehittämistyötä tekevien laatuammattilaisten vas-

tauksien perusteella tutkittiin organisaation itsearvioinnin käyttöönoton motiiveja, käyttöä 

ja käytön vaikutuksia 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Laatupalkintomallien käytön 

avulla saatavaa suorituskyvyn kehittämistä perustellaan 2000-luvulla tehtyjen tutkimuksien 

avulla. Kolmas tutkimussuuntaus muodostuu niistä väitöstutkimuksista ja muista tutkimuk-

sista, joissa on tutkittu itsearviointia erilaisissa asiayhteyksissä.  

  

1.2.1 Laajat kyselylomaketutkimukset 
 

Van der Wiele ja Brown (1999) tutkivat ja vertailivat organisaation itsearviointikäytäntöjä 

ja niiden vaikutuksia Euroopassa ja Australiassa toimivissa yrityksissä 1990-luvulla. Van 

der Wiele, Brown, Millen ja Whelan (2000) tutkivat organisaation itsearviointia Yhdysval-

loissa Bostonin alueella toimivissa yrityksissä 2000-luvun alussa. Tutkimuksien avulla 

haluttiin selvittää, miksi organisaatiot käyttävät itsearviointia, kuinka itsearviointia tehdään 

ja mitkä ovat itsearvioinnilla saavutetut edut. (van der Wiele & Brown 1999; van der Wiele 

ym. 2000.) 
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Tutkimuksen eurooppalaisia yrityksiä koskevan otoksen tutkimusaineisto perustui 117 joh-

tavan, itsearvioinneista kokemusta hankkineen, yrityksen vastauksiin. Pääosa oli suuria 

organisaatioita. Vastausten palautusprosentti 500 yrityksen otoksesta oli 23 prosenttia. Ai-

neiston katsottiin edustavan niitä yrityksiä, jotka käyttävät itsearviointia. Yrityksistä 90 

prosenttia oli aloittanut kyseisen prosessin vuoden 1990 jälkeen.  Australiasta tutkimuksen 

kyselylomakkeet lähetettiin 1200 yritykselle. Vastausprosentti oli 18 prosenttia. Yhdysval-

loissa toteutettuun kartoitustutkimukseen osallistui 640 yrityksen otoksesta 206 yritystä. 

Palautusprosentti oli 32 prosenttia. Kustakin yrityksestä tutkimukseen osallistui yksittäinen 

johtajatason vastaaja. (van der Wiele & Brown 1999, 238 – 251; van der Wiele ym. 2000, 

8 – 22.) 

  

Sekä eurooppalaisten että australialaisten yritysten vastausten analysoinnin perusteella or-

ganisaation itsearvioinnin aloittaminen oli perustunut liiketoiminnan johtamiseen yhdistet-

täviin yrityksen sisäisiin syihin sekä kilpailijoihin ja asiakasvaatimuksiin yhdistettäviin 

ulkoisiin syihin. Edellä mainittuja yrityksen sisäisiä syitä ovat parantamismahdollisuuksien 

löytäminen, huomion kiinnittäminen kokonaisvaltaisen laatujohtamisen malliin, paranta-

misprosessin suuntaaminen, uuden motivaation tarjoaminen laadun parantamisprosessia 

varten, liiketoiminnan johtaminen sekä laatujohtamisen ja strategisen suunnittelun yhdis-

täminen. Australialaisten yritysten aineistosta löytyi lisäksi sisäinen syy kokonaisvaltaisen 

laatujohtamisen käyttöönoton motivoinnista. (van der Wiele & Brown 1999, 238 – 251.)  

 

Eurooppalaisten yritysten tutkimusaineiston analysoinnin perusteella johdon johtamana 

organisaation itsearviointi toimii parhaiten. Australialaisiin yrityksiin kohdennetun tutki-

muksen perusteella ei löytynyt selkeää vastausta itsearvioinnin johtamistavan paremmuu-

desta. Australialaisten yritysten käyttämällä laadun kypsyysmatriisilla arvioidaan olevan 

positiivinen korrelaatio itsearvioinnin ja liiketoiminnan tuloksien välillä. Kypsyysmatriisin 

avulla arvioidaan yksilöityjen tavoitetasojen saavuttamista päämäärän ollessa erinomai-

suuden saavuttaminen. Eurooppalaisilla yrityksien vahvuusalueena on työntekijöiden hyvä 

sitoutuminen organisaation itsearviointiin, mistä osoituksena ovat eri organisaatiotasoilla 

tehtävä itsearviointi ja mahdollisesti työntekijäjohtoinen organisaation itsearvioinnin joh-

taminen. (van der Wiele & Brown 1999, 247 – 251.)   

 

Van der Wielen ym. (2000) Yhdysvalloissa tekemän kyselylomaketutkimuksen perusteella 

itsearviointia käyttäneet yritykset raportoivat paremmasta myyntivoitosta kuin ne yritykset, 
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jotka eivät olleet käyttäneet itsearviointia. Itsearvioinnin käyttö tarjoaa mahdollisuuden 

liittää laatu toiminnan parantamiseen sekä strategisella tasolla että käytännön tasolla. It-

searvioinnin käytöstä saatavina hyötyinä mainitaan muun muassa laadun kiinnittäminen 

strategiseen suunnitteluprosessiin tavoiteasetteluineen ja suorituskyvyn arviointeineen. 

Itsearviointi tukee laatuprosessin ja aktiivisuuden sisäistämistä läpi organisaation. (van der 

Wiele ym. 2000, 8 – 22.)  

 

Virtasen, Mäkisen ja Väänäsen (2002) suomalaisissa organisaatioissa tekemän selvityksen 

perusteella kokonaisvaltaisen lähestymistavan ohella johtamisen alueella tehtävät kehittä-

mistoimenpiteet vaikuttavat erittäin merkittävästi organisaation menestymiseen ja toimin-

nan tuloksellisuuteen (Virtanen, Mäkinen & Väänänen 2002, 89 – 90).  

 

Edellä mainittujen kyselylomaketutkimuksien tulosten perusteella kuitenkin pelkästään 

organisaation itsearvioinnin käytöstä johtuva vaikuttavuus suorituskyvyssä ja yleistettä-

vyys ovat kyseenalaistettavissa seuraavilla perusteilla: vastausprosentit olivat alhaiset, tut-

kimuksiin osallistuminen oli vapaaehtoista ja organisaation kehittämistyötä tekevät vastaa-

jat olivat samalla arvioineet oman työn vaikutuksia ja tuloksia (ks. Saukkonen 2004).     

 

1.2.2 Suorituskyvyn lisäystä selvittäneet tutkimukset 
 

Hendricks ja Singhal (2000) tutkivat lähes 600 laatupalkinnon voittaneen yrityksen ja sa-

mankokoisista ja samoilla toimialoilla toimivista yrityksistä muodostetun vertailuryhmän 

yritysten taloudellista suorituskykyä. Laatupalkinnot olivat olleet joko yritysten toimittajil-

leen myöntämiä toimittajapalkintoja tai itsenäisten organisaatioiden tai yhdysvaltalaisten 

osavaltioiden myöntämiä kansallisia laatupalkintoja. Tutkimuksessa oli vertailtu viiden 

vuoden ajalta osakekurssiin ja laskentatoimeen sisältyviä taloudellista suorituskykyä osoit-

tavia tietoja (toiminnan tulos, myynti, nettotulosprosentti, varallisuus ja henkilöstön mää-

rä). Tutkimuksen tulosten perusteella taloudellinen suorituskyky paranee silloin, kun yri-

tyksessä toteutetaan kokonaisvaltaista laatujohtamista tehokkaasti. Hyödyt saadaan esiin 

kärsivällisellä ja pitkäjänteisellä työllä. (Hendricks & Singhal 2000.)          

 

Hendricksin ja Singhalin (2000) raportissa on hyvin korostuneesti perusteltu tutkimuksen 

kohteena olevan kokonaisvaltaisen laatujohtamisen (TQM) ja laatupalkintomallien käytet-

tävyyttä (Hendricks & Singhal 2000, 1 – 5, 16 – 18). EFQM-mallissa edellä mainitun tut-
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kimuksen perusteella on tehty tutkimuksessa mainitsemattomia johtopäätöksiä. Kyseisessä 

mallissa on verrattu itsenäisten laatupalkintomallien käytettävyyttä yritysten toimittajilleen 

ja alihankkijoilleen myöntämien toimittajapalkintojen käytettävyyteen mainitsemalla ”Tä-

mä tulos selittää kiistattomasti, miksi yritysten tulisi käyttää Baldrigen, EFQM-mallin ja 

muiden vastaavien laatupalkintojen arviointiperusteita suunnittelussa, koulutuksessa ja 

arvioinnissa sekä miksi valtioiden tulisi tukea näiden arviointiperusteiden hyödyntämises-

sä.” (EFQM-malli 2003, 5; vrt. Hendricks & Singhal 2000, 13 – 14; ks. Farrar 2004, 25.)  

 

European Foundation for Quality Managementin (EFQM) ja British Quality Foundationin 

(BQF) vuonna 2005 teettämän tutkimuksen mukaan EFQM-mallin mukaisten periaatteiden 

systemaattisella hyödyntämisellä on organisaatioiden liiketoimintatulokseen ratkaisevasti 

parantava vaikutus sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Tutkimuksessa verrattiin 120 

laatupalkinnon voittaneen yrityksen taloudellista suorituskykyä vastaavan kokoisiin ja sa-

moilla aloilla työskenteleviin muihin yrityksiin. Yritysten taloudellisen suorituskyvyn tar-

kastelut ulottuivat yli 11 vuoden ajalle. (Boulter, Bendell, Abas, Dahlgaard & Singhal 

2005.) Tutkimuksen tulosten avulla pyritään vetoamaan korostetun voimakkaasti nimen-

omaan EFQM-mallin käytettävyyden puolesta (ks. EFQM 2006a; ks. Laatukeskus 2006). 

Sivusuon (2006) mukaan organisaation tuloksiin vaikuttavat monet muuttajat, joten laatu-

ajattelun vaikutusta tuloksiin on mahdoton täsmällisesti esittää (Sivusuo 2006, 114; samoin 

Virtanen ym. 2002, 93).   

     

1.2.3 Organisaation itsearvioinnin käyttäminen erilaisissa asiayhteyksissä 
 

Tervosen (2001) tutkimuksen aineisto perustui laadun kehittämisestä vastaavien henkilöi-

den haastatteluihin 24 yrityksessä. Suosituksina todetaan muun muassa, että henkilöstöllä 

on vahva merkitys laadun kehittämiselle ja itsearviointeja kannattaa soveltaa laaja-alaisesti. 

(Tervonen 2001.) Kekäleen (1998) mukaan kokonaisvaltaisen laatujohtamisen lopulliseen 

sopivuuteen vaikuttavat organisaation tyyppi, liiketoiminta ja kehitetty kulttuuri (Kekäle 

1998, 20). 

 

Moilasen (2001) tutkimuksen oppivan organisaation sisällön ja rakenteiden mittaamiseen 

liittyvä aineisto koostui 25 yrityksessä työskentelevistä 691 vastaajasta, joiden tehtävänä 

oli vastata kyselylomakkeilla esitettyihin 20 organisaatiotason ja 20 yksilötason väittä-

mään. Vastaajat työskentelivät organisaatioiden eri tasoilla. Suurin osa oli laajoja Suomes-
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sa eri toimialoilla toimivia yrityksiä. Osa yrityksistä oli myös kansainvälisiä.  Tutkimuksen 

yhtenä tuloksena esiteltävän mittarin avulla on mahdollista arvioida organisaatioita käy-

tännönläheisesti ja kokonaisvaltaisesti oppivan organisaation näkökulmasta. Mittarin avul-

la on mahdollista erotella eri oppivan organisaation kypsyysvaiheessa olevia organisaatioi-

ta toisistaan. (Moilanen 2001.) Tulokset rohkaisevat tarkastelemaan organisaation itsearvi-

oinnin ja oppivan organisaation sisällön ja rakenteiden mittaamisen yhteensopivuuksia. 

 

Tuomola-Karp (2005) raportoi väitöskirjassaan laadulle annettavista merkityksistä ja tul-

kintamahdollisuuksista luottamuksen rakentamisen näkökulmasta. Tutkimuksen perusteella 

laatu kansanopistossa ymmärretään toiminnan laaduksi, jonka ydin muodostuu suoritusky-

vyn parantamisesta, henkilöstön muutosvalmiudesta sekä toiminnan kehittämisestä ja 

avoimuudesta. Itsearvioinnista ja monipuolisesta arvioinnista sekä yhdessä tekemisestä 

määrittyy yhtenä laadun ulottuvuutena organisaation läpinäkyvyys. Viidestä alakategorias-

ta muodostuva itsearviointi koettiin osaksi laatua, koska itsearvioinnin avulla kyetään ky-

seenalaistamaan tottumukset ja itsearviointi toimii jatkuvan muutoksen ja oppimisen läh-

teenä. (Tuomola-Karp 2005.)  

 

Sivusuon (2006) väitöstutkimus kohdistui laatuajattelun toteutukseen Suomen ilmavoimis-

sa. Crosbyn idean pohjalta kehitetyn kypsyysmatriisin avulla on mahdollista arvioida kehi-

tystoiminnan vaikuttavuutta tulosyksiköissä yksilöidyllä tavoiteasteikolla mitattuna. Tut-

kimuksessa on tutkittu hermeneuttisen paradigman avulla laatuohjelmaan valittujen työka-

lujen soveltamista ilmavoimien tulosyksiköissä ja siviiliorganisaatioissa. Kaikkiaan yhdek-

sästä mitattavasta tekijästä, joista yksi on itsearviointi, muodostuvalla matriisilla mitataan 

sitoutumista, kehitystyötä, työkalun käyttöä, asiakastietoisuutta ja laatuajattelun sisäistä-

mistä. (Sivusuo 2006; vrt. Ahlberg 2005a.) 

 

Jortama (2006) kehitti väitöstutkimuksessaan investointiprojektien arviointimenetelmän 

paperituotantolinjoille. Kehitetty arviointimenetelmä perustuu Malcolm Baldrigen itsearvi-

oinnin viitekehykseen. Arvioinnin tarkastelunäkökulmat ovat projektin tavoitteet, riskien 

hallinta ja yrityksen strategia, joita tarkastellaan kehitettyjen seitsemän arviointialueen 

avulla. Menetelmä on projektiryhmien sovellettavissa. Arviointimenetelmän avulla on 

mahdollista tuottaa tietoa myös yrityksen johdolle päätöksenteon tueksi. (Jortama 2006.)  
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Calvo-Moran, Leal´n ja Roldánin (2005) espanjalaisiin yliopistoihin kohdistamassa tutki-

muksessa tutkittiin, voidaanko laatupalkintomallia suositella johtamisen laadun ja tarjotta-

vien palveluiden määräysten mukaisuuden arvioimiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena oli 

lisäksi tutkia EFQM-mallin sisältämien vaikuttavien voimien ja tuloksien välisiä yhteyksiä. 

Vastausprosentiksi koko tutkimuksen populaatiosta (ks. Nummenmaa 2004, 20 – 26) (346 

organisaatiota) muodostui 32 prosenttia (119 vastaussarjaa, joista kahdeksan vastaussarjaa 

jouduttiin hylkäämään). Vastaajina olivat yliopistojen keskuksien tiedekuntien, osastojen ja 

koulujen johtavissa tehtävissä olevia henkilöitä ja viranhaltijoita. (Calvo-Mora, Leal & 

Roldán 2005.) 

 

Calvo-Moran ym. (2005) tutkimuksen tuloksien perusteella EFQM-mallia voidaan suosi-

tella ylemmän asteen koulutuksen laadun toimeenpanoon, arvioimiseen ja parantamiseen. 

Tutkimuksen aineiston analysoinnin ja tulkinnan perusteella laadun parantamisen kaikelle 

aloitteellisuudelle tarvitaan johdon tuki, minkä on oltava sopusoinnussa hyvin määritetyn 

toimintapolitiikan ja strategian kanssa. Prosessien johtamisen avulla linkitetään systeemis-

sä vaikuttavat tekijät tuloksien mittaamiseen. Henkilöstövoimavarojen johtaminen on pe-

ruspilari laatujohtamisessa. Toiminnan parantaminen on organisaation oppimisen prosessi, 

joka puolestaan laajalti perustuu henkilöstöön. (Calvo-Mora ym. 2005.) 

 

Tarín (2006) tapaustutkimuksen perustana oli projekti, jonka tavoitteena oli parantaa 

220 000 asukkaan espanjalaisessa kaupungissa sijaitsevan poliisilaitoksen (319 henkilöä) 

palvelun laatua käyttämällä kysymyssarjaan perustuvaa itsearviointia ja prosessijohtamista. 

Tutkimusaineisto kerättiin ensisijaisesti projektista vastaavaa henkilön haastatteluista ja 

kysymyssarjan vastauksista. Kysymyssarjaan vastasi 156 poliisiupseeria (viisi vastaussar-

jaa jouduttiin hylkäämään) kohdejoukon kokonaisvahvuuden ollessa 305, joten vastauspro-

sentiksi muodostui 49,5 prosenttia. Vuonna 2002 aloitetun ja puolitoista vuotta kestäneen 

projektin aikana laadittiin palvelulle asetettavat tavoitteet, määritettiin asukkaiden mielipi-

teiden keräämiseen tarkoitettu menetelmä, luotiin testattu kysymyssarja, jonka avulla voi-

tiin tunnistaa työntekijöiden mielipiteeseen perustuvat toiminnan parantamismahdollisuu-

det sekä kehitettiin työnkulkukaaviot. (Tarí 2006.)     

 

Tarín (2006) tutkimuksen aikana kehitetyllä EFQM-malliin perustuvalla 35 kysymyksen 

kysymyssarjalla voidaan toteuttaa työntekijöiden osallistumiseen perustuva nopea arvioin-

ti. Työntekijöiden osallistuessa organisaation alemmilta tasoilta toimintaan itsearviointia 
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sovelletaan hajautetummin, mikä voi tukea oppimisprosessia. Tulosten perusteella johdon 

sitoutuminen on ratkaisevaa projektin toimeenpanon ja toiminnan parantamisen onnistumi-

sessa. (Tarí 2006.) 

 

Contin (1997, 1999, 2002) vuonna 1989 alkaneet itsearviointiin kohdistuneet tutkimukset 

ja arviointitoimintaan liittyvä muukin aktiivisuus muodostavat oman tutkimuksellisen ko-

konaisuuden, jossa arviointitoiminta, laatupalkintomallien käyttäminen ja diagnostisen 

itsearvioinnin tutkiminen ovat olleet keskeisinä tutkimuksen kohteina. Organisaation it-

searvioinnin diagnostisuutta korostavan johtamiskäytännön avulla yrityksessä on mahdol-

lista tunnistaa vallitsevat heikkoudet ja vahvuudet suhteessa asetettuihin päämääriin. Täl-

löin itsearviointi aloitetaan tuloksista ja prosessien arvioinnin jälkeen päädytään toimintaa 

kuvaaviin arviointialueisiin. (Conti 1997, 1999, 2002.) 

  

Samuelssonin ja Nilssonin (2002) mukaan useat itsearvioinnin toteutustavat ovat menes-

tyksekkäitä, kunhan ne soveltuvat organisaatiolle, niitä käytetään säännöllisesti ja ne edis-

tävät osallistumista. Tutkimuksessa haastateltiin yhdeksästä suuresta yrityksistä yhtä tai 

kahta organisaation itsearviointia johtavaa henkilöä. (Samuelsson & Nilsson 2002, 10 – 

23.) Arvioidessaan myöhemmin kyseisen tutkimuksen tuloksia Samuelsson (2006) painot-

taa erityisesti toiminnan parantamisen kokonaisvaltaisuutta (Samuelsson 2006, 31). 

  

Organisaation itsearvioinnin käytön tutkiminen, myös laadullisin tutkimusmetodein, erilai-

sissa konteksteissa on lisännyt ja syventänyt ymmärtämystä organisaation itsearvioinnin 

käytöstä ja käyttömahdollisuuksista. Tutkimuksiin on osallistunut tutkimuskohteina olleista 

organisaatioista esimiehiä ja henkilöstöä organisaation eri tasoilta, mikä lisännee vastaa-

vuutta toimintajärjestelmässä vallitsevaan todellisuuteen.    

 

1.3 Organisaation itsearvioinnin johtamiskäytännöt 
 

Teoriasidonnaisen analyysin, jossa vaikuttavat tutkimussuuntaukset sekä hermeneuttisen 

kehän (ks. Varto 1992a, 55 – 72) esiymmärrys ja ymmärrys, perusteella arvioin olevan 

seuraavat strategisen tason organisaation itsearvioinnin johtamiskäytännöt:  

– organisaation itsearviointia käytetään osana laatupalkintokilpailuun osallistumista 

– organisaation itsearviointia käytetään osana toiminnan ja tulosten arviointia 

– organisaation itsearviointia käytetään osana toiminnan kypsyyden arviointia. 
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Haettaessa laatupalkintoa organisaation itsearvioinnin avulla kerätään ja käsitellään tietoa, 

jotta toiminnan tasolla hakemus kyetään laatimaan. Organisaation itsearvioinnin käyttämi-

nen toiminnan ja tulosten arvioinnissa jakautuu toiminnan tasolla laatupalkintomallien 

mahdollistamaan itsearviointiin, diagnostiseen itsearviointiin ja muutamaan keskeiseen 

kysymykseen perustuvaan itsearviointiin. Organisaation itsearvioinnin toteuttamisen ja 

laajuuden tasoa voidaan käyttää työkaluna arvioitaessa kokonaisvaltaisesti organisaation 

toiminnan kypsyyttä asetettuihin tavoitteisiin nähden. 

  

1.4 Tutkimuksen tavoiteasettelu 
 

1.4.1  Organisaation itsearvioinnin käyttäminen tutkimuskohteissa 
 

Puolustusvoimien tulosyksiköiden on toteutettava organisaation itsearviointi vuosittain, 

minkä noudattamista Pääesikunta on valvonut ja seurannut kyselytutkimuksen avulla vuo-

desta 1999 alkaen (Ahlberg, 2005a). Maavoimien kouluttavien tulosyksiköiden ilmoittamat 

organisaation itsearvioinnin toteuttamisen ja laajuuden tasot on esitetty liitteessä 1 (ks. 

Somerkallio 2002, 6 – 11). 

 

Puolustusvoimien tulosyksiköt ovat noudattaneet toiminnassaan tulosjohtamista vuodesta 

1994 lähtien (Rahko 1994, 80 – 83).  Pääesikunnan päällikkönä toiminut Rimpi (2005a) 

puolustusvoimien ylimmästä johdosta kiinnitti huomiota itsearvioinnin asemaan käytettä-

vässä johtamisjärjestelmässä käskemällä, että joukko-osastoissa (vast) itsearvioinnit on 

toteutettava ja otettava kehittämisen välineiksi osaksi normaalia johtamistoimintaa (Rimpi 

2005a; vrt. Ahlberg 2005b). Toimintajärjestelmän kehittämisen välineenä tulosyksikkö voi 

käyttää muitakin kriteeristöjä kuin hallinnollisessa ohjeessa suositeltua EFQM-mallia. 

(Pääesikunnan sotatalousosasto 2002; vrt. Saukkonen 2004).  

 

Tulosyksiköt ovat voineet osallistua laatupalkintokilpailuihin. Puolustusvoimien laatupal-

kinnon arviointiperusteet otettiin käyttöön 6.12.1998, jolloin puolustusvoimain komentaja 

julisti myös laatupalkintokilpailun avatuksi. Näiden arviointiperusteiden käytön pääasialli-

seksi tavoitteeksi asetettiin kuitenkin organisaation itsearviointi. (Pääesikunnan teknillinen 

kehittämisosasto 1998; ks. Hägglund 1997; ks. Pääesikunnan sotatalousosasto 2002.) Vuo-

den 2005 puolustusvoimien laatupalkintokilpailussa käytettiin EFQM-mallia arviointikri-

teeristönä. Kaikkiaan puolustusvoimat on järjestänyt oman laatupalkintokilpailun neljä 
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kertaa. Kilpailuvuodet ovat olleet 2000, 2001, 2003 ja 2005.  Jatkossa tulosyksiköt voivat 

osallistua Suomen ja Euroopan laatupalkintokilpailuun. (PE:n asiakirja R74/28.1/D/II/ 

10.1.2006; ks. Ahlberg 2000, 2002, 2005c.) 

 

1.4.2  Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja toiminta-ajatus 
 

Organisaation itsearviointi ei ole enää tutkimuksellisesti aivan uusi ilmiö. Tämän tutki-

muksen tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä organisaation itsearvioinnista ja sen 

vaikuttavuudesta sekä samalla löytää tuloksia, joita voidaan käyttää suosituksina kehitettä-

essä organisaation itsearviointia. Tavoitteeni on tutkia organisaation itsearviointia osana 

tulosyksikön (= joukko-osasto) tulosjohtamista. Tutkin organisaation itsearviointia ja sen 

vaikuttavuutta joukkotuotantoprosessin kannalta puolustusvoimien maavoimien kaikissa 

kolmessa valmiusyhtymässä. Joukkotuotantoprosessi on valmiusyhtymien yksi ydinproses-

si. Tutkimuskohteina olivat Kainuun Prikaati, Karjalan Prikaati ja Porin Prikaati. Neljänte-

nä tutkimuskohteena oli Maasotakoulu, jossa tutkin painopisteisesti organisaation itsearvi-

ointia ja sen vaiheistusta. Tulosyksiköissä palvelevien esimiesten usean vuoden kokemuk-

set organisaation itsearvioinnista mahdollistivat näiden tulosyksiköiden valitsemisen tämän 

tutkimuksen kohteiksi.   

 

Tärkeimpänä tutkimustehtävä on, miten organisaatiota itsearvioidaan. Tutkimustehtävää 

tukevia alatehtäviä ovat, miten organisaation itsearvioinnilla parannetaan toiminnan laatua 

tulosyksikössä, miten maavoimien valmiusyhtymien komentajat ovat saavuttaneet vaikut-

tavuutta organisaation itsearvioinnilla ja miten organisaation itsearviointi on integroitavissa 

tulosjohtamiseen. Kohdistan päähuomioni siihen, miten organisaatiota itsearvioidaan kon-

tekstissa, jossa vaikuttavat tulosjohtaminen, tulosyksikkö ja joukkotuotantoprosessi.  

 

Olen käyttänyt tutkimusotteena tapaustutkimuksen mukaista tutkimusstrategiaa. Tutkimus 

sisältää lisäksi tutkimuksen lajeista toimintatutkimuksen ja hermeneutiikan piirteitä. Olen 

analysoinut ja tulkinnut sekä aineistolähtöisen että teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla 

tulosyksikön eri johtamistasoilla toimivien esimiesten haastatteluaineiston organisaation 

itsearvioinnista ja sen vaikuttavuudesta. Sisällönanalyysissä tutkimusaineiston käsittelyn 

vaiheet ovat aineiston pelkistäminen, aineiston luokittelu ja teoreettisten käsitteiden muo-

dostaminen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93 – 121). Muiden kirjallisten vastausten analysoin-

nissa ja tulkinnassa olen käyttänyt luokittelua tutkimusaineiston sisällön erittelyssä.   
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Käytän tässä raportissa maavoimien valmiusyhtymistä satunnaisessa järjestyksessä olevaa 

kirjainedustusta A, B tai C, jotka vastaavat samaa valmiusyhtymää koko tutkimuksen ajan. 

Tämän tutkimuksen aikana puolustusvoimien laatupäällikkö ja tulosyksiköiden laatupäälli-

köt toimiessaan yhteyshenkilöinä ovat tukeneet käytännön järjestelyissä ennen kenttä-

tutkimuksia, selvittäneet ja antaneet tarvittavan tausta-aineiston käyttööni. He ovat anta-

neet myös informatiivista palautetta kenttätutkimuksien tuloksista. 

 

1.5 Raportin rakenne 
 

Käsittelyn painopiste luvussa 2 on organisaation itsearvioinnissa ja sen johtamiskäytän-

nöissä toiminnan laadun parantamisen ja tulosjohtamisen muodostamassa kontekstissa. 

Käsittelen aluksi toiminnan laadun parantamisen keinovalikoimaa sekä strategisella tasolla 

että toiminnan tasolla. Tämän jälkeen käsittelen organisaation itsearvioinnin johtamis-

käytäntöjä, tulosjohtamista ja tutkimuskohteina olevien tulosyksiköiden erityispiirteitä. 

Luvun lopuksi esittelen tutkimuksen viitekehyksen.  

 

Luvussa 3 keskityn tekemiini metodologisiin valintoihini. Esittelen, miten tutkijana olen 

hankkinut esiymmärrykseni tutkimusaiheesta. Samoin tässä luvussa esittelen laatimani 

tutkimuspäiväkirjan työohjelman toteutumisena. Tutkimusaineiston hankinta ja käsittely on 

raportoinnin kohteena luvussa 4.  

 

Luvussa 5 aloitan tutkimuksen empiirisen osuuden tulosten esittelemisen keskeisimmistä 

laadun parantamisen kohteista ja systemaattisista laatutyötä hidastavista tekijöistä. Etenen 

organisaation itsearvioinnin vaikutusten ja parivertailun tulosyksikkökohtaisista vertailuis-

ta organisaation itsearvioinnin vaikuttavuuteen. Tärkeimpinä tuloksina esittelen organisaa-

tion itsearvioinnin vaikuttavuuden merkityskokonaisuuden ja kehittämäni vaiheistuksen 

organisaation itsearvioinnin sisällyttämiseksi tulosyksikön tulosjohtamiseen.  

 

Tutkimustehtävien perusteella käsittelen tutkimuksen tulokset luvussa 6. Yleistyksenä esi-

tän tekemieni tulkintojen perusteella kolme suositusta organisaation itsearvioinnista. Ar-

vioin tutkimustani Gummessonin (2000) ja Yinin (2003) tapaustutkimuksen arviointiin 

kehittämien luotettavuuskriteerien ja testien avulla (Gummesson 2000, 185 – 188; Yin 

2003, 33 – 39) luvussa 7. Lopuksi teen ehdotuksen jatkotutkimuksien aiheiksi luvussa 8. 
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2 ORGANISAATION ITSEARVIOINTI TOIMINNAN LAADUN 
PARANTAMISEN JA TULOSJOHTAMISEN KONTEKSTISSA 

 

Painopiste tämän luvun käsittelyssä on organisaation itsearvioinnissa ja sen johtamiskäy-

tännöissä toiminnan laadun parantamisen ja tulosjohtamisen muodostamassa kontekstissa. 

Käsittelen aluksi tässä luvussa toiminnan laadun parantamisen keinovalikoimaa sekä stra-

tegisella tasolla että toiminnan tasolla. Yhdistän käsittelemäni osa-alueet tutkimuksen vii-

tekehykseksi luvun lopussa.  

 

2.1 Toiminnan laadun parantamisen strateginen taso 
 

Lähestymistapoja toiminnan parantamisen käsittelyyn on useita. Conti (1993) käsittelee 

laadun kokonaisvaltaisuuden rakentamista pitkän aikavälin strategisella tasolla ja päivit-

täisten toimintojen sisältämällä mikrotasolla (Conti 1993). Myöhemmässä julkaisussaan 

Conti (1999) lähestyy toiminnan parantamista ja liiketoimintaa sekä strategisella tasolla 

että operatiivisella tasolla (Conti 1999).  

 

Kekäle (1998) tuo esille useita lähestymistapoja laatujohtamiseen. Tyypillisimmillään jaot-

telu on pehmeisiin, koviin ja sekoitettuihin työkaluihin, strategioihin ja menetelmiin. Muita 

lähestymistapoja taktisten ja strategisten toimenpiteiden ohella ovat laadun työkalujen ja 

menetelmien sekä tuotannon ja asiakassuuntautuneisuuden keskinäisen käytön arviointi. 

(Kekäle 1998, 22 – 26.) Moilanen (2001) käyttää omassa väitöstutkimuksessaan tarkaste-

lunäkökulmina oppivan organisaation sisällön ja rakenteiden mittaamisessa organisaatiota-

soa ja yksilötasoa (Moilanen 2001). Kujala (2002) tutkii kokonaisvaltaista laatujohtamista 

organisaatiokulttuuriin sisältyvänä ilmiönä. Tutkimuksessa analysoidaan kokonaisvaltaisen 

laatujohtamisen perusedellytyksiä laatujohtamisen monitasoisessa viitekehyksessä. Koko-

naisvaltaisen laatujohtamisen rakenne ja sen perusedellytysten yksilöinti perustuvat laatu-

johtamisen ihanteelliseen kontekstiin. (Kujala 2002.)      

 

MacKerronin, Massonin ja McGlynnin (2003) mukaan EFQM-mallin mukainen itsearvi-

ointi yleensä käsitetään yrityksen eli strategisen tason toimintatavaksi suorituskyvyn paran-

tamiseksi. MacKerron ym. (2003) käsittelevät, miten itsearviointiprosessi saadaan palve-

lemaan jatkuvan parantamisen eri tarpeita toimittaessa operatiivisella eli yrityksen yksittäi-

sen osaston tasolla. (Mackerron ym. 2003.) Contilla (2006) on myös edellä mainituista 

lähestymistavoista poikkeava ote laadun ja laatujohtamisen kokonaisuuden käsittelyssä. 
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Laadun ja laatujohtamisen täysi merkitys voidaan ymmärtää systeemiajattelun viitekehyk-

sen näkökulmasta (Conti 2006).  

 

Tekemäni analyysin perusteella toiminnan laadun parantamisen kannalta muodostuu neljä 

keskeistä yhdistävää tekijää, joiden merkitys organisaatiolle nousee muiden tekijöiden ylä-

puolelle: organisaatioilla on pyrkimys saavuttaa toiminnan laadun parantamista ja erin-

omaista suorituskykyä kokonaisvaltaisuuteen perustuvalla toiminnalla, tästä muodostuu 

sekä strategisen tason että toiminnan tason keinovalikoimaa yhdistävä tekijä; kokonaisval-

taisuuden ja erinomaisuuden tavoittelussa huomioon otettavia toimintaperiaatteita ovat 

jatkuvan parantamisen periaate ja oppivan organisaation tarjoamat mahdollisuudet; johdon 

sitoutuminen ja osallistuminen toiminnan laadun parantamiseen on neljäs tekijä, jolla on 

vaikutusta organisaation toimintaan ja siten kaikkien työntekijöiden toimintaan. Konkreet-

tisesti johdon sitoutuminen ja osallistuminen vaikuttavat toimintaedellytyksien luomiseen. 

Johtajat vaikuttavat johtamiskäyttäytymisellään organisaation eri tasoilla työskentelevien 

henkilöiden osallistumisen ja sitoutumisen asteeseen. (Eskildsen, Dahlgaard & Nørgaard 

1999; Martensen & Dahlgaard 1999; Kujala 2002; Samuelsson & Nilsson 2002; Nissinen 

2001; Nissinen 2004; Viitala 2004; Chang 2005; Sandholm 2005; Samuelsson 2006; Conti 

2006; Juuti 2006; Tarí 2006.)   

 

2.1.1  Kokonaisvaltaisuuden ja erinomaisuuden tavoittelu jatkuvan parantamisen peri-
aatteen avulla 

 

Godfreyn (1999) mukaan kokonaisvaltaisen laatujohtamisen kehittymiseen sisältyvien eril-

listen vaiheiden aikana on kiinnitetty huomiota tuotteen laatuun, prosessin laatuun, palve-

lun laatuun, palvelun laatuun prosessina ja yrityssuunnitteluun. Tämän jälkeen on edetty 

vielä useamman toimijan yhteisvoimin tehtävään integroituun strategisen laadun suunnitte-

luun. (Godfrey 1999, 14.14 – 14.17; Wankhade & Dabade 2005, 322 – 323.) Samaa kehi-

tystä kuvaa Juranin (1999) ”Big Q” –käsitteen mukainen laadun kokonaisvaltaisesti huo-

mioon ottava toiminta (Juran 1992, 11 – 13; Juran 1999, 2.1 – 2.5).  

 

Eskildsen, Dahlgaard ja Nørgaard (1999) sekä Martensen ja Dahlgaard (1999) tuovat De-

mingin ympyrään verrattuna vaihtoehtoisen lähestymistavan, jossa toiminnan arviointivai-

he on korvattu tutkimisen ja/tai tarkastelun ja/tai perehtymisen ja/tai opiskelun vaiheella 

(Study) (Eskildsen ym. 1999; Martensen ja Dahlgaard 1999). Parhaimmillaan Demingin 
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ympyrän, alun perin Shewhartin ympyränä tunnettu (Godfrey 1999, 14.9), mukainen toi-

mintaperiaate tuottaa toiminnan laatua parantavaa tulosta prosessityön välityksellä (De-

ming 1986, 86 – 89). Jatkuvan parantamisen periaatteen vaihtoehtoiset lähestymistavat 

esitetään kuviossa 2.1 (suomenkieliset käännökset ovat seuraavat: Plan = suunnittele ja/tai 

aseta tavoitteet; Do = toteuta ja/tai kokeile; Check = tarkista; study = tutki ja/tai tarkastele 

ja/tai perehdy ja/tai opiskele; Act = korjaa ja/tai paranna, ks. Laamanen 2003, 210). 

 

Demingin (1986) mukaan jokainen aktiviteetti, jokainen työtehtävä on prosessin osa. Pro-

sessi muodostuu vaiheista, joiden asiakkaana on seuraava vaihe. Viimeisin vaihe lähettää 

tuotteen tai palvelun lopulliselle maksavalle asiakkaalle. Jatkuvan parantamisen menette-

lyn ja menettelytavan tavoitteena on seuraavan vaiheen asiakkaan tai käyttäjän aiempaa 

parempi tyytyväisyys. Shewhartin ympyrä auttaa menettelytapana seuraamaan kunkin vai-

heen parantamista. (Deming 1986, 86 – 89; Imai 1986, 8 – 13.) Kokonaisvaltaisen laatu-

johtamisen ulottuvuudessa organisaatiokin on mahdollista tulkita sisäisten asiakkaiden 

ketjuksi (Silén 2001, 48 – 49). Tervosen (2001) mukaan keskeistä laadun kannalta on toi-

minnan tarkastelu prosesseina. Prosessiin sisältyvien peräkkäisten toimintojen ketjussa 

myös työtyytyväisyytenä näkyvien asioiden katsotaan vaikuttavan laatuun. (Tervonen 

2001, 3 – 4.) Yksinkertaisesti jatkuva parantaminen tarkoittaa silmukan muodostamista 

suurimman ongelman yksilöimiseksi, sen poistamiseksi ja prosessin jatkamiseksi (Jokinen 

2004, 38 – 39).  

Kuvio 2.1. Kaksi lähestymistapaa jatkuvan parantamisen periaatteeseen: 
1. (Shewhartin ympyrä, Demingin ympyrä tai Plan – Do – Check – Act) ja 
2. (Plan – Do – Study – Act)
Lähde: Deming 1986, 86 – 89; Conti 1993, 18 – 19; Eskildsen ym. 1999, 524; 
Martensen & Dahlgaard 1999, 628 – 629; Eriksson 2004, 80 – 81; Sivusuo 2006, 96. 

Plan

DoCheck

Act

Act Do

Study

Plan

Vaihtoehto 1. Vaihtoehto 2.
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Vason (1998) mukaan PDCA-ympyrää voidaan käyttää johdon päätöksenteon tukena (Va-

so 1998, 64). Contin (1999) mukaan silloin, kun diagnostinen itsearviointi on kiinteä osa 

vuosittaista suunnittelua, se sijoittuu ympyrässä vaiheeseen Check (Conti 1999, 51 – 54, 

168 – 172; ks. Conti 1997, 11 – 13). Pelkästään yhden PDCA-ympyrän käytöllä Contin 

(2002) mukaan sekoitetaan kahden erilaisen kontekstin asiat keskenään: operatiivisen joh-

tamisen ja jatkuvan parantamisen. Ensimmäinen, suorituskyvyn johtaminen, arvioitavana 

kokonaisuutena tarkoittaa voimassa olevan toimintasuunnitelman toimeenpanon johtamista 

ja mahdollisesti kurssin korjausta. Toinen PDCA-ympyrän mukainen arviointi on suoritus-

kyvyn parantaminen diagnostisella itsearvioinnilla. (Conti 2002, 1061 – 1068.)  

 

Pitkäsen (2002) mukaan Plan-vaihe on Demingin ympyrässä tärkein vaihe. Edelleen on 

mahdollista ajatella, että Plan-vaihe itsessään sisältää useita Demingin ympyröitä, jolloin 

ennen varsinaista tekemistä suunnitteluvaiheessa toiminnan perustana on tietoa kokeilun ja 

oppimisen avulla. (Pitkänen 2002, 51 – 52.) Laamasen (2003) mukaan kyseessä on proses-

sien kehittämisen prosessi (Laamanen 2003, 209 – 210). Einistö (2004) soveltaa Demingin 

ympyrää ongelmanratkaisun työkaluna (Einistö 2004). Sivusuo (2006) korostaa seuranta-

tiedon hankkimista ja analyysia jatkuvan parantamisen eri vaiheissa. Ilmavoimien laatuoh-

jelman perustyökalu on PDCA-ympyrä, sillä kukin interventio (”puuttumista toimintaan, 

uuden ilmiön kokeilua yhdessä organisaation toimijoiden kanssa”) muodostaa PDCA-

projektin, jolla pyritään etenemään asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Toimintatutkimuk-

sen periaate noudattaa PDCA-filosofiaa. (Sivusuo 2006, 69 – 70, 96 – 97.) 

 

Yhteenvetona on todettavissa, että jatkuvan parantamisen periaate soveltuu liiketoimintaan 

ja sen kiinteänä osana olevaan toiminnan parantamiseen. Veräjänkorvan mukaan jatkuvan 

parantamisen avulla organisaation on mahdollista saavuttaa samanaikaisesti hyvä laatu, 

alhainen kustannustaso ja lyhyt läpimenoaika (Suomen Laatuyhdistys ry. 2006, 8 – 9). 

Demingin ympyrän periaatetta voidaan käyttää johdon päätöksenteon apuna, ongelmanrat-

kaisun ja prosessien kehittämisen työkaluna. Jatkuvan parantamisen periaatteen (Demingin 

ympyrä, Plan – Do – Check – Act) vaiheiden sisältämien toimintojen ja toimenpiteiden 

vertailu on esitetty taulukossa 2.1.  
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Taulukko 2.1. Jatkuvan parantamisen periaatteen (Demingin ympyrä, Plan – Do – Check 

– Act) vaiheiden sisältämien toimintojen ja toimenpiteiden vertailu  

 

Jatkuvan parantamisen periaate vaiheittain 
 

 
 
Lähde 
 

Plan 
(suunnittele/aseta tavoit-

teet) 

Do 
(toteu-

ta/kokeile) 

Check 
(tarkista) 

 

Act 
(korjaa/paranna) 

Deminga 

(1986) 
- mitkä olisivat tämän ryhmän 
tärkeimmät aikaansaannokset? 
- mitkä muutokset olisivat 
toivottavia? Mitä tietoa on 
saatavilla? Tarvitaanko uusia 
havaintoja?  

- toteuta pää-
tetty muutos 
tai testi, mie-
luummin 
pienessä mit-
takaavassa. 

- tee havain-
toja muutok-
sen tai testin 
vaikutuksis-
ta. 

- tutki tuloksia. 
- mitä me opimme? 
- mitä me voimme ennus-
taa? 

Vaso 
(1998) 

- ”aiheen valinta” 
- ”perustiedon keräys” 
- ”ongelman analysointi” 
- ”teorian muodostaminen”. 

- ”korjaavan 
toimenpiteen 
toteuttami-
nen”. 

- ”vaikutus-
ten mittaa-
minen”. 

- ”johtopäätökset ja tule-
vaisuuden suunnitelmat” 
- ”tarvittavat toimenpi-
teet”. 

Contib 
(1999) 

- toiminnan parantamisen 
suunnittelu. 

- suunniteltu-
jen paranta-
mistoimenpi-
teiden toi-
meenpano 
toimintavuon-
na. 

- Check-
vaihe aloittaa 
vuosittaisen 
toiminnan 
parantamisen 
suunnittelun, 
joka jatkuu 
Plan-
vaiheella 
aloittaen 
uuden kier-
roksen.  

- tarkoituksena on merkitä 
muistiin, lujittaa ja laajen-
taa erinomaisuutta. Vaihe 
aloitetaan tarkastamalla 
itsearvioinnin tuotteet ja 
päätetään tarvittaviin pää-
töksiin. Samaan aikaan 
arvioidaan uudelleen ta-
voitteet ja strategiat, jotta 
voidaan tuottaa tietoa 
seuraavaan suunnitteluvai-
heeseen.  

Pitkänen 
(2002) 

- ”tilanteen analysointi, ratkai-
sujen ideointi, valinta ja suun-
nittelu”. 

- ”toteutus”. - ”tulosten 
arviointi”. 

- ”vakiinnuttaminen, kor-
jaukset ja oppiminen. Uusi 
kierros”. 

Laa-
manenc 
(2003) 

- ”mitä on tärkeintä saada 
aikaan?”  
- ”millaista muutosta haluam-
me?” 
- ”mitä tietoa tarvitsemme?” 
- ”jos kyllä, suunnittele muu-
tos tai testi” 
- ”päätä, miten hyödynnät 
tietoja”. 

- ”toteuta 
haluttu muu-
tos tai testi 
mielellään 
pienessä mit-
takaavassa”. 

- ”havainnoi 
muutoksen 
tai testin 
vaikutukset”. 

- ”tutki tuloksia” 
- ”mitä opimme?” 
- ”mitä voimme tämän 
perusteella ennustaa?” 

Einistö 
(2004) 

- tekemisen suunnittelu 
- ”ongelman tunnistaminen” 
- ” ongelman piirteiden havait-
seminen” 
- ”pääsyiden etsiminen”. 

- toimiminen 
suunnitelman 
mukaisesti 
- ”toimenpi-
teet syiden 
eliminoimi-
seksi”. 

- onnistumi-
sen tarkista-
minen 
- ”toimenpi-
teiden tehok-
kuuden var-
mistaminen”. 

- tarvittavien korjauksien 
ja parannuksien tekeminen 
- ”syiden pysyvä poistami-
nen” 
- ”toiminnan uusi tarkaste-
lu ja tulevaisuuden työn 
suunnittelu”. 

Sivusuo 
(2006) 

- parantamisen, kehittämisen 
aiheen tai ongelman valinta ja 
määrittäminen tarvittavine 
resursseineen, aikatauluineen, 
tavoitteineen ja toimenpitei-
neen 
- parannettavan aiheen nykyti-
lan kartoittaminen  

- korjaavien 
toimien toi-
meenpano 
- ohjeistami-
nen, valmen-
taminen, 
- ongelmien 
perussyiden 

- kokonaistu-
loksen arvi-
ointi. 

- parantavien toimien va-
kiinnuttaminen 
- seurantatiedon keräämi-
nen, ohjeistus, valmenta-
minen ja tiedottaminen 
- saadun kokemuksen 
käyttäminen edelleen, 
uuden aiheen valinta. 
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Jatkuvan parantamisen periaate vaiheittain 
 

 
 
Lähde 
 

Plan 
(suunnittele/aseta tavoit-

teet) 

Do 
(toteu-

ta/kokeile) 

Check 
(tarkista) 

 

Act 
(korjaa/paranna) 

- analyysin ja korjaustoimen-
piteiden määrittäminen, on-
gelman perussyiden selvittä-
minen 

poistaminen 
- seurantatie-
don keräämi-
nen. 

 
Huom. Jatkuvan parantamisen periaatteen vaiheiden plan, do, check ja act suomennokset ovat Laamasen 
(2003) mukaiset. 
a Myönteisessä tapauksessa suunnittele muutos tai testi. Päätä, kuinka käytät havaintoja. Vaihe 5: Toista 
vaihe 1 karttuneen tietämyksen avulla. Vaihe 6: Toista vaihe 2 ja siitä eteenpäin. (Deming 1986, 88.) 
b Contin (1993) mukaan jatkuvan parantamisen periaatteessa toiminnan parantamista (Demingin ympyrän 
Plan – Do – Check – Act) seuraa standardoiva prosessi SDCA (Standardise – Do – Check – Act) (normita – 
toteuta/kokeile – tarkista – korjaa/paranna). Läpimurtoa tai toiminnan parantamista seuraa uuden prosessin ja 
uuden tasapainon standardoinnin aiheuttamat vaillinaisuudet. (Conti 1993, 17 – 18.) 
c Korjaa/paranna-vaihetta (act) seuraa vaihe ”5. Suunnittele: toista vaihe 1 parantuneen ymmärryksen avulla 
sekä vaihe 6. Toteuta: jatka vaiheeseen 2 ja siitä eteenpäin.” (Laamanen 2003, 209 – 210.) 
 

Eskildsen ym. (1999) ovat tarkastelleet kolmea menetelmää liiketoiminnan erinomaisuu-

den kannalta. Demingin ympyrä, myös PDSA-ympyränä tunnettu, muodostaa yleisimmän 

lähestymistavan jatkuvan parantamisen standardoituun ongelman ratkaisuun. Jatkuvan pa-

rantamisen periaatteen mukainen toiminta on uutta tuottava menettelytapa, kun taas kor-

jaavat toimenpiteet –menettelytapa on aiempaan sovittavaa toimintaa. Korjaavat toimenpi-

teet –menettelytapa tehdään etsimättä vaihtoehtoisia toimintatapoja. Uudistamisessa (re-

engineering) reflektointi perustuu edellisessä vaiheessa tehtyyn tutki ja/tai tarkastele ja/tai 

perehdy ja/tai opiskele -vaiheen tuloksiin, vasta tämän jälkeen on vuorossa korjaa ja/tai 

paranna -vaihe. Uudistamisessa kysytään, miksi meillä on tämä prosessi tai miksi se on 

muodostettu tällä tavalla. (Eskildsen ym. 1999, 524.) Näiden kolmen liiketoiminnan erin-

omaisuuden tavoittelun menetelmän periaatteet on esitetty kuviossa 2.2. 
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Martensenin ja Dahlgaardin (1999) mukaan liiketoiminnan erinomaisuuden ja innovoivan 

johtamisen yhdistäminen on mahdollista laajennetun jatkuvan parantamisen periaatteen 

(Plan – Do – Study – Act) avulla. Erinomaisten innovoivien strategioiden ja suunnitelmien 

kehittäminen on mahdollista luovassa ja oppivassa organisaatiossa jatkuvan parantamisen 

periaatteen (Plan – Do – Study – Act) kahdeksanosaisen yhdistelmän avulla. Ensimmäinen 

silmukka on strategiasilmukka, jolla on perinteinen pyörimissuunta. Toinen silmukka on 

kulttuurisilmukka, jonka ympyrä on peilikuva strategiselle silmukalle yhtymäkohdan olles-

sa Act-vaiheessa. Periaate Martensen ja Dahlgaardin (1999) kehittämästä laajennetusta 

jatkuvan parantamisen periaatteesta esitetään kuviossa 2.3. Taulukossa 2.2 esitetään vai-

heiden sisältämät toimet ja toimenpiteet. (Martensen & Dahlgaard 1999.)  

 

Martensenin ja Dahlgaardin (1999) mukaan Hoshinin suunnitteluprosessi alkaa visioiden 

laatimisesta ja jatkuu läpi strategiasilmukan. Tämän suunnitteluprosessin avulla kehitetään 

3 – 5 vuoden strategiset suunnitelmat, vuotuiset tavoitteet, osastokohtaiset suunnitelmat, 

suunnittelun toimeenpano ja säännölliset katsaukset. (Martensen & Dahlgaard 1999.) Tä-

män prosessin avulla asetetaan tavoitteet pystysuuntaisesti yrityksen johdosta alas aina 

Plan

DoStudy

Reflect

Kuvio 2.2. Kolme liiketoiminnan erinomaisuuden tavoittelun menetelmää

Lähde: Eskildsen ym. 1999, 524. 

Jatkuva parantaminen

Korjaavat toimenpiteet Uudistaminen

Selitykset:
Plan: suunnittele/aseta tavoitteet
Do: toteuta/kokeile
Study: tutki/tarkaste/
perehdy/opiskele
Reflect: peilaa/pohdi
Act: korjaa/paranna.

Act Do

Study

Plan
Study

Do
Act

Plan
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alimmalle tasolle (Conti 1993, 150). Kun strategiasilmukka pyörii uudelleen, kyseinen 

Hoshinin suunnitteluprosessia jatketaan sisältötietoineen (Martensen & Dahlgaard 1999).  

  

 

  

Jatkuvan parantamisen periaatteen (Plan – Do – Study – Act) vaiheiden sisältämien toimin-

tojen ja toimenpiteiden vertailu on esitetty taulukossa 2.2.  

Kuvio 2.3. Laajennettu jatkuvan parantamisen periaate (Plan – Do – Study – Act) 

Lähde: Martensen & Dahlgaard 1999. 

Do

Study

Plan

Toinen silmukka Ensimmäinen silmukka

Do

Study

Plan

ActKulttuuri-
silmukka

Strategia-
silmukka

Hoshinin
suunnittelu-

prosessi

Hoshinin
suunnittelu-

prosessi

Hos
hin

in

su
unnitt

elu
-

pro
se

ss
i

Hos
hinin

su
unnitt

elu
-

pro
ses

si
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Taulukko 2.2. Jatkuvan parantamisen periaatteen (Plan – Do – Study – Act) vaiheiden 

sisältämien toimintojen ja toimenpiteiden vertailu  

 

Jatkuvan parantamisen periaate vaiheittain 
 

 
 
Lähde 
 

Plan 
(suunnittele/ aseta 

tavoitteet) 

Do 
(toteu-

ta/kokeile) 

Study 
(tutki/tarkastele/ pe-

rehdy/opiskele) 

Act 
(kor-

jaa/paranna) 
Eskildsen 
ym. (1999) 

- suunnitellaan ja 
asetetaan tavoitteet. 

- toteutetaan ja 
kokeillaan. 

- tutkitaan, tarkastellaan, 
perehdytään ja opiskel-
laan. 

- korjataan ja 
parannetaan. 

Eskildsen 
ym. (1999) 

- suunnitellaan ja 
asetetaan tavoitteet. 

- toteutetaan ja 
kokeillaan. 

- tutkitaan, tarkastellaan, 
perehdytään ja opiskel-
laan. 

_ 

Eskildsen 
ym. (1999) 

- suunnitellaan ja 
asetetaan tavoitteet. 

- toteutetaan ja 
kokeillaan. 

- tutkitaan, tarkastellaan, 
perehdytään ja opiskel-
laan. 
Reflektointi muodostaa 
Eskildsenillä ym. (1999) 
oman vaiheensa. 

- korjataan ja 
parannetaan. 

Martensen 
& Dahl-
gaarda, b 
(1999) 

- strategia ja suunni-
telma uudistuksille 
- yrityksen vision ja 
kaikenlaisen liike-
toimintastrategian 
yhdistäminen. 

- strategiset suunni-
telmat viestitään 
työntekijöille 
- vuositavoitteet ja 
toimintasuunnitel-
mat luodaan ja 
toimeenpannaan.  

- kun perustieto on kerät-
ty, itsearviointi voidaan 
toteuttaa ja sen avulla 
tunnistaa toiminnassa 
olevat puutteet. 

- johtajien on 
käynnistettävä 
sellaiset toi-
menpiteet, 
joiden avulla 
havaitut puut-
teet poistetaan.  

Martensen  
& 

Dahlgaardb, 

c (1999) 

- oppimista ja luo-
vuutta tukevien tar-
vittavien opinalojen 
ja periaatteiden tun-
nistaminen, jotta 
tavoitteet ja strategiat 
voidaan asettaa uuden 
toimintakulttuurin 
luomiseksi.  

- uusien opinalojen 
ja toimintaperiaat-
teiden kouluttami-
nen, harjaannutta-
minen ja viestittä-
minen, jotta työn-
tekijät osaavat 
toimia, työskennel-
lä ja saavat tarvit-
tavan oikean tiedon 
oikeaan aikaan. 

- johtajien on tutkittava, 
tarkasteltava, perehdyttä-
vä ja opiskeltava, kuinka 
asiat paranevat esimerkik-
si palautetiedon avulla. 
- tunnistettujen puutteiden 
poistaminen käynnistä-
mällä johtovastuussa 
olevien johtajien johdolla 
tarvittavia toimenpiteitä. 

- työntekijät 
motivoidaan 
osallistumaan 
toimintakult-
tuurin muutok-
seen. 

Erikssond 
(2004) 

- kysymyksiä, miksi 
itsearviointi pitäisi 
tehdä, milloin työn 
pitäisi olla valmis, 
kenen olisi osallistut-
tava, mitä erinomai-
suuteen tähtäävää 
mallia pitäisi käyttää 
kuvauksen perustana. 

- nykyisen toimin-
nan kuvauksen 
laatiminen.  
 

- toiminnan kuvauksen 
analysointi, minkä perus-
teella laaditaan toiminnan 
kuvaukseen perustuva 
palauteraportti.  

- toiminnan 
parantaminen. 
 

 
Huom. Jatkuvan parantamisen periaatteen vaiheiden plan, do ja act suomennokset ovat Laamasen (2003) 
mukaiset. 
a Strategiasilmukka (Martensen & Dahlgaard 1999, 628 – 630). 
b Strategiasilmukan ja kulttuurisilmukan yhtymäkohdassa Act-vaiheessa yhdistettyjä toimenpiteitä tarvitaan. 
Tieto, tosiasiat, aktiivinen suunnittelu, oppiminen jne. ovat kuin polttoaine molemmille ympyröille. (Marten-
sen & Dahlgaard 1999, 628 – 630.)  
c Kulttuurisilmukka (Martensen & Dahlgaard 1999, 628 – 630).  
d Organisaation itsearvioinnin vaiheet. Kukin parantamisprojekti sisältää oman jatkuvan parantamisen ympy-
rän edellyttämän työn. (Eriksson 2004, 79 – 81.) 
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2.1.2 Kokonaisvaltaisuuden ja erinomaisuuden tavoittelu oppivan organisaation avulla 
 

Moilasen (2001) mukaan oppiva organisaatio ei ole suoranaisesti organisaatio, jossa panos-

tetaan koulutukseen. Oppiva organisaatio on voitu yhdistää tiimien ja laadun kehittämi-

seen. Oppivaa organisaatiota voidaan luonnehtia paremminkin organisaatioksi, jossa luo-

daan oppimista tukevia edellytyksiä sekä poistetaan oppimisen esteitä. (Moilanen 2001, 42 

– 55.) Argyriksen (1999) mukaan organisaatiot voivat luoda sellaisia olosuhteita, jotka 

saattavat merkittävästi vaikuttaa siihen, mitä yksilöt kokevat ongelmana, muodostavat rat-

kaisuna ja tuottavat toimenpiteenä ongelman ratkaisussa (Argyris 1999, 67 – 71). Moilasen 

(2001) mukaan toiminta tähtää organisaatiossa työskentelevien henkilöiden oppimisen 

mahdollistamiseen, minkä avulla rakennetaan uutta tulevaisuutta sekä työntekijöille että 

organisaatiolle. Oppivan organisaation kehittämisvastuu kuuluu kaikille, ei pelkästään yk-

sittäisille esimiehille tai asiantuntijoille. Moilanen (2001) toteaakin, että oppivan organi-

saation asiana tulisi erityisesti olla ylimmän johdon mielenkiinnon kohde. (Moilanen 2001, 

42 – 55.)   

 

Argyriksen (1999) mukaan organisaatiot eivät tee toimenpiteitä, jotka tuottavat oppimista. 

Yksilöt toimiessaan organisaatioiden toimijoina ja vaikuttavina voimina tuottavat käyttäy-

tymistä, joka johtaa oppimiseen. (Argyris 1999, 67 – 71.) Calvo-Mora ym. (2005) to-

teavatkin yhteenvedossaan, että henkilöstövoimavarojen johtaminen on peruspilari onnis-

tuneessa laatujohtamisessa. Toiminnan parantaminen on organisaation oppimisen prosessi, 

joka laajalti perustuu henkilöihin. (Calvo-Mora ym. 2005, 758 – 759.) Toisaalta yksilöt 

saattavat tuoda oppimistilanteeseen rajoittuneisuutta ja rajoitteita, jotka ovat täysin riippu-

mattomia organisaation tilanteesta. Argyris (1999) mainitsee esimerkkinä ihmisen mielen 

rajoittuneen kyvyn tiedon käsittelyyn. (Argyris 1999, 67 – 71.) 

 

Argyriksen (1999) mukaan on kaksi tärkeää oppimisen tyyppiä. Ne ovat toistava oppimi-

nen ja uudistava oppiminen. Milloin tahansa, kun erehdys huomataan ja se korjataan ky-

seenalaistamatta tai muuttamatta systeemin arvoja, oppiminen on toistavaa. Tarkasteltava 

systeemi voi olla yksilö, ryhmä tai organisaatio. Tarkastelun kohteena voi olla myös ryh-

mien tai organisaatioiden välinen systeemi. Esimerkki toistavan oppimisen mukaisesta 

oppijasta on termostaatin, joka ohjelmoidaan havaitsemaan olotilat ”liian kylmä” tai ”liian 

kuuma” ja korjaamaan tilanne kääntämällä lämpö päälle tai päältä pois. Termostaatti olisi 

uudistava oppija silloin, kun termostaatti kysyisi itseltään, miksi lämpö on asetettu tietylle 
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tasolle tai miksi termostaatti itsessään on ohjelmoitu senhetkisellä tavalla. (Argyris 1999, 

67 – 71, 151 – 152.) 

  

Toistava oppiminen toteutuu silloin, kun yhteensopivuus saavutetaan suunniteltuun tai kun 

yhteensopimattomuus suunniteltuun korjataan toimintaa muuttamalla. Uudistava oppimi-

nen toteutuu silloin, kun yhteensopimattomuudet suunniteltuun korjataan aluksi tutkimalla 

ja kyseenalaistamalla vallitsevat muuttujat – tämän jälkeen on toimenpiteiden vuoro. Val-

litsevat muuttujat ovat niitä parempana pidettäviä tiloja, joita yksilöt tavoittelevat saadak-

seen tyytyväisyyttä toimiessaan. Vallitsevia muuttujia voivat olla tavoitteiden asettaminen 

ja niiden saavuttaminen, voiton maksimointi, häviön minimointi, negatiivisten tunteiden 

synnyttämisen ja tuottamisen minimointi, valinnan vapaus ja sisäinen sitoutuminen. Nämä 

vallitsevat muuttujat eivät ole perustana olevia uskomuksia tai arvoja. Nämä muuttujat on 

johdettavissa yksittäisten ihmisten toiminnan perusteella havainnoimalla näitä yksiköitä 

organisaation toimijoina, käynnistämällä ja ohjaamalla heidän toimenpiteitään. Toistavan 

oppimisen ja uudistavan oppimisen periaate on esitetty kuviossa 2.4. (Argyris 1999, 67 – 

71, 151 – 152, 179 – 183.) 

Vaihe 2

Kuvio 2.4. Toistava oppiminen ja uudistava oppiminen

Toistava oppiminen

Seurannais-
ilmiöt

Vallitsevat 
muuttujat

Toimenpiteet
Toiminta

Uudistava oppiminen

Yhteensopivuus

Yhteen-
sopimattomuus

Lähde: Argyris 1999, 67 – 69. 

 

Sengen (1990) mukaan systeemiajattelu oikein ymmärrettynä ja huomioon otettuna kokoaa 

muiden hallinnan alueiden vaikutukset yhdeksi kokonaisuudeksi. Muut hallinnan alueet 

ovat henkilökohtainen kasvu ja oppiminen (personal mastery), vakiintuneet ajattelumallit 

(mental models), yhteinen jaettu visio (shared vision) ja tiimioppiminen (team learning). 
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Näitä kaikkia viittä oppimisen hallinnan aluetta voidaan yhtä hyvin kutsua myös ihmisten 

johtamisen hallinnan alueiksi. Ne, jotka menestyvät hyvin näiden viiden johtamisen hallin-

nan alueen muodostamassa kokonaisuudessa, ovat luonnollisia johtajia oppivissa organi-

saatioissa. (Senge 1990.) 

 

Eskildsen ym. (1999) ovat tutkineet oppivan organisaation, luovan organisaation ja liike-

toiminnan erinomaisuuden välisiä kausaalisuhteita. Toistavan oppimisen ja uudistavan 

oppimisen ohella tuodaan esille muutoksen ja uusiutumisen taso (triple-loop). Viimeksi 

mainittua tasoa tarvitaan silloin, kun tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat tiedot ja taidot 

eivät olekaan riittävät. Tällöin tavoitellaan täydellistä muutosta ja uudistumista, mikä edel-

lyttää vakiintuneiden ajattelumallien reflektointia. Tämän tason saavuttamisen avulla opi-

taan oppimaan uusia asioita. (Eskildsen ym. 1999.) Kolmen oppimisen tason periaatteet on 

esitetty kuviossa 2.5 (ks. myös kuvio 2.4).  

 

Decide

Do

Think Do

Observe

Kuvio 2.5. Kolme oppimisen tasoa

Lähde: Eskildsen ym. 1999, 525 - 526. 

Uudistava oppiminen

Toistava oppiminen Muutos ja uusiutuminen

Selitykset:
Decide: ratkaise/päätä
Do: toteuta/kokeile
Observe: tarkkaile/tee havaintoja
Reflect: peilaa/pohdi
Think: ajattele/mieti.

Decide

Do

Observe

Observe

Decide

Think

Reflect

 

 

Eskildsen ym. (1999) testasivat luovan organisaation, oppivan organisaation ja liiketoi-

minnan erinomaisuuden välillä tekemänsä kausaalisuhteiden vertailut tilastomatemaattises-

ti aineistolla, joka koostui 202 yritysjohtajan kyselylomaketutkimukseen antamista vas-

tauksista. Kyselytutkimuksen vastausten palautusprosentti oli 50,5 prosenttia. Kyselytut-
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kimus suunnattiin Benelux-maiden, Tanskan, Ranskan, Saksan ja Iso-Britannian yksityis-

sektorin yrityksille, jotka työllistivät vähintään 50 työntekijää. (Eskildsen ym. 1999.)    

 

Eskildsen ym. (1999) tekemän tutkimuksen tulosten perusteella oppivalla organisaatiolla 

on suuri vaikutus liiketoiminnan tehokkuuteen ja terveyteen, mikä korreloi hyvin testatta-

vana olleen teorian kanssa. Organisaation luovuudella ei ole niin suurta vaikutusta oppi-

vaan organisaation kuin sillä, mikä vallitsee oppivan organisaation ja liiketoiminnan erin-

omaisuuden välillä. Tulosten perusteella luovalla organisaatiolla ei ole suoraa vaikutusta 

liiketoiminnan tehokkuuteen ja terveyteen. (Eskildsen ym. 1999.) 

 

Eskildsenin ym. (1999) tekemän yhteenvedon perusteella halutessaan saavuttaa liiketoi-

minnan erinomaisuuden organisaation täytyy luoda muutokseen positiivisesti asennoituva 

toimintaympäristö. Työntekijöiden luovuutta tuetaan, kehitetään ja ylläpidetään koulutuk-

sella ja harjaannuttamisella, sitouttamisella sekä tiimityöskentelyllä. (Eskildsen ym. 1999.)  

 

Sandholmin (2005) kokemuksien perusteella liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävä teho-

kas strateginen suunnittelu muodostuu neljästä osa-alueesta, joista ensin mainitaan ylim-

män johdon sitoutuminen. Muut kolme osa-aluetta ovat kulttuurin muutos, toiminnan pa-

rantaminen ja systemaattinen ote asioihin. Näihin neljään osa-alueeseen sisältyvien erilais-

ten piirteiden synteesinä Sandholm (2005) kiteyttää liiketoiminnan tehokkuutena ja tervey-

tenä asiakassuuntautuneisuuden, prosessisuuntautuneisuuden, osallistumisen ja valtuutta-

misen sekä jatkuvan parantamisen. (Sandholm 2005.)     

 

Vason (1998) mukaan oppiminen on organisaation oppimista, mikä tarkoittaa yhteistoi-

minnallista muutosta sekä tavoitteellista tulevaisuuteen vaikuttamista. Koulutuksella on 

kyettävä ennakoimaan asiakkaan tulevia tarpeita, joita ei ole vielä olemassakaan. (Vaso 

1998, 72 – 79.) Oppiva organisaatio on kehityssuunta, jolloin oleellista onkin elinikäinen 

oppimisprosessi (Senge 1990). Tulevaisuudessa organisaatioissa on oltava kyky hallita 

projekteja, mikä edellyttää dynaamista informaation käsittelyä ja eri osapuolten välistä 

yhteistyötä. Oppivan organisaation tarvetta perustellaan tuotantotavan muutoksella. Koko-

naisvaltainen laatujohtaminen on johtamismenetelmä, jonka myötä hajautetaan päätöksen-

tekoa, yhdistetään toimintoja, puretaan hierarkioita, siirrytään verkostomaiseen toimintata-

paan keskitetyn kontrollin asemesta. (Vaso 1998, 72 – 79.) 
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Ihmisiä on johdettava – paremminkin ohjattava – eri tavoin päämäärän ollessa kunkin 

työntekijän vahvuuksien ja tietojen saaminen tuottavaan käyttöön. Työntekijät tarvitsevat 

tehtävien hoitamiseen muodollista koulutusta ja kykyä hankkia tietoa, jota on osattava so-

veltaa käytäntöön. Erikoistuminen ja jatkuva oppiminen ovat tyypillisiä piirteitä.  (Drucker 

2002, 71 – 74, 239 – 254.)  

 

Vaso (1998) vertailee laatujohtamista ja oppivaa organisaatiota toisiinsa. Toimintamallien 

vertailun ja tarkastelun taustalla olevan perusfilosofian todetaan monesti vaikuttavan ver-

tailun tulokseen. Erot eivät ole suuria. Oppivassa organisaatiossa toimintaa kehitetään op-

pimisprosessina – kokemuksesta ja tehdyistä virheistä opitaan. Periaatteina painottuu elin-

ikäinen oppiminen, oppimaan oppiminen sekä yhteistoiminnallinen oppiminen. Laadun 

asema kilpailukeinona on keskeistä laatujohtamisessa, jossa painotetaan toiminnan paran-

tamisen menetelmiä. Kehittämistyö perustuu toiminnan jatkuvaan arviointiin. Yhtäläisyyk-

siä ovat laadun merkitys asiakkaan näkökulmasta sekä asiakastyytyväisyys; systeemiajatte-

lu, yhteistyö; työntekijöiden osaaminen ja sen kehittäminen. (Vaso 1998, 72 – 103.) 

 

Contin (1999) mukaan yrityksille, jotka haluavat menestyä edelleen kiristyvässä kilpailuti-

lanteessa, mutta myös sellaisille yrityksille, jotka kamppailevat olemassa olonsa puolesta, 

diagnostinen itsearviointi ja suunnittelusysteemi tarjoavat keskeisen työkalun. Tällöin edel-

lytyksenä on, että koko yritys osallistuu. Diagnostisen itsearvioinnin ja suunnittelusystee-

min on perustuttava jatkuvan parantamisen periaatteeseen ja niiden on oltava missioiden ja 

strategisten tavoitteiden ohjaamaa. (Conti 1999, 182 – 184.) Brown (1998) toteaa samoin, 

että kokonaisvaltainen laatujohtaminen on integroitava päivittäiseen liiketoimintaan 

(Brown 1998). 

 

Druckerin (2002) mukaan johtaminen, yrittäjyys ja innovointi on saatava työskentelemään 

koordinoidusti. Organisaatioiden johdon johtamistyö ulottuu laajalle yhteiskuntaan talou-

dellisena suorituskykynä ja yhteiskunnallisina vastuina. Johtamisella saadaan työntekijöi-

den työstä tuottavaa. Henkilöstö muodostaa yritysten aidon voimavaran. Jokaisen työnteki-

jän on keskityttävä organisaation kokonaistuloksen saavuttamista edistävään työhön. Tar-

vittavien käytäntöjen osaaminen on edellytys työntekijän tehokkuudelle. (Drucker 2002.) 
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2.1.3 Kokonaisvaltaisuuden ja erinomaisuuden tavoittelu johdon sitoutumisen ja osallis-
tumisen avulla 

 

Strateginen johtaminen käsitteellisenä ajatteluna kuuluu kunkin organisaatiotason esimie-

hen tehtäviin. Käsitteellisessä ajattelussa yksityiskohtien merkitys johdetaan kokonaisuu-

desta (Krogars & Ojala 1999, 17). Käsitteellisen ajattelun taidossa on oleellista tehokas 

päätöksenteko kokonaisuuksien hallinnan kautta. Käsitteellinen ajattelu tiedon hallintana 

toteutuu johtamisen jokaisella tasolla. Strategisen johtamisen osuus muuttuu suhteellisen 

osuuden kasvaessa johtamistason kehittyessä. Erinomaisella johtamiskäyttäytymisellä luo-

daan edellytykset organisaation kehittämiselle myös strategisen johtamisen kautta. (Nissi-

nen 2001, 45 – 46, 93 – 95, 131 – 147, 226 – 229.)  

  

Nissinen (2004) määrittelee käsitteen johtamiskäyttäytyminen tavoitteellisena vuorovaiku-

tuksena. Johtamisen yleisen viitekehyksen kokonaisuuden hallinta on tunnusomaista me-

nestyvien organisaatioiden johtajille. Tällöin he kykenevät tuloksellisuuteen, tehokkuuteen 

ja tilanneherkkyyteen. Kokonaisuuden hallinnan ohella menestyvät johtajat suuntaavat 

voimavarojaan myös johtamiskäyttäytymiseen. He ovat sisäistäneet myös sen, että organi-

saation rakenteiden ja rutiinien on toimittava. Sujuvat prosessit ja tehokas tiedon käsittely 

tukevat päätöksentekoa. Luottamuksen merkitys korostuu avoimessa toimintaympäristössä. 

(Nissinen 2001, 209 – 219; Nissinen 2004, 41 – 45, 157 – 159; 182 – 185.) 

 

Crosbyn (1986) mukaan laatujohtaminen on liikkeenjohdon osa-alue. Sen päämääränä on 

ongelmien ennaltaehkäisy asenteiden ja valvontajärjestelmien avulla. Johdon on sitoudut-

tava laatujohtamisen käyttöönottoon ja myös laatujohtamiseen pitkällä aikajänteellä, jotta 

laatujohtamisen osa-alueilla on edellytyksiä toteutua toimintajärjestelmässä. (Crosby 

1986.) Organisaation koko laajuudessa toimeenpantava toiminnan parantaminen edellyttää 

kaikilla tasoilla tehtävää yhteistyötä, minkä tekee mahdolliseksi ylimmän johdon todellinen 

sitoutuminen (Oakland 2005, 1056). Laatu ei ole pelkästään laatujohtajien tai laadun asian-

tuntijoiden asia. Asiakkaat arvostavat sitä, että johto ottaa laadun vakavasti. (Suomen Laa-

tuyhdistys ry. 2006, 8 – 9.)  

 

Tarín (2006) mukaan tapaustutkimuksen alussa johdon sitoutuminen oli korkea, mutta se 

laski asteittain. Syitä olivat joidenkin johtajien huono sitoutuminen ja resurssipula, joiden 

johdosta projektia ei saatu toimeenpantua halutussa laajuudessa ja joitakin parantamistoi-
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menpiteitä ei koskaan toteutettu. Tämä korostaa sekä ylimmän johdon että keskijohdon 

sitoutumisen merkitystä. (Tarí 2006.) 

 

Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen toimeenpanon onnistuminen vaihtelee. Toimeenpanon 

onnistumisen aste perustuu siihen eroavaisuuteen, joka on tarkasteltavan organisaatiokult-

tuurin ja ihanteellisen laatukulttuurin välillä. Kujalan (2002) esille tuomat ratkaisuvaih-

toehdot ovat organisaatiokulttuurin muuttaminen, kokonaisvaltaisen laatujohtamisen mu-

kauttaminen tai vaihtoehtoisen johtamisen lähestymistavan valinta. Uuden kulttuurin, ku-

ten laatukulttuurin, luominen on ajallisesti pitkä prosessi. (Kujala 2002, 132 – 135; Levä 

1998.) Vertailutietona ovat Levän (2003) tutkimuksen tulokset ajankäytön tarpeesta järjes-

telmän kehittämistyöstä. Levän (2003) mukaan turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittä-

mistyö sekä järjestelmän saaminen osaksi normaalia yrityksen toimintaa vaatii aikaa. (Levä 

2003.) Kokonaisvaltaista laatujohtamista on kuitenkin mahdollista käyttää yhteä työkaluna 

käynnistettäessä organisaatiokulttuurin muutosta. Vaihtoehtoisen johtamisen lähestymista-

van valinnassa on syytä arvioida sen roolia ja vaikutuksia. Tällöin yhtenä vaihtoehtona 

käyttää sellaisia johdon strategisen tason itsearvioinnin kysymyksiä, joiden avulla arvioi-

daan muun muassa kyseisen johtamistavan käytettävyyttä, vahvuuksia ja heikkouksia. (Ku-

jala 2002, 132 – 133.)   

 

Tarkasteltaessa ryhmien toimintaa ryhmädynamiikan kannalta havaitaan, että esille nousee 

myös ajan tarve. Juutin (2006) mukaan ryhmän muodostuksen alkuvaiheessa johtajien on 

oltava kärsivällisiä ja luotava ryhmään turvallisuutta, avointa ilmapiiriä sekä valtuuttamis-

ta, koska alun kaaoksen voittamiseen tarvitaan aikaa. (Juuti 2006, 146 – 155.) Kullakin 

ryhmällä on asiakas. Ryhmän jäsenet voivat toimia erilaisissa tehtävissä. Jokainen henkilö 

voi ottaa osaa ryhmän toimintaan. Hyvällä ryhmällä on sosiaalista muistia. Jokainen voi 

osaltansa vaikuttaa ideoihin, suunnitelmiin ja kaavioihin. Kuka tahansa voi odottaa löytä-

vänsä jonkun parhaista ideoistaan osana ryhmän konsensusta. Hänellä voi olla kuitenkin 

mahdollisuus myöhemmässä vaiheessa. (Deming 1986, 89 – 90.) Edellä olevat tulokset 

ovat merkittäviä myös toiminnan laadun parantamiseen tähtäävän organisaation itsearvi-

oinnin kannalta. Jotta työpisteiden henkilöt uskaltavat avoimesti puhua ja osallistua itsear-

viointitilaisuuksissa, tarvitaan todennäköisesti useamman tilaisuuden myönteiset kokemuk-

set.       
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Juranin (1992) strategisen tason ohjeiden noudattaminen edellyttää ylimmän johdon sitou-

tumista kokonaisvaltaiseen toiminnan parantamiseen (Juran 1992, 302 – 333; ks. Kujala 

2002, 67 – 68). Johdon sitoutuminen mahdollistaa kokonaisvaltaisen laatujohtamisen osa-

alueiden synkronoinnin osaksi strategista johtamista. Kyseessä on tällöin laadun arvostuk-

sen ja aseman esiin nostaminen yhtenä menestystekijänä. Laatuohjelmiin sisällytetään yk-

sikkötasolla toteutettavat käytännön toimenpiteet. Esimiehet eivät saa sitoutua lyhytnäköi-

sesti päivittäisten asioiden hoitamiseen, vaan heidän yhtenä tehtävänään on nähdä eteen-

päin. (Crosby 1986.)  

 

Sitoutumista ja osallistumista edistäviksi avaintekijöiksi nousevat kulttuuri ja arvot. Kult-

tuurilla on myös vaikutusta ryhmän muodostuksessa. Kulttuuri vaikuttaa ryhmän sisäisten 

prosessien välityksellä ryhmän olemassa oloon ja sopeutumiseen ryhmän syntymisestä 

alkaen. Ryhmän jäsenten välillä vallitseva harmonia mahdollistaa organisaatiossa työsken-

televien henkilöiden tehokkaan toimintakyvyn, mitä tukee edellä mainittu jaetun vision 

omaksuminen. Käytettävissä olevat voimavarat suunnataan pääprosessien välityksellä me-

nestystä tuottaviin tehtäviin. Sisäistä eheyttä hakeva organisaatio ajautuu vaaravyöhykkeel-

le, koska huomiota ei kyetäkään suuntaamaan tulevaisuuden kannalta merkittävien kysy-

mysten ratkaisemiseen. (Schein 1991, 80 – 98.) 

 

Conti (1999) korostaa kulttuurin, arvojen ja ylimmän johdon välittömän osallistumisen 

merkitystä ennakoivan strategian toimeenpanon onnistumisessa. Yrityksen strategisen 

suunnittelun ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen mukaisen toiminnan yhdistäminen sisäl-

tää kokonaisvaltaisuuden erillisten alajärjestelmien asemesta. Ennakoiva strategia voi pe-

rustua ainoastaan yhteisiin arvoihin, jotka tarjoavat selkeän käyttäytymisohjeen. Kokonais-

valtaisen laatujohtamisen strategian ohjaavien arvojen pitäisi sisältää myös eettiset arvot 

sekä organisaatiossa että yhteiskunnan eri tasoilla toimivilla esimiehillä ja työntekijöillä. 

Johtamisen tärkein tehtävä on esitellä ne kulttuuriset ja organisatoriset muutokset, joita 

tarvitaan kokonaisvaltaisen laatujohtamisen mukaisen strategian toimeenpanoon. Kyseessä 

on pitkän ajan strateginen suunnittelu, jonka aikana yrityksellä on mahdollisuus suunnitel-

la, tarkistaa ja mukauttaa omaa kurssiaan. (Conti 1999, 282 – 283; ks. Tervonen 2001, 71.) 

 

Mattilan (2007) mukaan yritykset haluavat esitellä ja ottaa arvonsa esille julkisesti. Tulos-

ten perusteella todellisuudessa vallitsee kuitenkin selkeä ristiriita arvoprosessissa sanoista 

todelliseen toimintaan. Kussakin kolmessa tutkimuksen kohteena olleessa yrityksessä pää-
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konttorista annettiin arvot paikalliselle tasolle. Pienin ristiriita sanojen ja tekojen välillä oli 

tilanteessa, jossa henkilöstö pääsi osallistumaan ja vaikuttamaan annettujen arvojensa 

muokkaamiseen paikallisen tason yrityksen omiksi arvoiksi. Tärkeää on myös se, että yri-

tyksen johto ottaa henkilöstönsä mielipiteet huomioon arvoprosessin aikana. Johtajat ovat 

tärkeitä esimerkkejä työntekijöilleen. Johtajien on tuettava arvopohjaista käyttäytymistä. 

Keskijohdon rooli arvoprosessissa on jopa tärkeämpi kuin ylimmän johdon. Osallistumisen 

johdosta henkilöstön suhtautuminen arvoihin muodostuu positiiviseksi, mikä myös sitout-

taa työntekijöitä. (Mattila 2007.)    

 

Organisaation toiminnan päämäärän ollessa tiedossa työntekijät osaavat halutessaan toimia 

yrityksen yhteiseksi hyväksi. Sveiby (1990) tuo esille täsmällisen liikeidean tarjoamat 

mahdollisuudet suunnata organisaatiossa työskentelevien asiantuntijoiden työskentelyä 

yrityksen kokonaisuutta palvelevalla tavalla (Sveiby 1990, 272). 

 

Ylimmän johdon antama visio julistuksena liittyy perinteisen hierarkkisen organisaation 

johtamiskulttuuriin. Vision kirjoittaminen voi olla ensimmäinen askel jaetun vision raken-

tamisessa, mutta tämä toimenpide ei suinkaan takaa vision omaksumista organisaatiossa. 

Jaetulle visiolle on oleellista sen keskeinen asema päivittäisessä johtajien työssä. Jaettuun 

visioon sisältyy jatkuvuus, se on osa laajempaa ihmisten johtamista. Optimitilanteessa ko-

ko henkilöstö on sitoutunut jaettuun visioon. (Senge 1990, 213 – 216.)  

 

Lumijärvi ja Jylhäsaari (2000) kuvaavat laatujohtamisen suhdetta osallistuvaan johtami-

seen, strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen sekä tulosjohtamiseen. Sekä tulosjohtami-

sessa että laatujohtamisessa käytetään hyväksi palautetietoa. Laatujohtamisessa palautetie-

toa käytetään kehittämisen käynnistämisessä, jotta järjestelmä voisi tuottaa jatkossa entistä 

parempaa laatua. Määrällistä tuottavuutta tavoittelevassa tulosjohtamisessa palautetieto on 

usein kontrollitehtävässä ilman organisaation kehittämistehtävää. Merkittävä ero tulosjoh-

tamisen ja laatujohtamisen välille muodostuu henkilöstön osallistumisesta. Laatujohtami-

sessa korostetaan kaikkien työntekijöiden merkitystä laadulle. ”Laatu syntyy kaikkien työ-

panoksella.” Tulosjohtamisessa keskeisessä asemassa ovat johtajat. Valtaa on keskitetty 

johdolle, vaikka henkilöstön osallistumista halutaankin edistää tuloskeskustelujen avulla. 

(Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, 210 – 230.) 
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Osallistumisen ja sitoutumisen kannalta Lipman-Blumenin ja Leavittin (2000) kuuma 

ryhmä –toimintamalli avaa uusia näkökulmia hierarkkisena pidetyn linjaesikuntaorganisaa-

tion näkökulmasta.  Lipman-Blumenin ja Leavittin (2000) mukaan kuuma ryhmä on mie-

lentila, jonka hallitsevina piirteinä ovat tehtävä ja luja tahto sen tekemiseen ja siitä suoriu-

tumiseen. Toimintatapaa hallitsee intensiivisyys ja tehtäväkeskeisyys. Kuumassa ryhmässä 

toimitaan intensiivisesti. Ryhmän jäsenyys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden kokea tehtä-

vän sisältämää haastetta, työn sisällön mielekkyyttä sekä jalostumista. Kuumien yksilöiden 

tunnuspiirteenä on samoin tehtävälle omistautuminen ja tunne jostakin normaalia korke-

ammasta missiosta. Kuumaa ryhmää verrataan kalaparveen, jossa on useita erilaisia kalala-

jeja. (Lipman-Blumen & Leavitt 2000, 19, 46 – 49, 183.)  

  

“Kuumat ryhmät ovat innoittuneita, tehtäväänsä intohimoisesti paneutuneita”. Kuuma 

ryhmä -nimitystä ei pidetä uutena organisaatioyksikön nimenä, vaan kuuma ryhmä on mää-

ritelty seuraavasti: “Tehtävän synnyttämä pakottava mielentila, ryhmän jäsenten yhteinen 

asenne.” Tarkasteltaessa kuumien ryhmien tehokkuutta havaitaan, että toiminnalla saavute-

taan liiketaloudellista hyötyä. Työteliäisyydellä ja tehtäväkeskeisyydellä vauhditetaan 

mahdollisesti koko organisaation henkilöstön työskentelyn tehokkuutta. Jalostumisen myö-

tä työlle saadaan tarkoitus. Näillä kaikilla asiakokonaisuuksilla voidaan motivoida työnte-

kijöitä. (Lipman-Blumen & Leavitt 2000, 11 – 19, 209 – 210.) 

  

2.2 Toiminnan laadun parantamisen toiminnan taso 
 

Laatutekniikka on kokonaisvaltaista toimintaa, jossa yhdistetään suunnittelun, valmistuk-

sen, markkinoinnin ja muiden osastojen työ päämäärän ollessa yhteinen kokonaisuus. Tä-

mä edellyttää yksityiskohtaisten vaatimuksien asettamista, työntekijöiden kouluttamisen 

siten, että he kykenevät täyttämään tuotteiden valmistukseen sisältyvät vaatimukset ja tu-

losten mittaamista. Laatutekniikasta saadaan esille todellinen voima ja merkitys silloin, 

kun menneen kauden analysoinnin tulokset otetaan huomioon toiminnan parantamisessa. 

(Crosby 1986, 75 – 83, 167 – 178, 237 – 257.)  

 

Lillrankin (1998) mukaan laatutekniikan menetelmillä ennaltaehkäistään virheet. Laatutek-

niikat ovat tuotekeskeisen laadun kehittämisen menetelmiä ja tuotesuunnittelun työkaluja, 

joilla tunnistetaan, määritellään ja mitataan asiakastarpeet siten, että toimitteille saadaan 

halutut ominaisuudet. Laatutekniikat mahdollistavat systeemianalyysin, jotta tahattomia 
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haittoja ei synny. Laadun johtamisella saadaan laatutekniikat toimimaan organisaatiossa 

pyrittäessä haluttuun päämäärään. Johtamisessa käytetään laatujärjestelmää, laatupiiriä, 

laatualoitteita ja laadun suunnitteluprosessia. (Lillrank 1998, 6 – 16, 125 – 150.)  

 

Kekäle (1998) luokittelee laadun työkaluja ja laadun lähestymistapoja koviin, sekoitettui-

hin ja pehmeisiin menetelmiin. Toiminnan tason kovia menetelmiä ovat laatustandardit ja 

tilastolliset menetelmät, joita laadun asiantuntijat käyttävät valvontatarkoituksessa. Peh-

meitä menetelmiä ovat työntekijöiden valtuuttaminen, henkilökunnan harjaannuttamisen ja 

koulutuksen ohjelmat, benchmarking, organisaation oppiminen sekä laatupalkintofilosofia, 

joka sisältää oppimisen, henkilöstön johtamisen ja valtuuttamisen tärkeimpinä periaatteina. 

Laatupalkintokriteeristön käyttö voidaan Kekäleen (1998) mukaan myös sijoittaa sekoitet-

tuihin menetelmiin. Muita sekoitettuja menetelmiä ovat organisaatiossa työskentelevien 

työryhmien käyttämät tilastolliset menetelmät ja muut laadun työkalut, joiden perustana 

käytetään tosiasioihin perustuvaa tietoa sekä menetelmät, joiden avulla työryhmiä rohkais-

taan ja kehitetään ongelmien yksilöinnissä ja ratkaisemisessa (esimerkiksi aivoriihitekniik-

ka). (Kekäle 1998, 18 – 26; Kekäle, Pereira & Mathews 2000, 37 – 41; vrt. Pitkänen 2002, 

179 – 244.)  

 

Johtamisen kannalta laadukkaassa toiminnassa yhtenä olennaisena periaatteena on se, että 

äly hajautetaan mahdollisimman lähelle suorittavaa porrasta. Tällöin organisaatiolle muo-

dostuu kyky reagoida asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja odotuksiin muutoksissa olevista 

omista perusteista huolimatta. (Lillrank 1998, 117 – 124.) Edellä mainittua tukee Crosbyn 

(1986) kannanotto, että laatutoiminto on ulotettava toimittajan koko prosessiin (Crosby 

1986). Druckerin (2002) mukaan johtamisen on katettava koko prosessi, koska taloudelli-

nen ketju muodostuu aitojen kumppaneiden toiminnoista. Tällöin on mahdollista vaikuttaa 

koko ketjun tuloksiin ja suorituskykyyn. (Drucker 2002, 67 – 68, 78 – 82, 155 – 174, 207 – 

211.) Samoin toimintaa on tarkasteltava prosesseina. Prosessiin sisältyvien peräkkäisten 

toimintojen ketjussa laatuun katsotaan vaikuttavan myös työntekijöiden työtyytyväisyytenä 

näkyvien asioiden. (Crosby 1986, 75 – 83, 167 – 178, 237 – 257; Tervonen 2001, 3 – 5; ks. 

Tuomola-Karp, 2005.)   

 

Laadun johtamista on mahdollisuus lähestyä myös henkilöstön osallistumisen näkökulmas-

ta. Laatupiirien, laatuneuvostojen ja laadunparantamisryhmien toiminnalla luodaan toimin-

taedellytyksiä sekä tuetaan työntekijöiden motivaatiota ja suoraa osallistumista toiminnan 
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parantamista edistävään työhön (Imai 1986, 8 – 22, 96 – 112; Juran 1992, 302 – 303; 

Crosby 1986, 73 – 86, 136 – 143; Wankhade & Dabade 2005, 322 – 323). Verkotetussa 

laatuneuvostotyössä ylemmän organisaatiotason laatuneuvoston jäsen toimii vastuualueen-

sa alemman organisaatiotason neuvoston puheenjohtajana (Juran 1992, 302 – 303; Crosby 

1986, 73 – 86, 136 – 143; Wankhade & Dabade 2005, 322 – 323). Tervonen (2001) kiteyt-

tää, että laadun kehittämisen koordinointia varten on hyödyllistä perustaa organisaatio. 

Tärkeää on, että laatuorganisaation jäsenet työskentelevät organisaation päivittäisessä toi-

minnassa ja näin kykenevät tukemaan todelliseen tietoon perustuvaa johtamista. (Tervonen 

2001, 71.) Lähtökohtani toiminnan laadun johtamisesta on, että laatuneuvoston, laatuorga-

nisaation tai laatupiirin on kuitenkin oltava – ei pelkästään ymmärrettävänä käsitteenä – 

laajempi linjaorganisaation kokonaisuus kuin pelkästään yhtenä ryhmänä tai hallinnon 

osana toimivana organisaation osa. 

  

Juranin (1992) mukaan kokonaisvaltaisuuden saavuttaminen edellyttää laatujohtajalta en-

nemmin liike-elämän suuntausta kuin suuntausta teknisiin tai osastokohtaisiin tavoitteisiin 

(Juran 1992, 302 – 333). Laadunhallintaan kouluttautunut henkilöstö mahdollistaa ammat-

titaitoisen ja johdonmukaisen laadun parantamisen. Oleellista on se, että laatujohtajalla on 

välitön yhteys yrityksen johdon henkilöihin. Yrityksen johtajaa kiinnostaa luonnollisesti, 

mitä hyötyä laadusta saadaan yritykselle. Laadun käsitteiden hallitseminen, kunnolla tehty 

työ ja oman toiminnan kehittäminen voivat mahdollistaa vikojen ja virheiden ennaltaeh-

käisyn. Pelkkä varmistaminen ja ohjaus eivät mahdollista kokonaisuuden hallintaa. (Cros-

by 1986, 24 – 78, 167–178.)  

 

2.2.1 Toiminnan laatu 
 

Laadun käsite sisältää useita erilaisia piirteitä. Laadun asiantuntijoiden mukaan laatu on 

määriteltävä, jotta sitä voidaan mitata ja johtaa. Toisaalta laatua on laadun vapautta määri-

telmistä. Laatua ei voi määritellä yksiselitteisesti - laatu on moniulotteinen. Laadun avulla 

vastataan asiakkaan odotuksiin ja vaatimuksiin, jotka voivat vaihdella. Kokonaislaatu 

koostuu kunkin tuotantoon osallistuvan organisaatio-osan laadusta. Laatua voidaan mitata 

objektiivisesti. Laatu voi myös muodostua subjektiivisten näkemysten tuloksena. Koko-

naisvaltainen lähestymistapa on perusta laadun systemaattiselle parantamiselle. (Crosby 

1986; Juran 1992, 8 – 11; Juran 1999, 2.1 – 2.3; Hoyer & Hoyer 2001, 52 – 62; Virtanen 

ym. 2002.) 
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Valittavan laadun näkökulma vaikuttaa siihen, mitä laatu on tai mikä on laatua. Laadun 

voidaan katsoa olevan ilmiö. Lillrank tarkastelee laatua neljän näkökulman mukaisesti: 

tuotantokeskeinen näkemys, suunnittelukeskeinen laatu (= tuotekeskeinen laatu), asiakas-

keskeinen laatu ja systeemikeskeinen laatu (= on myös ympäristö- ja sidosryhmäkeskeinen 

laatu). (Lillrank 1998, 20, 28 – 39.) 

 

Laatua voidaan kuvata, kuten Tervonen (2001) ja Pitkänen (2002) tekevät, Kanon loppu-

tuotteen laadun ulottuvuuksien avulla. Houkutteleva laatu tarjoaa suuria mahdollisuuksia. 

Tällaisen laadun mahdollisuus sisältyy tilanteiden oikeaan hyödyntämiseen. Peruslaatu 

kovana elementtinä ei enää yllätä. Peruslaatua on syytä mitata erikseen, ei kuten houkutte-

levaa laatua. Houkuttelevassa laadussa on kyse asiakkaan odotusten ylittämisestä. Keskiar-

vot saattavat hämärtää ja hävittää kokonaistilanteen. Kysymykseksi nousee, onko panostet-

tava peruslaatuun vai onko houkutteleva laatu otettava esille aiempaa voimakkaammin. 

(Tervonen 2001, 15 – 19; Pitkänen 2002, 28 – 38.)  

 

Vason (1998) mukaan koulutuksen asiayhteydessä laadun käsitteellä tarkoitetaan ulkoisten 

ja sisäisten asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin vastaamista asiakaskeskeisyydellä; työelä-

män asettamien laadulliset vaatimukset huomioon ottamista koulutuksen teknisellä laadul-

la; opetuksen pätevyyden, koulutuksen ydinprosessien, tukiprosessien, resurssien ja palau-

tejärjestelmän hallinnan sisällyttämistä koulutuksen toiminnalliseen laatuun. (Vaso 1998, 

33 – 37.) 

 

Lillrank (1998) tuo esille kyvykkyysstrategian. Kyvykkyysstrategialla tarkoitetaan organi-

saation sisäisiä tekijöitä, organisaation osaamista, laadunhallintaa, kehityskykyä, tuotta-

vuutta ja hintakilpailukykyä.  Laadun strategian yksi vipuvarsi on asiakkaiden tyytyväi-

syys, toinen vipuvarsi on kustannustehokkuus sen saavuttamiseksi. Perusongelmana on, 

että "asiakastyytyväisyys ei ole kannattavuuteen pyrkivässä liiketoiminnassa itseisarvo.” 

Lillrankin mukaan asiakastyytyväisyys on joka tapauksessa doktriini, jolla on tärkeä vaiku-

tus toiminnan ohjaamisessa. (Lillrank 1998, 173 – 185.) 

 

Lillrankin (1998) mukaan kokonaisvaltaisen laatujohtamisen kannalta vallitsee kolme kehi-

tyskulkua, jotka vaikuttavat kokonaisvaltaisuuteen. Laadulla ei enää saavuteta selkeää kil-

pailuetua, koska laadusta on muodostunut toiminnan perusedellytys, mikä aiheuttaa ristirii-



 52

taisen tulkinnan edellä olleeseen Vason (1998) määrittelyyn laadun asemasta laatujohtami-

sen yhtenä kilpailukeinona (vrt. Vaso 1998, 72 – 103). Asiakkaat ovat tärkeitä laadun mää-

rittelyssä, mikä asiakastyytyväisyyden kanssa muodostaa yhtenevän näkemyksen Vason 

(1998) kanssa (ks. Vaso 1998, 72 – 103). Huomioon on otettava asiakastyytyväisyyden, 

asiakasuskollisuuden ja valintakäyttäytymisen vaikutukset. Kokonaisvaltaisuus ja systee-

minäkemys eivät takaa sitä, että johtamisjärjestelmät olisivat kokonaisvaltaisia systeemejä. 

Toiminnan parantaminen laadukkaalla toiminnalla saattaa kärsiä inflaation, koska laadun 

sisältö hävitetään muiden menetelmien pelossa. (Lillrank 1998, 169 – 173.)  

 

Crosbyn (1986) mukaan mitattavuus laadussa on tärkeä, koska mittauksin todettu eroavai-

suus vaatimuksiin nähden merkitsee laadun puuttumista. Laadun mittaamisesta saatava 

tiedon on oltava ymmärrettävää ja toiminnassa edelleen huomioon otettavaa. Mittaamisella 

todetaan eroavaisuudet vaatimuksiin nähden. Kokonaistoimintoketjun laadun on oltava 

yhdenmukaista asetettujen (asiakkaan ja yrityksen asettamat vaatimukset tuotteiden laadul-

le) tavoitteiden kanssa. Jotta laadunparannusohjelma ei jää vain listaukseksi laadun paran-

tamisen toimenpiteistä, kyseinen ohjelma tarvitsee toisiaan tukevia tukipilareita, jotka toi-

mivat yhteisinä nimittäjinä toimintajärjestelmää kehitettäessä. (Crosby 1986, 19, 203 – 

214.) Käytettävien mittareiden on tuettava itsensä johtamista. Menettelyä ei pidä käyttää 

valvonnan välineinä. Raportit ovat parhaimmillaan silloin, kun niiden kokoaja saa niihin 

kirjatuista tiedoista suorituskykyä parantavaa tietoa käyttöönsä. (Drucker 2002, 97 – 107.) 

 

Laatu on mahdollista ymmärtää laajasti organisaation kokonaistoimintaan sisältyvänä erin-

omaisuutena ja kyvykkyytenä. Yhteiskunnassa palveluita tuotetaan prosessin avulla. Palve-

luita ei voi varastoida, koska kyseessä on kapasiteetin hallinta. Muun muassa kuljetukset ja 

viihdepalvelut kulutetaan sitä mukaa, kun niitä tuotetaan. Palvelun arvoa voidaan lisätä 

yksilöllisyydellä. Asiakkuuden kannalta on ratkaisevaa, ovatko henkilöt maksavia asiak-

kaita vai kansalaisia ja alamaisia. Lillrank (1998) mainitsee yövartijavaltion toiminnan 

keskeisinä toimijoina puolustusvoimat, poliisin, oikeuslaitoksen, yleishallinnon ja viran-

omaistoiminnan. (Lillrank 2001, 22 – 35; Lillrank 1998, 62 – 124, 196.)   

 

Alaisella on odotuksia esimiehen johtamiskäyttäytymisestä. Esimies toimii myös koulutta-

jan roolissa, jolloin esimiehen osaaminen taso on laadullinen tekijä. Syväjohtamisen mal-

lissa syväjohtamisen ulottuvuuden kulmakivinä ovat luottamuksen rakentaminen, inspi-

roiva tapa motivoida, älyllinen stimulointi, yksilön yksilöllinen kohtaaminen, joiden mu-
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kaisella erinomaisella johtamiskäyttäytymisellä vaikutetaan koettavaan tyytyväisyyteen, 

yrittämisen haluun sekä tehokkuuteen (Nissinen 2001, 218 – 225; ks. Bass & Avolio 1994, 

1 – 9; ks. Avolio 1994, 130 – 141). Laatu on todettu yhdenmukaisuus vaatimuksiin nähden 

(Crosby 1986, 19, 43 – 51). Se ei riitä, että kouluttaja tietää koulutusvaatimukset. Koulutta-

jan on osattava johtaa ja toteuttaa alaistensa koulutus siten, ettei eroavaisuutta asetettuihin 

koulutustasovaatimuksiin muodostu.  

 

2.2.2 Toiminnan laadun määrittely 
 

Tutkimuksessani toiminnan laadun määrittelyssä olen ottanut huomioon kuviossa 2.6 esi-

tettyjen Toiminnan kehittäjän koulutuksen esimiesten työryhmän kokemukset johtamisen 

ja laatutyön roolien yhteensovittamisesta. Vastauksessa kysymykseen, mitä odotuksia ko-

mentajalla on laatupäällikölle, ilmenee juuri niitä toiminnan laadun parantamiselle asetet-

tavia ominaisuuksia, joita myös Crosby (1986) korostaa laatujohtamisen kypsyystestin 

toimeenpanossa. Laatupäällikkö tukee linjaesimiehiä, jotka vastaavat laadun toimeenpa-

nosta osaksi normaalia toimintaa. Toiminnan laadun parantaminen vaatii pitkäjänteistä ja 

suunnitelmallista työtä. (ks. Crosby 1986, 27 – 41, 54 – 61.) Toiminnan kehittäjän koulu-

tuksen lähijakso oli 17.8.2004, jolloin tutkimuksen 3. vaiheen kenttäkokeet olivat vielä 

toteuttamatta.  

JOHTAMINEN
syväjohtaminen

Joukkotuotanto-
prosessi

PANOS

MITTAUSSITOUTUU

UHKA

SUORITUSKYKY

LAATU TUKEE

Mitä odotuksia komentajalla on laatupäällikölle ?
Vastaus: Asiantuntemus, pitkäjänteisyys ja aktiivisuus. Uuden ajan laatupäällikkö
innovoi johtoa, linjaorganisaatio vastaa.

JOHTAMISEN JA LAATUTYÖN ROOLIEN YHTEEN-
SOVITTAMINEN

Kuvio 2.6. Johtamisen ja laatutyön roolien yhteensovittaminen

Lähde: Toiminnan kehittäjän koulutus 17.8.2004. Esimiesten työryhmä: esittäjänä
everstiluutnantti Jarmo Ahonen.
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Laatupalkintotoiminnan tavoitteet voidaan pelkistää organisaatioiden kilpailukyvyn, suori-

tuskyvyn ja laadun parantamiseen. Vaikuttavuus saadaan arvioimalla toteumaa asetettuihin 

tavoitteisiin verrattuna. (Virtanen ym. 2002, 10.) Standardissa vaikuttavuus määritellään 

laajuutena, ”jolla suunnitellut toimenpiteet toteutetaan ja jolla suunnitellut tulokset saavu-

tetaan” (SFS-EN ISO 9000, 2005, 26). Tulosohjauksen käsikirjan (Salminen 2005) mukaan 

vaikuttavuus ja vaikutus selitetään seuraavasti: ”Vaikuttavuus kuvaa tavoitteiden ja aikaan-

saatujen vaikutusten välistä suhdetta (pidemmällä aikavälillä). Vaikutus puolestaan kuvaa 

toiminnon tai palvelun aikaansaamia välittömiä tai suoria muutoksia esimerkiksi yhden 

asiakkaan kohdalta (työllistyminen, valmistuminen jne.).” (Salminen 2005, 124.)  

 

Tutkimuksessani toiminnan laadussa vaikuttaa ydinprosessiin osallistuvien henkilöiden 

johtamiskäyttäytyminen. Määrittelen toiminnan laadun ydinprosessissa seuraavasti:  

 

Toiminnan laatu on ydinprosessiin vaikuttavien input-tekijöiden ja ydinpro-

sessin vaiheiden kokonaislaatu. Joukon johtaja ja hänen alaisensa esimiehet 

ja työntekijät toteuttavat saamiaan tehtäviään. Joukon johtaja ja linjaesimie-

het johtavat toiminnan laatua ydinprosessissa - käskettyjen tehtävien toteut-

tamista verrattuna asetettuihin tavoitteisiin.  

 

2.3 Organisaation itsearviointi ilmiönä 
 

Organisaatio itsearvioinnin avulla pyritään kartoittamaan organisaation toiminnan vahvuu-

det ja parantamisalueet, mikä toiminnan tasolla pelkistetyimmässä muodossaan voi perus-

tua itsearviointitarkoituksessa esitettyyn muutamaan kysymykseen sekä saatujen vastauk-

sien analysointiin ja tulkintaan. Suomen Kuntaliiton ja VM:n julkaisussa (2001) itsearvi-

ointi määritellään organisaation sisällä tehtävänä oman toiminnan arviointina. Samoin ky-

seisessä julkaisussa todetaan, että organisaation itsearvioinnin on tuettava kokonaisuutta 

siten, että se on liitettävä osaksi tulosyksikön koko toiminnan johtamista, suunnittelua ja 

toteuttamista. (Suomen Kuntaliitto & VM 2001.)  

 

Standardissa organisaation itsearviointi määritellään katselmukseksi, jossa verrataan koko-

naisvaltaisesti ja järjestelmällisesti organisaation toimintoja ja saavutettuja tuloksia laa-

dunhallintajärjestelmiä koskeviin standardeihin tai erinomaisuuden malleihin. (SFS-EN 

ISO 9000, 2005, 18.) Huomionarvoista standardin määritelmässä on ehdollinen maininta 
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itsearvioinnin mahdollisuudesta tuottaa kokonaisnäkemys organisaation suorituskyvystä ja 

laadunhallintajärjestelmän kypsyysasteesta. Standardin määritelmässä korostuu ehdollisuus 

myös organisaation itsearvioinnin käytettävyydestä tunnistettaessa parantamista kaipaavia 

osa-alueita. ”Se voi myös auttaa tunnistamaan organisaation osa-alueita, joita on tarpeen 

parantaa, ja määrittämään näiden tärkeysjärjestys.” (SFS-EN ISO 9000, 2005, 18.) Stan-

dardin (SFS-EN ISO 9000, 2005) määritelmässä jää määrittelemättä organisaatiossa vallit-

sevien vahvuuksien kartoittaminen ja suunnitelmallisuuteen perustuva parantamisprojekti-

en valinta, niiden toteuttaminen sekä toteutumisen seuranta osana strategisen tason toimin-

nan ja resurssien suunnittelu ja seuranta –prosessia, mikä on kuitenkin hyvin keskeistä 

toiminnan laadun parantamisessa  organisaation itsearvioinnilla. 

 

Tulosohjauksen käsikirjassa (Salminen 2005) käsitellään sisäistä ja ulkoista arviointia osa-

na arviointitoimintaa ja vaikutusten arviointia. Itsearvioinnin tarkoitukseksi ja tavoitteeksi 

määritetään toiminnan jatkuva kehittäminen. Oppimisen asema on yhtä tärkeä. Toiminnan 

itsearviointi on sisäistä arviointia, jolla tarkoitetaan organisaation systemaattista arviointi- 

ja kehittämisprosessia. Yksi arviointiprosessin olennainen peruselementti on henkilöstön 

laaja osallistuminen. Muut osa-alueet ovat arviointitietojen kokoaminen, kehittämistarpei-

den täsmentäminen ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen. (Salminen 2005.) 

  

Kekäle (1998) ei käsittele organisaation itsearviointia sellaisenaan, vaan hän sijoittaa laa-

tupalkintokriteeristön käytön laatujohtamisen lähestymistapojen ja laadun työkalujen se-

koitettuihin menetelmiin. Kekäle (1998) yksilöi raportissaan laatujohtamisen lähestymista-

poja ja laadun työkaluja taktisen ja strategisen tason käyttöön. (Kekäle 1998, 18 – 26.) 

 

2.3.1 Organisaation itsearvioinnin johtaminen 
 

Useissa toiminnan laadun parantamista käsittelevissä julkaisuissa, joiden aiheena on orga-

nisaation itsearvioinnilla toiminnan ja tulosten vertailu EFQM-malliin, yhdistetään organi-

saation itsearvioinnin käytön strategisen tason ja toiminnan tason käsitteet keskenään sa-

man tason asiakokonaisuuksiksi. Saavutettavissa olevien hyötyjen vaihtelu aiheuttaa se-

kaannusta arvioitaessa, miten itsearviointi parhaiten palvelisi kulloisessakin tilanteessa. 

MacKerronin ym. (2003) mukainen näkemys erilaisten organisaation itsearvioinnin lähes-

tymistapojen suhteellisesta asemasta todistusvoiman ja itsearviointiprosessin suhteen esite-

tään kuviossa 2.7. Moeller, Breinlinger-O`Reilly ja Elser (2000) ja Jokinen (2004) käyttä-
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vät käsitettä vertaisosallistuminen (peer involvement), jolla tarkoitetaan vapaamuotoisem-

paa tiedon keräämistä (vrt. kuvion 2.7:n ”Tiedon keräys ja toiminnan kuvaus (pro-

forma))”. (MacKerron ym. 2003; ks. Moeller, Breinlinger-O`Reilly & Elser 2000; ks. Ah-

med, Yang & Dale 2003, 43 – 45; ks. Jokinen 2004, 45 – 46; ks. Hides ym. 2004; ks. Rus-

jan 2005; ks. Jortama 2006, 50; ks. EFQM 2006c; vrt. Samuelsson & Nilsson 2002, 17 – 

19.)  

 

 

 

 

Eriksson (2004) käyttää tutkimuksessaan jo aiemmin esitettyä kokonaisvaltaisen laatujoh-

tamisen (TQM) määritelmää, jolla tarkoitetaan johtamisjärjestelmää jatkuvassa muutosti-

lanteessa. Johtamisjärjestelmä koostuu arvoista, menetelmäopeista ja työkaluista. Tavoit-

teena on parantaa ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden tyytyväisyyttä vähennetyllä resurssien 

määrällä. Tässä määritelmässä itsearviointi sijoitetaan menetelmäoppien joukkoon, jossa 

muita vastaavan tason menetelmiä ovat muun muassa prosessijohtaminen, benchmarking, 

työntekijöiden kehittäminen, laatupiiritoiminta (ks. Feigenbaum 1983, 207 – 214) ja toi-

mittajayhteistyö. (Eriksson 2004, 79 – 80.)   

 

Organisaation itsearviointiin voivat osallistua kaikki työntekijät - eivätkä ainoastaan johto-

ryhmän jäsenet (ks. Deming 1986, 89 – 90.). Johdon sitoutuminen on aivan olennaista, 

Vaihe 2

Kuvio 2.7. Erilaisten organisaation itsearvioinnin lähestymistapojen suhteelliset
asemat todistusvoiman ja itsearviointiprosessin suhteen. Organisaation toimintaa ja 
tuloksia verrataan EFQM-malliin. 

Todistusvoimaan perustuva
tieto 

Laatupalkintokilpailun simulointi

Korkea

Mielipiteeseen perustuva tieto

Alhainen

Tiedon keräys ja toiminnan kuvaus 
(pro-forma)

Työkokous (workshop)

Matriisin käyttö

Kysymyssarjan käyttö

Lähde: MacKerron ym. 2003, 83 – 84. 

Prosessi
Täsmällisyys
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jotta saatujen tulosten perusteella voidaan tehdä kehitystyötä. Organisaation itsearvioinnin 

toimintatapoja voidaan vaihtaa eri kerroilla tarkoitustaan vastaavaksi. (Talvikunnas 2001, 

39 – 40.) Yrityksen kannattaa ottaa käyttöön toimintaansa parhaiten soveltuvat toimintata-

vat, joita painotetaan yrityksen arvoihin ja päämääriin soveltuviksi (Tervonen 2001). Or-

ganisaation itsearvioinnin toimeenpanona voi olla syvällinen itsearviointi suurella joukolla 

ja koko tulosyksikköä koskien tai osastokohtainen organisaation itsearviointi pika-

arviointina pienen ryhmän kesken (Talvikunnas 2001, 39 – 40). Organisaation itsearvioin-

nilla saadaan seurantatietoa ulkoisesta toimintaympäristöstä ja sisäisistä toiminnoista (Pää-

esikunnan sotatalousosasto 2002, 2:4, 1 – 2). 

 

Tervosen (2001) mukaan länsimaissa hallitsevia laadunhallinnan keinoja ovat laadunhallin-

tajärjestelmät ja organisaation itsearviointi. Itsearviointia voidaan käyttää johdon työkaluna 

tai siihen voi osallistua henkilöstöä laajemmin. Itsearviointi soveltuu erilaisille organisaati-

oille toimialasta ja koosta riippumatta. Jossain tapauksissa itsearviointi toteutetaan vain 

osassa organisaatiota. Ristikkäisarvioinnissa keskitytään organisaatiossa toisen toiminnon 

arviointiin. (Tervonen 2001, 71, 92 – 94.) Tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijan osallis-

tuminen on mahdollista, jotta päästään objektiivisempiin tuloksiin (Tervonen 2001, 92 – 

94; Blomberg, Harmon & Waldhoff 2004, 26, 28). Fordin ja Evansin (2002) mukaan ny-

kyisin itsearvioinnin yleistyttyä yrityksillä voi olla aiempaa parempi kyky nimenomaan 

omin toimenpitein arvioida toimintaansa ja prosesseja (Ford & Evans 2002, 25).  

 

Organisaation itsearvioinnin johtamisen käsitettä on myös mahdollista selkeyttää. Van der 

Wielen ja Brownin (1999) mukaan lähestymistapoja voivat olla yrityksen johdon, ylimmän 

johdon, asiantuntijoiden tai työntekijöiden toteuttama arviointi. Organisaation itsearvioin-

nin lähestymistapana voivat olla myös itsearviointiprosessissa käytettävät työkalut ja tek-

niikat. (van der Wiele & Brown 1999, 238 – 251.)  

 

Oma tulkintani edellä olevasta on, että van der Wiele ja Brown tarkoittanevat itsearvioin-

nin johtajuusvaihtoehtoja. Kyseessä on tällöin asenne tai suhtautuminen organisaation it-

searvioinnin käyttöönottoon ja sen käyttämiseen organisaatiossa toiminnan laadun paran-

tamisessa. Organisaation itsearvioinnista on mahdollista erottaa sekä strateginen taso että 

toiminnan taso. Herää kysymys, voiko yrityksessä ylipäänsä toteuttaa organisaation itsear-

viointia ilman johdon hyväksyntää ja johdon sitoutumista. Itse käytän johtajuudesta strate-

gisella tasolla käsitettä organisaation itsearvioinnin strategisen tason johtamiskäytäntö, 
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joita voi olla useita erilaisia ja joita johto käyttää osana strategista johtamista. Toiminnan 

tasolla käytän käsitettä organisaation itsearvioinnin toimintatapa, jota käytetään jatkuvan 

parantamisen periaatteen mukaisesti menettelytapaa soveltaen organisaation itsearvioinnin 

toimeenpanossa ja jota sovelletaan, arvioidaan ja parannetaan. 

 

Erotan tässä tutkimuksessa toisistaan organisaation itsearvioinnin strategisen tason ja orga-

nisaation itsearvioinnin toiminnan tason. Strategisella tasolla käsitellään organisaation 

itsearvioinnin strategisen tason johtamiskäytäntöjä, joita olen arvioinut analysoinnin pe-

rusteella olevan kolme kappaletta. Nämä organisaation itsearvioinnin johtamiskäytännöt 

ovat seuraavat: ”Laatupalkinnon hakeminen”, ”Toiminnan ja tulosten arviointi” sekä ”Toi-

minnan kypsyyden arviointi”. Toiminnan tasolla käsitellään organisaation itsearvioinnin 

toimintatapoja, joiden avulla organisaation itsearviointi toteutetaan käytännössä organisaa-

tiossa. Organisaation itsearvioinnin strategisen tason johtamiskäytännöt toimintatapoi-

neen esitetään osana viitekehystä kuviossa 2.8. Johtamiskäytännöt on merkitty tuloksien 

tarkastelua varten tunnuksilla X, Y ja Z. 

 

 

 

Vaihe 2

Kuvio 2.8. Organisaation itsearvioinnin johtamiskäytännöt toimintatapoineen

Visio

Aika

Toiminnan laadun parantamisen keinovalikoima

Strateginen tason johtamiskäytännöt

Toiminnan tason toimintatavat

Laatupalkinnon 
hakeminen

Laaditaan 
laatupalkinto-

kilpailuhakemus,
analysoidaan

palauteraportti

Toiminnan ja
tulosten
arviointi

Toiminnan 
kypsyyden
arviointi

Käytetään 
laatupalkintomallia 

tai kysymyksiä; 
arvioidaan 

diagnostisesti

Käytetään
kypsyysmatriisia 

tai
kypsyysmatriisi-
kokonaisuutta

X Y Z



 59

2.3.2 Organisaation itsearvioinnin vaiheet 
 

Prosessina organisaation itsearviointi on saanut vaiheensa viimeisen parin vuosikymmenen 

kuluessa. Organisaation itsearviointi halutaan saattaa osaksi laajempaa organisaation toi-

minnan kokonaisuutta. Samuelsson (2006) painottaa sitä, että organisaation itsearviointi on 

otettava huomioon laajempana kokonaisuutena, erillisyyden asemesta, osana yrityksen 

suunnittelu ja toiminnan parantamis –prosessia (Samuelsson 2006, 31).  

 

Yritysten itsearvioinnin toimintatapoja on myös mahdollista tarkastella kokemukseen pe-

rustuvina menestystekijöinä ja tärkeinä oppimisen näkökohtina. Itsearvioinnin jatkuvuus ja 

sen käyttö edellyttävät huomion kiinnittämistä itsearvioinnin suunnitteluun, itsearvioinnin 

johtamiseen, parantamistoimenpiteiden käsittelyyn, kokemuksen ja tiedon jakamiseen sekä 

työmenetelmien kehittämiseen. Mitä suurempi yritys on, sitä vaikeampi on ottaa käyttöön 

uusia toimintatapoja tai vaihtaa vakiintuneita työskentelytapoja. (Samuelsson & Nilsson 

2002, 10 – 23.) 

 

Sekä Laamasen (1997) että van der Wielen (2002) kuvaamissa itsearviointiprosesseissa on 

otettu huomioon valmistautumisen merkitys suunnitteluna, valmistautumistehtävinä, tie-

dottamisena ja kouluttamisena. Itsearvioinnin toimeenpanon jälkeiset vaiheet, parantamis-

suunnitelman laatiminen ja sen toimeenpano sekä tulosten arviointi, ovat molemmissa yh-

tenevät. Laamasen (1997) kuvaaman itsearviointiprosessin viidennessä vaiheessa tuodaan 

esille myös itsearvioinnin parantaminen, millä yhdistetään jatkuvan parantamisen –periaate 

myös itsearviointitoimintaan.  Itsearviointiprosessin kuvaukset Laamasen (1997) ja van der 

Wielen ym. (2000) mukaan on esitetty kuviossa 2.9. 
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Hidesin, Daviesin ja Jacksonin (2004) mukaiset kahdeksan tärkeintä askelta sovellettaessa 

EFQM-mallia itsearviointiin on esitetty kuviossa 2.10. Kuvatut itsearvioinnin vaiheet eivät 

ole välttämättä lineaarisesti noudatettavia, koska jotkut toimenpiteet voidaan toteuttaa sa-

manaikaisesti. Organisaatio ei saa kadottaa näköalaa siihen, miksi se käyttää mallia. (Hides 

ym. 2004, 196 – 197.) 

 

 

 

Kuvio 2.9. Kaksi perinteisesti kuvattua itsearviointiprosessia

1. Itsearvioinnin 
suunnittelu ja 

valmistautuminen Suunnittele itsearviointikehä

Lähde: Laamanen 1997, 28 – 31; van der Wiele ym. 2000, 9. 

Kehitä sitoutumista

Luo malli ja raportointi

Tiedota suunnitelma

Kouluta henkilökunta

Toimeenpane itsearviointi

Laadi toimenpidesuunnitelma

Toimeenpane 
toimenpidesuunnitelma

Van der Wiele ym. 2000Laamanen 1997

Seuraa 
edistymistä

2. Vahvuuksien ja 
parantamisalueiden 

tunnistaminen

3. Parantamis-
projektien valinta ja 

suunnittelu

4. Parantamis-
projektien toteutus ja 

ohjaus

5. Tulosten arviointi ja 
itsearvioinnin 
parantaminen

Kuvio 2.10. Kahdeksan tärkeintä askelta sovellettaessa EFQM-mallia

Suunnittele itsearviointi

Lähde: Hides ym. 2004, 196 – 197. 

Kehitä sitoutumista

Muodosta ryhmät tekemään 
itsearviointi ja kouluta

Tiedota 
itsearviointisuunnitelmat

Toimeenpane itsearviointi

Laadi toimenpidesuunnitelma

Toimeenpane 
toimenpidesuunnitelma

Hides ym. 2004

Seuraa
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Organisaation toiminnan yksi tärkeimmistä ja samalla kriittisimmistä vaiheista on itsearvi-

oinnilla kartoitettujen ja tärkeysjärjestykseen asetettujen parantamistoimenpiteiden suunni-

telmallinen toimeenpano ja seuranta (Conti 1993, 146 – 178; Brown, van der Wiele & Mil-

len 1999, 90; van der Wiele & Brown 1999, 241, 243 – 246; Conti 1999, 145 – 184, 285 – 

288; McFarlane 2001, 1049 – 1052; Samuelsson & Nilsson 2002, 12; Blomberg ym. 2004, 

28 – 29). Eri lähteistä koottu yhteenveto organisaation itsearvioinnin vaiheista verrattuna 

jatkuvan parantamisen periaatteeseen esitetään taulukossa 2.3.  

 

 

Taulukko 2.3. Yhteenveto organisaation itsearvioinnin vaiheista verrattuna jatkuvan pa-

rantamisen periaatteeseen 

 

Jatkuvan parantamisen periaatteen mukaiset vaiheet + muu vaihe kuin edellä 
Organisaation itsearvioinnin vaiheiden sisältö 

 

 
 
Lähde 
 

Plan 
(suunnittele/ aseta 

tavoitteet) 

Do 
(toteuta/  
kokeile) 

Check 
(tarkis-

ta) 
 

Act 
(kor-
jaa/  

paran-
na) 

Muu kuin itsearvi-
oinnin 
 P-D-C-A-vaihea 

Van der 
Wiele & 
Brown 
(1999, 
243 - 
244) 

- koulutetaan työnteki-
jöitä. 

- työntekijät 
keräävät kunkin 
arviointialueen 
tietoa 
- työntekijät 
kirjoittavat koko 
kuvauksen. 

- - - yhdistetään itsearvi-
oinnin vaikutukset 
liiketoiminnan suun-
nitteluprosessiin  
- liiketoimintaosasto 
kehittää parantamis-
suunnitelman 
- johto esittää paran-
tamissuunnitelman 
korkeimmille tasoille 
organisaatiossa 
- johto seuraa paran-
tamisen tavoitteita. 

Suomen 
Kuntaliit-
to & VM 
(2001, 6) 

- - kuvataan ny-
kyinen toiminta 
- tunnistetaan 
toiminnan vah-
vuudet ja paran-
tamiskohteet 
- asetetaan kehit-
tämistarpeet tär-
keysjärjestyk-
seen. 

- - - suunnitellaan tärke-
ysjärjestyksen perus-
teella paremmin toi-
mivat käytännöt osak-
si normaalia toimintaa 
- arvioidaan ja paran-
netaan tätä uutta toi-
mintatapaa, esimer-
kiksi osana seuraavan 
vuoden suunnittelua. 

Samuell-
son & 

Nilsson  
(2002) 

- suunnitellaan itsearvi-
oinnin johtamiskäytän-
nöt ja toimintatavat 
- suunnitellaan itsearvi-
oinnin toimeenpano 

- johdetaan it-
searviointib 

- valmistellaan 
konsensuskoko-
uksessa esitettä-

- tiedon ja 
kokemuk-
sen jaka-
minen. 

- työs-
kentely-
tapojen 
kehit-
täminen 

- 
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Jatkuvan parantamisen periaatteen mukaiset vaiheet + muu vaihe kuin edellä 
Organisaation itsearvioinnin vaiheiden sisältö 

 

 
 
Lähde 
 

Plan 
(suunnittele/ aseta 

tavoitteet) 

Do 
(toteuta/  
kokeile) 

Check 
(tarkis-

ta) 
 

Act 
(kor-
jaa/  

paran-
na) 

Muu kuin itsearvi-
oinnin 
 P-D-C-A-vaihea 

- hankitaan sitoutumi-
nen 
- tiedotetaan itsearvi-
oinnista henkilöstölle 
- koulutetaan henkilös-
tö. 

vät asiat 
- asetetaan pa-
rantamistoimen-
piteet tärkeysjär-
jestykseen kon-
sensuskokouk-
sessa. 

ja pa-
ranta-
minen. 

Eriksson 
(2004, 80 
- 81) 

- käytetään periaatteel-
lisia kysymyksiäc. 

- kuvataan ny-
kyinen toiminta. 
 

- analy-
soidaan 
toiminnan 
kuvaus 
- laaditaan 
kuvauk-
seen pe-
rustuva 
palautera-
porttid 

- - suunnitellaan toi-
minnan parantaminen. 

Niemi 
(2004) 

- valmistaudutaan arvi-
ointiin. 

- arviointikokous 
- ryhmitellään ja 
priorisoidaan 
parantamisalueet. 

- - itsear-
vioinnin 
kehit-
tämi-
nen. 

- suunnitellaan projek-
tit  
- toteutetaan kehittä-
misprojektit 
- seurataan toteutusta. 

Tarí 
(2006, 
413) 

- kehitetään johdon 
sitoutumista  
- tiedotetaan itsearvi-
ointisuunnitelmista 
- suunnitellaan itsearvi-
ointi, muodostetaan ja  
koulutetaan ryhmät. 

- johdetaan it-
searvioinnin 
toimeenpano. 

- - - laaditaan toiminta-
suunnitelma  
- toimeenpannaan 
toimintasuunnitelma 
- seurataan toimeen-
panoa. 

 
Huom. Jatkuvan parantamisen periaatteen vaiheiden plan, do, check ja act suomennokset ovat Laamasen 
(2003, 209 – 210) mukaiset. 
a Plan – Do – Check – Act.  
b Samuelssonin ja Nilssonin (2002) mukaan useat itsearvioinnin toimintatavat ovat mahdollisia (Samuelsson 
& Nilsson 2002, 11, 21). Samuelsson ja Nilsson (2002) selostavat toiminnan ja tulosten kuvaukseen perustu-
van toimintatavan ”the pro forma” sekä toiminnan kypsyyden arviointiin sisältyvän toimintatavan ”the mat-
rix” (ks. Samuelsson & Nilsson 2002, 11 – 12, 14, 17 – 18). 
c Miksi itsearviointi pitäisi tehdä? Milloin työn pitäisi olla valmis? Kenen olisi osallistuttava? Mitä erinomai-
suuteen tähtäävää mallia pitäisi käyttää kuvauksen perustana? 
d Eriksson (2004) käyttää study-vaihetta (Eriksson 2004, 81 – 82). 
 

Samuelsson ja Nilsson (2002) käsittelevät organisaation itsearvioinnin vaiheistuksia selke-

ämmin jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti (Plan – Do – Study – Act) verrattuna 

taulukossa 2.3 esitettyihin muihin lähteisiin (ks. taulukko 2.3). Erikssonin (2004) mukaan 

toiminnan parantamisessa kukin parantamisprojektin toimeenpano sisältää Demingin-

ympyrän mukaiset vaiheet (Eriksson 2004, 80 – 81). 
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Syvällisyyttä organisaation itsearviointiin saadaan suunnittelulla, valmistautumisella, vah-

vuuksien ja parantamisalueiden tunnistamisella, parantamisprojektien valinnalla, toteutuk-

sella ja ohjauksella sekä tuloksien ja itsearviointiprosessin arvioinnilla (Tervonen 2001, 

93). Edellä mainituista vaiheista muodostuvat samalla organisaation itsearviointi – proses-

sin vaiheet. 

 
2.3.3 Toiminnan parantamisen yhdistäminen toimintaan 
 

Organisaation itsearvioinnin käyttämisellä saatavat hyödyt saadaan todellisuudessa esille 

vasta sen jälkeen, kun organisaation itsearviointi –prosessi on osa liiketoiminnan suunnitte-

lu ja seuranta –prosessia (vast.) (Conti 1993, 117 – 178, 271 – 279; Conti 1997; Conti 

1999, 13 – 16, 168 – 184; Conti 2002, 1066 – 1068; Martensen & Dahlgaard 1999; van der 

Wiele & Brown 1999, 244, 249 – 251; Brown ym. 1999, 89; Eriksson 2004, 79 – 82; 

Samuelsson 2006). 

 

Van der Wielen ja Brownin (1999) mukaan itsearvioinnin tulokset on yhdistettävä yrityk-

sen liiketoiminnan suunnittelu ja seuranta –prosessiin. Strategiset päämäärät on määritettä-

vä itsearvioinnin tuloksista ja näitä päämääriä on valvottava, arvioitava ja parannettava. 

(Van der Wiele & Brown 1999, 243 – 244.) Edellä olevan perusteella itsearviointi asete-

taan määräävään asemaan suhteessa liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Contin 

(1999) mukaan itsearviointi saa syötteenä johdolta strategisen suunnittelun tavoitteet ja 

tärkeysjärjestykset. Itsearvioinnissa arvioidaan muun muassa edellisen kauden parantamis-

syklissä asetettujen tavoitteiden toteumaa. Tulosten mittaamisen perusteella voidaan havai-

ta suorituskyvyn aukko, mikä käynnistää diagnostisen tulosten, prosessien ja systeemiteki-

jöiden analysoinnin.  (Conti 1999, 73 – 75, 168 – 184, 283–287.)  

 

Organisaation itsearvioinnin prosessikuvausten perusteella on havaittavissa, että paranta-

mistoimenpiteiden toimeenpano liitetään organisaation itsearvioinnin yhdeksi vaiheeksi. 

Tarkastelemalla parantamiskohteiden toimeenpanoa organisaation itsearviointi –prosessin 

ja jatkuvan parantamisen periaatteen kannalta oma johtopäätökseni kuitenkin on, että pa-

rantamistoimenpiteiden toimeenpanon on oltava liiketoimintaprosessin (tai liiketoiminnan 

suunnittelu ja seurana –prosessin tms.) vaihe. Organisaation itsearviointi –tilaisuuden toi-

meenpanovaiheessa (Do-vaihe) kartoitetaan vahvuudet ja parantamisalueet ja –kohteet, 

joiden tärkeysjärjestykseen laittaminen voi sisältyä vielä itsearvioinnin toimeenpanovai-
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heeseen – parantamiskohteiden tärkeysjärjestykseen laittaminen voi olla myös liiketoimin-

taprosessiin sisältyvä vaihe. Toimittaessa jatkuvan parantamisen –periaatteen mukaisesti 

organisaation itsearvioinnin tarkistusvaiheessa (Check-vaihe) tarkistetaan ja arvioidaan 

organisaation itsearviointi –prosessia, ei parantamiskohteiden toimeenpanoa. Korjaavien 

toimenpiteiden (Act-vaihe) organisaation itsearvioinnin kannalta kohdistetaan jälleen or-

ganisaation itsearviointi –prosessin parantamiseen. 

 

Martensenin ja Dahlgaardin (1999) esittämässä laajennetussa jatkuvan parantamisen peri-

aatteessa organisaation itsearviointi on strategisen silmukan vaiheessa tutki ja/tai tarkastele 

ja/tai perehdy ja/tai opiskele (Study-vaihe) (ks. kuvio 2.3 ja taulukko 2.2). Kun perustieto 

on kerätty, itsearviointi voidaan toteuttaa. Itsearvioinnin avulla voidaan tunnistaa toimin-

nassa olevat puutteet. (Martensen & Dahlgaard 1999, 628 – 630.) Tämän perusteella on 

mahdollista laajentaa Pitkäsen (2002) toteamusta Demingin ympyröiden sijoittumisesta 

Plan-vaiheeseen. Kukin jatkuvan parantamisen vaihe voi myös itsessään sisältää Demingin 

ympyröitä. (ks. Pitkänen 2002, 51 – 52.)  

 

Jatkuvan parantamisen -periaatteen mukainen liiketoiminnan suunnittelu ja seuranta –

prosessi (tms.) sisältää Check-vaiheessa (tarkista) tai Study-vaiheessa (tutki ja/tai tarkastele 

ja/tai perehdy ja/tai opiskele) organisaation itsearvioinnin jatkuvan parantamisen –

periaatteen mukaisen toiminnan. Tästä seuraa, että organisaation itsearvioinnin avulla kar-

toitettujen parantamisalueiden ja – toimenpiteiden toimeenpano sisältyy liiketoiminnan 

suunnittelu ja seuranta –prosessiin (tms.). Erikssonin (2004) mukaan kukin parantamiskoh-

teen toimenpide itsessään sisältää jälleen oman jatkuvan parantamisen –periaatteen mukai-

sen toiminnan (Eriksson 2004, 79 – 81).       

 

Toiminnan parantamisen on perustuttava tietoon. Sandholm (2005) yksilöi kaikkiaan 9 

erilaista kanavaa saada toiminnan parantamisessa tarvittavaa tietoa alkaen operatiivisen 

tason tuloksista, joita verrataan muun muassa virheiden ja epäonnistumisien esiintymisiin, 

valituksiin ja prosessin tuotteisiin päätyen benchmarkingiin. Parhaista käytännöistä oppi-

minen voi muodostaa hyvän aloituskohdan oman toiminnan parantamiselle. (Sandholm 

2005, 1065 – 1068.)     

 

Toiminnan parantaminen tuo organisaatiossa työskenteleville johtajille ja työntekijöille eri 

vaiheessa olevien parantamisprojektien prosesseja työstettäväksi. Parantamisprojekteihin 
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sisältyvän työmäärän havainnollistaminen Demingin ympyrän avulla selkeyttää, miksi or-

ganisaation ei kannata ottaa hoidettavakseen määrättömiä määriä parantamisprojekteja. 

Toiminnan laadun parantamisen kannalta yksikin loppuun asti hoidettu parantamisprojekti 

on parempi kuin useammat aloitetut parantamisprojektit, joita esimerkiksi resurssien riit-

tämättömyyden takia ei saada suunnitellusti päätökseen. Johtopäätöstä tukevat Yangin, 

Dalen ja Siowin (2001) tutkimuksen tulokset. Jos toiminnan parantamiseen on käytettävis-

sä enemmän aikaa, organisaation kannattaa valita useampia alueita parantamisen kohteek-

si. Toisaalta lyhyelle toiminnan parantamisen ajanjaksolle organisaation kannattaa valita 

ainoastaan vähäinen määrä parannettavia alueita. (Yang, Dale & Siow 2001.)   

 

Yrityksen johdon johtama organisaation itsearviointi korreloi suhteellisen suurella vaiku-

tuksella parantamisprosessin kanssa. Itsearvioinnilla saaduista tuloksista saadaan enemmän 

palautetta ja tietoa käyttöön läpi koko organisaation, millä voi olla vaikutusta parempaan 

organisaation oppimiseen muun muassa parhaista käytännöistä. (van der Wiele & Brown 

1999, 238 – 251.) Samuelssonin ja Nilssonin (2002) mukaan toiminnan parantamista edis-

tävät parantamistoimenpiteet on asetettava ensin tärkeysjärjestykseen. Toimenpiteiden to-

teutukselle on varattava aikaa, minkä vuoksi osa yrityksistä on tehnyt organisaation itsear-

vioinnin joka toinen vuosi. Organisaatioiden on luotava henkilöstölleen mahdollisuudet 

suunnitella, käsitellä ja toimeenpanna parantamistoimenpiteitä tarjoamalla resursseja ja 

koulutusta. (Samuelsson & Nilsson 2002.)  

 

Blombergin ym. (2004) mukaan toiminnan parantaminen edellyttää sitouttamista itsearvi-

ointiprosessiin ja myös sitoutumista itsearviointiprosessin kehittämiseen. Itsearvioinnin 

toimintatapa olisi räätälöitävä organisaatiolle sopivaksi vastaamaan käytölle asetettuja ta-

voitteita. Itsearvioinnin tulosten perusteella parantamiskohteiksi valittujen tavoitteiden 

toimeenpano edellyttää vastuiden jakamista ja toimenpiteiden edistymisen seurantaa. 

(Blomberg ym. 2004, 25 – 29.) Yrityksissä ei kuitenkaan aina luoda mahdollisuutta koke-

musten jakamiselle, palautteen keräämiselle eikä työskentelytapojen kehittämiselle. Paran-

tamistoimenpiteiden seuranta on liitettävä normaaleihin toimintarutiineihin, joita johto 

seuraa. Onnistuminen edellyttää johdon, sekä ylimmän johdon että keskijohdon, sitoutu-

mista. (Samuelsson & Nilsson 2002; Samuelsson 2006, 47 – 68.) 
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2.4 Organisaation itsearvioinnin käyttäminen laatupalkinnon hakemisessa   
 

Organisaation itsearviointi sisältyy laatupalkinnon hakemiseen. Organisaation itsearvioin-

tia käytetään myös simuloidussa laatupalkintokilpailuprosessissa, jolloin tehdään kilpailu-

prosessin edellyttämät toimenpiteet osallistumatta kuitenkaan kilpailuun. 

 

Erikssonin (2004) tutkimuksen kohteena oli 29 organisaatiota, jotka olivat osallistuneet 

vähintään kerran Ruotsin laatupalkintokilpailuun vuosina 1998 – 2002. Tutkimuksen ta-

voitteena oli tutkia organisaation saamia hyötyjä laatupalkintokilpailuun osallistumisesta. 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 29 organisaatiota osallistumisprosentin ollessa 63 pro-

senttia kartoitetuista tarkasteltavan ajankohdan kilpailuun osallistuneista organisaatioista. 

Aineisto kerättiin pääosin haastattelemalla puhelimitse niitä henkilöitä, jotka olivat toimi-

neet vastuuhenkilöinä laatupalkintokilpailujärjestelyistä. Pääosassa tapauksissa vastuuhen-

kilönä oli toiminut yritysten pääjohtaja (vast.). (Eriksson 2004.) 

 

Valmistautumisvaiheessa organisaatiot olivat ääritapauksina joko työskennelleet laatupal-

kintomallien edellyttämällä tavalla osallistuen myös laatupalkintokilpailuihin. Toisena 

vaihtoehtona oli olla korostamatta toiminnassaan mitenkään laatupalkintokilpailua. Osa 

organisaatioista oli käyttänyt laatupalkintomallia hyödyksi kuitenkaan osallistumatta laatu-

palkintokilpailuun. Huolimatta valmistautumisen erilaisuudesta kilpailuprosessissa toimit-

tiin samoilla periaatteilla. Erilliset ryhmät laativat määrätyt kuvaukset omista arviointialu-

eistaan, jotka sitten yksi tai kaksi henkilöä yhdisti laadittavaan hakemukseen. Joissakin 

organisaatioissa jo hakemuksen laatimisvaiheessa käynnistettiin kartoitettujen parantamis-

toimenpiteiden toimeenpano odottamatta laatupalkintokilpailun palauteraporttia, jonka 

normaalisti on arvioitu oleva merkittävä pääoma toiminnan parantamisessa. (Eriksson 

2004.) 

 

Toiminnan parantamisen suunnitelman laatimisvaiheessa kilpailuprosessiin osallistuneet 

työntekijät priorisoivat tärkeimmiksi kohteiksi alueet, joilla oli mahdollisuus saavuttaa 

suurinta vaikutusta ja joiden toimeenpano oli helpointa. Usein toiminnan parantamisen 

toimeenpano delegoitiin laatupiireille (vast.). Yhdessä organisaatiossa oli käytetty palaute-

raportin analysoinnissa apuna nelikenttäanalyysia (vahvuudet – heikkoudet - mahdollisuu-

det – uhkat) (ks. Krogars & Ojala 1999). Kyseisessä organisaatiossa parantamistoimenpi-

teet oli ryhmitelty joko nopeasti tehtäviksi tai perusteellisempiin parantamisprojekteihin. 
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Useissa tapauksissa toiminnan parantamisen suunnitelma oli sisällytetty strategiseen liike-

toiminnan suunnitelmaan, koska yhdistämisen arvioitiin olevan hyödyllinen. Kuitenkin oli 

tapauksia, joissa toiminnan parantamisen suunnitelma oli pidetty erillisenä toimintana. 

Osalla organisaatioista perusteluna oli, että yhdistäminen oli liian vaativa tehtäväksi. 

(Eriksson 2004.) 

         

Vaikka organisaatiot olivat suunnitelleet parantamistoimenpiteiden tärkeysjärjestyksen, 

kaikki näistä organisaatioista eivät varsinaisesti toimeenpanneet parantamisprojekteja. Osa 

organisaatioista oli osallistunut juuri laatupalkintokilpailuun, minkä vuoksi ei ollut vielä 

toimeenpannut kaikkia tunnistettuja parantamistoimenpiteitä. Ryhmä organisaatioita ei 

ollut onnistunut toimeenpanemaan parantamisprojekteja tai ei ollut vielä saanut niitä val-

miiksi useamman vuoden jälkeen. Yleisin syy siihen, että parantamistoimintaa ei ollut toi-

meenpantu, oli resurssien puute. (Eriksson 2004.) 

 

Erikssonin (2004) mukaan laatupalkintokilpailuprosessiin osallistumisen tärkeimpinä tu-

loksina ovat prosessi- ja asiakaslähtöisyys sekä toiminnan parantamistyö. Yksi suuri etu 

laatupalkintokilpailuun osallistumisesta on, että organisaatio saa ulkopuolisen arvioinnin 

liiketoiminnasta, vahvistuksen ja arvioinnin nykyisestä liiketoiminnan asemasta verrattuna 

organisaation tavoitteisiin, kilpailijoihin ja maailman parhaisiin yrityksiin. (Eriksson 2004; 

samoin ks. McFarlane 2001,1052 – 1053; ks. Coleman, Van Aken & Shen 2002, 39; ks. 

Wuolijoki 2006, 5.)  

 

Osa tutkimukseen osallistuneista organisaatioista arvioi kaikkien osallistumisen ja henki-

löstöjohtamiseen liittyvän sitoutumisen parantuneen eniten. Jo itse kilpailuun osallistumi-

sesta seuraa kaikkien osallistujien vahvempaa työhön sitoutumista. Kilpailun avulla huo-

miota kiinnitetään aiempaa paremmin toiminnan parantamiseen. Prosessin arvioidaan ole-

van tärkeä oppimiskokemus niille työntekijöille, jotka osallistuvat laatupalkintokilpailuun. 

Liiketoiminnan rakenne selkiytyy kilpailuun osallistumisen välityksellä, mikä tuottaa ai-

empaa kokonaisvaltaisempaa ja systemaattisempaa näkemystä. (Eriksson 2004.) Pisteytys-

tä tärkeämmäksi arvioidaan vahvuuksien ja parantamisalueiden tunnistaminen (McFarlane 

2001, 1053). 

 

Erikssonin (2004) mukaan laatupalkintokilpailuun osallistuminen edellyttää resurssien ja 

ajan käyttöä, jotta kilpailun edellyttämät toimenpiteet itsessään saadaan tehtyä. Laatupal-
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kintokilpailuprosessista saatavan hyödyn maksimoimiseksi on löydettävä aikaa ja muita 

resursseja, jotta kartoitetut parantamiskohteet saadaan toimeenpantua välttämättömän työn 

ohessa. Toiseksi olennaiseksi voitettavaksi esteeksi koettiin laatupalkintokilpailussa käytet-

tävän seikkaperäisen mallin soveltaminen (ks. Tervonen 2001, 93 – 94).  

 

Laatupalkintokilpailuista saatavan hyödyn irrottaminen muusta toiminnan parantamisesta 

koetaan vaikeaksi. Mitattaessa suorituskykyä asiakkuutta, työntekijöitä tai taloudellisuutta 

kuvaavilla mittareilla muutama organisaatio arvioi suoriutuvansa paremmin kuin vertailu-

organisaatiot. (Eriksson 2004.) Wuolijoen (2006) mukaan Suomen laatupalkintokilpailuun 

osallistuja voittaa aina. Systemaattinen kehittäminen ja jatkuva parantaminen vaikuttavat 

positiivisesti organisaation suoritus- ja kilpailukykyyn. (Wuolijoki 2006, 5.) 

 

2.4.1 Laatupalkintomallien käyttämisestä 
 

Laatupalkintomallien käytön kannustimina ovat olleet niiden käyttäminen mitattaessa edis-

tymistä laatumatkalla ja se, että ne antavat suunnan toiminnan parantamisen toimenpiteille 

tulevaisuudessa (Sturkenboom, van der Wiele & Brown 2001, 234 – 235). Laatupalkinto-

mallit muodostavat kattavan laatujohtamisen periaatteiden ja käytäntöjen yhdistelmän. 

Samoin laatupalkintomallit tarjoavat viitekehyksen laadun strategioiden tutkimiselle. Laa-

tupalkintomallien avulla voidaan vertailla parhaita käytäntöjä, toteuttaa itsearviointeja tai 

kilpailla muiden organisaatioiden kanssa toiminnan erinomaisuudesta. (Kujala 2002, 47 – 

48; Jortama 2006, 50, 169 – 170.) Kokonaisvaltaista laatujohtamista varten yritysten on 

laadittava laatupalkintokriteeristöön perustuva hakemus (Jortama 2006, 50 – 52). Colema-

nin, van Akenin ja Shenin (2002) mukaan hakematta edes laatupalkintoa organisaatio voi 

käyttää laatupalkintokriteeristöä edullisena koulutus-, arviointi- ja oppimistyökaluna (Co-

leman ym. 2002, 40). 

 

Conti (2002) käyttää myös kysymyksiä, joiden avulla pyritään saamaan vastaus arviointi-

työssä käytettävän mallin ja menetelmän valintaan. Luokittelussa käytettävät kysymykset 

ovat miksi, kuinka ja mitä. Miksi-kysymyksellä haetaan vastausta arvioinnin tavoitteelle. 

Kuinka-kysymyksellä haetaan vastausta, kuinka arviointi tehdään piirteineen ja asiayh-

teyksineen. Kolmantena olevan mikä-kysymyksen avulla haetaan vastausta, mikä organi-

saation osa otetaan mukaan arviointiin. (Conti 2002, 1061.) Edellä olevan perusteella on 

todettavissa, että kyseessä on johdon strategisen tason itsearviointi. Laatupalkintomalleissa 
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kehotetaan samantyyppisesti kartoittamaan ja kokeilemaan organisaation itsearviointia (ks. 

Baldrige National Quality Program 2006a, 2006b; EFQM 2006b, 2006c, 2006d).  

 

Tervonen (2001) tarkastelee itsearvioinnin syvyysastetta mainiten syvällisimmäksi vaihto-

ehdoksi laatupalkintokilpailuun osallistumisen, jolloin mahdollisen voittamisen ohella saa-

daan joka tapauksessa organisaation ulkopuolisen tahon arviointi yrityksen toiminnasta ja 

tilasta (ks. Eriksson 2004, 86). Laadun käsitteen todetaan laajentuneen osaltaan myös laa-

tupalkintokriteerien käyttämisen myötä, koska kriteeristöt kattavat lähes kaiken organisaa-

tion toiminnan. (Tervonen 2001, 92 – 93.) 

 

Laatupalkintokilpailuun arvioidaan liittyvän myös riskejä ja jopa todellista toimintaa vää-

ristävien elementtien mahdollisuuksia. Conti (1999, 2002) toteaa laatupalkintokilpailun 

riskinä riippuvaisuuden numeroilla pelaamiseen ja pistevertailuun eri yritysten välillä. Ta-

voitteen ollessa laatupalkinto tai vertailu muihin yrityksiin toimintatapa keskittyy pisteisiin 

ja kilpailu laiminlyö diagnostisen harkinnan. Laatupalkintomallin vaatimuksia varten voi-

daan organisaatiossa tehdä pelkästään näennäisiä säätöjä sen sijaan, että tuotaisiin esille 

todellisia pitkän aikavälin toiminnan tuloksia. Itsearviointi voidaan esitellä pelkästään laa-

tupalkintokilpailun osatuotteena, jolloin toiminnassa ei ole todellista yhteyttä yrityksen 

toimintajärjestelmään, missioihin ja tavoitteisiin. (Conti 1999,3, 38; Conti 2002, 1066.) 

 

Huomioon on otettava myös se seikka, että laatupalkintokriteeristöstä ei saa muodostua 

itsetarkoitus ja motiivi vain laatupalkintokriteeristön pisteiden keräämiselle laaja-alaisen 

kehittämisen asemesta (Tervonen 2001, 93 – 94; Silén 2001, 22 – 25). Yrityksen olisi arvi-

oitava parantamiskohteiden tärkeysjärjestystä omista lähtökohdista ilman laatupalkintomal-

lien sisältämiä painotuksia. Laatupalkintomallin perusteiden mukainen parantamiskohtei-

den tärkeysjärjestys voi ohjata yrityksen toimintaa jopa väärään suuntaan. (Dahlgaard & 

Nilsson 2002.)  

  

Calvo-Moran ym. (2005) espanjalaisissa yliopistoissa tekemä tutkimus on yksi niistä tut-

kimuksista, joiden tavoitteena on todentaa erinomaisuutta tukeviin malleihin sisältyviä 

vaikutussuhteita erilaisissa konteksteissa. Calvo-Moran ym. (2005) tutkimuksen yhtenä 

tavoitteena oli saavuttaa malli suositeltavaksi korkeamman asteen koulutuksen keskuksille, 

jotta niissä voidaan arvioida ja kehittää johtamisen laatua ja tarjottavia palveluita. Jälkim-

mäisessä tekijässä keskeisessä asemassa on määräystenmukaisuus. Muut tutkimuksen ta-
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voitteet liittyivät EFQM-mallin sisältämien vaikuttavien voimien ja tuloksien välisten yh-

teyksien tutkimiseen. (Calvo-Mora ym. 2005.) 

 

Calvo-Moran ym. (2005) tekemän tutkimuksen tuloksien perusteella EFQM-mallin käyttö 

saa tukea käyttöön suositeltavana viitekehyksenä ylemmän asteen koulutuksen laadun toi-

meenpanossa, arvioimisessa ja parantamisessa. Prosessien johtamisella saavutetaan toi-

minnan tekijöiden ja tuloksien välinen yhteys. Tulosten perusteella tarvitaan johdon tuki, 

jotta toiminnan parantamista voidaan toteuttaa. Toiminnan parantamisella on oltava yhteys 

toimintaperiaatteisiin ja strategiaan. Henkilöstövoimavarojen johtaminen on yksi laatujoh-

tamisen peruselementti. (Calvo-Mora ym. 2005.)     

 

Tulosohjauksen käsikirjassa (2005) käytetään termiä ”laatupalkintoarviointi” itsearvioinnin 

ja ulkoisen arvioinnin yhdistelmänä (Salminen 2005). Julkishallinnon organisaatiot ovat 

asettaneet painopisteen toiminnan kehittämiseen laatupalkintokilpailuun osallistumisen 

asemesta. Itsearvioinnit laatupalkinnon kriteerien mukaisesti halutaan tehdä ensin ja vasta 

sen jälkeen mahdollisesti osallistutaan laatupalkintokilpailuun. (Virtanen ym. 2002, 28.) 

  

Samantyyppinen tavoiteasettelu on nähtävissä myös puolustusvoimissa. Vaikka puolustus-

voimissa otettiin käyttöön 6.12.1998 laatupalkinnon arviointiperusteet, niiden käytön ensi-

sijainen tavoite oli organisaation itsearviointi. Myöhemmin on jatkettu samoilla linjoilla 

siten, että tulosyksiköillä on mahdollisuus osallistua laatupalkintokilpailuihin. (Pääesikun-

nan teknillinen kehittämisosasto 1998; PE:n asiakirja R74/28.1/D/II/ 10.1.2006; ks. Häg-

glund 1997; ks. Pääesikunnan sotatalousosasto 2002; ks. Ahlberg 2000, 2002, 2005c.)  

 
2.4.2 EFQM-malli ja sen soveltaminen 
 

Deming Application Prize on vanhin käytetty laatupalkinto, joka otettiin käyttöön Japanis-

sa vuonna 1951. MBNQA on vuonna 1987 perustettu Yhdysvaltojen kansallinen laatupal-

kinto, jota on seurannut Euroopan laatupalkinto (EQA). (Godfrey 1999, 14.2, 14.18 – 

14.28; Jortama 2006, 50; ks. Baldrige Criteria (2006).) Annual Quality Awards –listan pe-

rusteella käytössä on kansainvälisiä ja kansallisia laatupalkintoja tai laatupalkinto-ohjelmia 

sekä autoteollisuuden että hallitusten laatupalkintoja tai laatupalkinto-ohjelmia (Funk 

2005, 47 – 49; ks. Jortama 2006, 50). MBNQA, EFQM-malli ja Deming Prize ovat hyvin 

tunnettuja laatupalkintomalleja, joita käytetään organisaation itsearviointiin. (Samuelsson 
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& Nilsson 2002, 10 – 11; Kujala 47 – 52, ks. Khoo & Tan 2003.) MBNQA:n mukainen 

itsearviointi on yksi tunnetuimmista kokonaisvaltaisen laatujohtamisen menetelmistä (Jor-

tama 2006, 50 – 52).  

 

Suomen laatupalkinnosta on kilpailtu vuodesta 1991 alkaen. Kilpailun arviointikriteerinä 

käytettiin Suomen laatupalkintomallia vuoteen 2000 saakka, jonka jälkeen vuodesta 2001 

alkaen Suomen laatupalkintokilpailussa on käytetty EFQM-mallia laatupalkintokriteeristö-

nä. EFQM-mallista on käännökset lähes kaikissa Euroopan maissa. Eduksi muodostuu 

muun muassa yhteinen kieli. Saman laatupalkintokriteeristön käyttö mahdollistaa eri mais-

sa toimivien tytäryritysten ja muiden yritysten toiminnan vertailtavuuden. (Lagus, Helin & 

Lillrank 2001, 164 – 175; ks. EFQM-malli 2003; ks. EFQM 2006b, 2006c, 2006d; ks. 

Wuolijoki 2006, 5.) Tervosen (2001) mukaan EFQM-mallin käyttö Suomen laatupalkinto-

kilpailussa tuo yhdenmukaisuuden Suomen kansallisen Euroopan Unionin -strategian 

kanssa. Tämä mahdollistaa yhdenmukaisen kehittämistyökalun julkishallinnon ja Euroopan 

Unionin kuuluvien maiden hallintoelimien kanssa. (Tervonen 2001, 91 – 92.)  

 

European Foundation for Quality Management (EFQM) missiona on “edistää erinomai-

suuden kehittymistä Euroopassa”. Visio sisältää eurooppalaisten organisaatioiden erin-

omaisen menestymisen maailmassa. EFQM-malli toimii viitekehyksenä kilpailukyvyn ja 

erinomaisuuden kehittämiselle (ks. kuvio 2.11). EFQM-malli koostuu yhdeksästä arvioin-

tialueesta, joista viisi ovat toimintaa ja neljä tuloksia kuvaavia arviointialueita. Arviointi-

alueet jakaantuvat puolestaan yhteensä 32 arviointikohtaan (ks. liite 2). Toimintaprosessien 

avulla saavutetaan erinomaisia tuloksia. EFQM-malli tukee erinomaisen toiminnan tun-

nuspiirteiden soveltamista kaikkiin organisaatioihin toimialasta tai koosta riippumatta. 

EFQM-mallin käytön periaate on seuraava: ”Erinomaiset suorituskykyä, asiakkaita, henki-

löstöä ja yhteiskuntaa koskevat tulokset saavutetaan johtajuuden ohjaamien toimintaperi-

aatteiden ja strategian, henkilöstön, kumppanuuksien ja resurssien sekä prosessien avulla.” 

EFQM-mallin ydin muodostuu TUTKA-periaatteesta, joka koostuu tuloksista, toimintata-

vasta, käytännön soveltamisesta sekä arvioinnista ja parantamisesta. TUTKA-

arviointilogiikka sisältää pisteytystaulukon, jota voidaan hyödyntää arvioinnissa ja itsear-

vioinnissa sekä antamaan virikkeitä, ajatuksia ja auttamaan ongelman analysointimenetel-

mänä. (EFQM-malli 2003, 2 – 12, 27 - 31; EFQM 2006b; ks. Niemi 2004; ks. van Marre-

wijk, Wuisman, De Cleyn, Timmers, Panapanaan & Linnanen 2004, 85 – 86; ks. Sivusuo 

2006, 60 – 62.)  
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Toiminta Tulokset

Innovatiivisuus ja oppiminen

Johtajuus Prosessit

Henkilöstö

Toimintaperiaat-
teet ja strategia

Kumppanuudet
ja resurssit

Yhteiskunnalliset
tulokset

Asiakastulokset

Henkilöstö-
tulokset

Keskeiset
suoritus-
kyky-
tulokset

The EFQM Excellence Model

Kuvio 2.11. The EFQM Excellence Model (EFQM-malli) –arviointikriteeristön
käytön periaate 

Lähde: EFQM Excellence Model, suomenkielinen käännös 2003/Laatukeskus 

 

 

EFQM-mallissa kuvataan nuolilla mallin dynaamista luonnetta. Innovatiivisuuden ja op-

pimisen avulla parannetaan toimintaa, mikä edesauttaa tulosten parantamisessa. Arviointi-

kriteeristön loogisen periaatteen mukaisesti organisaatiossa määritellään tulokset, jotka 

asetetaan tavoitteeksi; suunnitellaan ja kehitetään toimintatavat; sovelletaan toimintatapoja 

käytännössä; toimintatapoja ja niiden soveltamista arvioidaan ja parannetaan. Arvioinnissa 

ja parantamisessa on olennaista tulosten seuranta ja analysointi sekä jatkuva oppiminen. 

EFQM-mallin maksimipistemäärä laatupalkintokilpailussa on 1000 pistettä. (EFQM-malli 

2003, 2 – 12.)  

 

Erinomaisuuden määrittelyssä voidaan käyttää laatupalkintomallien pisterajoja. Erinomai-

suuden tason määrittelyn pisterajojen ero voi olla jopa 350 pistettä. Kujalan (2002) mukaan 

yritykset eivät käytännössä kykene saavuttamaan kokonaisvaltaisen laatujohtamisen ihan-

netasoa, joka pisteinä tarkoittaa 1000 pistettä. Toisaalta organisaatioiden on mahdollista 

laskennallisesti määrittää kyseisen organisaation kokonaisvaltaisen laatujohtamisen ihan-

netaso. (Kujala 2002, 10 – 13, 67 – 70; ks. Jokinen 2004, 46 – 48.) McFarlanen (2001) 

raportoiman laatuohjelman laatupalkintokilpailun EFQM-malliin kytketty erinomaisuuden 

taso oli 400 pistettä tai sen ylittävä pistemäärä (McFarlane 2001, 1052). McAdamin (2000) 

mukaan organisaatioiden on katsottu saavuttaneen erinomaisuuden rajan silloin, kun laatu-

palkintomalliin perustuvat pisteet ovat 600 pistettä tai enemmän (McAdam 2000). Eskild-
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sen ym. (1999) samoin kuin Sivusuo (2006) käyttävät erinomaisen organisaation EFQM-

malliin perustuvana pisterajana 750 pistettä tai enemmän (Eskildsen ym. 1999; Sivusuo 

2006). Silénin (2001) esittelemässä yritysten eri kilpailukyvyn tasokuvauksissa ”World 

class” -taso edellyttää 800 pisteen ylittämistä kilpailukykykriteerien mukaisella pistemää-

rällä mitattuna (Silén 2001, 74 – 117).  

 

Common Assessment Framework (CAF) on muokattu EFQM-mallista ensisijaisesti julki-

sen sektorin organisaatioille itsearviointia varten. CAF-mallin avulla on mahdollista ottaa 

huomioon julkisella sektorilla työskentelevien organisaatioiden erityispiirteet. Muita kysei-

sen mallin tavoitteita ovat helppokäyttöisyyden tarjoaminen, käytössä olevien erilaisten 

laadunhallintamenetelmien yhdistäminen ja vertailukehittämisen helpottaminen sekä kan-

sallisella että kansainvälisellä tasolla. (CAF 2002, 5 - 6.) Valtiovarainministeriön 2006 

julkaisussa ”Julkinen sektori työnantajana” nostetaan lähinnä toteamuksena esille, että jul-

kisella sektorilla toimintayksiköissä sovelletaan laadun arviointiin erilaisia arviointikritee-

ristöjä, kuten EFQM-mallia ja CAF:a (VM 2006, 10; ks. Jortama 2006, 50). 

 

2.5 Organisaation itsearvioinnin käyttäminen toiminnan ja tulosten arvioinnissa 
 

Johtamiskäytäntö, jossa organisaation itsearviointia käytetään osana toiminnan ja tulosten 

arviointia, jakautuu toiminnan tason menettelytapoihin seuraavasti: laatupalkintomallien 

mahdollistamaan itsearviointiin, muutamaan keskeiseen kysymykseen perustuvaan itsear-

viointiin ja diagnostiseen itsearviointiin. 

 

2.5.1  Laatupalkintomallien käyttäminen organisaation itsearvioinnin tukena 
 

Laatupalkintomalleja voidaan käyttää itsearvioinnin tukena laatimalla kuvaus organisaati-

on toiminnasta ja tuloksista sisäiseen käyttöön kuten haettaessa laatupalkintoa. Laatupal-

kintomalleja on myös mahdollista soveltaa säätämällä arviointikriteerejä ja/tai pisteytystä 

sopivaksi ottaen huomioon organisaation tilanteen ja tavoitteet. Organisaatio voi hyödyntää 

laatupalkintomallien pisteytyssysteemiä arvioimalla toimintaansa pisteytyksen periaattei-

siin. Lisäksi organisaatio voi suunnata parantamistoimenpiteitä sellaisiin arviointialueisiin, 

joiden pisteytys on alhainen. (van der Wiele & Brown 1999, 240 – 241; van der Wiele ym. 

2000, 8; Tervonen 2001, 92 – 94; Kujala 2002, 51; EFQM 2006c.) 
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EFQM-mallin mukaista itsearviointia usein pidetään menettelynä, jolloin kirjoitetaan kat-

tava laatupalkintokilpailuhakemus. Yksikään tutkimuskohteista ei kuitenkaan toiminut 

siten yhtenäisenä jatkuvana itsearviointitoimintana. Itsearvioinnissa käytettiin yksinkertais-

tettuja ja vähemmän resursseja vaativia toimintatapoja. Organisaation itsearviointi tehtiin 

yrityksen omalla menettelytavalla, laatupalkintomallin kysymyksiä mukaillen tai alkupe-

räisten laatupalkintomallien mukaisesti. Tutkimuskohteissa laatupalkintokilpailuhakemus 

kirjoitettiin erillisenä projektina. Saatujen tuloksien perusteella itsearvioinnin toteutustapo-

jen on sovelluttava organisaatiolle, niitä on käytettävä säännöllisesti ja niiden on edistettä-

vä osallistumista. (Samuelsson & Nilsson 2002.)  

 

Myös van der Wielen ja Brownin (1999) mukaan työntekijöiden osallistuminen itsearvioin-

tiin on tärkeää, koska se tukee johtamiseen perustuvaa itsearvioinnin toimeenpanoa.  Työn-

tekijät tietävät organisaation tilanteen, ja he kykenevät kokoamaan prosessien arviointiin 

tarvittavan tiedon organisaatiossa arvioitaessa toimintaa ja tuloksia käytettävään itsearvi-

ointimalliin. (Van der Wiele & Brown 1999, 243 – 244.)  

 

Laatupalkintomallien käyttö organisaation itsearvioinnissa mahdollistaa pisteiden antami-

sen kuvatun toiminnan perusteella. Aikuiskoulutuskeskusten itsearvioinnissa annetut pis-

teet saattoivat olla 100–150 pistettä korkeampia kuin ulkopuolisten arviointiryhmien anta-

mat pisteet. Samansuuntainen havainto on saatu Suomen Laatupalkintokilpailun perusteel-

la. Itsearvioinnissa annetut arviointialueiden pisteet ovat lähes poikkeuksetta korkeammat 

kuin ulkopuolisten arviointiryhmien antamat pisteet. Aikuiskoulutuskeskusten antamien 

pisteiden keskiarvo oli 254 pistettä, kun taas ulkopuolisten arvioijien antamien pisteiden 

keskiarvo oli 98 pistettä. (Vaso 1998, 217.) 

 

Silénin (2001) mukaan kilpilukykykriteeristön perusteella annettu pistemäärä ja laatupal-

kintokriteeristön perusteella annettu pistemäärä ovat lähes samat. Kokonaispistemäärän 

ollessa 500 pistettä tarkkuus on ollut +/– 20 pistettä. (Silén 2001, 118 – 119.) 

 

Ulkopuolisten arviointiryhmien arvioinneissa havaitaan vähäiset keskinäiset erot (keskiar-

vona on 5 – 10 prosentin ero), mikä on selitettävissä mittavalla arviointikokemuksella ja 

sillä, että ryhmät kalibroivat arvionsa keskenään ennen varsinaista arviointia. Organisaati-

on itsearvioinnin onnistumiseen vaikuttavat arviointialueiden sisällön ja painotuksien kou-
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luttaminen arviointiryhmien jäsenille. Itsearvioinnissa on oltava kriittinen, mihin liittyy 

turvallinen työympäristö ja arviointitottumus. (Vaso 1998, 217 – 218.)  

 

Yangin ym. (2001) mukaan EFQM-mallin käyttöön perustuvan itsearviointiprosessin tu-

losten uskottavuus ja hyväksyntä riippuvat monista tekijöistä. Tällaisia tekijöitä ovat saatu-

jen pisteiden vaihtelevuus, epätieteellinen menettely pisteiden ratkaisemiseksi, arvioijien 

subjektiiviset mielipiteet ja arviointikriteeristön tulkinta sekä arvioijien tieto kokonaisval-

taisesta laatujohtamisesta tai erinomaisuudesta tai jatkuvasta parantamisesta. Ongelmat 

sekoittuvat toisiinsa, jos arvioijat ovat kokemattomia ja samassa arviointiryhmässä on sekä 

kokeneita että kokemattomia arvioijia. (Yang ym. 2001, 3794 – 3797, 3809 – 3811.)   

 

Saksan Terveysministeriön vuonna 1996 tekemän päätöksen mukaisesti kolmivuotiseksi 

suunniteltu ohjelma ”Quality Management in Hospitals” aloitettiin vuonna 1998. EFQM-

malli oli valittu laatujohtamisen menettelytavaksi. Ohjelmaan valittiin yli 689 halukkaasta 

sairaalasta 44 sairaalaa, joille maksettiin tukea osallistumisesta. Ohjelmaan hyväksyttiin 

lisäksi 80 sairaalaa, joille ei tukimaksua maksettu. Muutama terveydenhuollon organisaati-

oista toteutti ensimmäisen itsearvioinnin vuonna 1997. Heinäkuuhun 1999 mennessä 17 

terveydenhuollon organisaatiota oli osallistunut lisätutkimukseen. Puolet klinikoista sai 

200–300 pistettä ensimmäisistä itsearvioinneistaan.  (Moeller ym. 2000.)  

 

Samuelssonin ja Nilssonin (2002) mukaan toiminnan ja tulosten kuvaukseen perustuvassa 

toimintatavassa (the pro forma) valmistetaan 32 lomaketta, joista kukin vastaa yhtä EFQM-

mallin arviointikohtaa. Arviointikohtien vahvuudet ja parantamisalueet täytetään ja näyte-

tään toteen. Työntekijät keräävät perustan arviointia varten ja täyttävät lomakkeensa itse-

näisesti tai ryhmissä. Tätä pidetään ennakkoitsearviointina. Konsensuskokouksessa työ-

ryhmä päättää yleisistä vahvuuksista ja parantamisalueista sekä pisteyttää itsearviointitu-

lokset. (Samuelsson & Nilsson 2002, 12; ks. Hides ym. 2004; ks. MacKerron ym. 2003; ks. 

EFQM 2006d.) Kyseessä on toiminnan tasolla organisaation itsearvioinnin johtamiskäy-

tännön, ”toiminnan ja tulosten arviointi”, toimintatapa, jonka avulla organisaation toiminta 

ja tulokset kuvataan laatupalkintomallin avulla. Toiminnan ja tulosten arviointi –

johtamiskäytännön neljä erilaista toimintatapaa esitetään taulukossa 2.4. 
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Taulukko 2.4. Toiminnan ja tulosten arviointi –johtamiskäytännön neljä erilaista toiminta-

tapaa 

 

Toiminnan ja tulosten arviointi 
 

 
 
Yritys 
 

Toimintatapa: toiminnan ja tulosten kuvaaminen laatupalkintomallin avulla 

a - Viisi 8 henkistä ryhmää toteutti ennakkoitsearvioinnin. Kullakin ryhmällä oli vastuullaan arvioida 
yksi tai kaksi arviointialuetta.  
- Ryhmien johtajat kokoontuivat konsensuskokoukseen arvioiden ja tarkastaen kaikki parantamis-
alueet.  
- He päättivät yhdessä prosessien omistajien kanssa kuhunkin arviointialueeseen liittyvät toteutet-
tavat toimenpiteet. 

b - Kuuteen ryhmään oli organisoitu 36 henkilöä. Kukin ryhmä arvioi yhden tai kaksi arviointialu-
etta. 
- Kunkin arviointiryhmän jäsenet edustivat erilaista kokemusta, jota ei ollut kytketty arvioitavaan 
arviointialueeseen liittyväksi.  
- Tapauksessa, jossa halutaan laajempaa taustatietoutta kuhunkin ryhmään, pääosalla jäsenistä 
täytyy olla arviointialueeseen sisältyvä perustietous. 

c - Laatupalkintomallin kullekin arviointialueelle oli nimetty omistaja ottaen huomioon hänen sovel-
tuvuutensa kyseisen arviointialueen käsittelyyn.  
- Kussakin osastossa oli siten henkilö kutakin arviointialuetta kohden.  
- Tärkeimpänä etuna pidetään sitä, että ”the pro forma” -toimintatapa on mahdollista toteuttaa 
organisaatiossa kaikkialla ja se kuvaa organisaatiota eikä työkaluja. 

d - Yritys oli kuvannut kunkin suositelluista 50 yrityskohtaisesta alueesta.  
- Itsearviointiryhmä mietti, oliko käyttikö yritys toimintatapaa ja oliko näillä alueilla soveltamista 
sekä arviointia ja parantamista (kyllä tai ei vastauksin).  
- Henkilöitä pyydettiin laittamaan tärkeiksi arvioidut kohteet tärkeysjärjestykseen. Heidän tehtä-
vänsä oli myös ilmentää parantamistoimenpiteet konkreettisillä toimenpiteillä ongelmien asemesta. 
- Itsearviointiryhmä saavutti sitten konsensuksen ja osaston suorituskyky pisteytettiin.   

 
Huom. Lähde: Samuelsson & Nilsson 2002, 12, 17 – 18. 
Huom. Yritysten tunnukset (a, b, c ja d) ovat tutkijan yrityksiin liittämät tunnukset, jotka eikä tarkoita tärke-
ysjärjestystä tai toimintatapojen paremmuutta (tms.).  
 

Moeller ym. (2000) käsittelevät Heidelbergissä sijaitsevan University Hospital’n The Insti-

tute of Hygiene and Medical Microbiology’n sydänklinikan ja sen kuntoutuskeskuksen 

ensimmäisen itsearvioinnin toteutusta. Molemmat organisaatiot toteuttivat itsearvioinnin 

saman periaatteen mukaisesti. Aluksi käytettiin kysymyssarjaa ja matriisimenettelyä, jotka 

myöhemmin laajennettiin laatupalkinnon simuloiduksi menettelytavaksi. Sen jälkeen kun 

lääkäri oli koulutettu arvioijaksi, hän esitteli mallin kuudelle apulaiselleen. Kukin näistä 

seitsemästä henkilöstä käsitteli yhden tai kaksi arviointialuetta. Ulkopuolinen arvioija pis-

teytti kuvaukset ja kirjoitti raportin, joka sisälsi noin 60 vahvuusaluetta ja 90 parantamis-

aluetta. Jotta kokonaisuus organisaatiossa vallitsevista vahvuusalueista ja parantamisalueis-

ta olisi saatu selville ja muodostettua yksi lista, tarvittiin työkokouksien ja vertaisarvioin-

tien yhdistelmä. (Moeller ym. 2000.)  
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Vaso (1998) raportoi jopa suuremmasta parantamiskohteiden lukumäärästä kuin Moeller 

ym. (2000) edellä, sillä aikuiskoulutuskeskusten organisaation itsearvioinnissa kartoitettiin 

100 – 150 parantamiskohdetta kussakin aikuiskoulutuskeskuksessa (Vaso 1998, 229 – 235, 

245). Kritiikkiä aiheuttaa pienten ja keskisuurten yritysten kannalta, että käytettävien me-

netelmien avulla toimenpiteitä ei pystytä automaattisesti laittamaan tärkeysjärjestykseen. 

Yritykset eivät aina kykene toimeenpanemaan toiminnan parantamista, koska ei tiedetä, 

kuinka olisi toimittava. (Sturkenboom, van der Wiele & Brown 2001, 234 – 235.) 

 

Suomen Kuntaliiton ja VM:n julkaisu (2001) tuo esille, että Euroopan laatupalkintomalli 

on yksi työväline muiden välineiden ohella. Se auttaa kysymään “oikeat kysymykset” ja 

sitä kautta edelleen tunnistamaan johdonmukaisesti oleellisimpia kehittämistarpeita, joista 

on edettävä käytännön kehittämistoimenpiteisiin. Laatupalkintomalliin perustuvan itsear-

vioinnin etuina nähdään arvioinnin kokonaisvaltaisuus ja mahdollisuus keskinäiseen ver-

tailtavuuteen. Itsearvioinnille on asetettava tavoitteet – miksi toimintaa arvioidaan, miten 

itsearviointi liitetään vuosittaiseen suunnitteluun ja pitemmän aikavälin strategiseen suun-

nitteluun, miten tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. (Suomen Kuntaliitto & 

VM 2001, 10 – 11.)  

 

2.5.2 Kysymyksien ja kysymyssarjojen käyttäminen organisaation itsearvioinnin tukena 
 

Pelkistetyimmässä muodossaan organisaation itsearviointi voi olla kysymyksien esittämis-

tä ja niihin vastaamista (MacKerron ym. 2003). Valitessaan organisaation itsearvioinnissa 

käytettävää johtamiskäytäntöä, toimintatapaa, laatupalkintomallia tai muuta laatutekniik-

kaa johto toteuttaa samalla strategisen tason itsearviointia. Ford ja Evans (2002) tarjoavat 

johdolle kysymyssarjan, joka auttaa valitsemaan hyödyllisen mallin itsearviointia varten. 

Kysymyksien avulla huomiota kiinnitetään mallin käsitteelliseen laajuuteen, konkreettisuu-

teen, diagnostiseen ohjaavuuteen, julkaisijaan ja luotettavuuteen. (Ford & Evans 2002.) 

 

Conti (2002) tuo esille miksi-, kuinka- ja mikä-kysymykset, joiden avulla pyritään paran-

tamaan kykyä löytää oikea malli ja oikea toimintatapa arviointiin. Miksi-kysymyksellä 

haetaan vastausta arvioinnin tavoitteista. Kuinka-kysymyksellä haetaan vastausta arvioin-

nin toimeenpanoon ominaispiirteineen ja asiayhteyksineen. Mikä-kysymyksellä etsitään 

vastausta, mikä osa organisaatiosta osallistuu arviointiin. (Conti 2002, 1057, 1061 – 1068.)  
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Kujala (2002) esittää muutaman yksinkertaisen kysymyksen, joiden avulla johdon on hel-

pompi arvioida toimeenpanoprosessin vaikutuksia. Käytännön johtajalle organisaatiokult-

tuurin tutkiminen voi olla vaikea ja abstrakti tehtävä. Kysymyksiin vastaaminen auttaa 

ymmärtämään uuden johtamisen lähestymistavan roolia ja vaikutusta. Näitä johdon strate-

gisen tason kysymyksiä ovat muun muassa, mitkä ovat ne todelliset ongelmat, joita me 

yritämme ratkaista tai mitkä ovat tämän johtamisen lähestymistavan vahvuudet ja heikkou-

det. (Kujala 2002, 132 – 133.) 

 

Erikssonin (2004) itsearvioinnin suunnitteluvaiheen kysymyksiä ovat, miksi itsearviointi 

pitäisi tehdä, milloin työn pitäisi olla valmis, kenen olisi osallistuttava ja mitä erinomaisuu-

teen tähtäävää mallia pitäisi käyttää kuvauksen perustana (Eriksson 2004, 80). 

 

Laatupalkintomallit ovat aiempaa informatiivisempia, sillä ne tarjoavat käyttäjilleen tietoa 

toimintatavoista, asiayhteyksistä ja saatavista hyödyistä. Sekä EFQM-malli että BNQP 

tarjoavat myös kysymyssarjan organisaation itsearviointia varten. Tiedon keräämisessä 

kysymyssarjan käytön etuina mainitaan vastaamisen nopeus ja helppous. (ks. EFQM-malli 

2003; ks. EFQM 2006a, 2006b, 2006c, 2006d; ks. Baldrige Criteria (2006); ks. BNQP 

2006a, 2006b.) 

 

Dahlgaard ja Nilsson (2002) esittelevät EFQM-mallin perusteella kehitetyn kysymyssarjan 

ja menettelytavan, jotka muodostavat kohdennetun itsearvioinnin. Kysymyssarja on kehi-

tetty yhteistoiminnassa lähes 30 000 työntekijää työllistävän Tanskan postilaitoksen kans-

sa. Yritys käytti kysymyssarjaa vuosina 1997 ja 1999. Kysymyssarjassa oli 96 toteamusta 

vuonna 1997 ja 99 toteamusta vuonna 1999. Toteamuksien laadinnassa käytettiin lähtökoh-

tina EFQM-mallia ja aiempia kokemuksia. Toteamukset ryhmiteltiin EFQM-mallin arvi-

ointialueiden mukaisiin ryhmiin. Kussakin ryhmässä oli noin 11 toteamusta. Esimerkki 

toteamuksesta, joka sisältyy arviointikohtaan henkilöstötulokset, on ”motivaation taso ja 

sitoutumisen taso on kehittynyt viimeisen kolmen vuoden aikana.” Kunkin vastaajan tehtä-

vänä oli yksilöidä oma arvionsa toteamuksen toteumasta ja toteamuksen tärkeydestä yri-

tyksen kannalta. Mittausmenetelmänä käytettiin 7-portaista Likert-asteikkoa (ks. Valli 

2001a, 34 – 37; Valli 2001b, 106 – 108). Vastausten perusteella laadittua kaksiulotteista 

(x- ja y-akselit) yhteenvetoa, jossa on toteamukset arviointialueittain, voidaan käyttää hyö-

dyksi määritettäessä toiminnan parantamisen kohteita. Tutkimukseen osallistui johtajia 
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organisaation eri tasoilta vastausprosentin ollessa 79 prosenttia (558 vastaajaa) vuonna 

1997 ja 66 prosenttia (565 vastaajaa) vuonna 1999. (Dahlgaard & Nilsson 2002.) 

 

Tärkein ominaisuus kohdennetussa itsearvioinnissa on tarkentaa itsearviointiprosessi yri-

tyksen kannalta muutamaan keskeiseen elintärkeään parantamiskohteeseen merkityksettö-

mien useiden parantamiskohteiden asemesta. Erilaisia menettelytapoja asettaa parantamis-

alueet tärkeysjärjestykseen ovat alhaisin suorituskyky, havaittu tärkeys, havaitun tärkeyden 

ja havaitun suorituskyvyn välinen erotus sekä tilastollisesti ohjattu painotus. Jälkimmäisen 

menettelytavan avulla mittaustulosten perusteella tarkastellaan arvioitavan alueen tärkeyttä 

ja tapahtuman toteumaa, mikä auttaa johtajia tunnistamaan ne muutamat elintärkeät alueet. 

(Dahlgaard & Nilsson 2002.)  

 

Dahlgaardin ja Nilssonin (2002) esittämien tulosten perusteella MacKerronin ym. (2003) 

yhteenveto kyseenalaistuu olennaisesti erilaisten organisaation itsearvioinnin lähestymista-

pojen suhteellisesta asemasta todistusvoiman ja itsearviointiprosessin suhteen. Kysymys-

sarjan käytöllä on saatu aikaan todistusvoimaa, joka on onnistuttu kohdentamaan tavoitteen 

mukaisesti toimintaa parantaviin kohteisiin. (ks. Dahlgaard & Nilsson 2002; vrt. MacKer-

ron ym. 2003, 83 – 84.) Samoin Tarín (2005) kehittämän 35 kysymyksen kysymyssarjan 

avulla mahdollistetaan työntekijöiden osallistuminen, mikä voi tukea myös oppimisproses-

sia (Tarí 2005). 

 

Cragg (2005) on analysoinut sekä Baldrige Criterian (2003) että EFQM-mallin (1999) si-

sältämiä arviointikohtia, joiden avulla on mahdollista arvioida organisaation informaatio-

systeemejä. Analysoinnin tuloksena Cragg (2005) esittää EFQM-mallin kysymyssarjaan 

perustuvat kuusi kysymystä, jotka auttavat pienten yritysten johtajia arvioimaan informaa-

tiosysteeminsä. Toimintaperiaatteisiin ja strategiaan sekä keskeisiin suorituskykytuloksiin 

kohdentuu molempiin yksi kysymys. Kumppanuuksiin ja resursseihin sekä prosesseihin 

kohdentuu molempiin kaksi kysymystä. Esimerkkinä prosesseihin sisältyvä kysymys on 

seuraava: ”Onko käytössä kattava ja luotettava menetelmä ymmärtää asiakkaan käsitykset, 

tarpeet ja odotukset ja markkinat, missä se toimii?” Arvioinnin tulokset ovat hyödyllisem-

mät, jos yrityksellä on käytettävissään vertailutietoa ja mahdollisuus vertailla saatuja tulok-

sia samankokoisten yritysten kanssa. (Cragg 2005.) 
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Paton, Foot ja Payne (2000) tuovat esille tutkimuksensa raportoinnin yhteydessä Druckerin 

itsearviointityökalun yleishyödyllisten organisaatioiden itsearviointia varten (Paton, Foot 

& Payne 2000, 21). Itsearviointityökalu minkä tahansa yleishyödyllisen organisaation 

käyttöön sisältää viisi tärkeintä kysymystä, jotka ovat seuraavat: Mikä on meidän olemassa 

olomme tarkoitus (missio)? Kuka on meidän asiakkaamme? Mitä asiakas arvostaa? Mitkä 

ovat meidän tuloksemme? (Leader to Leader Institute 2006.) 

 

2.5.3  Diagnostinen itsearviointi 
 

Arviointi voi perustua vaatimustenmukaisuuteen, jolloin arviointi voi olla organisaation 

sisäistä, toisen osapuolen tai kolmannen osapuolen toteuttamaa. Vaatimuksenmukaisuuteen 

perustuvasta arvioinnista on totuttu käyttämään nimitystä auditointi. (Conti 1999, 8 – 10; 

Conti 2002, 1058 – 1065; SFS-EN ISO 9000, 2005, 18.)  

 

Myös organisaation itsearviointia voidaan käyttää arvioitaessa, onko yrityksen suoritus-

kyky odotetunlainen verrattuna erinomaisuutta kuvaaviin malleihin. Kyseessä on tällöin 

organisaation toiminnan ja tulosten arviointi laatupalkintomallia hyväksi käyttäen. Conti 

(1999, 2002) eriyttää toisistaan laatupalkintokilpailuarvioinnin ja toiminnan parantamiseen 

tähtäävän diagnostisuuteen perustuvan itsearvioinnin. Diagnostisen itsearvioinnin ensisijai-

sena tavoitteena on organisaation toiminnan parantaminen, kun taas laatupalkintotyyppinen 

itsearviointi tähtää syiden selvittämisen asemesta kilpailupisteisiin, joiden perusteella on 

mahdollista arvioida organisaation erinomaisuutta suhteessa kokonaispistemäärään tai 

muihin yrityksiin. Molemmissa tapauksissa organisaatiossa pystytään suunnittelemaan ja 

toimeenpanemaan tarpeelliset parantamistoimenpiteet ja uudistukset koko organisaatiota 

koskevina käytettävissä olevien kyvykkyyksien ja resurssien mukaisesti. Itsearviointi on 

integroitavissa yrityksen strategiseen ja operatiivisen suunnitteluprosessiin. (Conti 1999, 

2002; ks. Eriksson 2004; ks. Godfrey 2004.) 

 

Diagnostisessa itsearvioinnissa käytetään organisaation toimintaan yksilöityä mallia, joka 

tulkitsee toiminnan parantamista varten mahdollisimman hyvin yrityksen olemassa olon 

tarkoitusta (missio), tavoitteita ja kriittisiä systeemitekijöitä. Toinen diagnostisuuteen pyr-

kivän itsearvioinnin erityispiirre on arvioinnin aloittaminen tuloksista edeten prosessien 

käsittelyn jälkeen systeemitekijöihin. Yksilöidyssä mallissa oikea reuna edustaa olemassa-

olon tarkoitusta (missio), johon yrityksen systeemitekijät ja strategiset tavoitteet perustu-
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vat. Mallin vasen osuus edustaa yritystä, joka on muokattava sellaiseksi, että strategiset 

tavoitteet voidaan saavuttaa. Kaikki tulokset saavutetaan prosessien välityksellä. Systeemi-

tekijöiden, prosessien ja tuloksien välinen suhde esitetään kuviossa 2.12. (Conti 1999, 23 – 

44; ks. Conti 2002, 1066 – 1067.) 

 

 

 

Diagnostisen itsearvioinnin onnistumisen edellytyksenä on yrityksen olemassaolon (mis-

sio) ja käytettävän yksilöidyn mallin oikean reunan eri arviointialueisiin liittyvien virallis-

ten tavoitteiden tarkka tunnistaminen. Tämän jälkeen on mahdollista arvioida tavoitteisiin 

liittyvät tulokset. Itsearviointi aloitetaan tuloksista, mikä edellyttää luonnollisesti sitä, että 

tavoitteet on asetettu. Tulosten arvioinnissa voidaan käyttää joko objektiivisia (liiketoimin-

tatuloksia) tai havaintoihin ja haastatteluihin perustuvia tietoja (asiakastyytyväisyys ja si-

dosryhmien tyytyväisyys). Seuraavana arvioidaan prosesseja päätyen lopuksi systeemiteki-

jöihin, joista arvioidaan koko yritystä koskevat osatekijät. Diagnostisen itsearvioinnin peri-

aate esitetään kuviossa 2.13. (Conti 1999; Conti 2002, 1066 – 1067.)  

Vaihe 2

Kuvio 2.12. Systeemitekijöiden, prosessien ja tuloksien välinen suhde

Systeemi-
tekijät 

Yritys

Lähde: Conti 1999, 23 – 30. 

Prosessi B

Prosessi A

Prosessi C

Tulos A

Tulos B

Tulos C
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Diagnostinen itsearviointi

Systeemissä
olevat
syyt

Prosesseissa
olevat
syyt

Kriittiset
tulokset

Koko
toimintaan
vaikuttavat

tosiasiat

Prosessit

Asiakastyytyväisyys

Liiketoimintatulokset

Sidosryhmä-
suhteet

Tulokset

Kuvio 2.13. Diagnostisen itsearvioinnin periaate
Lähde: Conti 1999, 23 – 44, 283 – 288.

 

Sellaisille yrityksille, jotka haluavat menestyä liiketoiminnassa sekä myös sellaisille yri-

tyksille, jotka kamppailevat olemassaolonsa puolesta, itsediagnostisuuden sisältämä suun-

nittelusysteemi on välttämätön työkalu. Tällöin suunnittelusysteemi edellyttää koko yrityk-

sen osallistumista, jatkuvan parantamisen periaatteen mukaista toimintaa sekä missioiden 

ja strategisten tavoitteiden ohjaamaa toimintaa. (Conti 1999, 182 – 184.) 

 

Tulosohjaukseen sisältyvässä arviointitoiminnassa on Contin (1999, 2002) esittämiä dia-

gnostisen itsearvioinnin piirteitä. Sisäisessä itsearvioinnissa todetaan tärkeänä ”yhteinen 

tulkinta tuloksista”. Ulkoisen arvioinnin piirteinä painottuvat kontrollointi ja ohjaus, minkä 

johdosta ulkoisen arvioinnin luonne on mittaavaa ja toteavaa. Ulkoisen arvioinnin tarkoi-

tuksena on ”tulosten suhteuttaminen asetettuihin tavoitteisiin tai vertaaminen muiden ai-

kaansaannoksiin ja toimintatapoihin”. (Salminen 2005, ks. Huttunen 2000, 3 – 4.)  

 

Contin (1999) kehittämän mallin mukaista diagnostista itsearviointia on mahdollisuus so-

veltaa tulosyksikön toimintaan. Onnistumisen edellytyksenä ovat mission ja virallisten 

tavoitteiden tarkka tunnistaminen (Conti 1999, 182 – 184, 283 – 287). Tulosyksiköillä on 

käytössään komentajan ja hänen esimiehensä allekirjoittama tulossopimus. Noudatettaessa 

diagnostista itsearviointia otetaan huomioon tulosjohtamisen edellyttämien tunnuslukujen 

ja tulossopimuksen toteutumisen seuranta, jonka perusteella arvioidaan prosessien toimi-

vuutta. 
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2.6 Organisaation itsearvioinnin käyttäminen toiminnan kypsyyden arvioinnissa  
 

Toiminnan kypsyyden arvioimisessa voidaan käyttää toiminnan yhteen mitattavaan teki-

jään kohdistuvaa kypsyysmatriisia tai toimintaan sisältyvän monen mitattavan tekijän kyp-

syysmatriisikokonaisuutta.  

 

Toiminnan kypsyyden arvioiminen kypsyysmatriisilla tai kypsyysmatriisikokonaisuudella 

perustuu siihen, että toiminnan parantamista varten täsmennetään yksilöityjen kehitysvai-

heiden polku pitkällä tähtäimellä nykyisestä tilanteesta maailman parhaaksi yritykseksi. 

Brownin, van der Wielen ja Millenin (1999) mukaan laatupalkintokriteeristön käyttämises-

tä itsearvioinnissa tavoitteena voi olla “world class -yritys”, mikä edellyttää tarvittavien 

pitkän aikavälin vaiheiden tunnistamista. (Brown ym. 1999; van der Wiele & Brown 1999, 

24 – 241, 249; van der Wiele ym. 2000, 8 – 22; Tervonen 2001, 93; Samuelsson & Nilsson 

2002, 12; ks. Hides ym. 2004; ks. MacKerron ym. 2003; ks. EFQM 2006d; vrt. Blomberg 

ym. 2004.) 

 

Edellä mainitun menettelytavan alkuperäinen käsite on Crosbyn kehittämä laatujohtamisen 

kypsyystesti, jossa kuusi liikkeenjohdon osa-aluetta toimii kokemusten suhteuttajana. Kul-

takin osa-alueelta tunnistetaan toiminnan kypsyyden vaihe, jotka ovat epävarmuus, herää-

minen, valistus, viisaus ja varmuus. Kunkin osa-alueen kypsyyden vaiheet on yksilöity 

omiksi kuvauksiksi. Testiä voidaan käyttää eri toimintojen vertailuun antamalla kullekin 

kypsyyden vaiheelle pisteytys epävarmuuden saadessa yhden pisteen ja varmuuden saades-

sa viisi pistettä, jolloin maksimipistemäärä on 30 pistettä. (Crosby 1986, 27 – 41, 51 – 59.)  

 

Crosbyn (1996) mukaan laatujohtamisen kypsyysmatriisi on osoittautunut hyödylliseksi 

viestinnän ja analysoinnin työkaluksi. Uusien haasteiden myötä Crosby (1996) on kuiten-

kin kehittänyt laatujohtamisprosessin kypsyysmatriisin. Tämän uuden arviointityökalun 

tarkoituksena on keskittyä sekä johdollisiin toimenpiteisiin, joita organisaatiot toteuttavat 

yrittäessään parantaa toimintaansa, että niihin ongelmiin, joita he kohtaavat toimissaan. 

Laatujohtamisprosessin kypsyysmatriisissa on edelleen viisi kuvaustasoa: epävarmuus, 

taantuminen, herääminen, valistus ja varmuus. Näiden tarkistettujen ja päivitettyjen ku-

vaustasojen tarkoituksena on auttaa yritysjohtajia tarkastelemaan laatua liikkeenjohdolli-

sesta näkökulmasta pelkkien teknisten toimenpiteiden asemesta. (Crosby 1996, 31 – 55.)      
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Crosby (1986) käsittelee organisaation johdon ja työntekijöiden suhtautumista laatujohta-

miseen kypsyystestin eri vaiheissa taulukossa 2.5 esitetyin ominaispiirtein. (Crosby 1986, 

27 – 41, 51 – 61; ks. van der Wiele ym. 2000, 8 – 22.) 

 

 

Taulukko 2.5. Yhteenveto johtajien ja työntekijöiden laatujohtamiseen suhtautumisen 

ominaispiirteet Crosbyn (1986) kehittämän laatujohtamisen kypsyystestin eri vaiheissa  

 

Johdon ja työntekijöiden suhtautuminen eri vaiheissa 
 

 
 
Vaihe 
 

Ominaispiirteet 

Epävarmuus Laatua ei ymmärretä johdon apuvälineeksi. Ongelmien ehkäiseminen ei ole to-
dellisuutta. Laatuongelmat ovat toisten aiheuttamia. 

Herääminen Hallitsevin ominaispiirre on pelko sitoutumisesta tulevaisuuteen. Ihmiset ovat 
valmiita puhumaan tulevaisuudessa tehtävistä korjaavista toimenpiteistä, joiden 
toteutukseen ei kuitenkaan kovin helposti haluta kohdentaa resursseja. Joskus 
korjaavia toimenpiteitä tehdään.   

Valistus Toiminnan parantamisen tarve myönnetään sekä sanoin että teoin, minkä johdos-
ta esimiehet ja työntekijät omaksuvat positiivisen asenteen toiminnan parantami-
seksi, vaikka muutosvastarintaa esiintyy. 

Viisaus Organisaatiossa työskentelevät henkilöt osallistuvat ohjelmaan määrätietoisesti 
ja haluavat oppia laatujohtamiseen sisältyviä yksityiskohtiakin. Toiminnassa 
otetaan huomioon päämäärätietoisesti virheiden ennaltaehkäisyn mukaiset toi-
menpiteet. 

Varmuus Kaikki virheet ehkäistään ennakolta. Yksittäiset virheet tutkitaan tarkasti, jotta 
niistä voidaan saada oppia tulevaisuudessa toiminnan parantamiseksi. 

 
Huom. Lähde: Crosby 1986, 27 – 41, 51 - 61. 
 

Sivusuo (2006) on kehittänyt ilmavoimien laatuohjelman vaikuttavuuden mittaamiseksi 

Crosbyn (1986) idean pohjalta kypsyysmatriisin, jonka tavoiteasteikon kuvaukset on laa-

dittu viisiportaisella asteikolla, huono – välttävä – tyydyttävä – hyvä – erinomainen. Tämä 

toiminnan kypsyyden arvioinnin johtamiskäytäntöön soveltuva toiminnan tason kypsyys-

matriisikokonaisuus sisältää yhdeksän mitattavaa tekijää, joiden avulla mitataan sitoutu-

mista, kehitystyötä, työkalun käyttöä, asiakastietoisuutta ja laatuajattelun sisäistämistä. 

Kypsyysmatriisin mitattavat tekijät ja mitattava asia on esitetty taulukossa 2.6. 
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Taulukko 2.6. Sivusuon (2006) kehittämän kypsyysmatriisin mitattavat tekijät ja mitatta-

vat asiat 

 

Mitattavat asiat 
 

 
 
Mitattava tekijä 
 

Mitä mittaa 

Johtaja 
Johtoryhmä 

Sitoutumista 

Päälliköt Sitoutumista 

Laatupäällikön (vast) asema Sitoutumista 

Toiminnan kehitysprojektit ja  
-työkalut 

Kehitystyötä 

Kehittämisen koulutus Sitoutumista 

Itserviointi Työkalun käyttöä 

Prosessit Työkalun käyttöä 

Sisäinen asiakkuus Asiakastietoisuutta 

Laatukulttuurin tila Laatuajattelun sisäistämistä 

 
Huom. Lähde: Sivusuo 2006, 114 – 120. 
      

 

Ilmavoimien laatuohjelman vaikuttavuuden mittaamisen kypsyysmatriisin periaate ”Laatu-

päällikön (vast) asema” ja ”Itsearviointi” tavoiteasteikon kuvauksien avulla esitetään tau-

lukossa 2.7. 
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Taulukko 2.7. Ilmavoimien laatuohjelman vaikuttavuuden mittaamiseen käytettävän kyp-

syysmatriisin periaate 

 

  
 
 

Huono tila 
0 - 1 

Välttävä 
1 - 2 

Tyydyt-
tävä 
2 - 3 

Hyvä 
3 – 4 

Erinomainen 
4 - 5 

Laatupääl-
likön (vast) 
asema 

- laatupäällik-
kö ”vastaa 
laadusta yk-
sin” 

- laatupääl-
likkö tun-
nustetaan 
konsul-
toivaksi, 
koulutusta 
antavaksi 

- vierailee 
johtoryh-
mässä 
kerran 
pari vuo-
dessa 
puhumas-
sa laadus-
ta 

- asema johto-
ryhmässä vakiin-
tunut, aina kun 
on asiaa, saa sen 
esittää 
- kouluttaa muu-
ta henkilöstöä 

- asema vakiintunut 
organisaation johtoon 
kuuluvaksi 
- laatupäälliköllä keskei-
nen rooli kehittämistyön 
koordinoijana 
- fasilitaattorin asema 

Itsearvioin-
ti 

- ei ymmärretä 
koko käsitettä 

- asiasta on 
kuultu jotain 

- laatu-
päällikkö 
tai joku 
muu hen-
kilö on 
käynyt 
ulkopuoli-
sen kurs-
sin ja 
hankkinut 
materiaa-
lia aihees-
ta 

- kriteerit on 
käyty johtoryh-
mässä ja päällik-
kötasolla läpi 
- ensimmäinen 
kierros itsearvi-
ointia on suori-
tettu 
- koulutus arvi-
ointien vetämi-
seen on useilla 
organisaation 
jäsenillä 

- itsearviointi on ollut 
useita vuosia perustyö-
kalu organisaation kehit-
tämisessä 
- itsearvioinnin perus-
teella on aloitettu kehi-
tysprojekteja, jotka ovat 
merkittävästi parantaneet 
organisaation tuloksia 
- itsearviointityön tulok-
sena on osallistuttu laa-
tupalkintokilp. menes-
tyksekkäästi 

 
Huom. Lähde: Sivusuo 2006, 116 – 118. 
 

Samuelssonin ja Nilssonin (2002) mukaan matriisitoimintatapa (the matrix) edellyttää, että 

organisaatio laatii oman suorituskykymatriisin. Matriisi koostuu tietystä määrästä to-

teamuksia käsittäen toimintatavan ja soveltamisen laajuuden organisaatiossa yhdistettynä 

suorituskykyä kuvaavaan mitta-asteikkoon (esimerkiksi 1-10) y-akselilla ja EFQM-mallin 

arviointialueista x-akselilla. Kukin itsearviointiryhmän jäsen merkitsee ennakkoitsearvioin-

tina organisaation suorituskyvyn jokaisesta arviointialueesta. Konsensuskokouksessa kes-

kustellaan siten, että kullekin arviointialueelle saadaan keskiarvo ja poikkeama. Kyseinen 

toimintatapa tukee myös organisaation toiminnan kypsyyden arviointia. (Samuelsson & 

Nilsson 2002, 12; ks. Brown ym. 1999; ks. Hides ym. 2004; ks. MacKerron ym. 2003; ks. 

EFQM 2006d; vrt. Blomberg ym. 2004.) Kyseessä on toiminnan tasolla tämän tutkimuksen 

organisaation itsearvioinnin johtamiskäytännön, ”toiminnan kypsyyden arviointi”, toimin-

tatapa kypsyysmatriisikokonaisuus. Tämän kypsyysmatriisikokonaisuuden kaksi erilaista 

toimintatapaa Samuelssonin ja Nilssonin (2002) mukaan esitetään kuviossa 2.8. 
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Taulukko 2.8. Toiminnan kypsyyden arviointi –johtamiskäytännön kaksi erilaista toimin-

tatapaa 

 

Toiminnan kypsyyden arviointi 
 

 
 
Yritys 
 

Toimintatapa: kypsyysmatriisikokonaisuuden käyttäminen 

a - Kukin henkilö vastasi kaikkiin 30 kysymykseen merkiten edustamansa yksikön suorituskyvyn 
mitta-asteikolla 0-7.  
- Osallistujat osoittivat asioiden tärkeysjärjestyksen tilanteessaan kirjaimin A, B tai C. Kirjain A 
merkitsi sitä, että asia oli erittäin tärkeä saavuttaa yksikön mission kannalta (Tunnuksiin A ja B 
liittyvä tärkeys tai merkitys oli kuvattava).  
- Ennakkoitsearvioinnissa kunkin osallistujan tulokset koottiin tietokoneohjelmalla. Kokonaistu-
lokset esitettiin yhteenvetona.  
- Konsensuskokouksessa käsiteltiin tuloksista pyrkien saavuttamaan yhteisymmärrys kokonaispis-
temäärästä.  

b - Yrityksessä käytettiin viisiportaista matriisia.  
- Itsearvioinnin toteuttavat työryhmät koostuivat 514 osallistujasta, jotka ottivat huomioon mallin 
kaikki arviointialueet.  
- Kyseinen yritys salli joidenkin toimittajien osallistua itsearviointiin. 

 
Huom. Lähde: Samuelsson & Nilsson 2002, 12, 18. 
Huom. Yritysten tunnukset (a ja b) ovat tutkijan yrityksiin liittämät tunnukset, jotka eikä tarkoita tärkeysjär-
jestystä tai toimintatapojen paremmuutta (tms.).  
 

Sturkenboom, van der Wiele ja Brown (2001) ovat kehittäneet pieniä ja keskisuuria yrityk-

siä varten kolmesta osa-alueesta koostuvan kypsyysmatriisikokonaisuuden, jonka käytön 

he testasivat neljän yrityksen avulla. Erinomaisuuden osa-alueista kypsyysmatriisikokonai-

suuteen valittiin asiakassuuntautuminen, osallistuminen ja tiimityöskentely sekä jatkuva 

parantaminen. Kunkin matriisin osa-alueet on kehitetty ilmaisemaan selkeästi viidellä ta-

sokuvauksella sekä yrityksen asemaa että ohjaamaan yritystä tekemään niitä toimenpiteitä, 

joiden avulla on mahdollisuus saavuttaa laajempi taso toiminnan kypsyydessä kyseisellä 

erinomaisuuden alueella. Kypsyysmatriisikokonaisuus ei pelkästään mittaa, vaan se ohjaa 

toimintaan. Vaikka kutakin matriisia voidaan käyttää sellaisenaan, on otettava huomioon, 

että näiden kaikkien kolmen matriisin eri osa-alueilla on vahva yhteys toisiinsa. (Sturken-

boom ym. 2001.) 

 

Moilasen (2001) kehittämän mittarin käsitteistö koostuu organisaatiotasosta ja yksilötasos-

ta, jotka molemmat jakautuvat viiteen osa-alueeseen. Osa-alueet ovat johtamisen osa-alue, 

oppimisen suunta, oppimisen esteiden tunnistaminen ja poistaminen, oppimisen keinojen 

organisaatiotasoinen järjestäminen ja viidentenä oppivaksi organisaatioksi kehittymisen 
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arviointi. Ote oppivan organisaation osia käsittelevistä väittämistä esitetään taulukossa 2.9. 

(Moilanen 2001.) 

 

Taulukko 2.9. Ote oppivan organisaation osia käsittelevistä väittämistä   

 

Oppivan organisaation osia käsitteleviä väittämiä  
 

 
 
Osa-alue Organisaatiotaso Yksilötaso 

 
Johtaminen Oppivan organisaation muodostami-

seen on ollut paljon resursseja käytettä-
vissä. 

Johtajat tukevat ja rohkaiset oppi-
mistani. 

Oppimisen suunta  Oppiminen nähdään tärkeänä osana 
meidän organisaatiomme kilpailuky-
kyä. 

Organisaationi tavoitteet ohjaavat 
kehittymistäni ja oppimistani. 

Oppimisen estei-
den tunnistaminen 
ja poistaminen 

Oppimisen esteet on poistettu meidän 
organisaatiossamme. 

En pelkää suuria muutoksia. 

Oppimisen keino-
jen järjestäminen 

Henkilömme valmennetaan hallitse-
maan uudet prosessit ja tekniikat. 

Kykenen soveltamaan oppimiseni 
työni kehittämiseen. 

Arviointi Kehittämisen tavoitteet ovat mielekkäi-
tä, koska ne arvioidaan. 

Kykenen arvioimaan työryhmäni 
työn tulokset ja toimintatavat. 

 
Huom. Lähde: Moilanen (2001). 

 

Sekä organisaatiotason että yksilötason osa-alueet ovat periaatteessa samoja, vaikka tarkas-

telutaso muuttuu. Esimerkiksi yhteinen suunta kohdennetaan yksilötasolla ”yksilön oman 

oppimisen suunta”. Kuhunkin osa-alueeseen sisältyy neljä oppivan organisaation osia kä-

sittelevää väittämää. Mittarin sisältämien väittämien lukumäärä on yhteensä 40 kappaletta. 

Väittämiin vastataan 0 – 4 asteikolla. (Moilanen 2001.) 

  

Vaikka Moilasen (2001) kehittämän mittarin väittämien näkökulma on oppiva organisaa-

tio, se tarjoaa käyttäjilleen käyttökelpoisia toiminnan laadun parantamiseen soveltuvia tu-

loksia sekä organisaation strategiselta tasolta että toiminnan tasolta. Edelleen vahvistamalla 

mittarin avulla kartoitettuja vahvuuksia ja ottamalla toiminnan laadun parantamisessa 

huomioon havaittuja tärkeimpiä parantamiskohteita luodaan samalla oppivan organisaation 

toiminnan edellyttämiä toimintaedellytyksiä, mikä puolestaan tukee organisaation pyrki-

myksiä toiminnan kokonaisvaltaisuuden ja erinomaisuuden saavuttamisessa. (ks. Moilanen 

2001.) 
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Yangin ym. (2001) ja Silénin (2001) esittämät arvioinnin laatuluokkien tasokuvaukset ovat 

samansuuntaiset. Molemmissa luokitteluissa korkein yrityksen tai organisaation saavutta-

ma taso on ”World-class”.  Yangin (2001) luokitukseen sisältyvät arvioinnin tasokuvaukset 

ovat sitoutumattomat, ajelehtijat, parantajat, laatupalkintovoittajat ja ”World-class”. Si-

lénin (2001) kilpailukyvyn tasomalliin sisältyy seitsemän tasoa, jotka ovat alkaen nolla-

tasosta seuraavat: tietämättömät, sitoutumattomat, ajopuut, työkalunikkarit, edistyjät, kyp-

syneet ja ”World-class”. (Yang ym. 2001, 3793 – 3797; Silén 2001, 72 – 117.) 

 

Arvioinnin tasokuvausten käyttötarkoitukset ovat kuitenkin erilaiset. Yangin ym. (2001) 

arviointiluokkien käyttötarkoituksena on lisätä objektiivisuutta minimoimalla pistevaihte-

lua EFQM-mallin käytön mukaisessa itsearviointiprosessissa. Arviointialueen arviointi-

kohdat arvioidaan soveltamisen sekä arvioinnin ja parantamisen osalta käyttäen hyödyksi 

kuhunkin edellä mainittuun tasokuvaukseen laadittuja muistilistan kohtia. Muistilistan koh-

teita voidaan muokata tarvittaessa sopiviksi organisaation toimintaympäristön mukaan, 

jotta kohteet toimisivat paremmin ohjaavina. Silénin (2001) tasokuvauksia voidaan sovel-

taa kilpailukykyarvioinnin ohella liiketoimintakokonaisuuksien laadun tunnuspiirteisiin. 

(Yang ym. 2001; Silén 2001, 72 – 119.) Jokisen (2004) mukaan matriisin avulla esitetty 

laatuluokittelu on käyttökelpoinen esitys laatukulttuurin näkökulmasta (Jokinen 2004, 47 – 

48).   

  

Kypsyysmatriisi, jonka avulla Pääesikunta on seurannut tulosyksiköiden itsearvioinnin 

toteuttamista ja laajuuden tasoa, edustaa myös strategisen tason organisaation itsearvioin-

nin johtamiskäytäntöä ”toiminnan kypsyyden arviointi”. Toimintatapana tämä tarkoittaa 

yhden mitattavan tekijän kypsyyden mittausta tavoitekuvauksien avulla (ks. liite 1). Sekä 

Moilasen (2001) kehittämän mittarin että Pääesikunnan käyttämän tasokuvauksien yhtei-

nen tekijä on, että molemmissa on mahdollista erotella eri kypsyysvaiheessa olevia organi-

saatioita toisistaan - Moilasen (2001) mittarilla huomattavasti syvällisemmin ja laajemmin 

kuin Pääesikunnan käyttämällä mittarilla.  

 

Leonard ja Reller (2004) esittelevät MBNQA-viitekehyksen perusteella kehittämäänsä 

terveydenhuollon itsearviointimatriisia. He eivät halua korvata kehittämällään työkalulla 

syvällistä ryhmän itsearviointia, kokonaista hakemuksen laatimista tai osallistumista laatu-

palkintokilpailuun.  Tavoitteena on tarjota yksinkertaiset ja huokeat työkalut, joiden avulla 
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tutustutaan MBNQA-mallin käyttöön ja toteutetaan alkuperäinen itsearviointi. (Leonard & 

Reller 2004.) 

 

Analyysien perusteella johtamiseen perustuva toimintatapa, joka oli mahdollisesti yhdistet-

ty laadun kypsyysmatriisiin, toiminee parhaiten. Monet suuret australialaiset yritykset oli-

vat käyttäneet tärkeimpien osa-alueiden arvioinnissa yleensä 5 – 10 -asteikkoista laadun 

kypsyysmatriisia itsearviointitarkoituksessa. (Van der Wiele & Brown 1999, 238 – 248.) 

 

2.7 Organisaation itsearvioinnin käyttämisellä saatavat hyödyt  
 

Moellerin ym. (2000) mukaan yksi tärkeimmistä asioista, joka on aloitettava ja jota on jat-

kettava itsearvioinnin tukena, on koulutus (Moeller ym. 2000). Säännöllinen itsearvioinnin 

käyttö takaa, että järkeviä toimintatapoja käytetään ja kehitetään organisaatiossa. Itsearvi-

oinnin katsotaan tarjoavan tärkeää kulttuuria edistävää hyötyä, koska se rohkaisee alan tai 

ryhmän jatkuvaan parantamiseen asenteissa ja periaatteissa, edistää kokonaisvaltaista nä-

kemystä sekä mahdollistaa sen, että ihmiset saavat laajemman liiketoiminnan ymmärryk-

sen. (Samuelsson & Nilsson 2002, 11, 20 – 22; Samuelsson 2006, 9.) Powellin (2000) mu-

kaan itsearvioinnin arvo realisoituu vakiinnutetun itsearviointiprosessin käyttöönotossa 

opettajien aiempaa dynaamisempana strategisen tason ajatteluna (Powell 2000).  

 

Tulokset tukevat toiminnan laadun parantamisen kokonaisvaltaisuutta. Kuten aiemmin 

todettiin, käsitteellinen ajattelu tiedon hallintana toteutuu johtamisen jokaisella tasolla ja 

strategisen johtamisen osuus muuttuu suhteellisen osuuden kasvaessa johtamistason kehit-

tyessä (Nissinen 2001). Organisaation itsearvioinnin käytöllä henkilöstö omaksuu aiempaa 

laaja-alaisempaa näkemystä organisaation toiminnasta, mikä vaikuttaa kunkin työntekijän 

käsitteelliseen ajatteluun. Organisaation itsearvioinnin käytöllä saatavia hyötyjä sekä hait-

toja ja kritiikkiä esitetään taulukossa 2.10. Taulukon yhteenvedon tavoitteena on osoittaa, 

että organisaation itsearvioinnilla ei ole välttämättä saatavissa pelkästään hyötyjä, vaan 

organisaation itsearvioinnin käyttöä kohtaan esitetään myös kritiikkiä. Tutkimuksien tulok-

sien perusteella yhden toiminnan laadun parantamisen työkalun käytöllä saatavien hyöty-

jen yksilöiminen juuri kyseisen toimintatavan hyödyksi ei olekaan täysin aukotonta. (ks. 

Eriksson 2004, 86; ks. Sivusuo 2006, 114.)  
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Taulukko 2.10. Organisaation itsearvioinnin käytöllä saatavia hyötyjä sekä haittoja ja kri-

tiikkiä  

 

Organisaation itsearvioinnin käytöllä saatavat hyödyt ja haitat/kritiikki 
 

 
 
Johtamis-
käytäntö 

Hyödyt Haitat/kritiikki 

Laatu-
palkinnon 
hakeminen 

- Prosessi- ja asiakaslähtöisyyden sekä toimin-
nan parantamistyön kehittyminen. 
- Organisaatio saa ulkopuolisen arvioinnin liike-
toiminnasta, vahvistuksen ja arvioinnin nykyi-
sestä liiketoiminnan asemasta verrattuna organi-
saation tavoitteisiin, kilpailijoihin ja maailman 
parhaisiin yrityksiin. 
- Osallistumiseen ja henkilöstöjohtamiseen liit-
tyvä sitoutuminen parantuu. 
- Huomiota kiinnitetään aiempaa paremmin 
toiminnan parantamiseen.  
- Tärkeä oppimiskokemus niille työntekijöille, 
jotka osallistuvat laatupalkintokilpailuun.  
- Liiketoiminnan rakenne selkiytyy, mikä tuottaa 
aiempaa kokonaisvaltaisempaa ja systemaatti-
sempaa näkemystä. (Eriksson 2004.)   
- Laatupalkintokilpailussa suhteellisen korkea 
pistemäärä saanut organisaatio saavuttaa taval-
lista paremman suorituskykytason verrattuna 
alhaisemman pistemäärän organisaatioon, mikä 
ei suoraan merkitse, että laatupalkinnon voitta-
minen nostaa osakkeiden hintaa, mutta tukee 
ideaa, että hyvin pisteytetyt strategiat ja toimet 
myös tukevat tavallista parempaa taloudellista 
suorituskykyä. (Coleman ym. 2002, 39.)  

- Laatupalkintokilpailuun osal-
listuminen edellyttää resurssien 
ja ajan käyttöä, jotta kilpailun 
edellyttämät toimenpiteet itses-
sään saadaan tehtyä.  
- Hyödyn maksimoimiseksi on 
löydettävä aikaa ja muita resurs-
seja, jotta kartoitetut paranta-
miskohteet saadaan toimeenpan-
tua välttämättömän työn ohessa.  
- Voitettavaksi esteeksi koettiin 
myös laatupalkintokilpailussa 
käytettävän seikkaperäisen mal-
lin soveltaminen (ks. Tervonen 
2001, 93 – 94; samoin ks. Vaso 
1998, 229–235, 245 – 247; ks. 
Sturkenboom ym. 2001, 234 – 
235). (Eriksson 2004.) 
 

Toiminnan 
ja tulosten 
arviointi 

- Työntekijöiden aiempaa dynaamisempana 
strategisen tason ajatteluna (Powell 2000).    
- Benchmark-suorituskyky kehittyy (Moeller 
ym. 2000; Vaso 1998, 229–235, 245 – 247). 
- Mahdollisuus benchmarking-toimintaan (Silén 
2001, 24 – 25).  
- Parantamiskohteiden löytyminen - parantamis-
kohtien löytyminen sitoutti johdon kehittämis-
työhön. Henkilöstön yhteistyö ja sitoutuminen 
kehittämistyöhön lisääntyivät arvioinnin ansios-
ta.. - vertailtavuus eri aloilla toimivien yritysten 
välillä. (Vaso 1998, 229–235, 245 – 247.) 
- Itsearviointi tarjoaa strategisen laadun ulottu-
vuuden. Itsearviointi auttaa laatuprosessien ja 
aktiviteettien sisäistämistä läpi organisaation, 
mihin liittyy suurten yritysten yksittäisten yk-
sikköjen mahdollisuudet asettaa tavoitteita ja 
arvioida niiden toteutumista. Itsearviointi kehit-
tää lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteita 
organisaatiolle ja sen monille yksiköille. Itsear-
viointi kiinnittää laadun strategiseen suunnitte-
luprosessiin. Itsearviointi tarjoaa huomion kiin-
nittämisen organisaation parempaan suoritusky-
kyyn. (van der Wiele ym. 2000, 20.) 
 

- Tarvitaan paljon ponnisteluja 
ennen kuin laatumatka voidaan 
aloittaa (Moeller ym. 2000).  
- Tarvitaan huomattava määrä 
koulutusta, ennen kuin itsearvi-
ointi voidaan toteuttaa mallien 
edellyttämillä tavoilla (Sturken-
boom ym. 2001, 234 – 235). 
- Laatupalkintomallit, niiden 
muunnokset ja sisältö koetaan 
vaikeaselkoiseksi ja usein liian 
monimutkaisiksi (Vaso 1998, 
229–235, 245 – 247; Sturken-
boom ym. 2001, 234 – 235). 
- Toisaalta kysymysten käyttö 
kertoo pelkästään, mitä ihmiset 
ajattelevat, ei todellisia syitä. 
Laatupalkinnon simuloinnin 
riskinä on, että johto ei sitoudu 
kyseiseen toimintaan. (Ahmed 
ym. 2003.)  
- Toiminnan ja tulosten kuvaa-
minen vaatii harjaantumista. 
Kuvauksen epämääräisyys ja 
epätäsmällisyys heijastuvat pis-
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Organisaation itsearvioinnin käytöllä saatavat hyödyt ja haitat/kritiikki 
 

 
 
Johtamis-
käytäntö 

Hyödyt Haitat/kritiikki 

- Kysymysten käytöllä voidaan toteuttaa työnte-
kijöiden osallistumiseen perustuva nopea itsear-
vionti. Hajautetumpi itsearviointi voi tukea 
osallistujien oppimisprosessia. (Tarí 2006.) 
- Diagnostisuuteen perustuvalla organisaation 
itsearvioinnilla tunnistetaan vallitsevat heikkou-
det ja vahvuudet suhteessa asetettuihin päämää-
riin. Diagnostisuus auttaa pääsemään selville 
ongelmien varsinaisista syistä. (Conti 1999, 
2002.)  

teytykseen vaikeuttaen sitä. 
(Vaso 1998, 229–235, 245 – 
247.) 
- Laatupalkintokriteerien avulla 
päästään pelkästään yrityskult-
tuurin pintatasolle. Pisteet mah-
dollistavat pelkän numeropelin 
tavoitteellisen toiminnan paran-
tamisen asemesta. (Silén 2001, 
22 – 25, 118; ks. Conti 1999.) 
- Itsearviointia on usein mielletty 
mittaamiseen, pisteiden antami-
seen, työkaluksi, jonka avulla 
yritystä on mainostettu TQM-
yrityksenä. Käytettävien mene-
telmien avulla parantamistoi-
menpiteitä ei pystytä automaatti-
sesti laittamaan tärkeysjärjestyk-
seen.  (Sturkenboom ym. 2001, 
234 – 235.) 
- Mallin käyttöön perustuvan 
itsearviointiprosessin tulosten 
uskottavuus ja hyväksyntä riip-
puvat monista tekijöistä, jotka 
vielä sekoittuvat arvioijien ko-
kemuksen ja kokemattomuuden 
synteesinä. (Yang ym. 2001, 
3794 – 3797, 3809 – 3811.) 

Toiminnan 
kypsyyden 
arviointi 

- Kypsyysmatriisikokonaisuus ohjaa toimintaan 
selkein tasokuvauksin pelkän mittaamisen ase-
mesta. Kypsyysmatriisikokonaisuuden matriise-
ja voidaan käyttää sellaisenaan. Huomioon on 
otettava, että eri matriisien eri osa-alueilla voi 
olla vahva yhteys toisiinsa. (Sturkenboom ym. 
2001.) 
- Kilpailukyvyn tason määrittäminen kilpailuky-
kykriteeristöllä mahdollistaa yrityksen ydin-
osaamisalueiden kartoittamisen sen lisäksi, että 
arviointi kohdistuu yrityskulttuurin syvemmille 
tasoille (muun muassa normit ja arvot) (Silén 
2001, 118 – 119). 

- Matriisien käytöllä saadun 
todistusvoiman arvioidaan ole-
van alhaisella tasolla (MacKer-
ron ym. 2003). 
- Matriisien käytöllä ei saada 
vahvuuksia ja parantamisalueita 
kartoitettua (Ahmed ym. 2003). 
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2.8 Tulosyksiköt ja tulosjohtaminen 
 

Tulosyksikön toimintajärjestelmän vaikutuspiirissä olevat käsitteet osana viitekehystä esi-

tetään kuviossa 2.14. 

 

Tammikuu

Heinäkuu

HuhtikuuLokakuu

Helmikuu

Maaliskuu

Toukokuu

KesäkuuElokuu

Syyskuu

Marraskuu

Joulukuu Vaihe 2

Kuvio 2.14. Tulosyksikön toimintajärjestelmän vaikutuspiiri

Missio Keinovalikoima Visio

Aika

Tulosjohtaminen

Tulosyksikkö

Ydinprosessit

Yhteiskunta

 

2.8.1 Tulosyksikön toimintaympäristö  
 

Sekä puolustusvoimien yksiköiltä että palveluja tuottavilta yrityksiltä edellytetään tehokas-

ta järjestelmää, jolla halutaan varmistaa tuotteiden ja palvelun laatu. Kunkin tulosyksikön 

toimintajärjestelmän kehittäminen heijastelee yhteiskuntaan laadukkaana toimintamallina 

vaikuttaen edelleen maanpuolustustahtoon ja luottamukseen puolustusvoimiin. (Hägglund 

1997.)  

 

Druckerin (2002) mukaan taloudelliset kysymykset muodostuvat ihmisten ja organisaatioi-

den johtamishaasteiksi. Aiemmin on totuttu työskentelemään kiinteissä organisaatioraken-

teissa. Vapaa tiedon käytettävyys synnyttää vapaat maailmanmarkkinat ja tietoon perustu-

vat kilpailukykyiset organisaatiot. Tietotyöntekijät asiantuntijoina muuntavat tietonsa suo-

rituksiksi verkottuneissa yrityksissä ja verkottuneessa toimintaympäristössä. Tietotyön 

tehokkuutta on oikeiden asioiden tekeminen. Tietotyöntekijöiden älykkyys, mielikuvitus, 

ideat, tiedot, käsitteet ja erikoisosaaminen muunnetaan viestinnän, tiimityön sekä itsensä ja 

muiden kehittämisellä kokonaispanoksen huomioon ottaviksi tuloksiksi. (Drucker 2002.)  
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Lillrank (1998) näkee tietoyhteiskunnassa laadun kehittymismahdollisuuksina laadun ver-

kostossa ja informaation laadun. Verkko on nähtävä kolmantena ohjausperiaatteena nor-

miohjauksen ja markkinoiden itseohjautuvuuden ohella. (Lillrank 1998, 62 – 124, 196.) 

Valtionhallinnossa virastot ovat hyödyntäneet näkyvästi ja laajamittaisesti tietotekniikkaa 

kehittämällä verkkopalvelujaan ja sähköistä asiointia (Salminen 2005, 16). 

 

Verkottumisessa tehdään joko yhteistyötä ilman hierarkkista organisaatiota, tai hierarkkiset 

organisaatiot pienempinä yksiköinä käyvät elektronista kauppaa Internetin välityksellä. 

Suoritusportaan työntekijöiden toimintamahdollisuudet korostuvat - ”äly on hajautettava 

mahdollisimman lähelle suorittavaa porrasta.” Tietoyhteiskunnassa vallitsee joustavuus, 

yhteiskunnan sosiaalisiin ja taloudellisiin mekanismeihin voidaan vaikuttaa paikkariippu-

mattomuudella. Informaation laatu on kehityksessä polkunsa alkupäässä. Tiedon laatuvaa-

timuksina – kuten tavaroiden ja palveluiden – on laadukkaan tiedon tuottaminen olosuh-

teista riippumatta halvalla, tehokkaasti ja vaatimukset täyttäen. (Lillrank 1998, 62 – 124, 

196.)  

 

Tietotyöntekijät tarvitsevat tehtävien hoitamiseen muodollista koulutusta ja kykyä hankkia 

tietoa, jota on osattava soveltaa käytäntöön. Erikoistuminen ja jatkuva oppiminen ovat tyy-

pillisiä piirteitä tietoyhteiskunnassa. Organisaatio on ollut tietotyöntekijälle väline muuntaa 

tieto suorituksiksi. Tiedon vapaa saatavuus mahdollistaa ihmisten liikkuvuuden, mikä mer-

kitsee uusia mahdollisuuksia ja samalla haasteita tulevaisuuden verkottuneissa rakenteissa. 

Kansalaiset ja asiakkaat saavat tulevaisuudessa käyttöönsä tietoa nykyistä enemmän, mikä 

merkitsee samalla lisää valtaa. (Drucker 2002, 239 – 271.)  

 

Argyriksen (1999) mukaan nykyaikaiset organisaatiot tarvitsevat paljon luovaa suunnitte-

lua, pätevää ja käyttökelpoista tiedon kehittämistä uusille tuotteille ja prosesseille, lisään-

tynyttä pitkän ajan sitoutumiseen liittyvää voimavarojen yhdistämistä ja yhteistyötä sekä 

lisääntynyttä ymmärrystä tehokkuuden kriteereistä (Argyris 1999, 107–108).  

 

Systeemiajattelu (system thinking) muodostaa viitekehyksen, jossa oleellista on avainteki-

jöiden sekä niiden välisten vuorovaikutusten näkeminen ja ymmärtäminen muuttumattomi-

en pikakuvien asemesta. Systeemiajattelun omaksumisen merkitys korostuu, koska ihmiset 

ylikuormittuvat monimutkaisuudesta. (Senge 1990, 68–69.) 
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2.8.2 Tulosyksikön toimintajärjestelmä tulosjohtamisen kannalta  
 

Valtion ja kuntien ohella julkiseen sektoriin sisältyvät sekä evankelis-luterilainen kirkko 

että ortodoksinen kirkko. Julkiset palvelut rahoitetaan verovaroin. Kunnilla ja kirkolla on 

valtion lisäksi verotusoikeus. (VM 2006, 1 – 6.) Julkisella sektorilla valitsevan ja maksa-

van asiakkaan puuttuminen ohjausmielessä on olennaista – tilalla on oikeudenmukainen ja 

tasapuolinen kohtelun vaatimus normiston mukaisesti. Julkisen vallan tehtävinä on lakien 

säätäminen ja niiden valvonta sekä turvallisuuden ylläpitäminen. Julkiset palvelut ovat 

sosiaali-, terveydenhuolto- ja sivistyspalveluja perustuen valtion ja kunnan budjettiin. Jul-

kisella sektorilla korostuvat päättäjien arvot ja korkea moraali. (Lillrank 1998, 62 – 124, 

196.)  

 

Ministeriöiden ja niiden alaisten tilivirastojen oli siirryttävä tulosohjaukseen viimeistään 

vuoden 1995 talousarvioon mennessä. Nyt reilun kymmenen vuoden jälkeen arvioitaessa 

tämän uudistuksen toteutumista valtionhallinnossa todetaan, että uudistus toteutui alussa 

budjettiuudistuksena. Tällöin toteutuivat toimintamenomäärärahan ja siirtomäärärahan 

käyttöön otot. Ministeriön kanssa sovittiin vuosittaiset tulostavoitteet, mihin sisältyivät 

myös toteutumisen seuranta ja raportointi. Tavoitteina on ollut julkisten palvelujen tuotan-

non ja virastojen toiminnan tehostaminen. Salmisen (2005) mukaan virastojen toimintava-

paus, henkilöstöpolitiikka ja asiakaskeskeinen toimintatapa ovat vahvistuneet. (Salminen 

2005, 15 – 16.)  

 

Lumijärven ja Jylhäsaaren (2000) mukaan tulosjohtaminen on vakiinnuttanut asemansa 

julkisen sektorin johtamisjärjestelmänä 1990-luvulla ja ”jättänyt vain vähän tilaa muunlai-

selle johtamisajattelulle” (Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, 11 – 16, 220 – 230). Virastojen ja 

laitosten ohjaus- ja johtamisjärjestelmän perusta muodostuu tulosohjauksesta ja tulosbudje-

toinnista (Salminen 2005, 18). Hallinnon tasot ovat keskushallinto, aluehallinto ja paikal-

lishallinto (Haranne 2006; Ahola 2005, 114 – 119). Johtamisjärjestelmänä tulosjohtaminen 

koostuu eri hallinnon tasojen välisistä ohjaus- ja seurantasuhteista muodostuvasta tulosoh-

jausjärjestelmästä sekä virastojen ja palveluyksiköiden sisäisestä tulosjohtamisen johtamis-

tavasta. Tulostavoitteiden asettamisella mahdollistetaan sekä yksikön kehittäminen että 

tuloksellisuuden arviointi.  (Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, 11 – 16, 220 – 230.) 
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Tulosyksikkörakennemuodossa annetaan valtaa tulosyksiköille. Keskushallinto käyttää 

kuitenkin valtaoikeuksiaan, jotka ovat strategian määrittäminen, taloudellisten resurssien 

jakaminen, suoritusvalvontajärjestelmän toimeenpano, tulosyksikön johtajan nimittäminen, 

henkilökohtaiset tarkastukset ja yhteisten tukipalveluiden järjestäminen. Mintzberg (1990) 

tuo myös esille, että tulosyksikkörakenne ongelmineen, mahdollisuuksineen ja taloudellisi-

ne vastuineen tuo esille niitä johtajia, jotka voidaan nimittää yhä haasteellisempiin tehtä-

viin. (Mintzberg 1990, 215 – 216, 219, 225 – 226.) 

 

Mintzbergin (1990) mukaan tulosyksikköorganisaation rakennemuodossa tärkein suunnit-

teluparametri on suoritusvalvontajärjestelmä määrällisten mittaustapojen ollessa vallitsevi-

na menetelminä. Mittaamisen ohella suoritusvalvontajärjestelmän tarkoituksena on myös 

motivoida ja mahdollistaa parannuskeinojen tarpeellisuuden osoittaminen. Pelkkien suori-

tusmittareiden käyttö saattaa vaarantaa muun muassa tuotteiden laadun ja asiakaspalvelun 

onnistumisen mittaamisen. Vaarana on, että tulosyksiköissä keskitytään ainoastaan talou-

dellisten tulosten saavuttamiseen. Mintzberg (1990) tuo esille ennaltaehkäisevänä keinona 

tulosyksiköiden johtajien valintaan liittyvän ratkaisumallin. Tulosyksiköiden johtajien val-

linnassa on mahdollista painottaa sellaisia johtajuuden elementtejä, joiden avulla johtajat 

ottavat huomioon myös sosiaalisia päämääriä. (Mintzberg 1990, 75 – 76, 211, 214 – 215, 

239 – 245.) 

 

Puolustusvoimissa tulosjohtaminen ja tulosbudjetointi otettiin käyttöön vuoden 1994 vuo-

den alussa. Tällöin siirryttiin toiminnan kokonaissuunnitteluun, johon sisältyivät sekä yk-

sikkökohtaisuus että tuloslähtöisyys. (Rahko 1994, 80 – 83.) Kuten jo aiemmin totesin, 

Puolustusvoimain komentajan käsky vuonna 1997 käynnisti laatutoiminnan Suomen puo-

lustusvoimissa. Päämääräksi käskettiin muutosten hallinnan ohella toiminnan, tuotteiden ja 

tulosten jatkuva parantaminen. (Pääesikunnan teknillinen kehittämisosasto 1998, 2 – 10.) 

Talvikunnaksen (1999) mukaan tulosjohtaminen ja itsearviointi ovat johtamisen työkaluja, 

jotka oikein käytettynä tukevat toisiaan. Arviointiperusteiden avulla saadaan kartoitettua 

kehittämistä vaativat kohteet, jotka otetaan huomioon painotuksina tulosjohtamisessa. 

(Talvikunnas 1999, 8 – 10.)  

 

Palautan mieleen tässä vaiheessa sotilaallisen johtamisprosessin, jota tulosyksiköissä pal-

velevat esimiehet käyttävät päivittäin toiminnan tasolla. Suomalaisen sotilasjohtamisen 

viitekehyksessä korostetaan johtajan asemaa (organisaatio), johtamiskäyttäytymistä (ihmi-
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set), päätöksentekoa (asiat) ja toimintaympäristöä. Sotilaallinen johtamisprosessi voidaan 

pelkistää neljään merkittävään osa-alueeseen: toiminnan valmisteluun, päätöksentekoon, 

toimeenpanoon ja valvontaan. Nykyisessä toimintaympäristössä johtamisprosessissa on 

oltava ennakoiva ote, jotta toimintaympäristön muutosten kokonaisuus kyetään hahmotta-

maan päätöksentekoa varten. Sotilasjohtamisen yleiset periaatteet ovat pysyneet ennallaan 

aikojen kuluessa. Muutos tapahtuu ja on tapahtunut toimintaympäristöissä, joissa johtami-

sen periaatteita sovelletaan. Olennaista on, että johtaja löytää tasapainotilan johtamisen 

osa-alueiden painotuksille kulloisessakin toimintaympäristössä.  (Nissinen 2001, 97 – 130; 

Nissinen 2004, 59 – 61, 182 – 189; vrt. Nissinen 2004, 53 – 54.) 

 

Puolustusministeri ja puolustusvoimain komentaja sopivat tulosneuvotteluissaan 24.9.2003 

tulosohjauksen terävöittämisestä sekä toiminnan ja resurssien suunnittelu- ja seurantajär-

jestelmän kehittämisestä. Selvityksen tehneen työryhmän loppuraportissa todetaan muun 

muassa, että jo syksyllä 2001 käynnistetty prosessityö sisälsi vastaavia tavoitteita kuin tu-

losohjauksen terävöittämiselle on nyt asetettu. Jatkossa sekä prosessityön että tulosohjauk-

sen terävöittämisen on liityttävä kiinteästi toisiinsa. Työryhmän loppuraportissa esittämien 

toimenpide-esitysten toteuttamiseksi esitetään, että puolustusvoimissa on käynnistettävä 

sisäinen tulosjohtamisen terävöittämistyö. Työlle asetettavia tavoitteita olisivat puolustus-

voimien kokonaistuloksellisuutta kuvaavan suorituskykymittariston ja puolustusvoimain 

komentajan tulostavoitteista aina joukko-osaston tasolle saakka ulottuvan mittarihierarkian 

luominen. (PLM 2003; ks. Villanen 2005, 10 – 11.)   

 

Suomen Kuntaliiton ja VM:n asiakirjassa (2001) todetaan, että julkisten organisaatioiden 

tavoitteet ilmaistaan usein tulossopimuksessa (Suomen Kuntaliitto & VM 2001, 15). Lumi-

järvi ja Jylhäsaari (2000) tuovat esille yhtenä virastojen ja laitosten tulosjohtamisen keskei-

senä elementtinä tulosneuvottelun käymisen ja tulossopimukset eri hallintotasojen välillä. 

Tulosjohtamisessa arvioinnin tehtävänä on usein jälkikäteinen kontrollointi. (Lumijärvi & 

Jylhäsaari 2000, 220 – 230.) Rahkon (1994) mukaan tulosjohtamisessa otettiin käyttöön 

tulosneuvottelut ja henkilökohtaisina tuloskeskusteluina kehityskeskustelut. Tulosjohtami-

sen käyttöönottoa tuettiin kehittämällä erilaisia tulospalkkiojärjestelmiä. (Rahko 1994, 80 – 

83.) Tulosjohtaminen johtamismenetelmänä edellyttää esimies-alaiskeskustelua (VM 2006, 

9 – 10). 
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Toimintaa ja sen tuloksia kyetään arvioimaan tulosneuvotteluissa sovittuihin ja tulossopi-

mukseen kirjattuihin tehtäviin ja tavoitteisiin verraten. Kunkin vuoden elokuussa tulosyk-

siköt raportoivat tulosraportissaan alkuvuoden toiminnan toteuman johtopäätöksineen. 

Seuraavan vuoden alussa tulosyksiköt raportoivat vuosiraportissaan koko edellisen vuoden 

toiminnan toteuman johtopäätöksineen. Huttusen (2000) mukaan toiminnan tarkastus on 

miellettävä johdon apuvälineeksi, jonka avulla tuotetaan tietoa tulosyksikön toiminnasta. 

Toiminnan tarkastuksella voidaan tuottaa myös sellaista tietoa, jota ei muutoin saada sel-

ville normaalilla raportoinnilla. (Huttunen 2000, 3 – 4.)    

 

Toiminta- ja taloussuunnitelma muodostaa seuraavan nelivuotiskauden toiminnan rahoitus-

suunnitelman (Pääesikunnan suunnitteluosasto 2006, 1:10; ks. Peltoniemi 2007, 131 – 

133). Tulosyksikön organisaation alemmille johtamistasoilla tulosyksikön (joukko-osasto) 

komentajan ja joukkoyksikön komentajan välinen mahdollinen tulossopimus yhdistettynä 

kehityskeskusteluihin sitouttaa molemmat osapuolet sovittuihin tavoitteisiin, tehtäviin ja 

resursseihin. Taloudellisten tulosten tarkastelua täydentää tuotannon ja toiminnan toteuman 

vertailu asetettuihin tavoitetasoihin. (ks. Pääesikunnan sotatalousosasto 2001, 18 – 21.)  

 

Tulosyksikön toimintasuunnitelman yksi esittämistapa on toimintakäsky, jonka avulla 

suunnitelmat saadaan toteutukseen. Tulosyksikön johtaja pystyy toimintakäskyssään osoit-

tamaan oman sitoutumisensa toiminnan parantamiseen.  Tulosyksikön komentaja käskee 

toimintakäskyssä päälinjaukset, joukkoyksiköiden, osastojen, hallintoyksiköiden ja eril-

lisyksiköiden tulostavoitteet toiminnan parantamisineen ja tarvittavine resursseineen. Toi-

minnan ja resurssien suunnittelu ja seuranta –osuus (TRSS) sisältää vastuut, määräajat ja 

organisaation itsearvioinnit vaiheineen. Toimintakäskyllä käsketään henkilöstövoimavaro-

jen johtaminen, henkilöstön osaamisen varmistaminen, fyysisen kunnon ylläpitäminen sekä 

kehittäminen ja toimintamenomäärärahojen käytön suunnitelma. Hankintasuunnitelma on 

mahdollista myös sisällyttää tulosyksikön toimintakäskyyn. Tulosyksikön keskitetyllä käy-

töllä varmistetaan tehtäville ja toiminnan parantamiselle tarvittavat resurssit. (ks. Maasota-

koulun toimintakäsky 2006.) 

 

2.8.3  Tutkimuskohteiden rakenteelliset ja toiminnalliset eroavaisuudet  
 

Puolustusvoimien taloussäännön mukaan Pääesikunta vastaa puolustusvoimissa tiliviraston 

tehtävistä (Pääesikunnan talousosasto 2005). Tilivirasto sisältää tulosyksiköitä. Virastot ja 
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laitokset voivat itsenäisesti päättää tulosyksiköistään. Toisena tulosyksiköitä koskevana 

vaihtoehtona Pöysti ja Vasikainen tuovat esille sopimisen oman ministeriön kanssa. (Pöysti 

& Vasikainen 2006, 18, 22.) Tutkimuskohteista maavoimien valmiusyhtymät on organisoi-

tu linjaesikuntaorganisaation mukaisiksi tulosyksiköiksi, joissa on komentajan ja esikunta-

päällikön johtaman esikunnan lisäksi tehtävien edellyttämä määrä joukkoyksiköitä. Jouk-

koyksiköiden komentajilla on johdossaan esikunnan lisäksi perusyksiköiden päälliköiden 

johtamia perusyksiköitä. Esimerkki maavoimien valmiusyhtymien organisaatiosta ja esi-

merkki joukkoyksikön organisaatiosta on esitetty kuviossa 2.15. (Pääesikun-

ta/Suunnitteluosasto 2007; ks. Pääesikunnan suunnitteluosasto 2006, 1:15; ks. Kainuun 

Prikaati; ks. Karjalan Prikaati; ks. Porin Prikaati.)  

 

Tulosyksikön
komentaja

Joukkoyksikkö Joukkoyksikkö Joukkoyksikkö

Tulosyksikön
esikunta

Kuvio 2.15. Esimerkki maavoimien valmiusyhtymän organisaatiosta. 
Esimerkki joukkoyksikön organisaatiosta on osoitettu katkoviivalla.

Joukkoyksikön
esikunta

Perusyksikkö Perusyksikkö Perusyksikkö

 

 

 

 

 

Tutkimuksen kohdehenkilöiden tehtävien asemat maavoimien valmiusyhtymien organisaa-

tiossa esitetään kuviossa 2.16 (ks. Pääesikunta/Suunnitteluosasto 2007, 32 – 34).  
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Tulosyksikön
komentaja

Joukkoyksikön
komentaja

Joukkoyksikön
komentaja

Joukkoyksikön
komentaja

Esikuntapäällikkö
Osastopäälliköt

Kuvio 2.16. Tutkimuksen kohdehenkilöiden tehtävien asemat maavoimien 
valmiusyhtymän organisaatiossa.

Pataljoonaupseeri tai
rykmenttiupseeri tai

patteristoupseeri

Perusyksikön
päällikkö

Perusyksikön
päällikkö

Perusyksikön
päällikkö

 

 

Maasotakoulun johtaja johtaa Maasotakoulua. Apulaisjohtaja toimii Maasotakoulun johta-

jan ensimmäisenä sijaisena. Maasotakoulun organisaatio muodostuu Koulutuskeskuksesta, 

neljästä osastosta ja kahdesta erillisyksiköstä. Koulutuskeskus on joukkoyksikkö. (Maaso-

takoulun työjärjestys 2005; ks. Maasotakoulu.) 

 

2.8.4 Joukkotuotantoprosessi ydinprosessina 
 

Yleinen asevelvollisuus (sisältää varusmies- ja reserviläiskoulutuksen) on asevelvollisuus-

laissa säädetty velvollisuus jokaiselle miehelle sen vuoden alusta, kun hän täyttää 18 vuot-

ta, sen vuoden loppuun, jolloin hän täyttää 60 vuotta (muun muassa Rimpi 2005b, 179 – 

181; ks. laki asevelvollisuuslain muuttamisesta 2000). Naisten vapaaehtoinen asepalvelus 

aloitettiin vuoden 1995 lopulla, mikä on mahdollistanut heidän kouluttautumisensa sotilas-

ammatteihin (Liesinen 2002, 148; Rimpi 2005b, 180). Sekä varusmieskoulutuksen suorit-

taneet miehet että naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneet naiset sijoitetaan osoi-

tetun kyvykkyyden ja sopivuuden perusteella koulutuksen mukaisesti sodan ajan tehtäviin. 

(Rimpi 2005b, 173 – 184.) Joukkotuotantoprosessi ydinprosessina on maavoimien val-

miusyhtymän tuotantoprosessi, jossa syntyy organisaation jalostusarvo. Joukkotuotanto 

muodostaa suorituskyvyn rakentamisen keskeisen vaiheen. (Pääesikunta/Suunnitteluosasto 

2007, 60 – 64; ks. Laamanen 2003, 52 – 74.)  
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Peltoniemen (2007) mukaan Suomen puolustusjärjestelmän ydinosaamisalueita ovat stra-

tegiset ydinosaamisalueet ja muut ydinosaamisalueet.  Vaikka joukkotuotantokyky sisältyy 

muihin ydinosaamisalueisiin, muodostaa se silti puolustusjärjestelmän suorituskyvyn yh-

den painopistealueen. (Peltoniemi 2007, 160 – 161.)  

 

Joukkotuotantoprosessi määritellään joukkotuotantona seuraavasti: ”Niiden toimenpiteiden 

muodostama kokonaisuus, joilla koulutetaan, harjoitutetaan ja sijoitetaan sodan ajan jouk-

kojen ja johtoportaiden henkilöstö sekä varustetaan joukot ja johtoportaat sotavarustuksel-

la, kuljetusvälineillä, aluksilla ja ilma-aluksilla.” (Pääesikunta/Suunnitteluosasto 2007, 60 

– 64, 98; ks. Junttila 2005, 403; ks. Rimpi 2005b, 158 – 159.) Tutkimuksessani joukko-

tuotantoprosessi rajataan varusmiespalveluksen ja naisten vapaaehtoisen asepalveluksen 

osuudeksi alokkaasta joukkotuotettuun joukkoon, joka luovutetaan joukon komentajalle 

varusmiespalveluksen päättyessä (ks. Rimpi 2005b, 179 – 183). 

 

Henkilöstön ja joukkojen korkealla koulutustasolla edistetään Suomen puolustuskykyä ja 

sen tehokkuutta (Ahola 2002, 43 – 44). Sotilaskoulutuksen päämääränä on tarvittavan 

osaamisen varmistaminen puolustusvoimien tehtävien toteuttamiseksi. Tähän päämäärään 

pyritään opettamalla ja harjoittamalla yksilöitä, joukkoja ja johtoportaita. Tavoiteasettelun 

mukaisesti sotilaskoulutuksella kehitetään sotilaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja eettis-

tä toimintakykyä. Sotilakoulutuksella vaikutetaan myönteisesti joukon kiinteyteen ja moti-

vaatioon. (Pääesikunta/Suunnitteluosasto 2007, 105.) Varusmieskoulutuksella on myöntei-

siä vaikutuksia maanpuolustustahdon ja yhteisöllisyyden lisäksi koulutettavien valmiuk-

siin, työkykyyn ja terveyteen (Rimpi 2005b, 179).  

 

Maavoimien valmiusyhtymissä koulutetaan päätehtävänä sodan ajan joukkoja Suomen 

puolustusvoimille. Tehtävään sisältyy varusmiespalvelustaan ja naisten vapaaehtoista ase-

palvelustaan suorittavien henkilöiden kouluttaminen joukkotuotantotehtävien mukaisesti. 

(ks. Kainuun Prikaati; ks. Karjalan Prikaati; ks. Porin Prikaati.) Maasotakoulu on henkilö-

kunnan opetusta järjestävä maavoimien puolustushaarakoulu, jossa opiskellaan muun mu-

assa upseerin koulutusohjelmaan sisältyviä opintoja ja opistoupseerien täydennyskoulutuk-

sen mukaisia opintoja. Maasotakoulussa koulutetaan henkilökunnan lisäksi varusmiehiä ja 

reserviläisiä. (ks. Maasotakoulu.) Maasotakoulun ydinprosessit ovat koulutus, tutkimus ja 

kehittäminen sekä valmius (Maasotakoulun työjärjestys 2005). 
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2.9 Tutkimuksen viitekehys 
 

Viitekehyksessä, jonka olen esittänyt kuviossa 2.17, asemoin organisaation itsearvioinnin 

osaksi toiminnan laadun parantamisen ja tulosjohtamisen kontekstia. 

  

 

Tammikuu

Heinäkuu

HuhtikuuLokakuu

Helmikuu

Maaliskuu

Toukokuu

KesäkuuElokuu

Syyskuu

Marraskuu

Joulukuu Vaihe 2

Kuvio 2.17. Tutkimuksen viitekehys

Missio Keinovalikoima Visio

Aika

Strateginen taso
• organisaation 
itsearvioinnin
johtamiskäytännöt

Toiminnan taso
• organisaation 
itsearvioinnin
toimintatavatTulosyksikön sisäinen 

itsearviointi

Tulosyksikön johdon strategisen
tason itsearviointi

Toiminnan laadun parantaminen organisaation itsearvioinnilla 
jatkuvan parantamisen periaatteella huomioon ottaen oppivan 
organisaation edellyttämien toimintaedellytysten luominen.

Johdon sitoutuminen

Työntekijöiden osallistuminen

Toimintaympäristö

 

 

Tutkimuskohteina tulosyksiköiden toiminta on tavoitteellista ja tulosyksiköt ovat dynaami-

sia. Puolustusvoimien tulosyksiköt (= joukko-osasto) käyttävät osana johtamisjärjestelmää 

tulosjohtamista. 

 

Viitekehyksessä korostuvat toiminnan laadun kokonaisvaltaisuuden ja erinomaisuuden 

tavoittelussa tarvittavat elementit, joita ovat jatkuvan parantamisen periaate, oppivan orga-

nisaation edellyttämien toimintaedellytysten luominen sekä johdon sitoutuminen ja osallis-

tuminen. Johdon osuus vaikuttaa puolestaan työntekijöiden osallistumiseen ja sitoutumi-

seen. Erotan toisistaan organisaation itsearvioinnin strategisen tason johtamiskäytännöt ja 

toiminnan tason toimintatavat.  
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3 TUTKIMUKSEN METODOLOGIA  
 

3.1 Tutkimusstrategia 
 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2004) mukaan traditionaaliset tutkimusstrategiat ovat 

kokeellinen tutkimus ja kvantitatiivinen survey-tutkimus. Kolmanneksi tutkimusstrategiak-

si on vakiintunut kvalitatiivinen tutkimus. Toisen jaottelun mukaan tutkimusstrategiat ovat 

kokeellinen tutkimus, survey-tutkimus ja tapaustutkimus (case study). Kvantitatiivinen ja 

kvalitatiivinen tutkimus ovat lähestymistapoja, jotka täydentävät toisiaan. (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2004, 123 – 128.)  

 

Olkkonen (1994) käyttää tutkimusotteen synonyymeina paradigmaa ja tutkimusstrategiaa 

(Olkkonen 1994, 28 – 58). Laadullinen tutkimus on prosessimainen kokonaisuus (Hakala 

2001, 10 – 23; Kiviniemi 2001, 68 – 84; Tuomi & Sarajärvi 2002, 66 – 72). Useimmat 

empiiriset tutkimukset johdattavat teoriasta suoraan tutkimusaineistoon. Kuitenkin tiedon 

kasautuminen pitää sisällään jatkuvan kierron teorian ja tutkimusaineiston välillä. (Eisen-

hardt 1989, 549.) Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt tutkimusotteena tapaustutkimuksen 

mukaista tutkimusstrategiaa.  

 

Hermeneuttisessa tieteenkäsityksessä pyritään ymmärtämään ilmiöitä, kun taas positivisti-

sessa tieteenkäsityksessä pyritään ilmiöiden selittämiseen. Arbnor ja Bjerke (1997) esittä-

vät kolme metodologista lähestymistapaa, jotka ovat analyyttinen, systeeminen ja toiminta-

analyyttinen. Analyyttisessä näkökulmassa kokonaisuus on tasan osiensa summa ja tieto on 

havainnoitsijasta riippumatonta. Systeemisessä näkökulmassa kokonaisuus poikkeaa osien 

yhteenlasketusta summasta. Osien välisistä suhteista johtuva synergiavaikutus voi olla joko 

positiivinen tai negatiivinen. Tieto on systeemiriippuvainen. Systeemisessä lähestymisessä 

selitetään tai ymmärretään osat koko systeemin piirteiden välityksellä. Toiminta-

analyyttisessä lähestymisessä kokonaisuus ymmärretään toimijoiden muodostamien merki-

tysrakenteiden perusteella. Kokonaisuus esiintyy ainoastaan merkitysrakenteina, jotka ovat 

sosiaalisesti rakentuneet. Tieto on yksilöriippuvainen. Nämä kolme metodologista lähes-

tymistapaa yhdistettynä tutkimusstrategisiin luokkiin esitetään kuviossa 3.1. (Arbnor & 

Bjerke 1997, 21 – 79.)  
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Kuvio 3.1. Kolme metodologista lähestymistapaa yhdistettynä tutkimusstrategisiin luokkiin
Lähde: Arbnor & Bjerke 1997

1 2 3 4 5 6

Analyyttinen lähestyminen

Systeeminen lähestyminen

Toiminta-analyyttinen lähestyminen

Todellisuus
konkreettisena
päättely-
prosessina

Todellisuus
toisistaan
riippuvaisten
tietoalueiden
kenttänä

Todellisuus
symbolisen
keskustelun
maailmana

Todellisuus
sosiaalisena
rakenteena

Todellisuus
inhimillisen
tavoitteellisen
toiminnan
ilmentymänä

Todellisuus
konkreettisena
ja lainalaisena
havainnoitsijasta
riippumattomana
rakenteena

 

Tässä tutkimuksessa on sekä systeeminen että toiminta-analyyttinen näkökulma. Päädyn 

samaan tulokseen sekä ontologisen että epistemologisen tarkastelun perusteella. Vastaukset 

ontologisiin kysymyksiin on löydettävissä koko tekstin tulkintaehdotuksesta. Tutkimukses-

sa olen käyttänyt koko tekstin tulkintaehdotuksena seuraavaa: Tulosyksikössä noudatetaan 

tulosjohtamista. Toiminnan laatua voidaan parantaa kokonaisvaltaisella toiminnan paran-

tamisella. Yksittäisenä tekstin kohtana tulkitaan organisaation itsearviointia. Tulosyksikön 

komentaja pyrkii valitsemallaan organisaation itsearvioinnin johtamiskäytännöllä paran-

tamaan toiminnan laatua tulosyksikössä. Esimiehet toimivat tarkoituksenmukaisesti ja ta-

voitteellisesti. (ks. Haaparanta & Niiniluoto 1998, 64 – 65.) 

 

Koko tekstin tulkintaehdotus antaa vastaukset ontologisiin kysymyksiin, miten käsitän tut-

kimuksen kohteena olevan organisaation itsearvioinnin luonteen. Samoin koko tekstin tul-

kintaehdotuksessa vastaan kysymyksiin, miten ymmärrän toiminnan laadun parantamisen, 

tulosyksikön komentajan ja esimiesten toiminnan. Systeemisen lähestymisen mukaisesti 

selitän ja pyrin ymmärtämään organisaation itsearviointia kokonaisvaltaisen toiminnan 

parantamisen sekä koko tulosyksikön ja tulosjohtamisen piirteiden välityksellä. Toiminta-

analyyttisen lähestymisen mukaisesti tulosyksikön todellinen kokonaisuus on ymmärrettä-

vissä sosiaalisena rakenteena sekä komentajan ja esimiesten inhimillisen tavoitteellisen 

toiminnan ilmentymänä.    
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Epistemologiset perustelut tutkimuksen sekä systeemiseen että toiminta-analyyttiseen nä-

kökulmaan on löydettävissä tekemistäni tutkimusstrategisista valinnoista. Tapaustutkimuk-

sen valinta tutkimusstrategiaksi ja tärkeimmäksi tutkimuslajiksi ovat tieto-opillisesti tär-

keimmät valintani. Tutkimukseni on Hirsjärven ym. (2004) laadullisen tutkimuksen tutki-

mustyyppien ulottuvuustarkastelussa kohdassa ”tekstin tai toiminnan merkityksen ymmär-

täminen”. Seuraava perustelu liittyy laadullisen tutkimuksen lajeihin, joita tässä tutkimuk-

sessa tapaustutkimuksen ohella edustavat toimintatutkimuksen, hermeneutiikan ja feno-

menologian piirteet. Tosin fenomenologian osuus jää tunnistamisen tasolle. (Hirsjärvi ym. 

2004, 120 – 157; Perttula 1995, 1 – 63.)  

 

Tutkimustehtävän ja sitä tukevien alatehtävien valinta täydentää epistemologiset perustelu-

ni. Tutkimustehtävänä oli, miten organisaatiota itsearvioidaan. Tutkimustehtävää tukevia 

alatehtäviä (1. – 3.) olivat 

1. Miten organisaation itsearvioinnilla parannetaan toiminnan laatua tulosyksikössä?  

2. Miten maavoimien valmiusyhtymien komentajat ovat saavuttaneet vaikuttavuutta 

organisaation itsearvioinnilla? 

3. Miten organisaation itsearviointi on integroitavissa tulosjohtamiseen?  

 

Tiedon muodostaminen alatehtäviin 1. ja 3. suuntaa tutkimuksen lähestymistavaksi sys-

teemisen, koska tällöin selitän ja pyrin ymmärtämään organisaation itsearviointia koko-

naisvaltaisen toiminnan parantamisen ja koko tulosyksikön sekä tulosjohtamisen piirteiden 

välityksellä. Tiedon muodostaminen alatehtävään 2. kohdentaa tutkimuksen näkökulmaksi 

toiminta-analyyttisyyden. Toiminta-analyyttisen lähestymisen mukaisesti pyrin ymmärtä-

mään organisaation itsearvioinnin vaikuttavuuden merkityskokonaisuuden maavoimien 

valmiusyhtymien komentajien muodostamien merkitysrakenteiden perusteella vastatessani 

tähän alatehtävään. 

 

Arbnor ja Bjerken (1997) esittämistä metodologisista lähestymistavoista eroava lähestymi-

nen liiketaloustieteen tutkimusotteiden suhteellisiin asemiin esitetään kuviossa 3.2 (Kasa-

nen, Lukka & Siitonen 1991, 313 – 318; Olkkonen 1994, 35 – 75).  
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Kuvio 3.2. Tutkimusotteiden suhteelliset asemat
Lähde: Kasanen ym. 1991, 313 – 318; Olkkonen 1994, 35–75

Käsite-
analyyttinen
tutkimusote

Päätöksenteko-
metodologinen 
tutkimusote

Nomoteettinen
tutkimusote

Konstruktiivinen
tutkimusote

Toiminta-
analyyttinen
tutkimusote

EmpiirinenTeoreettinen

Normatiivinen

Deskriptiivinen

 

Käsiteanalyyttisen tutkimusotteen tarkoituksena on käsitejärjestelmien kehittäminen. No-

moteettisen tutkimusotteen avulla pyritään etsimään positivismin ajatusten mukaisesti 

ominaisuuksien välillä vallitsevia yhteyksiä. Nomoteettiselle tutkimusotteelle asetelma 

selittäjät ja selitettävä on tyypillistä. Päätöksentekometodologisen tutkimusotteen avulla 

pyritään kehittämään matemaattisperusteisia menetelmiä, joita voidaan käyttää yrityksen 

päätöksenteossa. Konstruktiivisella tutkimusotteella pyritään kehittämään ongelmanratkai-

sumenetelmiä. Toiminta-analyyttisessä tutkimusotteessa pyritään ymmärtämään tutkimus-

kohdetta. (Olkkonen 1994, 65 – 81.) Tämä tutkimus edustaa toiminta-analyyttistä tutki-

musotetta kuvion 3.2 mukaisessa tarkastelussa. Toiminta-analyyttisen tutkimusotteen mu-

kaisesti olen pyrkinyt ymmärtämään tutkimuskohteena olevaa organisaation itsearviointia 

hermeneuttisen tieteenkäsityksen mukaisesti. 

 

3.2 Eri tutkimuksen lajeille tyypillisten piirteiden ilmenemismuodot    
 

Tässä tapaustutkimuksessa yksittäisistä laadullisen tutkimuksen lajeista voimakkaimmin 

ovat edustettuina toimintatutkimuksen piirteet. Laadullisessa tapaustutkimuksessa tutkijan 

on syytä kohdistaa huomionsa keskeisimpään toiminnan ytimeen, jolloin reflektoinnista 

tulkinnan edetessä muodostuu osa tutkimustyötä (Stake 2000, 445). Fenomenologiaa voi-

daan pitää erityisesti psykologisena tutkimusotteena, jossa ollaan kiinnostuneita yksilölli-

sistä tajunnan ja ympäröivän maailman välisistä mielessä työstetyistä koetuista merkitys-

suhteista (Perttula 1995, 1 – 63). Tässä tutkimuksessa en pyrikään käyttämään psykologista 
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tutkimusstrategiaa. Käsittelen fenomenologiaa siinä määrin, että eroavaisuus her-

meneutiikkaan on todennettavissa. Hermeneutiikan osuus tutkimuslajina on perustellumpi 

tässä tutkimuksessa, koska koetut merkityssuhteet ovat väline merkitysten laajemman sosi-

aalisen kontekstin tulkinnassa. (Perttula 1995, 1 – 63; ks. Stake 2000, 439 – 440.)  

 

3.2.1 Toimintatutkimuksen piirteitä 
 
Toimintatutkimuksessa on keskeistä toistuvien suunnittelemisen, toimimisen, havaintojen 

tekemisen ja reflektoinnin spiraali. Kurt Lewin, joka toi esille käsitteen toimintatutkimus 

(action research), määritteli kyseisen prosessin käyttäen suunnittelun, tiedonkeruun ja toi-

meenpanon termejä. Toimintatutkimuksessa on kaksi välttämätöntä tavoitetta: toiminnan 

parantaminen ja muutoksen aikaansaaminen. Toimintatutkimuksen aikana takautuvan ym-

märryksen ja tulevan toimenpiteen välillä vallitseva jännite tapahtuu toistuvasti kussakin 

toimintatutkimuksen vaiheessa. Toimintatutkimuksen vaiheet ovat Suunnittelu (Plan) – 

Toiminta (Act) – Havainnointi (Observe) – Reflektointi (Reflect) (Carr & Kemmis 1986, 

162 – 167, 185 – 187; Sivusuo 2006, 87 – 93; ks. Heikkinen 2001, 170 – 185; ks. Juuti 

2006, 265 – 270.)   

 

Kuulan (1999) mukaan toimintatutkimuksessa keskeisimmiksi piirteiksi muodostuvat muu-

toksen tai muutoksen yrittämisen ohella ongelmakeskeisyys ja suuntautuminen käytäntöön 

(Kuula 1999, 218–220). Toimintatutkimuksessa, samoin kuin konstruktiivisessa tutkimuk-

sessa, tutkijan on sekä ymmärrettävä syvällisesti organisatorisia prosesseja että kyettävä 

tukemaan oppimisprosessia (Kasanen ym. 1991, 313 – 318; ks. Jokinen 2004; ks. Jortama 

2006). Heikkisen (2001) mukaan toimintatutkimus ei ole varsinainen tutkimusmenetelmä, 

vaan se on tutkimusstrateginen lähestymistapa, jossa voidaan käyttää erilaisia tutkimusme-

netelmiä. Toimintatutkimuksen päämääränä on sekä tutkiminen että toiminnan samanai-

kainen kehittäminen. (Heikkinen 2001, 170 – 172.) Maasotakoulussa olen työskennellyt 

tutkivana laatupäällikkönä osallistavan havainnoinnin edellyttämien menetelmien mukai-

sesti 1.9.2003 alkaen. Osallistavassa havainnoinnissa pyritään toimintatutkimukselliseen 

muutokseen tähtäävään ajatteluun ja vuorovaikutukseen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 84 – 

85).  

 



 108

3.2.2 Fenomenologian piirteitä 
 

Fenomenologian synty filosofiana ulottuu 1800-luvun ja 1900-luvun vaihteeseen. Keskei-

simmät fenomenologian suuntaukset perustuvat sekä Edmund Husserlin että Martin Hei-

deggerin ajatteluun. (Virtanen 2006, 149 – 163; ks. Varto 1992b; ks. Steiner 1997, 170.) 

Himanka (1995) toteaakin suoraan, että ”Fenomenologian perusti Edmund Husserl (1859 – 

1938).” Fenomenologiassa tarkastellaan ilmenevää asettamatta sitä pysyväksi identiteetik-

si. Subjektiivisuuden olemuksessa päädytään liikkeeseen ja toiminnallisuuteen. Keskeisek-

si muodostuukin asioiden muodostumisen prosessi. (Himanka 1995, 9 – 23; ks. Lehtovaara 

1994, 3 – 32.)  

 

Tutkimuksen kannalta fenomenologisessa ja hermeneuttisessa ihmiskäsityksessä keskeisiä 

käsitteitä ovat kokemus, merkitys ja yhteisöllisyys (Laine 2001, 26 – 43).  Fenomenologi-

sen tutkimuksen lähtökohtana ovat kokemukset. Tällöin kunkin ihmisen suhde omaan elä-

mäntodellisuuteen muodostaa ymmärtämisen perustan. Ihmisten toiminnan tarkoituksen 

ymmärtäminen avautuu merkitysten avulla, koska kokemukset muotoutuvat merkitysten 

mukaan. Varsinaisena fenomenologisen tutkimuksen kohteena ovatkin merkitykset. Merki-

tysten perusteella ihminen muodostaa todellisuutensa. Merkitykset syntyvät siitä yhteisös-

tä, jossa kukin henkilö kasvaa ja johon kasvatetaan. Yhteisöllisyys vaikuttaa ihmisten toi-

mintaan. (Aaltola 2001, 26 – 43; Laine 2001, 26 – 43; Virtanen 2006, 152 – 157.)  

 

Niiniluodon (1983) mukaan merkityksiä voidaan kutsua lajeina tekijän merkitykseksi, pii-

leväksi merkitykseksi, tulkitsijan merkitykseksi ja sisäiseksi merkitykseksi (Niiniluoto 

1983, 171 – 176). Merkitykset voivat olla jatkumoina yksilöllisiä ja yhteisöllisiä sekä tie-

dostettuja ja tiedostamattomia. Esimerkkejä tiedostetuista merkityksenannoista ovat tiedos-

sa olevat toiveet, tavoitteet ja uskomukset. Piilotajunnassa oleva kateus voi olla yksikön 

tiedostamaton merkityksenanto. Liikennesäännöt ja koulussa opetetut tiedot ovat esimerk-

kejä tiedostettuja yhteisöllisiä merkityksiä. Esimerkkinä yhteisöllisestä tiedostamattomasta 

merkityksestä mainitaan suomalainen sisu, jonka tyyppistä sisua ei uskota olevan muissa 

kulttuureissa. (Moilanen & Räihä 2001, 44 – 48.)  
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3.2.3 Hermeneutiikan piirteitä 
 

Haaparannan ja Niiniluodon (1998) mukaan sana hermeneutiikka perustuu kreikan kielen 

verbiin hermeneuein, joka tarkoittaa suomeksi tulkita (Haaparanta & Niiniluoto 1998, 64). 

Sivistyssanakirjassa (2002) määritellään hermeneutiikka seuraavasti (ote): ”1 käsitteiden 

sisällyksen sekä ilmausten ja tekstien merkitysten selittäminen (antiikin filosofiassa)” 2. 

Saksassa 1960-luvulla vallinnut fenomenologiaan pohjautuva, niin sanottu hengentieteelli-

nen filosofinen suuntaus, joka omaksui vaikutteita brittiläisestä lingvistisestä filosofiasta. 

(Sivistyssanakirja 2002, 183.) 

 

Olkkosen (1994) mukaan hermeneuttisessa tieteenkäsityksessä tiedonhankinnassa keskei-

senä tekijä on tutkijan ja tutkittavassa toimintajärjestelmässä (ilmiö) vaikuttavien henkilöi-

den ymmärrys, joka koskee monimutkaisia asiayhteyksiä, ilmiöiden syitä ja seurauksia 

sekä tapahtumien prosesseja (Olkkonen 1994, 50 – 55).  

 

Tutkimuksen aikana tutkija käy vuoropuhelua tekstinsä eli tutkimuskohteensa kanssa suh-

teuttaen tutkimuksen kohteena olevan tekstinkohdan yhä laajempaan tekstikontekstiin. 

Kontekstin selvittäminen antaa vastauksen myös tutkimuksen alkuperäiseen ongelmaan. 

Tekstin tulkintaehdotuksen käyttö mahdollistaa hermeneuttisen kehän mukaisen prosessi-

kokonaisuuden, jossa edetään kokonaisuudesta osiin ja edelleen niistä takaisin kokonaisuu-

teen. (Haaparanta & Niiniluoto 1998, 63 – 67.)  

 

Varton (1992a) mukaan hermeneuttinen kehä kuvaa tapaamme ymmärtää. Kehämäisyys 

syntyy siitä, että ymmärtäminen perustuu tiettyihin lähtökohtiin. Ymmärtämisessä palataan 

takaisin kyseisien lähtökohtien oivaltamiseen ja ymmärtämiseen. Syvällinen tutkimusai-

neistoon perehtyminen avaa tutkijalle tutkimuskohdetta, koska tutkija vapautuu omista 

piirteistään ja ennakkoasenteistaan tavoitteenaan saavuttaa tutkimuskohteen mieli. Tällöin 

tutkimuskohde todellistuu ja tutkijan itseymmärrys syvenee. (Varto 1992a, 69; ks. Niini-

luoto 1983, 176.)    
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3.2.4 Johtopäätökset 
 

Erilaisten tutkimuksen lajien piirteet ilmenevät tässä tutkimuksessa etupäässä käytettyinä 

menetelminä ja tekniikoina. Toimintatutkimuksen piirteet nousevat esille aineiston kerää-

misen yhteydessä, jolloin kyseessä on kenttätutkimukset, osallistuva havainnointi ja osal-

listava havainnointi. Maasotakoulussa olen pyrkinyt toimintatutkimukselliseen muutokseen 

tähtäävään ajatteluun ja vuorovaikutukseen. Yksi tavoitteistani on ollut muutoksen aikaan 

saaminen kehittämällä vaiheistettua organisaation itsearviointia. Fenomenologian piirtei-

den tunnistaminen auttaa hahmottamaan ihmisen toiminnan kokonaisvaltaisuutta tajunnal-

lisuuden, kehollisuuden ja situationaalisuuden perusteella. Hermeneutiikan osuus tässä 

tutkimuksessa nousee esille tutkimusaineiston ymmärtämisessä ja tulkinnassa.     

 

Tutkimuksen lähtökohtana on, että tulosyksikön komentajilla ja linjaesimiehillä on koke-

muksia organisaation itsearvioinnista ja sen vaikuttavuudesta. Kukin heistä muodostaa 

merkityksien avulla oman todellisuutensa organisaation itsearvioinnista tulosyksikön ko-

konaisuudessa. Olen tiedostanut tässä tutkimuksessa komentajien ja linjaesimiesten toi-

minnan kokonaisvaltaisuuden. Tajunnallis-kehollisina toimijoina he ovat situaationsa väli-

tyksellä kietoutuneita maailmaan. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän kokemuksensa ovat 

mahdollisia vain maailmansuhteessa. Absoluuttinen tyhjiö edustaa sitä äärimmäistä tilan-

netta, jossa tuskin muodostuisi mitään jäsentyneitä merkityssuhteita maailmankuvan mie-

lessä. (ks. Rauhala 2005, 179 – 188.)  

 

Rauhala (2005) antaa vastauksen tämän tutkimuksen tieto-opilliseen kysymykseen, tutkin-

ko todella kokemusta käyttäytymisestä ja toiminnasta vai tutkinko käyttäytymistä ja toi-

mintaa. Rauhalan (2005) mukaan käyttäytymisen ja toiminnan tutkimuksen kohteena on 

aivan erilainen tutkimusongelma silloin, kun tutkitaan kokemusta käyttäytymisestä ja toi-

minnasta (Rauhala 2005, 179 – 181). Tutkimukseni kohdistuu komentajien ja linjaesimies-

ten toimintaan, miten he ovat käyttäneet organisaation itsearviointia toiminnan laadun pa-

rantamisessa. He ovat vastanneet esittämiini kysymyksiini organisaation itsearvioinnista 

hankkimansa kokemuksen perusteella. 
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3.3 Tapaustutkimus 
 

Eisenhardt (1989) määrittelee tapaustutkimuksen tutkimusstrategiaksi, jonka avulla keski-

tytään ymmärtämään yksittäisen tapauksen sisäistä dynamiikkaa (Eisenhardt 1989, 534). 

Staken (2000) mukaan tapaustutkimus ei ole kuitenkaan metodologinen valinta, vaan va-

linta siitä, mitä tutkitaan. Tapaustutkimuksessa on keskityttävä ennemmin tapauksen ym-

märtämiseen kuin yrittää saavuttaa pelkästään yleistettävyyttä. (Stake 2000, 435 – 451.)  

 

Tutkimusstrategiana tapaustutkimus mahdollistaa uuden tiedon tuottamisen yksilöön, ryh-

mään, organisaatioon, yhteiskuntaan ja politiikkaan liittyvistä ilmiöistä. Tapaustutkimuk-

sen käytön tyypillinen tarve nousee esille halusta ymmärtää monimutkaisia sosiaalisia il-

miöitä. Tapaustutkimus mahdollistaa tutkijoille tuoda esille kokonaisvaltaiset ja merkityk-

selliset todellisen elämän piirteet, kuten yksilölliset elämän jaksot, organisaatioon ja joh-

tamiseen liittyvät prosessit, naapuriston muutos, kansainväliset suhteet ja teollisuuden ke-

hittyminen. Tyypillisimmillään tapaustutkimus on vahvin tutkimusstrateginen vaihtoehto 

silloin, kun kysytään miten tai miksi tilanteessa, johon tutkijalla on vähän tai ei ollenkaan 

hallintaa. (Stake 1995; Syrjälä 1995, 12 – 18; Creswell 1998, 61 – 68; Denzin & Lincoln 

2000, 372; Gummesson 2000, 83 – 88; Stake 2000, 435 – 451; Yin 2003, 1 – 18; ks. Kos-

kinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 154 – 157; ks. Eriksson & Koistinen 2005.) Metsä-

muurosen (2006) mukaan tapaustutkimus voidaan ymmärtää keskeisenä kvalitatiivisen 

metodologian tiedonhankinnan strategiana (Metsämuuronen 2006, 92). 

 

Tapaustutkimuksen työvaiheet eivät ole selkeästi asetettavissa ja rajattavissa tiettyyn jär-

jestykseen. Keskeisimmät tapaustutkimuksen työvaiheiden ominaispiirteet muodostuvat 

tutkimuskysymyksistä, tutkimusasetelmasta, tutkittavista tapauksista, tutkimusaineiston 

hankinta- ja analyysimenetelmistä, yleistämisen asteesta ja raportointitavasta.  

 

3.3.1 Tapaustutkimuksen tyypittely 
 

Yinin (2003) mukaan tapaustutkimus voi olla selittävä, kokeellinen, kuvaileva, illustroiva 

tai tapaustutkimuksen tutkimus. Stake (1995, 2000) puolestaan jaottelee tapaustutkimukset 

kolmeen tyyppiin, jotka ovat itsessään arvokas tapaustutkimus, välineellinen tapaustutki-

mus ja kollektiivinen tapaustutkimus. Tapaustutkimukset on myös jaettavissa intensiivisiin 

ja ekstensiivisiin tapaustutkimuksiin. (Stake 1995, 3 – 4; Creswell 1998, 61 – 65; Stake 
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2000, 437 – 438; Denzin & Lincoln 2000, 369 - 370; Yin 2003, 1 – 18; Eriksson & Koisti-

nen 2005, 9 – 18.) 

  

Tutkimukseni empiirinen osuus kohdistuu kuhunkin kolmeen maavoimien valmiusyhty-

mään ja Maasotakouluun, joista muodostuvat myös tämän tutkimuksen tapaukset. Tutki-

muksessani on ollut keskeisessä asemassa se, miten organisaatiota itsearvioidaan. Kaikissa 

kolmessa maavoimien valmiusyhtymässä ja Maasotakoulussa olen tutkinut organisaation 

itsearviointia ja sen käytöllä saavutettavaa vaikuttavuutta. Tarkastelun näkökulmana maa-

voimien valmiusyhtymissä on ollut toiminnan laadun parantaminen organisaation itsearvi-

oinnilla joukkotuotantoprosessin kannalta tarkasteltuna. Maasotakoulussa tutkimuksen 

painopiste on ollut, miten organisaation itsearviointi on integroitavissa tulosyksikön tulos-

johtamiseen. 

 

Tutkimukseni on Yinin (2003) tapaustutkimuksien jaottelussa kuvaileva, koska kuvaan 

tapausten organisaation itsearvioinnin johtamiskäytännöt ja toimintatavat. Intensiivisyys 

nousee esille tavoitteessani kuvata, ymmärtää ja tulkita tapauksina olevien tulosyksiköiden 

toiminnan laadun parantamista organisaation itsearvioinnin avulla. Ensisijainen tavoitteeni 

ei ole pyrkimys yleistyksiin. Tutkimuksessani on myös kokeellisen tapaustutkimuksen piir-

teitä, koska pyrin tuottamaan uusia teoreettisia ideoita ja käytäntöjä.  

 

Tutkimukseni on Staken (1995, 2000) tapaustutkimuksien luokittelussa välineellinen ta-

paustutkimus, jonka olen laajentanut useita tapauksia sisältäväksi kollektiiviseksi tapaus-

tutkimukseksi. Tavoitteeni on ymmärtää organisaation itsearviointia ja sen vaikuttavuutta 

paremmin useamman tapauksen avulla verrattuna pelkästään yhteen yksittäiseen tapauk-

seen. 

  

3.3.2 Tutkimustehtävät 
 

Yinin (2003) mukaan tapaustutkimuksessa käytettävät olennaisimmat kysymyssanat ovat 

miten (how) ja miksi (why) (Yin 2003, 3 – 11). Stake (1995, 2000) tuo esille tutkimuksen 

kysymyksinä informaatiokysymykset ja asiakysymykset. Informaatiokysymyksien käyttö 

on tärkeää tapauksen kuvailun kannalta. Asiakysymyksien avulla jäsennetään tutkimusta. 

Tutkimuksen alkuvaiheen useista, jopa kymmenistä, asiakysymyksistä päädytään muuta-

maan keskeisimpään tutkimusta jäsentävään ja suuntaavaan asiakysymykseen. (Stake 
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1995, 18 – 29; Stake 2000, 440.) Creswell (1998) suosittelee hahmottamaan yhden keskei-

sen tutkimusta ohjaavan kysymyksen. Keskeisestä tutkimuskysymyksestä seuraa muutama 

alakysymys, jotka ovat edellä esitettyjen asia- tai informaatiokysymysten tyyppisiä. (Cres-

well 1998, 99 – 106.) Hirsjärvi ym. (2004) toteavat, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

useinkaan ei haluta käyttää sanaa ”ongelma”, vaan puhutaan yleisellä tasolla asetetusta 

tutkimustehtävästä (Hirsjärvi ym. 2004, 113 – 117). 

 

Asetin tärkeimmäksi tutkimustehtäväksi, miten organisaatiota itsearvioidaan. Tutkimusteh-

tävää tukevia alatehtäviä olivat seuraavat tehtävät:  

- Miten organisaation itsearvioinnilla parannetaan toiminnan laatua tulosyksikössä?  

- Miten maavoimien valmiusyhtymien komentajat ovat saavuttaneet vaikuttavuutta or-

ganisaation itsearvioinnilla? 

- Miten organisaation itsearviointi on integroitavissa tulosjohtamiseen?  

 

3.3.3 Tutkimusasetelma 
 

Tutkimukseni painopisteenä ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa oli tutkia, miten organi-

saation itsearvioinnilla parannetaan toiminnan laatua tulosyksikössä ja miten organisaation 

itsearviointi on integroitavissa tulosjohtamiseen. Kohdetapauksien lukumäärä tutkimuksen 

toisessa vaiheessa oli kaksi (tulosyksikkö C ja Maasotakoulu) (ks. kuvio 3.3).  

Miten organisaation itsearvioinnilla parannetaan toiminnan laatua tulosyksikössä? 1) 
Miten organisaation itsearviointi on integroitavissa tulosjohtamiseen? 1)

Miten organisaation itsearvioinnilla parannetaan toiminnan laatua tulosyksikössä? 2) 
Miten maavoimien valmiusyhtymien komentajat ovat saavuttaneet 

vaikuttavuutta organisaation itsearvioinnilla? 2)
Miten organisaation itsearviointi on integroitavissa tulosjohtamiseen? 2)

1) Tutkimuksen ensimmäinen ja toinen vaihe
2) Tutkimuksen kolmas vaihe

A B C MAASK

Kuvio 3.3. Tutkimustehtävät tutkimuksen eri vaiheissa

Tulokset, miten organisaatiota itsearvioidaan 
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Tutkimukseni kolmannessa vaiheessa tutkimus laajennettiin valtakunnalliseksi. Tutkimus-

kohteina olivat maavoimien kouluttavista tulosyksiköistä valmiusyhtymät (Kainuun Pri-

kaati, Karjalan Prikaati ja Porin Prikaati). Maasotakoulussa jatkoin edelleen osallistavan 

havainnoinnin edellyttämällä tavalla (ks. kuvio 3.3; ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 83 – 92).  

 

Tutkimukseni kolmannessa vaiheessa tutkimukseni painopisteenä oli tutkia, miten maa-

voimien valmiusyhtymien komentajat ovat saavuttaneet vaikuttavuutta organisaation it-

searvioinnilla ja miten organisaation itsearviointi on integroitavissa tulosjohtamiseen. Pai-

nopisteen lisäksi pidin taustalla tehtävää, miten organisaation itsearvioinnilla parannetaan 

toiminnan laatua tulosyksikössä. Maasotakoulussa toteutetussa tutkimuksessa painopistee-

nä oli tuottaa vaiheistus organisaation itsearvioinnin käytöstä tulosyksikössä osana tulos-

johtamista. 

 

Tutkimusasetelman kannalta Yin (2003) jakaa tapaustutkimukset tapausten lukumäärän 

perusteella yksittäisiin tapauksiin keskittyviin tutkimuksiin tai monitapaustutkimuksiin. 

Tässä luokituksessa Yin (2003) erottaa vielä yhden osa-alueen analyysin kussakin tapauk-

sessa tai monen osa-alueen analyysin kussakin tapauksessa. (Yin 2003, 39 – 55; ks. Cres-

well 1998, 63.) Tämä tutkimus edustaa Yinin (2003) esittämässä asetelmassa monitapaus-

tutkimusta, koska kussakin tapauksessa tutkin organisaation itsearvioinnin ohella komenta-

jan ja linjaesimiesten kokemuksia organisaation itsearvioinnista ja sen vaikuttavuudesta. 

 

3.3.4 Tutkimusaineiston kerääminen 
 

Tapaustutkimuksen aineisto voidaan kerätä monen erilaisen menetelmän avulla. Valinnas-

sa on tärkeä menetelmän tarkoituksenmukaisuus tutkimuksen tavoitteiden kannalta. Ta-

paustutkimuksen aineisto voidaan kerätä sekä laadullisin että määrällisin menetelmin. Yin 

(2003) mukaan aineiston keräämisen menetelmiä ovat dokumenttilähteet (esimerkiksi kir-

jeet, kirjalliset raportit ja muistiot), arkistolähteet, haastattelut, henkilökohtainen suora ha-

vainnointi, osallistuva havainnointi ja fyysiset esineet (esimerkiksi laitteet ja suunnitelmat). 

(Stake 1995, 49 – 69; Creswell 1998, 61 – 68, 111 – 137; Travers 2001, 1 – 5; Yin 2003, 

85 – 97; Eriksson & Koistinen 2005, 27 – 29; Koskinen ym. 2005, 157 – 158.)   

 

Keräsin tutkimustietoa kirjallisten lähteiden ohella kenttätutkimuksilla sekä työskentele-

mällä osallistuvan havainnoinnin ja osallistavan havainnoinnin edellyttämällä tavalla. 
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Kenttätutkimuksilla, osallistuvalla havainnoinnilla ja osallistavalla havainnoinnilla on yh-

teys toimintatutkimuksen periaatteisiin. Gummessonin (2000) mukaan jonkun tietyn pro-

sessin kokonaisvaltainen analysointi voi vaatia tutkijan läsnäoloa, osallistumista tai jopa 

vaikuttamista tutkimuksen kohteena olevaan prosessiin. Aktiivinen vaikuttaminen tunne-

taan toimintatutkimuksena. Sekä osallistuvan havainnoinnin että toimintatutkimuksen 

osuuteen vaikuttavat käytetyt laadullisen tutkimuksen metodit. (Varto 1992a, 55 – 72; 

Olkkonen 1994, 52 – 53; Gummesson 2000, 83 – 88; Hirsjärvi ym. 2004, 125 – 126, 152 – 

155; Grönfors 2001, 124 – 141; Tuomi & Sarajärvi 2002, 83 – 92.) 

 

Kenttätutkimuksissa tutkimuksen kohdehenkilöt arvioivat organisaation itsearviointia osa-

kokonaisuuksien kautta. Osakokonaisuuksia olivat haastattelut, vastaukset avokysymyksiin 

ja muihin kirjallisiin tehtäviin. Kussakin valmiusyhtymässä tutkijana olen ollut komentajan 

ja muiden linjaesimiesten kokemusten kerääjänä, haastattelijana ja toiminnan tarkkailijana. 

Tietoa toimintajärjestelmän rakenteista olen saanut kirjallisista lähteistä ja yhteyshenkilöi-

nä toimineilta laatupäälliköiltä tai muilta yhteyshenkilöiltä. Viestintä on ollut myös kah-

densuuntaista. Olen informoinut ja ohjeistanut kenttäkokeet yhteyshenkilöiden avulla. Lä-

hetin kunkin tulosyksikön yhteyshenkilölle kirjeen kenttätutkimuksesta (5.7.2004) ja oh-

jeen kenttätutkimuksesta (7.10.2004) (ks. liitteet 3 ja 4). 

 

3.3.5 Tapaustutkimuksen tapaukset 
 

Tapaustutkimus on rajatun systeemin, tapauksen tai tapauksien tutkimusta, jossa käytetään 

yksityiskohtaista ja syvällistä empiiristä aineistoa. Systeemi rajataan ajan ja paikan suh-

teen. Yksittäiseen tapaukseen keskittyvän tai monitapaustutkimuksen tapauksena voi olla 

ohjelma, tapahtuma, toiminto tai yksilöt. (Creswell 1998, 36 - 41, 61 – 62, 112 - 113.)  

 

Staken (2000) mukaan tapaus voi olla yksinkertainen tai monimutkainen. Tutkimuksen 

tapauksena voi olla lapsi, lasten muodostama koululuokka, opettaja, innovatiivinen ohjel-

ma tai kaikki maan koulut. Opettamista, koulujen välisiä suhteita, innovatiivisen opetuksen 

syitä tai koulu-uudistuksen toimintaperiaatteita ei yleensä pidetä tapauksina. Tapaus on 

integroitu systeemi, jolloin henkilöt ja ohjelmat olisivat mahdollisia tapauksia, kun taas 

tapahtumat ja prosessit eivät olisikaan tapauksia. Vaikka samanaikaisesti voidaan tutkia 

useita tapauksia, jokaisessa tapaustutkimuksessa kuitenkin keskitytään tutkimaan yksittäis-

tä tapausta. (Stake 1995, 1 – 2; Stake 2000, 436.)  
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Tapaustutkimuksessa tapaus ja tutkimusyksikkö eivät välttämättä ole sama asia. Tapaukse-

na voidaan pitää yksilöä, perhettä, yhteisöä, organisaatiota, tapahtumaa tai tapahtumasar-

jaa, prosessia, fyysistä yksikköä tai tilannetta. Samoin käsite tai käsitteiden välinen suhde 

voi olla tapaus. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 158 – 163.) 

 

Tapauksen syvällinen ymmärtäminen edellyttää myös laajaa tietoa siitä kontekstista, johon 

tapaus liittyy (Creswell 1998, 36 - 41). Itsessään arvokas tapaustutkimus edellyttää erityi-

sen huomion kiinnittämistä kontekstiin. Välineellisessä tapaustutkimuksessa vain osa kon-

tekstien asiayhteyksistä on tärkeitä. Myös tapauksen lähiympäristön kuvaaminen on tärke-

ää. (Stake 1995, 63 – 64, 153.) Tapaus on monimutkainen kokonaisuus koostuen monen-

laisista asiayhteyksistä. Tapaustutkimuksien tekeminen ei vaadi erilaisten asioiden ja kon-

tekstien tutkimista. Staken (2000) mukaan monet laadullisen tutkimuksen tekijät kuitenkin 

tekevät niin. (Stake 2000, 439 – 440.)  

 

Edellä olevan perusteella tulosyksikön komentaja, komentajan valitsema organisaation 

itsearvioinnin johtamiskäytäntö, kaikki maavoimien valmiusyhtymät voisivat olla tapauk-

sia. Tämän tutkimuksen tapaukset muodostuvat tutkimuksen kohteena olevista tulosyksi-

köistä, joiden tehtävänä on toteuttaa organisaation itsearviointi vuosittain. Tulosyksiköt 

noudattavat toiminnassaan tulosjohtamista osana johtamisjärjestelmää. Tutkimukseen vali-

tut tapaukset ovat opettavia, jolloin näiden tapausten avulla on mahdollisuus oppia tunte-

maan organisaation itsearviointia aiempaa paremmin. Nämä tapaukset ovat myös mahdol-

lisimman tyypillisiä ja paljastavia, jolloin pystyn tutkimaan organisaation itsearviointia 

aiempia tutkimuksia syvällisemmin. (Yin 2003, 40 – 42; Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 

158 – 163; ks. myös Syrjälä 1995, 22 – 23.) 

 

3.3.6 Tutkimusaineiston analysointi 
 

Yinin (2003) mukaan tapaustutkimuksessa aineiston analysointi on haasteellista, koska 

strategiat ja tekniikat eivät ole hyvin määriteltyjä. Yin (2003) tuo esille aineiston ana-

lysointia varten muun muassa kaavan yhteensovittamisen (empiirisestä aineistosta löydet-

tyä kaavaa verrataan aiemmin laadittuun teoriaan tai tutkijan ehdotukseen), selityksen ra-

kentamisen (tavoitteena on analysoida tapaustutkimuksen aineistoa laatimalla selitys ta-
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pauksesta) ja aikasarja-analyysit (analysoidaan esimerkiksi tapahtumia ja niiden suhteissa 

tapahtuneita muutoksia tai yhtäläisyyksiä). (Yin 2003, 109 – 127.)    

 

Tutkimusaineiston analysointini strategisena lähtökohtana ovat aineiston sisällön erittelyt 

ja sisällönanalyysit, joiden avulla etenen ymmärtämisen ja tulkinnan kautta yleistyksenä 

esitettäviin suosituksiin. Analysoin tutkimusaineiston sisällön erittelyllä ja teoriasidonnai-

sella analyysilla tutkimuksen toisessa vaiheessa (9.6.2003 - 31.7.2004). Pidin analysoinnin 

taustalla edellisessä vaiheessa teoriasidonnaisella analyysillä tekemiäni teoriakytkentöjä, 

jotka liittyivät organisaation itsearvioinnin syvällisyyteen, toimintatapoihin ja vuosiaika-

tauluun. Keskeisessä asemassa olivat teoriaopinnot ja kenttätutkimus tulosyksikössä C. 

Aloitin tutkimuksen Maasotakoulussa 1.9.2003. Tutkimuksen toisessa vaiheessa aineiston 

analysoinnin perusteella esitin ensimmäiset johtopäätökset organisaation itsearvioinnin 

johtamiskäytännöistä ja vaiheistuksesta.  

 

Käytin tutkimuksen kolmannessa vaiheessa (1.8.2004 - 22.6.2006) hermeneuttista lähes-

tymistapaa tutkimusaineiston ymmärtämisessä ja tulkitsemisessa. Käytin sisällön erittelyä 

sekä aineistolähtöistä ja teoriasidonnaista sisällönanalyysia tutkimuksen kohteina olevien 

tulosyksiköiden eri johtamistasoilla toimivien esimiesten organisaation itsearviointia kos-

kevien vastauksien käsittelyssä. Jäsensin vastauksista löytämäni merkitykset merkitysko-

konaisuuksiksi, joiden avulla organisaation itsearvioinnin johtamiskäytännöt ja vaikutta-

vuuden merkityskokonaisuus oli ymmärrettävissä ja tulkittavissa. Täydensin toiminnan 

laadun parantamisen ja organisaation itsearvioinnin teoriaa. Yleistyksenä esitän suosituksia 

tekemieni tulkintojen perusteella.  

 

Käytin tulosyksiköiden komentajien ja esikuntapäälliköiden haastatteluaineiston ana-

lysoinnissa aineistolähtöistä analyysimallia, jossa jäsensin, esitin ja tulkitsin organisaation 

itsearvioinnin merkityskokonaisuuden. Tämän jälkeen analysoin linjaesimiesten haastatte-

luista ja vastauksista saamani tutkimusaineiston teoriasidonnaisessa analyysissa. Analysoin 

linjaesimiesten haastatteluaineiston sisällönanalyysilla. Tämän vaiheen jälkeen pystyin 

arvioimaan kokonaisvaltaisesti organisaation itsearvioinnin johtamiskäytäntöjä ja vaikutta-

vuuden merkityskokonaisuutta. Varton (1992a) mukaan laadullisessa tutkimuksessa merki-

tykset ilmenevät suhteina, merkityskokonaisuuksina. (Varto 1992a, 55 – 58; ks. Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 93 – 121.) 
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Tieteellisen menetelmät tutkimuksessani ja tutkimuksen vaiheet esitetään kuviossa 3.4. 

 

  

 

 

 

3.3.7 Yleistämisen aste 
 

Käyttämällä suppeita aineistoja kenttä- ja tapaustutkimuksissa voidaan päästä syvällisem-

pään ja kokonaisvaltaisempaan kuvaan tutkittavasta ilmiöstä kuin keräämällä laajoja ai-

neistoja. Kasasen ym. (1991) mukaan ongelmaksi muodostuu kuitenkin tutkimustulosten 

yleistäminen, kun asiaa arvioidaan positivismin kannalta (ks. Stake 2000, 439, 448). Tilan-

ne voi olla, että yleistäminen on mahdollista vain rajoitetusti tai ei ollenkaan. (Kasanen ym. 

1991, 314.) Lukan ja Kasasen (1993) mukaan onnistuessaan case-tutkimus tarjoaa uusia 

näkökulmia ja havaintoja. Uskottavan kokonaisuuden lisäksi syvällisillä yksittäisten tutki-

muskohteiden tulkinnoilla lisätään tutkimusyhteisön ymmärrystä tutkimuksen kohteena 

olevasta alueesta. Toiminta-analyyttisen tutkimusotteella on mahdollista tuottaa yleistettä-

viä tuloksia. (Lukka & Kasanen 1993, 364 – 369.)  

 

Staken (2000) mukaan tutkijat eivät voi edes itsessään arvokkaassa tapaustutkimuksessa 

välttää yleistämistä. He yleistävät varmasti tapaustensa tapahtumia tulevaisuuteen ja mui-

Vaihe 2 (6/2003-7/2004)
• Kenttätutkimukset alueellisesti
•Teoriasidonnainen analyysi 
• Organisaation itsearvioinnin 
johtamiskäytännöt, toimintatavat  ja 
vaiheistus
• Teoriaopinnot

Yhteenveto
2. vaiheen
tutkimus-
tuloksista

Miten organisaatiota 
itsearvioidaan
• johtamiskäytännöt
• vaikuttavuus
• vaiheistus 
• suositukset 

Vaihe 1
(2/2000-6/2003)
• Tutkimussuunnitelma
• Tutkimustehtävät
• Teoriaopinnot

Tutkimusstrategiana on tapaustutkimus, joka sisältää tutkimuksen 
lajeista toimintatutkimuksen ja hermeneutiikan piirteitä. 

Kuvio 3.4. Tieteellisen menetelmät tutkimuksessani

Lähde: Mukaillen Haaparanta & Niiniluoto 1998; mukaillen Olkkonen 1994; 
mukaillen Tuomi & Sarajärvi 2002; mukaillen Tuomivaara 2002.

Vaihe 1 (jatkoa) (2/2000-6/2003)
• Teoriasidonnainen analyysi
• Organisaation itsearvioinnin syvällisyyden 
arviointi (8.6.2003), johtamiskäytännöt, 
toimintatavat ja vuosiaikataulu 
• Teoriaopinnot

Vaihe 3 (8/2004-6/2006)
• Kenttätutkimukset
valmiusyhtymissä
• Aineistolähtöinen ja
teoriasidonnainen analyysi
• Teoriaopinnot
• Yleistys
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hinkin tilanteisiin. Tutkijat olettavat lukijoiden ei pelkästään ymmärtävän raportoituja tul-

kintoja vaan myös muuntavan niitä omikseen. Niinpä itsessään arvokas tapaustutkimus 

voidaan nähdäkin pienenä askeleena kohti laajaa yleistämistä. Yleistämisen sitoumukset 

eivät saa kuitenkaan aiheuttaa huomion siirtämistä pois niistä tärkeistä yksityiskohdista, 

joiden avulla tapaus itsessään on ymmärrettävissä. (Stake 2000, 438 – 439.)         

 

Eskolan ja Suorannan (2005) mukaan tapaustutkimuksessa tapauksen mahdollisimman 

tarkka erittely kuvauksena ja käsitteellistämisenä luo perustan yleistämiselle. Yleistyksiä 

tehdään tulkinnoista, jolloin kriteeriksi muodostuukin tutkimusaineiston järkevä kokoami-

nen. Laadullisessa tutkimuksessa tärkeään asemaan nousee tehtyjen tulkintojen kestävyys 

ja syvällisyys. Tutkimusaineiston onnistunutta keräämistä vahvistaa haastateltavien henki-

löiden suhteellisen samanlainen kokemusmaailma. Lisäksi eduksi on, jos henkilöillä on 

tekijän tietoa tutkimusongelmasta ja he ovat kiinnostuneita itse tutkimuksesta. (Eskola & 

Suoranta 2005, 65 – 68; ks. Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 159 – 165.) 

 

Yinin (2003) mukaan analyyttisen yleistämisen avulla on mahdollista pyrkiä yleistyksiin 

vertaamalla empiirisen tutkimuksen tuloksia teoriaan perusjoukon asemesta. Jos kaksi tai 

useampi tapauksista tukee samaa teoriaa, toisinnettavuutta voidaan väittää. (Yin 2003, 31 – 

33; Koskinen ym. 2005, 265 – 269.)  

 

Toinen mahdollisuus pyrkiä laadullisen tutkimuksen tulosten yleistyksiin on käyttää vertai-

lua samanlaisten tapausten välillä tai toisaalta mahdollisimman erilaisten tapausten välillä 

(Koskinen ym. 2005, 265 – 271; Eskola & Suoranta 2005, 65 – 68). Mäkelän (1990) mu-

kaan ”ei ole ajattelua ilman vertailua”. Vertaileminen auttaa havaitsemaan yhtäläisyyksiä 

ja erilaisuuksia. Vertailuasetelma voi olla aineiston sisällä. Vertailtava kohde voi olla ai-

neiston ulkopuolella. (Mäkelä 1990, 44 – 45.) Suhteuttamisella tutkija osoittaa, missä suh-

teessa tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä laajemmin kuin analysoinnin kohteena ole-

vaan yksittäiseen tapaukseen (Moilanen & Räihä 2001, 63 – 65). Staken (1995, 2000) mu-

kaan tapaustutkimuksessa vertailtavuutta huomattavasti tärkeämpää on keskittyä itse ta-

paukseen, sen ymmärtämiseen ja tapauksen tarkkaan kuvaamiseen. Todella tapauksesta 

kiinnostuneet lukijat oppivat suoraan tapauksen kuvauksesta unohtamatta silti luonnollises-

ti muodostuvaa vertailua muihin tapauksiin. (Stake 1995, 7 – 8; Stake 2000, 444.)  
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3.3.8 Raportointi 
 

Tavoitteenani on esittää laatimassani raportissani tutkimustulokset, miten organisaatiota 

itsearvioidaan. Käsittelen aluksi pääosin johdantoon integroimani teoriaosuuden, jonka 

jälkeen on vuorossa tutkimuksen metodologiset lähtökohdat. Muutoin raportointini on Yi-

nin (2003) esittämistä raportointivaihtoehdoista lähimpänä lineaaris-analyyttistä vaihtoeh-

toa (ks. Yin 2003, 151 – 155), jossa edetään tutkimuksen lähtökohdista aina tutkimuksen 

tuloksista tehtyihin johtopäätöksiin ja merkityksiin.   

 

3.4 Esiymmärryksen hankkiminen 
 

Moilasen ja Räihän (2001) mukaan erityisesti fenomenologiassa korostetaan esiymmärryk-

sen tiedostamista. Toisaalta hermeneutiikassa lähtökohtana on, että tutkija ei voi koskaan 

vapautua täysin ennakkoluuloistaan. Ennakkoluuloista johtuvaa vaillinaista ja puutteellista 

tulkintaa on kuitenkin mahdollisuus korjata tulkinnan edetessä. Tutkijan on tiedostettava 

ennakkoluulonsa ja esiymmärryksensä vaikutukset tutkimuksessa. (Moilanen & Räihä 

2001, 44 – 51.)  

 

Tutkijana olen hankkinut esiymmärryksen tulosjohtamisesta ja organisaation itsearvioin-

nista kouluttautumalla, työssä oppimalla ja osallistumalla toimintajärjestelmän kehittämi-

seen. Olen kehittänyt omaa johtamiskäyttäytymistäni kouluttautumalla ja työssä oppimalla. 

Täydensin omaa esiymmärtämystäni löytämilläni organisaation itsearvioinnin johtamiskäy-

tännöillä, ennen kuin pyrin ymmärtämään ja tulkitsemaan tulosyksikön komentajan alai-

suudessa työskentelevien muiden esimiesten kokemukset organisaation itsearvioinnista (ks. 

Varto 1992a, 58 – 72). Yksityiskohtainen kuvaus esiymmärryksen hankkimisesta esitetään 

liitteessä 5.    

 

3.5 Työohjelman toteutumisen seuranta 
 

3.5.1  Tutkimuksen ensimmäinen vaihe 
 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa (17.2.2000 - 8.6.2003) muodostin perustan tutki-

mukselle. Otin yhteyttä puolustusvoimien laatupäällikköön. Sain häneltä tukea jatko-

opiskelun aiheen valinnassa. Hän suositteli 23.2.2000 ja 24.5.2000 lähettämissään sano-

missa aiheeksi ”tutkimus laatupalkintokriteereiden käyttöönoton vaikutuksista puolustus-
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voimissa.” Puolustusvoimien laatupäällikön mukaan Suomen puolustusvoimat oli ensim-

mäisinä maailmassa ottanut kriteerit laajaan käyttöön verrattuna eri maiden vastaaviin or-

ganisaatioihin.  

 

Laadin tutkimussuunnitelman (12.3.2001) ja esittelin sen jatkotutkinnon ohjaajalle 

26.4.2001. Lisäsin ja vahvistin ymmärrystäni hermeneutiikkaan perustuvasta tulkinnasta 

kouluttautumalla, työssä oppimalla sekä tekemällä havaintoja toiminnan laadun parantami-

sesta. Aloitin tutkintovaatimuksien kartoittamisen ja aineistoon perehtymisen. Tutkintovaa-

timukset hyväksyttiin 12.2.2003. Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen työohjelman toteutu-

misen seurannan yksityiskohdat esitetään liitteessä 5.  

 

3.5.2  Tutkimuksen toinen vaihe 
 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa (9.6.2003 - 31.7.2004) tein kenttätutkimuksien avulla sel-

vitystyön alueellisesti. Tutkimuskohteena oli yksi maavoimien valmiusyhtymä ja Maasota-

koulu. Tutkimukseni painopisteenä oli tutkia, miten organisaation itsearvioinnilla paranne-

taan toiminnan laatua tulosyksikössä ja miten organisaation itsearviointi on integroitavissa 

tulosjohtamiseen. Tutkimuksen toisen vaiheen työohjelman toteutumisen seurannan yksi-

tyiskohdat esitetään liitteessä 5. 

 

3.5.3  Tutkimuksen kolmas vaihe 
 

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa (1.8.2004 - 22.6.2006) laajensin tutkimuksen Pää-

esikunnan päällikön luvalla valtakunnalliseksi koskettamaan maavoimien valmiusyhtymiä 

kultakin kolmelta maanpuolustusalueelta. Tutkimukseni painopisteenä oli tutkia, miten 

maavoimien valmiusyhtymien komentajat ovat saavuttaneet vaikuttavuutta organisaation 

itsearvioinnilla ja miten organisaation itsearviointi on integroitavissa tulosjohtamiseen. 

Painopisteen ohella pidin taustalla tehtävää, miten organisaation itsearvioinnilla paranne-

taan toiminnan laatua tulosyksikössä. Maasotakoulussa toteutetussa tutkimuksessa paino-

pisteenä oli tuottaa vaiheistus organisaation itsearvioinnin käytöstä tulosyksikössä osana 

tulosjohtamista. Tutkimuksen kolmannen vaiheen työohjelman toteutumisen seurannan ja 

tutkimusraportin laatimisen yksityiskohdat esitetään liitteessä 5. 
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4 TUTKIMUSAINEISTON HANKINTA JA KÄSITTELY 
 

4.1 Tutkimusaineiston hankinta 
 

Johdin kenttäkokeet tutkimuksen toisessa vaiheessa sekä tulosyksikössä C että Maasota-

koulussa. Pääesikunnan päälliköltä saamani tutkimusluvan jälkeen johdin tutkimuksen 

kolmannen vaiheen kenttäkokeet kussakin kolmessa maavoimien valmiusyhtymässä. Maa-

voimien valmiusyhtymistä tutkimukseen on osallistunut yhteensä 72 esimiesasemassa ole-

vaa henkilöä, joista upseereita on 67 henkilöä, opistoupseereita on neljä henkilöä ja yksi 

erikoisupseerin tehtävässä palveleva henkilö.    

 

Maasotakoulussa olen työskennellyt laatupäällikkönä 1.9.2003 alkaen. Osallistavan ha-

vainnoinnin mukaisesti tutkijana yhteistoiminnassa Maasotakoulun muun johdon ja linja-

esimiesten kanssa olen itse pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan organisaation itsearvioinnin 

asemaan tulosjohtamisessa. Osallistavan havainnoinnissa vuorovaikutuksen avulla pyritään 

laajentamaan ajattelua. Osallistavan havainnoinnin tavoitteena on aktivoida tutkimukseen 

osallistujat toimimaan siten, että toiminta jatkuisi myös omatoimisesti. (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 83 – 85.) Menetelmänä tässä on toimintatutkimuksen piirteitä. Heikkisen (2001) mu-

kaan toimintatutkimus on luonteeltaan sosiaalinen prosessi, johon voi sisältyä myös muuta 

kuin sosiaalista toimintaan. Toimintatutkimus on olemukseltaan oppimisen prosessi niin 

menetelmien kuin tutkimuksen kohteenkin suhteen. (Heikkinen 2001, 170 – 172.) Olen 

määrätietoisesti pyrkinyt saamaan aikaan toimintamallin, jossa organisaation itsearviointi 

on integroitu osaksi tulosyksikön tulosjohtamista.  

 

Keräsin tutkimusaineiston mittauksilla, haastatteluilla (puolistrukturoidut haastattelut, tee-

mahaastattelut, avoimet haastattelut ja ryhmähaastattelut), osallistuvalla havainnoinnilla, 

osallistavalla havainnoinnilla (ks. Heikkinen 2001, 170 – 185; ks. Eskola & Vastamäki 

2001, 24 – 42; ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 73), kirjallisilla kyselyillä sekä asiakirja- ja 

kirjallisuustutkimuksella (tutkimusraportit, asiakirjat ja dokumentit). Tarkoituksena oli, 

että tutkimukseen osallistuneet henkilöt vastaavat omalla nimellään kirjallisiin tutkimuksen 

osuuksiin. Halusin näin, jotta tutkimukseen osallistuvat henkilöt asennoituvat ja suhtautu-

vat tutkimukseen vastaamiseen vakavasti ja jotta tarvittaessa pystyisin tarkistamaan mah-

dolliset epäselväksi jäävät kohdat (tms.).  
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Tutkimuskohteissa palvelevien komentajien (n = 4) palvelusaika puolustusvoimissa kenttä-

tutkimuksien ajankohtina keskiarvolla ilmoitettuna oli 26 vuotta 6 kuukautta (keskihajonta 

1 vuosi, 8 kuukautta). Vastaavasti tulosyksiköiden esikuntapäälliköiden (n = 4) keskimää-

räinen palvelusaika puolustusvoimissa kenttätutkimuksien ajankohtina keskiarvolla ilmoi-

tettuna oli 21 vuotta 5 kuukautta (keskihajonta 11 kuukautta). Yhdistettäessä komentajien 

ja esikuntapäälliköiden (n = 8) palvelusaika puolustusvoimissa saadaan keskiarvoksi tasan 

24 vuotta (keskihajonta 3 vuotta). (Kadettiupseerit 1920 – 2000 (2000).) Upseerien palve-

lusaika puolustusvoimissa on laskettu upseeriksi valmistumisesta, jota on edeltänyt muun 

muassa varusmiespalvelus ja upseerikoulutus hyväksytyn opetussuunnitelman mukaisesti. 

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden palvelusaika puolustusvoimissa tehtävätasoit-

tain (maavoimien valmiusyhtymät) toteutettuun kenttätutkimukseen mennessä esitetään 

taulukossa 4.1.  

 

Taulukko 4.1. Palvelusaika puolustusvoimissa.  

 

Tulosyksikkö 
 

 
 
Tehtävä organisaatiossa 
 

A 
vuodet, kuukaudet 

(keskihajonta) 
(n) 

B 
vuodet, kuukaudet 

(keskihajonta) 
(n) 

C 
vuodet, kuukaudet 

(keskihajonta) 
(n) 

Komentajaa 

Esikuntapäällikkö 
Joukkoyksikön komentajat 

ja 1. sijaiset 
Osastopäälliköt 

 
20 v, 5 kk 

(2 v, 10 kk) 
(7) 

 
19 v, 0 kk 
(3 v, 2 kk) 

(8) 

 
16 v, 5 kk 
(5 v, 4 kk) 

 (12) 

Joukkoyksikön komentajat 
 
 

18 v, 10 kk 
(1 v, 6 kk) 

(3) 

18 v, 2 kk 
(3 v, 0 kk) 

(3) 

17 v, 9 kk 
(1 v, 6 kk) 

(6) 
Joukkoyksikön komentajat 

ja 1. sijaiset 
 

19 v, 0 kk 
(1 v, 3 kk) 

(5) 

- 14 v, 11 kk 
(4 v, 0 kk) 

(10) 
Osastopäälliköt 

 
 

- 17 v, 2 kkb 
(1 v, 8 kk) 

(3)  

- 

Perusyksikön päälliköt 
 

9 v, 1 kk 
(3 v, 5 kk) 

(10) 

7 v, 6 kk 
(3v, 10 kk) 

(7) 

5 v, 11 kkc, d 

(2 v, 0kk) 
(13)  

 
Huom. Lähde: Kadettiupseerit 1920 – 2000 (2000). 
Huom. Tarkasteltavan organisaatiotason tehtävissä palvelevien henkilöiden palvelusajat puolustusvoimissa 
ovat keskiarvoja. 
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a Maasotakoulun johtajan, apulaisjohtajan ja yhden joukkoyksikön komentajan palvelusaika puolustusvoi-
missa on 23 v, 7 kk (keskihajonta: 4 v) (n = 3) 
b Tulosyksikön B joukkoyksikön komentajien ja osastopäälliköiden palvelusaika puolustusvoimissa on 17 v, 
8 kk (keskihajonta: 2 v, 4 k) (n = 6) 
c Tulosyksikön C perusyksiköiden päälliköiden ja yhden varapäällikön palvelusaika puolustusvoimissa on 5 
v, 9 kk (keskihajonta: 2 v, 0 kk) (n = 14) 
d Tulosyksikön C perusyksiköiden päälliköiden, yhden varapäällikön ja neljän hallintoyksikön edustajan 
palvelusaika puolustusvoimissa on 9 v 0 kk (keskihajonta: 6 v, 8 kk) (n = 18). Lähde: Tulosyksikön C henki-
löstöpäällikön henkilökohtainen tiedonanto sähköpostiviestillä 25.9.2006. 
 
 
 
Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden palvelusaika tehtävässä toteutettuun kenttätut-

kimukseen mennessä esitetään kuviossa 4.1.  

 
 

 
 
 
 
4.1.1  Haastattelut 
 

Tutkimuksen kolmannen vaiheen haastatteluaineisto koostui yhteensä 25 haastattelusta. 

Yksi haastattelu oli avoin ryhmähaastattelu laatupäällikön asemasta organisaatiossa. Ryh-

mähaastatteluja oli viisi kappaletta. Puolistrukturoitua yksilöhaastattelua teemoista ja ky-

symyksistä oli yhteensä 19 kappaletta. Haastateltuja esimiehiä tutkimuksen kolmannessa 

vaiheessa oli yhteensä 46 henkilöä, joista upseereita oli 45 henkilöä (mukaan lukien kunkin 

maavoimien valmiusyhtymän komentaja ja esikuntapäällikkö). Opistoupseereita oli yksi 

henkilö. Haastatteluaineiston kesto oli 10 tuntia 53 minuuttia 46 sekuntia.  

Kuvio 4.1. Palvelusaika tehtävässä kenttätutkimuksien toteuttamisen ajankohtina. 
Tulosyksiköt C (6/2003, n = 30 + 12/2004, n = 2), MAASK (12/2003, n = 68 + 
5/2005, n = 1), A (11/2004, n = 19) ja B (11/2004, n = 17).
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Teemahaastatteluja varten olin laatinut seuraavat teemat: Miten ja millä menetelmillä or-

ganisaation itsearviointia on toteutettu perusyksikössä, joukkoyksikössä, osastossa ja koko 

tulosyksikössä? Onko eroavaisuuksia toteutuksessa joukkoyksikön sisällä? Onko havainto-

ja eroavaisuuksia toteutuksessa joukko-osaston sisällä? Onko organisaation itsearvioinnil-

la vaikutusta ja vaikuttavuutta joukkotuotannon laatuun tai yleensä joukkotuotantoproses-

siin ja sen tuotteisiin? Esitykset, havainnot, arviot, mielipiteet organisaation itsearvioinnin 

vaikutuksista ja vaikuttavuudesta? Voidaanko osoittaa syy-seurausuhteita organisaation 

itsearvioinnin vaikutuksista joukkotuotantoprosessiin? Avokysymysten perusteella esille 

nostettavat asiat ja teemat? Palaute kenttätutkimuksesta?  

 

Tulosyksikön komentajan ja esikuntapäällikön haastattelua varten olin laatinut kysymys-

sarjan puolistrukturoituja haastatteluja varten. Kysymysten sisältö esitellään kenttätutki-

muksien esittelyn yhteydessä:  

 

4.1.2  Avokysymykset 
 

Avokysymyksissä minulla oli neljä peruskysymystä: 

1 Mainitse viisi (l.-5.) keskeistä laadun parantamisen kohdetta, jolla arvioit olevan yhtey-

den edustamasi tulosyksikön (tulosyksikkö = joukko-osasto) joukkotuotantoprosessin me-

nestykseen ja kilpailukykyyn. 

2 Onko edustamassasi tulosyksikössä (tulosyksikkö = joukko-osasto) arviosi mukaan sys-

temaattista laatutyötä hidastavia tekijöitä tai jopa laatutyön esteitä joukkotuotantoprosessin 

kannalta? Millaisia? 

3 Onko organisaation itsearvioinnista arviosi mukaan mahdollisesti ollut jotakin haittaa tai 

kielteistä tulosyksikön (tulosyksikkö = joukko-osasto) joukkotuotantoprosessin menestyk-

seen ja kilpailukykyyn? Millaisia? 

4 Onko organisaation itsearvioinnista arviosi mukaan mahdollisesti ollut jotakin positiivis-

ta vaikutusta tulosyksikön (tulosyksikkö = joukko-osasto) joukkotuotantoprosessin menes-

tykseen ja kilpailukykyyn? Millaisia? 
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4.1.3  Arviointialueiden arviointikohtien merkitys ja toteutuminen 
 

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden tehtävänä oli arvioida EFQM-mallin (ks. 

EFQM-malli 1999 ja EFQM-malli 2003) arviointialueiden arviointikohtien merkitystä ja 

toteutumista organisaatiossa toiminnan laadun kannalta.  

 

Lomakkeessa oli kohdat vastauspäivämäärälle, vastaajan nimelle, tehtävälle, joukko-

osastolle ja palvelusajalle tehtävässä. Kyseisten lomakkeiden periaatekuvat ja vastausten 

käsittely on esitetty kuviossa 4.2. 

 

 

 

4.1.4  Arviointialueiden painottuminen toisiinsa nähden 
 

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden tehtävänä oli arvioida, miten EFQM-mallin (ks. 

EFQM-malli 1999 ja EFQM-malli 2003) arviointialueet painottuvat toisiinsa nähden.  

 

Lomakkeessa oli kohdat vastauspäivämäärälle, vastaajan nimelle, tehtävälle, joukko-

osastolle ja palvelusajalle tehtävässä. Parivertailulomakkeen periaatekuva on esitetty kuvi-

ossa 4.3. 

Merkitys ja toteutuminen

LOMAKE:
MERKITYS

LOMAKE:
TOTEUTUMINEN

Merkitse viiva janalle kohtaan, joka 
kuvaa arviotasi kyseisen 
arviointikohdan MERKITYKSESTÄ
organisaatiossa toiminnan laadun 
kannalta ottaen huomioon 
joukkotuotantoprosessi.

Merkitse viiva janalle kohtaan, joka 
kuvaa arviotasi kyseisen 
arviointikohdan TOTEUTUMISESTA 
organisaatiossa toiminnan laadun 
kannalta ottaen huomioon 
joukkotuotantoprosessi.

1a. Miten johtajat kehittävät mission, vision, arvot ja 
eettiset periaatteet sekä toimivat erinomaisuutta 
edistävän kulttuurin esikuvina.

1b. Miten johtajat osallistuvat henkilökohtaisesti 
organisaation johtamisjärjestelmän kehittämiseen, 
toteuttamiseen ja jatkuvaan parantamiseen.

1c. Miten johtajat ovat vuorovaikutuksessa 
asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja yhteiskunnan 
edustajien kanssa.

1a. Miten johtajat kehittävät mission, vision, arvot ja 
eettiset periaatteet sekä toimivat erinomaisuutta 
edistävän kulttuurin esikuvina.

1b. Miten johtajat osallistuvat henkilökohtaisesti 
organisaation johtamisjärjestelmän kehittämiseen, 
toteuttamiseen ja jatkuvaan parantamiseen.

1c. Miten johtajat ovat vuorovaikutuksessa 
asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja yhteiskunnan 
edustajien kanssa.

EI MERKITYS ERITTÄIN
MERKITYSTÄ MERKITTÄVÄ

EI TOTEUTUMINEN ERITTÄIN
LAINKAAN HYVIN

Janan pituus on 100 millimetriä. Viivan paikasta janalla saadaan vastauksen arvo.

Kuvio 4.2. EFQM-mallin arviointialueiden arviointikohtien merkityksen ja toteutumisen 
arvioinnin ja vastausten käsittelyn periaatekuva 
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4.1.5  Arviot systemaattisen kehittämistyön vaikutuksista  
 

Tutkimukseen osallistuneilla henkilöiden tehtävänä oli arvioida viiden EFQM-mallin (ks. 

EFQM-malli 1999 ja EFQM-malli 2003) arviointialueen (johtajuus, toimintaperiaatteet ja 

strategia, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit, prosessit) kautta systemaattisen kehittä-

mistyön vaikutuksien ja systemaattisen laatutyön merkitystä tulosyksikössä (joukko-

osasto) toiminnan kannalta. Lomakkeessa oli kohdat vastauspäivämäärälle, vastaajan ni-

melle, tehtävälle, joukko-osastolle ja palvelusajalle tehtävässä. Kyseisen lomakkeen peri-

aatekuva on esitetty kuviossa 4.4. Koska tehtävien määrää oli kevennettävä tutkimuksen 

kolmannessa vaiheessa, jätin tämän tehtävän pois kyseisestä vaiheesta.   

 

Parivertailu

1.Johtajuus

9.Keskeiset suorituskykytulokset

2.Toimintaperiaatteet ja strategia

3.Henkilöstö

1.Johtajuus

8.Yhteiskunnalliset tulokset

1.Johtajuus

7.Henkilöstötulokset

1.Johtajuus

6.Asiakastulokset

1.Johtajuus

5.Prosessit

1.Johtajuus

4.Kumppanuudet ja resurssit

1.Johtajuus

3.Henkilöstö

1.Johtajuus

2.Toimintaperiaatteet ja strategia

8.Yhteiskunnalliset tulokset

9.Keskeiset suorituskykytulokset

7.Henkilöstötulokset

9.Keskeiset suorituskykytulokset

7.Henkilöstötulokset

8.Yhteiskunnalliset tulokset

6.Asiakastulokset

9.Keskeiset suorituskykytulokset

6.Asiakastulokset

8.Yhteiskunnalliset tulokset

6.Asiakastulokset

7.Henkilöstötulokset

Vertaa pareittain laatupalkintokriteeristön arviointialueiden merkityksen painottumista toiminnan laadun kannalta
ottaen huomioon joukkotuotantoprosessi.
Merkitse rasti valitsemiisi kohtiin (X).

4.Kumppanuudet ja resurssit

5.Prosessit

3.Henkilöstö

9.Keskeiset suorituskykytulokset

3.Henkilöstö

8.Yhteiskunnalliset tulokset

3.Henkiöstö

7.Henkilöstötulokset

3.Henkilöstö

6.Asiakastulokset

3.Henkilöstö

5.Prosessit

3.Henkilöstö

4.Kumppanuudet ja resurssit

Kuvio 4.3. Periaatekuva parivertailulomakkeesta ja ohjeet vastaamisesta
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4.2 Tutkimuksen toinen vaihe 9.6.2003 – 31.7.2004 
 

Tutkimukseni toisessa vaiheessa (9.6.2003 – 31.7.2004) tutkin, miten organisaation itsear-

vioinnilla parannetaan toiminnan laatua tulosyksikössä. Samalla sain ensimmäisiä tuloksia 

organisaation itsearvioinnin asemasta tulosyksikön tulosjohtamisessa. Testasin tutkimusai-

neiston hankkimiseen suunnittelemani tutkimusvälineet. Saamani palautteen ja omien ko-

kemusten perusteella tein tarvittavat tarkennukset ja täsmennykset tutkimusvälineisiin. 

Perehdyin valmiusyhtymän toimintajärjestelmään ja joukkotuotantoprosessiin.   

 

4.2.1  Kenttätutkimus tulosyksikössä C   
 

Tutkimuksessani toisen vaiheen alussa (9.6. – 19.6.2003) perehdyin tulosyksikössä C or-

ganisaation itsearvioinnin johtamiskäytäntöön ja itsearvioinnin toteutukseen. Tässä kenttä-

tutkimuksessa tutkimusmenetelminä olivat kirjalliset kysymykset ja tehtävät, osallistuva 

havainnointi ja haastattelut (teemahaastattelut ja avoimet haastattelut). Tavoitteena oli do-

kumentoida joukkoyksiköiden komentajien ja perusyksiköiden päälliköiden ja muiden lin-

jaorganisaation keskeisten muiden esimiesten kokemukset organisaation itsearvioinnista ja 

siihen vaikuttavista tekijöistä. Kenttätutkimuksen teemana olivat organisaation itsearvioin-

tiprosessin toteutus ja siitä saatava vaikutus joukkotuotantoprosessiin. 

Missä systemaattisen kehittämistyön vaikutukset näkyvät ja mikä on systemaattisen 
laatutyön merkitys tulosyksikössä (tulosyksikkö=joukko-osasto) toiminnan kannalta?
Merkitse vaikutukset (1.,2. ja 3.) valitsemaasi arviointikohtaan EFQM-mallissa.

1.JOHTAJUUS
Kun johtamiseen liittyviä
toimintatapoja kehitetään, 
vaikutukset näkyvät (1.,2. ja 3.)

2.TOIMINTAPERIAATTEET JA 
STRATEGIA
Kun toimintaperiaatteisiin ja 
strategiaan liittyviä toimintatapoja 
kehitetään, vaikutukset näkyvät 
(1.,2. ja 3.)

Toiminta Tulokset

Innovatiivisuus ja oppim inen

Johtajuus Prosessit

Henkilöstö

Toimintaperiaat-
teet ja strategia

Kumppanuudet
ja resurssit

Yhteiskunnalli-
set tulokset

Asiakastulokset

Henkilöstö-
tulokset

Keskeiset
suoritus-
kyky-
tulokset

The EFQM Excellence Model

Toiminta Tulokset

Innovatiivisuus ja oppiminen

Johtajuus Prosessit

Henkilöstö

Toimintaperiaat-
teet ja strategia

Kumppanuudet
ja resurssit

Yhteiskunnalli-
set tu lokset

Asiakastulokset

Henkilöstö-
tu lokset

Keskeiset
suoritus-
kyky-
tu lokset

The EFQM Excellence Model

1.

1.

2.

2.
3.

3.

Kuvio 4.4. Viiden EFQM-arviointikriteeristön arviointialueen (johtajuus; toimintaperiaatteet ja 
strategia; henkilöstö; kumppanuudet ja resurssit; prosessit) kautta systemaattisen kehittämistyön 
vaikutuksien ja systemaattisen laatutyön merkityksen arviointi tulosyksikössä (joukko-osasto) 
toiminnan kannalta (periaatekuva)
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Kartoitin kenttätutkimuksessa linjaorganisaation esimiesten arvioita EFQM-mallin arvioin-

tikohtien merkittävyydestä organisaatiossa joukkotuotantoprosessin laadun kannalta. Sa-

moin kartoitettiin samojen arviointikohtien toteutumista organisaatiossa joukkotuotanto-

prosessin laadun kannalta. Kenttätutkimukseen osallistuneet henkilöt vastasivat lisäksi 

avokysymyksiin ja arvioivat arviointialueiden painotuksia toisiinsa nähden parivertailussa.  

 

Koska tulosyksikölle lähetettävän raportin sisällöllä en halunnut vaikuttaa muiden tulosyk-

siköiden (= joukko-osasto) vastaajien arvioihin eikä mielipiteisiin, yksityiskohtaisia tutki-

mustuloksia ei arkistoitu sähköisesti puolustusvoimien esikuntajärjestelmään. Yksityiskoh-

taiset tutkimustulokset arkistoitiin virallisena paperiasiakirjana, mikä mahdollistaa doku-

mentin käyttöön saamisen. Tulosyksikkö C:n johto sai yksityiskohtaiset tutkimustulokset 

käyttöönsä paperitulosteena, jotta linjaorganisaation johtajilla oli mahdollisuus analysoida 

tutkimustuloksia.  

 

Kenttätutkimuksen kohdehenkilöinä olivat yksikön päälliköt, joukkoyksikön komentajat ja 

laatupäällikkö.  Tutkimuksen aikana otosjoukkoa laajennettiin valitsemalla tutkimukseen 

myös joukkoyksikön komentajan ensimmäinen sijainen (kuten pataljoonaupseeri, rykment-

tiupseeri tai patteristoupseeri). Kohdehenkilöiden valintaan liittyen oli otettava huomioon 

se, että yhden joukkoyksikön organisaatio oli kokeilukokoonpanona kenttätutkimuksen 

tekohetkellä. Tämän takia kyseisestä joukkoyksiköstä tutkimukseen valittiin joukkoyksi-

kön komentajan ohella sellaiset hallintoyksiköiden edustajat, joilla katsottiin olevan aiem-

paa kokemusta joukkotuotantoprosessiin osallistumisesta. Näin menetellen saatiin tutki-

mustuloksia myös tämän joukkoyksikön hallintoyksiköiden edustajilta eri toimialoilta.  

 

Annoin kullekin tutkimukseen osallistuneelle henkilölle kirjalliset tutkimuslomakkeet oh-

jeineen. Kenttätutkimuslomakkeiden etusivulla kerrottiin tutkimuksen aihe. Kussakin lo-

makkeessa oli vastausohjeet. Ne, joita en tavannut henkilökohtaisesti ennen vastaamista, 

tavoitin puhelimitse. Tällöin sovittiin lomakkeiden palautusaika. Henkilöillä oli mahdolli-

suus vastata harjoituksen aikana tehtävän mahdollistaman aikataulun mukaisesti. Tutki-

muslomakkeiden palautukseen liittyen annoin vastaajille mahdollisuuden antaa palautetta 

tutkimuksesta ja sen aihealueesta. Otin saamani palautteen huomioon tutkimuksen mene-

telmien parantamisessa. 
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Alkuperäisen kenttätutkimussuunnitelman mukaisten kohdehenkilöiden (joukkoyksikön 

komentajat, perusyksikön päällikkö ja tulosyksikön laatupäällikkö) vastausten palautuspro-

sentti rivivahvuuden perusteella oli 95,65 prosenttia. Kirjavahvuuden perusteella saadaan 

vastausprosentiksi 91,67 prosenttia. Joukkoyksikön tehtävissä palvelevien upseerien vas-

tausprosentti oli 100 prosenttia. Perusyksikön tehtävissä palvelevien upseerien rivivahvuu-

den mukainen vastausprosentti oli 93,75 prosenttia. Kirjavahvuuden mukainen vastauspro-

sentti on 88,24 prosenttia. Kenttätutkimuksen vastausten palautusprosentit tulosyksikössä 

C esitetään taulukossa 4.2. 

 

 

Taulukko 4.2. Kenttätutkimuksen vastausten palautusprosentit tulosyksikössä C  

 

Palautusprosenttien vertailu 
 

 
 
Tehtävä organisaatiossa 
 

Rivivahvuusa 

% 
(n/mahdollisuus osallistua)

Kirjavahvuusb 

% 
(n/tehtävien lukumäärä) 

Tutkimussuunnitelman 
mukaiset kohdehenkilöt: 
(joukkoyksikön komenta-
jat, perusyksikön päälliköt 

ja laatupäällikkö) 
 

96,7 
 (22/23) 

91,7 
(22/24) 

Joukkoyksikön komentajat 
 
 

100 
 (6/6) 

100 
 (6/6) 

Perusyksikön päälliköt 93,8 
 (15/16) 

88,24 
(15/17) 

 

Huom.  
a Rivivahvuudella tarkoitetaan mahdollisuutta osallistua kenttätutkimukseen 9.6.–19.6.2003. Tämä tarkoittaa 
tässä vertailussa, että henkilö on palveluksessa eikä esimerkiksi vuosilomalla. 
b Kirjavahvuudella tarkoitetaan tulosyksikön henkilöstökokoonpanon mukaista tehtävien määrää. Tämä 
tarkoittaa tässä vertailussa palauttaneiden henkilöiden lukumäärän vertaamista kyseisissä tehtävissä palvele-
vien henkilöiden lukumäärään.  
 

Tarkensin kenttätutkimuksen aikana tutkimuksen tavoitetta tulosyksikön C esikuntapäälli-

kön esittämän suullisen palautteen perusteella. Esikuntapäällikön mukaan tutkimustulok-

siin perustuva palautetieto koetaan tulosyksikössä tärkeänä. Pyrin kokoamaan kenttätutki-

muksesta palautetta kullekin joukkoyksikölle. Tämän takia valitsin otosjoukkoon kunkin 

joukkoyksikön komentajan ensimmäisen sijaisen (kuten pataljoonaupseerin, rykmenttiup-

seerin tai patteristoupseerin), joukkoyksikön esikunnasta toimistoupseerin ja kokeilussa 
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olevan joukkoyksikön edustajat eri toimialoilta. Tämän vuoksi kenttätutkimuksessa palau-

tettiin yhteensä 30 vastaussarjaa 23 vastaussarjan asemesta. Kahdella kokeilukokoonpanon 

joukkoyksikön hallintoyksikön edustajalla ei ollut kokemusta EFQM-mallin käytöstä, joten 

he palauttivat ainoastaan avokysymysten vastaukset. Haastattelin laatupäällikön tehtävää 

hoitavaa henkilöä, yhtä perusyksikön päällikköä ja yhtä hallintoyksikön päällikköä. 

 

4.2.2  Kenttätutkimus Maasotakoulussa 
 

Tulosyksikön C kenttätutkimuksen aikaisten omakohtaisten havaintojeni sekä saamani 

palautteen perusteella tutkimustyöni aihealueeksi vahvistui, miten organisaatiota itsearvi-

oidaan. Tulosyksiköistä (= joukko-osasto) tutkimuksen kohdehenkilöiksi tarkentuivat pe-

rusyksikön (hallintoyksikön) päälliköt, joukkoyksikön komentajat, joukkoyksikön komen-

tajan ensimmäiset sijaiset (kuten pataljoonaupseeri, rykmenttiupseeri tai patteristoupseeri), 

tulosyksikön komentaja, esikuntapäällikkö, esikunnan osastopäälliköt, mahdollisesti johto-

ryhmän muut jäsenet ja laatupäällikkö. Tarkistin, ovatko kaikki tutkimuskysymykset tar-

peellisia ja onko tarpeellista tarkentaa joitakin tutkimuskysymyksiä. Tarkistin tiedonke-

räyslomakkeiden ulkoasua. Vastaajien oli erotettava varmasti, mihin kysymykseen ovat 

vastaamassa kyseisillä lomakkeilla.   

 

Tulosyksikön C kenttätutkimuksen jälkeen tavoitteeni oli testata tutkimusmenetelmät ja 

menettelyt myös Maasotakoulussa järjestettävässä kenttätutkimuksessa (9/2003 – 2/2004). 

Käytin tutkimusmenetelminä osallistavaa havainnointia, osallistuvaa havainnointia, haas-

tatteluja ja kirjallisia kyselyjä. 

  

Maasotakoulussa järjestettävän kenttätutkimuksen tavoitteena oli hankkia tutkimussuunni-

telman mukaisesti tutkimusaineistoa tulosyksikön menestystekijöistä ja parantamisalueista, 

organisaation itsearvioinnin integroimismahdollisuuksista tulosjohtamiseen, organisaation 

itsearvioinnin konkreettisista toteuttamismahdollisuuksista linjaorganisaatiossa organisaa-

tion eri tasoilla: hallintoyksiköt – tulosyksiköt – tulosyksikön johto (johtoryhmän jäsenet ja 

erikseen nimetyt henkilöt). 

 

Kenttätutkimuksessa hankittiin tietoa kultakin organisaatiotasolta. Maasotakoulun sisäiset 

tulosyksiköt olivat edustettuina 100-prosenttisesti (5/5). Hallintoyksiköt olivat edustettuina 

74-prosenttisesti (14/19). Tutkimuksessa ovat mukana seuraavat Maasotakoulun sisäiset 
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tulosyksiköt (nimet on muutettu tunnuksiksi) (suluissa on ilmoitettu kenttätutkimukseen 

osallistuneet hallintoyksiköt/organisaation mukaiset ja prosenttiosuus): tulosyksikkö m 1 

(3/4: 75 prosenttia) (sisältää myös tulosyksikön komentajan vastaukset), tulosyksikkö m 2 

(5/7: 71 prosenttia), tulosyksikkö m 3 (1/1: 100 prosenttia), tulosyksikkö m 4 (2/2: 100 

prosenttia) ja tulosyksikkö m 5 (3/5: 60 prosenttia). 

 

Maasotakoulun tulosyksiköistä tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä [(n=68) (10 henki-

löä, joilla ei ollut kokemusta eikä mahdollisuutta perehtyä EFQM-mallin arviointikohtiin, 

vastasivat ainoastaan avokysymyksiin)] oli mahdollisuus   

– arvioida vastauksissaan EFQM-mallin arviointialueiden arviointikohtien merkitystä ja 

toteutumista organisaatiossa toiminnan laadun kannalta   

– arvioida viiden EFQM-mallin arviointialueen (johtajuus, toimintaperiaatteet ja strate-

gia, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit, prosessit) kautta systemaattisen kehittämis-

työn vaikutuksia ja systemaattisen laatutyön merkitystä tulosyksikössä (joukko-osasto) 

toiminnan kannalta.  

– arvioida EFQM-mallin arviointialueiden merkityksen painottumista toiminnan laadun 

kannalta toisiinsa nähden parivertailulla ottaen huomioon tulosyksikön tehtävien tärke-

ysjärjestys.  

– vastata neljään avokysymykseen, joilla kartoitettiin (1.) laadun parantamisen kohteita 

tulosyksikön menestyksen ja kilpailukyvyn kannalta, (2.) systemaattisen laatutyön hi-

dasteita tai esteitä, (3.) organisaation itsearvioinnista aiheutuvia haittavaikutuksia tai 

kielteisiä vaikutuksia ja (4.) organisaation itsearvioinnista aiheutuvia positiivisia vaiku-

tuksia.  

 

Maasotakoulun avokysymyksien vastaukset palautti 100 prosenttia tutkimukseen osallistu-

neista henkilöistä (n = 68). Maasotakoulun kirjavahvuus 1.1.2004 oli 193 henkilöä (M. 

Salopelto, henkilökohtainen tiedonanto sähköpostiviestillä 9.1.2006). Maasotakoulun tu-

losyksiköiden vastausten sisältötieto on raportoitu Maasotakoulun tulosyksikkö m 2:n, m 

3:n ja m 4:n raporteissa ja itsearviointitilaisuuksissa. Palaute laatujärjestelmätutkimuksen 

tuloksien hyödynnettävyydestä on dokumentoituna tulosyksiköiden itsearviointiraporteissa.  

 

Arviointikohtien merkityksen ja toteutumisen osa-alueen vastaajajoukon koko oli 52 – 57 

vastaajaa. Johtoryhmän jäsenet ja ensimmäiset sijaiset -ryhmän (johto) vastausjoukon koko 
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oli 11 henkilöä (vastauksissa n = 10 – 11).  Tulosyksiköiden ja hallintoyksiköiden edustajat 

-ryhmän (linja) vastausjoukon koko oli 46 (vastauksissa n = 42 – 46). 

 

4.3 Tutkimuksen kolmas vaihe 1.8.2004 – 22.6.2006 
 

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa (1.8.2004 - 22.6.2006) tutkin, miten maavoimien 

valmiusyhtymien komentajat ovat saavuttaneet vaikuttavuutta organisaation itsearvioinnil-

la ja miten organisaation itsearviointi on integroitavissa tulosjohtamiseen. Kolmantena 

alatehtävänä oli, miten organisaation itsearvioinnilla parannetaan toiminnan laatua tulosyk-

sikössä. 

 

Tutkimusmenetelminä olivat haastattelut (teemahaastattelut, avoimet haastattelut, puoli-

strukturoidut haastattelut, ryhmähaastattelut), kirjalliset kyselyt, asiakirja- ja kirjallisuus-

tutkimus (asiakirjat, tutkimusraportit ja dokumentit), havainnointi ja mittaukset.   

 

Grönforsin (2001) mukaan on tarkoituksenmukaista pyrkiä etsimään tutkimuskohteesta 

avainhenkilö, jonka avulla on mahdollista päästä tutkittavaan ryhmään. Yleensä tutkija 

tarvitsee tutkittavan yhteisön johdolta virallisen luvan tutkimukseensa. (Grönfors 2001, 

132 – 134). Otin virallisesti yhteyttä tulosyksiköiden yhteyshenkilöihin Pääesikunnan pääl-

likön myöntämän virallisen kenttätutkimusluvan jälkeen. Lähetin tulosyksiköiden yhteys-

henkilöille kirjeen laatujärjestelmätutkimuksen kenttätutkimuksesta (5.7.2004) ja myö-

hemmin vielä ohjeen kenttätutkimuksesta (7.10.2004) (ks. liitteet 3 ja 4). 

 

Tutkimuksen kohdehenkilöinä olivat perusyksiköiden päälliköt, joukkoyksiköiden komen-

tajat (ja ensimmäinen sijainen kuten pataljoonaupseeri, rykmenttiupseeri, patteristoupsee-

ri), tulosyksikön (= joukko-osasto) komentaja, esikuntapäällikkö, esikunnan osastopäälli-

köt ja laatupäällikkö. 

 

Sekä tulosyksikössä A että tulosyksikössä B kenttätutkimuksen esimiesten valmistautumis-

tehtävinä oli vastaaminen avokysymyksiin, joilla kartoitettiin (1.) laadun parantamisen 

kohteita tulosyksikön menestyksen ja kilpailukyvyn kannalta, (2.) systemaattisen laatutyön 

hidasteita tai esteitä, (3.) organisaation itsearvioinnista aiheutuvia haittavaikutuksia tai 

kielteisiä vaikutuksia, (4.) organisaation itsearvioinnista aiheutuvia positiivisia vaikutuksia, 

(5.) organisaation itsearvioinnissa käytettyjä menettelytapoja, (6.) organisaation itsearvi-
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ointia varten käsiteltävien asioiden tärkeysjärjestys, (7.) sitoutumista organisaation itsear-

vioinnin käytettävyyteen ja (8.) odotuksia laatupäällikölle. 

 

Sekä tulosyksikössä A että tulosyksikössä B kenttätutkimuksen esimiesten valmistautumis-

tehtävinä oli valmistautua teemahaastatteluun, jonka etukäteen ilmoitetut teemat olivat 

seuraavat:  

- Miten ja millä menetelmillä organisaation itsearviointia on toteutettu perusyksikössä, 

joukkoyksikössä, osastossa ja koko tulosyksikössä?Onko eroavaisuuksia toteutuksessa 

joukkoyksikön sisällä? Onko havaintoja eroavaisuuksia toteutuksessa joukko-osaston 

sisällä?  

- Onko organisaation itsearvioinnilla vaikutusta ja vaikuttavuutta joukkotuotannon laa-

tuun tai yleensä joukkotuotantoprosessiin ja sen tuotteisiin? 

- Esitykset, havainnot, arviot, mielipiteet organisaation itsearvioinnin vaikutuksista ja 

vaikuttavuudesta? Voidaanko osoittaa syy-seurausuhteita organisaation itsearvioinnin 

vaikutuksista joukkotuotantoprosessiin?  

- Avokysymysten perusteella esille nostettavat asiat ja teemat?  

- Palaute kenttätutkimuksesta?  

 

Esitin kunkin tulosyksikön (A, B ja C) komentajalle ja esikuntapäällikölle puoli-

strukturoidussa haastattelussa seuraavat kysymykset: Miten organisaation itsearviointi 

parhaiten palvelee tulosyksikön (= joukko-osasto) toiminnan parantamista? Onko organi-

saation itsearvioinnille asetettu tavoitteita? Tuottaako organisaation itsearviointi komen-

tajalle tietoa päätöksentekoa varten? Millainen on Teidän sitoutumisenne organisaation 

itsearvioinnin käytettävyyteen? Mitä työtehtäviä ja odotuksia komentajalla ja/tai esikunta-

päälliköllä on laatupäällikölle? Miten organisaation itsearviointi on kyetty toteuttamaan 

tulosyksikössä (= joukko-osasto)? Miten toiminnan parantamisen suunnittelu ja sen toteu-

tus on asemoitu suhteessa toiminnan ja resurssien suunnitteluun ja seurantaan (TRSS)? 

Miten määritetään tulosyksikön (= joukko-osasto) organisaation itsearviointia varten käsi-

teltävien asioiden tärkeysjärjestys? 

 

Käytin näitä samoja kysymyksiä haastatellessani Maasotakoulun johtajaa, apulaisjohtajaa 

ja joukkoyksikön komentajaa puolistrukturoiduissa haastattelussa. (ks. Eskola & Vastamä-

ki 2001, 24 – 40.) 
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4.3.1  Kenttätutkimus tulosyksikössä A 
 

Toteutin kenttätutkimuksen tulosyksikössä A 30.10. – 7.11.2004. Kenttätutkimuksen toi-

minta-ajatuksena oli se, että tutkimukseen osallistuneet esimiehet arvioivat osakokonai-

suuksien kautta johtamansa organisaation (= perusyksikkö, joukkoyksikkö, osasto, koko 

tulosyksikkö) toiminnan laatua joukkotuotannon kannalta ottaen huomioon joukko-osaston 

kokonaistoiminnan.  

 

Tulosyksikkö A:n kenttätutkimukseen osallistuneilla esimiehillä (n=18) oli mahdollisuus   

– arvioida vastauksissaan EFQM- mallin arviointialueiden arviointikohtien merkitystä ja 

toteutumista organisaatiossa toiminnan laadun kannalta ottaen huomioon joukkotuotan-

toprosessi  

– parivertailulla arvioida EFQM-mallin arviointialueiden merkityksen painottumista toi-

minnan laadun kannalta toisiinsa nähden ottaen huomioon joukkotuotantoprosessi  

– vastata kahdeksaan avokysymykseen 

– vastata teema- ja ryhmähaastattelussa esitettyihin teemoihin. 

 

Tulosyksikön A avokysymyksien vastaukset palautti 100 prosenttia niistä esimiehistä 

(18/18), joille avokysymykset annettiin vastattavaksi. Esitin tulosyksikön (= joukko-

osasto) komentajalle ja esikuntapäällikölle puolistrukturoidussa haastattelussa aiemmin 

mainitut kysymykset. 

 

Tulosyksikön A joukkoyksiköt (3/3) ja perusyksiköt (9/9) olivat edustettuina kenttätutki-

muksessa 100-prosenttisesti. Yhteenveto tulosyksikön A kenttätutkimuksiin osallistuneista 

henkilöistä tehtävineen ja haastatteluaikoineen esitetään taulukossa 4.3. 
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Taulukko 4.3. Yhteenveto tulosyksikön A kenttätutkimuksiin osallistuneista henkilöistä 

tehtävineen ja haastatteluaikoineen 

 

 
Tehtävä 
 

 
Kenttätutkimukseen 

osallistuminen 

Haastattelutyyppi 
 

(organisaatiotaso) (Toteuma/suunniteltu) 
prosenttia % 

Aika (minuuttia (min) ja sekuntia (s)) 
 

Komentaja/A  
(johto) 

(1/1) 
100 % 

Puolistrukturoitu haastattelu 
41 min 24 s 

Esikuntapäällikkö/Aa 
(esikunta/johto) 

(2/3)b 

66 % 
Puolistrukturoitu haastattelu 

34 min 46 s 
Komentaja/A 1 
Perusyksikön päällikkö/A 1 
Perusyksikön päällikkö/A 1 
Perusyksikön päällikkö/A 1 
Perusyksikön päällikkö/A 1 
Perusyksikön päällikkö/A 1 
(joukkoyksikkö A 1) 

(6/6) 
100 % 

Teemahaastattelu, joka toteutettiin ryhmä-
haastatteluna 

 
42 min 16 s 

 

Komentaja/A 2 
Perusyksikön päällikkö/A 2  
Perusyksikön päällikkö/A 2 
(joukkoyksikkö A 2) 

(3/4)c 

75 % 
Teemahaastattelu, joka toteutettiin ryhmä-

haastatteluna 
 

43 min 13 s 
Komentaja/A 3 
Pataljoonaupseeri/A 3 
Perusyksikön päällikkö/A 3 
Laatuvastaava henkilö/A 3 
(joukkoyksikkö A 3) 

(5/5)d 

100 % 
Teemahaastattelu, joka toteutettiin ryhmä-

haastatteluna 
 

22 min 19 s 

Komentaja/A 4 
(joukkoyksikkö A 4) 

1/0e 

100 % 
Teemahaastattelu 

15 min 36 s 
Yhteensä (18/19) 

95 % 
3 h 19 min 34 s 

 
Huom. Eskolan ja Vastamäen (2001) mukaan haastattelutyyppejä ovat strukturoidut haastattelut, puolistruk-
turoidut haastattelut, teemahaastattelut, avoimet haastattelut ja ryhmähaastattelut. Kysymysten muotoilu 
etukäteen ja haastattelijan haastattelun ohjaus muodostavat luokittelun perusteen. (Eskola & Vastamäki 2001, 
24 – 27.) 
a myös Laatupäällikköä haastateltiin kenttäkokeen aikana. 
b Suunnitelluista kenttätutkimuksen kohdehenkilöistä puuttui Operatiivisen osaston upseeri, joka oli komen-
nuksella.  
c Suunnitelluista kenttätutkimuksen kohdehenkilöistä puuttui pataljoonaupseeri, joka oli komennuksella.  
d Ryhmähaastattelusta puuttuivat kahden perusyksikön päälliköt, jotka olivat komennuksella. Laatuvastaavan 
henkilön ohjeistama molemmat henkilöt toimittivat kirjalliset vastaukset tutkijalle 12.11.2004 mennessä.  
e Aliupseerikoulun johtaja, jolla on usean vuoden kokemus perusyksikön päällikön tehtävistä, osallistui myös 
kenttätutkimukseen. 
 

4.3.2  Kenttätutkimus tulosyksikössä B  
 

Toteutin kenttätutkimuksen tulosyksikössä B 20.11. – 28.11.2004. Kenttätutkimuksen toi-

minta-ajatuksena oli se, että tutkimukseen osallistuneet esimiehet arvioivat osakokonai-

suuksien kautta johtamansa organisaation (= perusyksikkö, joukkoyksikkö, osasto, koko 
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tulosyksikkö) toiminnan laatua joukkotuotannon kannalta ottaen huomioon joukko-osaston 

kokonaistoiminnan.  

 

Tulosyksikkö B:n kenttätutkimukseen osallistuneilla esimiehillä (n=15) oli mahdollisuus   

– arvioida vastauksissaan EFQM Excellence Model -arviointikriteeristön (EFQM-malli) 

arviointialueiden arviointikohtien merkitystä ja toteutumista organisaatiossa toiminnan 

laadun kannalta ottaen huomioon joukkotuotantoprosessi  

– parivertailulla arvioida  EFQM-mallin arviointialueiden merkityksen painottumista 

toiminnan laadun kannalta toisiinsa nähden ottaen huomioon joukkotuotantoprosessi  

– vastata kahdeksaan avokysymykseen  

– vastata teemahaastattelussa esitettyihin teemoihin. 

 

Tulosyksikön B avokysymyksien vastaukset palautti 80 prosenttia niistä esimiehistä 

(12/15), joille avokysymykset annettiin vastattavaksi kenttätutkimuksessa. Esitin tulosyk-

sikön komentajalle ja esikuntapäällikölle puolistrukturoidussa haastattelussa aiemmin mai-

nitut kysymykset. 

 

Esitin joukkoyksikön komentajille ja esikunnan osastopäälliköille teemahaastattelun jäl-

keen seuraavat puolistrukturoidun haastattelun kysymykset: Onko organisaation itsearvi-

oinnille asetettu tavoitteet? Onko organisaation itsearvioinnista kerätty palautetta?  Miten 

organisaation itsearvioinnin toteutus on asemoitu suhteessa toiminnan ja resurssien suun-

nitteluun ja seurantaan (TRSS)? Laatupäällikön ja suunnittelu-upseerin toiminta?  Millai-

nen on joukkoyksikön (tai osaston) organisaation itsearvioinnin aikataulu tulosyksikön (= 

joukko-osasto) vuosiaikataulussa? Onko joukkotuotantoprosessi kuvattu? 

 

Tulosyksikön B joukkoyksiköt (5/5) olivat edustettuina kenttätutkimuksessa 100-

prosenttisesti. Perusyksiköt (7/15) olivat edustettuina kenttätutkimuksessa 47-

prosenttisesti. Tulosyksikön B käskyyn kirjatut, tutkimuksen kohdehenkilöiksi valitut esi-

miehet, osallistuivat 100-prosenttisesti kenttätutkimukseen. Syrjälän (1995) mukaan asian-

tuntijan on mahdollista tutkimuksen kriteerien mukaisesti valita kohdehenkilöt (Syrjälä 

1995, 22 – 24). Yhteenveto tulosyksikön B kenttätutkimuksiin osallistuneista henkilöistä 

tehtävineen ja haastatteluaikoineen esitetään taulukossa 4.4. 
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Taulukko 4.4. Yhteenveto tulosyksikön B kenttätutkimuksiin osallistuneista henkilöistä 

tehtävineen ja haastatteluaikoineen  

 

 
Tehtävä 
 

 
Kenttätutkimukseen 

osallistuminen 

Haastattelutyyppi 
 

(organisaatiotaso) (Toteuma/suunniteltu) 
prosenttia % 

Aika (minuuttia (min) ja sekuntia (s))  
 

Komentaja/B  
(johto) 

(1/1) 
100 % 

Puolistrukturoitu haastattelu 
24 min 28 s 

Esikuntapäällikkö/B 
 

(1/1) 
100 % 

Puolistrukturoitu haastattelu 
50 min 58 s 

Operatiivisen osaston  
päällikkö  

(1/1) 
100 % 

Teemahaastattelu ja puolistrukturoitu haastattelu 
18 min 9 s 

Huoltopäällikkö (1/1) 
100 % 

Teemahaastattelu ja puolistrukturoitu haastattelu 
13 min 37 s 

Henkilöstöpäällikköb 

 
Perusyksikön päällik-
kö/B 4 

(1/1) 
100 % 
(1/1) 

100 % 

Teemahaastattelu, joka toteutettiin ryhmähaastat-
teluna 

12 min 8 s 

(esikunta/johto)a 
(joukkoyksikkö B 4) 

  

Komentaja/B 1b 

Perusyksikön päällikkö/ 
B 1 
(joukkoyksikkö B 1) 

(2/2) 
100 % 

Teemahaastattelu, joka toteutettiin ryhmähaastat-
teluna 

20 min 32 s 

Perusyksikön päällikkö/ 
B 2 

(1/1) 
100 % 

Teemahaastattelu 
12 min 56 s 

(joukkoyksikkö B 2)   
Komentaja/B 3  (1/1) 

100 % 
Teemahaastattelu 

8 min 2 s 
Perusyksikön päällikkö/ 
B 3 

(1/1) 
100 % 

Teemahaastattelu 
6 min 25 s 

(joukkoyksikkö B 3)   
Komentaja/B 5 
 

(1/1) 
100 % 

Teemahaastattelu 
19 min 27 s 

Perusyksikön päällikkö/ 
B 5 

(1/1) 
100 % 

Teemahaastattelu 
18 min 37 s 

Perusyksikön päällikkö/ 
B 5 

(1/1) 
100 % 

Teemahaastattelu 
10 min 20 s 

Perusyksikön päällik-
kö/B  

(1/1) 
100 % 

Teemahaastattelu 
21 min 19 s 

(joukkoyksikkö B 5)   
Yhteensä (15/15) 

100 % 
3 h 56 min 58 s 

 
Huom. Eskolan ja Vastamäen (2001) mukaan haastattelutyyppejä ovat strukturoidut haastattelut, puolistruk-
turoidut haastattelut, teemahaastattelut, avoimet haastattelut ja ryhmähaastattelut. Kysymysten muotoilu 
etukäteen ja haastattelijan haastattelun ohjaus muodostavat luokittelun perusteen. (Eskola & Vastamäki 2001, 
24 – 27.) 
a Myös laatupäällikköä ja suunnittelu-upseeria haastateltiin kenttäkokeen aikana. 
b Teemahaastattelun jälkeen henkilöstöpäällikön ja joukkoyksikön komentajan kanssa jatkettiin puolistruktu-
roitu haastattelu.  
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4.3.3  Kenttätutkimus tulosyksikössä C  
 

Tulosyksikkö C on tutkimukseni pitkittäistutkimuksellinen tulosyksikkö. Haastattelin tu-

losyksikön C komentajaa ja esikuntapäällikköä 8.12.2004 aiemmin esitettyjen kysymysten 

perusteella. Kyseessä olivat puolistrukturoidut haastattelut, jotka nauhoitin. Olin lähettänyt 

kysymykset etukäteen tutustuttavaksi. Haastattelut toteutettiin molempien henkilöiden työ-

huoneissa keskeytyksettä. (ks. Eskola & Vastamäki 2001, 24 – 42.)    

 

Osallistuin tutkimussuunnitelman mukaisesti tulosyksikön C johtoryhmän kokoukseen 

12.9.2005. Tutkimuksellisesti kyseessä oli mielenkiintoinen tapaus. Kyseisessä tilanteessa 

johtoryhmässä haluttiin käydä keskustelua laatupäällikön asemasta ja laatupäällikön tehtä-

vistä. Johtoryhmän jäsenillä oli ollut tehtävänä valmistautua keskustelemaan laatupäällikön 

asemasta organisaatiossa ja laatupäällikölle kohdistettavista odotuksista. Kokouksen ajan-

kohtaa valmistautumistehtävineen oli suunniteltu tulosyksikön C esikuntapäällikön kanssa 

sanomin ja puhelinkeskusteluin kesäkuussa, elokuussa ja syyskuussa. Aineiston keräämi-

sen menetelmänä oli osallistava havainnointi (ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 83 – 85).  

 

Nauhoitin komentajan luvalla alustukseni keskusteluineen. Kokoukseen osallistuivat ko-

mentaja, esikuntapäällikkö, kuusi joukkoyksikön komentajaa, kolme esikunnan osastopääl-

likköä ja suunnittelu-upseeri. Kyseessä oli avoin haastattelu, jonka aiheena oli Toiminnan 

parantaminen - laatupäällikön asema organisaatiossa. Kaksi aiempaa kenttätutkimusta tu-

losyksikössä C olivat olleet 9.6. – 19.6.2003 ja 8.12.2004.  

 

Alustukseni kirjallinen osuus sisälsi keskeisimmän sisällön Pääesikunnan päällikön käs-

kystä Itsearvioinnit puolustusvoimissa (Pääesikunnan sotatalousosaston asiakirja 

R645/28.2/D/II/3.3.2005) ja Pääesikunnan sotatalousosaston hallinnollisesta ohjeesta Laa-

tutoiminta puolustusvoimissa (PAK 02:01). Kirjallisen osuuden lopuksi esittelin laatimani 

vaiheistuksen organisaation itsearvioinnista tulosjohtamisessa. Toin julki, että yhtenä ta-

voitteena on ottaa vastaan havaintoja ja palautetta vaiheistuksesta. Yhteenveto tulosyksi-

kön C kenttätutkimuksien haastatteluosuuksiin osallistuneista henkilöistä tehtävineen ja 

haastatteluaikoineen on esitetty taulukossa 4.5. 
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Taulukko 4.5. Yhteenveto tulosyksikkö C:n haastatelluista henkilöistä tehtävineen ja haas-

tatteluaikoineen 

  

Osallistujat Haastatteluaika Huom. 
Komentaja  
 

26 min 40 s Johto (haastattelu 8.12.2004) 

Esikuntapäällikkö  
 

29 min 57 s Johto (haastattelu 8.12.2004) 

Komentaja 
Esikuntapäällikkö 
Komentajan sijainen/joukkoyksikkö C 
1 
Komentaja/joukkoyksikkö C 2 
Komentaja/joukkoyksikkö C 3 
Komentaja/joukkoyksikkö C 4 
Komentaja/joukkoyksikkö C 5 
Komentaja/joukkoyksikkö C 6 
Operatiivisen osaston päällikkö 
Huoltopäällikkö 
Henkilöstöpäällikön sijainen 
Suunnittelu-upseeri   

46 min 10 s Johtoryhmän jäsenten avoin haastattelu 
(12.9.2005)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Laatupäällikkö, perusyksikön päällikkö/C 
3 ja varastopäällikkö haastateltiin 2. vai-
heen kenttäkokeen aikana (06/2003) 

Yhteensä 12 esimiestä 1 h 42 min 47 s  
 

 

4.3.4  Haastattelut Maasotakoulussa 
 

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa haastattelin Maasotakoulun johtajaa, apulaisjohtajaa 

ja joukkoyksikön komentajaa puolistrukturoiduissa haastattelussa aiemmin mainittujen 

kysymysten avulla. Yhteenveto Maasotakoulun haastatteluista tehtävittäin ja haastatteluai-

koineen esitetään taulukossa 4.6.  

 

 

Taulukko 4.6. Yhteenveto Maasotakoulun haastatteluista tehtävittäin ja haastatteluaikoi-

neen  

 

Osallistujat Haastatteluaika Huom. 
Maasotakoulun johtaja (= komenta-
ja)   
 

38 min 44 s Johto (haastattelu 16.5.2005) 

Apulaisjohtaja (= esikuntapäällik-
kö)  
 

36 min 48 s Johto (haastattelu 6.9.2005) 
 

Komentaja/joukkoyksikkö   38 min 55 s (haastattelu 29.3.2005) 
Yhteensä 3 esimiestä 1 h 54 min 27 s  
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4.4 Tutkimusaineiston käsittely 
 

Mäkelä (1990) toteaa, että toimiva subjekti häivytetään, vaikka aineisto olisikin kerätty 

vapaamuotoisella ja keskustelevalla haastattelulla (Mäkelä 1990, 43). Nummenmaa (2004) 

kirjoittaa, että kvalitatiivisista muuttujista voidaan käyttää numeroedustusta (Nummenmaa 

2004, 33).  

 

Käytän tässä raportissa maavoimien valmiusyhtymistä satunnaisessa järjestyksessä olevaa 

kirjainedustusta A, B tai C, jotka vastaavat aina samaa valmiusyhtymää koko tutkimuksen 

ajan. Raportoin Maasotakoulun osuuden Maasotakouluna. Tarvittavin osin Maasotakoulun 

sisäisistä tulosyksiköistä olen käyttänyt yhdistettyä kirjain ja numerotunnusta m1, m2, m3, 

m4 tai m5.  

 

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden alkuperäisten ilmauksien yhteydessä käytän 

tehtävänimikettä, tulosyksikön tunnusta ja henkilöön liittyvä numerotunnusta (esimerkiksi 

perusyksikön päällikkö A 17: tulosyksikön A perusyksikön päällikön tehtävässä toimiva 

henkilö vastausnumerolla 17). Tulosyksiköiden komentajien ja esikuntapäälliköiden alku-

peräisten vastausten yhteydessä käytän tehtävänimikettä ja tulosyksikön tunnusta (esimer-

kiksi komentaja/tulosyksikkö B: tulosyksikön B komentaja). 

 

Tavoitteenani oli, että tutkimukseen osallistuneet henkilöt olisivat vastauksien yhteydessä 

ilmoittaneet nimensä. Samoin tavoitteenani oli, että ryhmähaastatteluissa kukin henkilö 

ilmoittaa nimensä vastauksien yhteydessä. Siekkinen (2001) toteaa, että yksittäisten ta-

pausten tunnistettavissa olevat piirteet on suojattava raportoinnin yhteydessä (Siekkinen 

2001, 57). Ilmoitin yksittäisten henkilöiden vastausten käsittelyn kirjeessä 5.7.2004 (liite 3) 

seuraavasti: ”Yksittäisten henkilöiden vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja ne ovat 

vastaajan ja tutkijan tiedossa.” Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa kaikki tutkimukseen 

osallistuneet henkilöt noudattivat esitystäni sekä ryhmähaastatteluissa että kirjallisissa vas-

tauksissa. Tutkimuksen toisessa vaiheessa yksi henkilö sekä tulosyksiköstä C että Maaso-

takoulusta palauttivat vastauslomakkeensa nimettöminä. 

 

Kunkin kenttätutkimuksen jälkeen laadin virallisen kenttätutkimusraportin, joka lähetettiin 

tulosyksiköiden johdon käyttöön syvällisempää analysointia varten. Näihin kenttätutkimus-

raportteihin luokittelin avokysymyksien vastaukset liitteen 6 mukaisesti.  
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4.4.1  Haastattelut 
 

Kolmannessa vaiheessa laatimissani kenttätutkimusraporteissa ilmoitin, että haastatteluai-

neisto analysoidaan yli koko aineiston myöhemmin. Analysoin kenttätutkimuksien haastat-

teluaineiston sisällönanalyysilla koko tutkimuksen aineiston käsittävässä laajuudessa. Il-

mauksien ryhmittely luokkiin (tulosyksikkö A) esitetään liitteessä 7. Ilmauksien ryhmittely 

luokkiin (tulosyksikkö B) esitetään liitteessä 8.   

 

Käytin laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysissa analyysiyksikkönä ajatuskokonaisuutta, 

joka mahdollisesti muodostui useista lauseista (ks. Eskola 2001, 153 – 156; ks. Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 110 – 115). Hermeneuttinen osuus tutkimukseeni tuli tulkinnan myötä. 

Ilmaisut sisältävät merkityksiä. Merkityksien sisältöön pääsin ymmärtämisellä ja tulkinnal-

la. (Aaltola 2001, 26 – 43.) Olen tulkinnut ja pyrkinyt ymmärtämään tutkimuskohteista 

hankkimaani tutkimusaineistoa esiymmärrykseni perusteella. 

  

4.4.2 Avokysymykset 
 

Kenttätutkimuksien jälkeen analysoin avokysymyksien vastaukset sisällön erittelyllä. Luo-

kittelin vastaukset EFQM-mallin toiminta arviointialueiden mukaisesti, jolloin luokiksi 

muodostuivat johtajuus, toimintaperiaatteet ja strategia, henkilöstö, kumppanuudet ja re-

surssit sekä prosessit. Kuudenneksi ryhmäksi, tulokset ja mittaaminen, yhdistin tuloksia 

käsittelevät arviointialueet.  

 

Aineiston analysoinnin perusteella löysin vielä yhden luokan, saapumiserä/asiakkaat, jonka 

otin käyttöön seitsemäntenä luokkana. Avokysymyksien vastausten luokittelun perusteet 

esitetään liitteessä 6. Tulkitsin luokittelemani aineiston kenttätutkimusraportteihin johto-

päätöksineen.    

 

4.4.3  Arviointialueiden arviointikohtien merkitys ja toteutuminen 
 

Tutkimukseen osallistuneet esimiehet arvioivat EFQM-mallin arviointialueiden arviointi-

kohtien merkitystä ja toteutumista organisaatiossa toiminnan laadun kannalta. Vastausja-

nan pituus oli 100 millimetriä, jolloin janalla olevan viivan paikka oli samalla esimiehen 

arviolle antama tulos. Tuotin tuloksena yhteenvedon vastauksista mediaanin perusteella 

tulosyksiköittäin ja vastaajaryhmittäin. Analysoin ja tulkitsin vastaukset kuvioista. 
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4.4.4  Arviointialueiden painottuminen toisiinsa nähden  
 

Kysymyksenä oli, miten EFQM-mallin arviointialueet painottuvat toisiinsa nähden. Tutki-

mukseen osallistuneet esimiehet arvioivat kutakin EFQM-mallin arviointialuetta toisiinsa 

nähden. Parivertailun vastaukset käsittelin parivertailusta annettujen ohjeiden mukaisesti 

(Valli 2001b, 113 – 122). Tein analysoinnin ja johtopäätökset parivertailun vastausten pe-

rusteella.  

 

4.4.5  Arviot systemaattisen kehittämistyön vaikutuksista  
 

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden tehtävänä oli arvioida viiden EFQM-mallin ar-

viointialueen (johtajuus, toimintaperiaatteet ja strategia, henkilöstö, kumppanuudet ja re-

surssit, prosessit) kautta systemaattisen kehittämistyön vaikutuksien ja systemaattisen laa-

tutyön merkitystä tulosyksikössä (joukko-osasto) toiminnan kannalta. Luokittelin vastauk-

set kolmeen luokkaan (1, 2 ja 3) vastaajien tekemien merkintöjen perusteella. Tein ana-

lysoinnin ja johtopäätökset vastausten perusteella. 
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5 ORGANISAATION ITSEARVIOINTI JA SEN VAIKUTTAVUUS  
 

Valmiusyhtymien johdon (komentaja ja esikuntapäällikkö) ja linjaesimiesten haastatteluai-

neiston sisällön analysoinnin perusteella sekä Maasotakoulussa pidetyn tutkimuksen perus-

teella organisaation itsearvioinnin vaikuttavuuden merkityskokonaisuus on selitettävissä 

viiden teeman avulla. Aineistolähtöisen ja teoriasidonnaisen analyysin perusteella löytä-

mäni organisaation itsearvioinnin vaikuttavuuden teemat ovat seuraavat:   

- ”organisaation itsearviointi ja tulosjohtaminen” 

- ”ollaanko samaa perhettä” 

- ”poistetaan kivi kengästä, ja hiertäminen loppuu siihen” 

- ”strateginen valinta” 

- ”henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen”.  

 

5.1 Keskeisimmät laadun parantamisen kohteet 
 

Tulosten perusteella laadun parantamisen tärkeimmät kohteet tulosyksikön menestyksen ja 

kilpailukyvyn kannalta ovat henkilöstö ja prosessit. Keskeisimmät laadun parantamisen 

kohteet, joilla arvioidaan olevan yhteys tulosyksikön menestykseen ja kilpailukykyyn, esi-

tetään taulukossa 5.1 ja kuviossa 5.1. 

 

 

Taulukko 5.1. Keskeisimmät laadun parantamisen kohteet, joilla arvioidaan olevan yhteys 

tulosyksikön (tulosyksikkö = joukko-osasto) menestykseen ja kilpailukykyyn  

 

Laadun parantamisen kohde Vastaukset/(n)  
 
Tulosyksikkö 
 

Tärkein kohde 
f /% 

 

2.tärkein kohde 
f/% 

Kaikki/(n) 
f/(n) 

A 
 

Henkilöstö 
21/26 

 

Kumppanuudet ja 
resurssit 

20/25 

81/(18) 

B 
 

Prosessit 
17/27 

Henkilöstö 
16/26 

62/(15) 

C 
 

Prosessit 
29/22 

Henkilöstö 
28/21 

134/(30) 

A, B ja C  
 

Henkilöstö 
65/23 

Prosessit 
58/21 

277/(63) 

Maasotakoulu 
 

Henkilöstö 
80/30 

Johtajuus 
69/26 

265/(68) 
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Kuvio 5.1. ”Mainitse viisi (1.-5.) keskeistä laadun parantamisen kohdetta, jolla arvioit 
olevan yhteyden edustamasi tulosyksikön (= joukko-osasto) menestykseen ja 
kilpailukykyyn?”

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

Tulosyksikkö A Tulosyksikkö B Tulosyksikkö C Valmiusyhtymät
yhteensä

Maasotakoulu

Saapumiserä/asiakkaat

Tulokset ja mittaaminen

Prosessit

Kumppanuudet ja resurssit

Henkilöstö

Toimperiaatteet ja strategia

Johtajuus

 

 

Tulokset ovat prosessien osalta samansuuntaisia Virtasen ym. (2002) selvityksen tuloksien 

kanssa. Virtasen ym. (2002) tekemän selvityksen mukaan merkittävimpinä alueina pide-

tään menestyksen ja kilpailukyvyn kannalta prosesseja sekä strategiaa ja toimintaperiaattei-

ta. Johtajuus ei noussut ratkaisevaan asemaan. (Virtanen ym. 2002, 47 – 50.)    

 

5.2 Systemaattiset laatutyön hidasteet ja esteet 
 

Tulosten perusteella systemaattisen laatutyön hidasteita tai jopa laatutyön esteitä toiminnan 

kannalta ovat johtajuuteen ja henkilöstöön liittyvät asiat. Systemaattisia laatutyötä hidasta-

via tekijöitä tai jopa laatutyön esteitä toiminnan kannalta esitetään taulukossa 5.2 ja kuvi-

ossa 5.2. 
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Taulukko 5.2. Systemaattisia laatutyötä hidastavia tekijöitä tai jopa laatutyön esteitä toi-

minnan kannalta  

 

Systemaattista laatutyötä hidastavia tekijöitä tai 
jopa laatutyön esteitä toiminnan kannalta 

Vastaukset/(n)  
 
 
Tulosyksikkö 
 

Tärkein kohde 
f /% 

 

2.tärkein kohde 
f/% 

Kaikki/(n) 
f/(n) 

A 
 

Johtajuus 
13/38 

Henkilöstö 
5/15 

Kumppanuudet ja 
resurssit 

5/15 
Ei hidasteita tai  

esteitä 
5/15 

34/(18) 

B 
 

Johtajuus 
13/57 

Henkilöstö 
4/17 

23/(15) 

C 
 

Johtajuus 
23/33 

Henkilöstö 
15/22 

69/(30) 

A, B ja C  
 

Johtajuus 
49/39 

Henkilöstö 
24/19 

126/(63) 

Maasotakoulu 
 

Johtajuus 
57/40 

Henkilöstö 
44/31 

142/(68) 

 

 

 

Kuvio 5.2. “Onko edustamassasi tulosyksikössä (tulosyksikkö = joukko-osasto)  
arviosi mukaan systemaattista laatutyötä hidastavia tekijöitä tai jopa laatutyön esteitä
toiminnan kannalta? Millaisia?”

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

Tulosyksikkö A Tulosyksikkö B Tulosyksikkö C Valmiusyhtymät
yhteensä

Maasotakoulu

Ei hidasteita tai esteitä

Saapumiserä/asiakkaat

Tulokset ja mittaaminen

Prosessit

Kumppanuudet ja resurssit

Henkilöstö

Toimperiaatteet ja strategia

Johtajuus
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Tulokset ovat samansuuntaisia Virtasen ym. (2002, 46) selvityksen tuloksien kanssa. Ky-

seisen selvityksen mukaan julkishallinnon vastauksista nousivat esille laatutyön esteinä 

aikapula sekä henkilöstön epäluulot uutta ajattelutapaa ja lisätehtäviä kohtaan, mitkä ovat 

aiheuttaneet sitoutumisen ongelmia. Julkishallinnon vastauksissa pohdittiin myös eri laatu-

järjestelmien samanaikaista soveltamista ja yhteensovittamista.    

 

5.3 Organisaation itsearvioinnin vaikutukset tulosyksiköittäin vertailtuna  
 

5.3.1  Organisaation itsearvioinnin käyttämisen kielteiset vaikutukset  
 

Yhdistettäessä maavoimien valmiusyhtymien kokemukset organisaation itsearvioinnin 

käyttämisen kielteisistä vaikutuksista tuloksena on, että 66 prosenttia vastaa: ”Ei haittaa tai 

kielteistä vaikutusta”. Tulosyksiköittäin vertailtuna tulosyksikön B vastauksista 79 prosent-

tia kohdentuu luokkaan ”Ei haittaa tai kielteistä vaikutusta”, kun taas tulosyksikön C vas-

tauksista kohdentuu edellä mainittuun luokkaa 60 prosenttia. Yhteenveto vastauksista esi-

tetään taulukossa 5.3 ja kuviossa 5.3. 

 

 

Taulukko 5.3. Organisaation itsearvioinnin soveltamisesta on ollut mahdollisesti jotakin 

haittaa tai kielteistä tulosyksikön (= joukko-osasto) joukkotuotannon menestykseen ja kil-

pailukykyyn 

 

Organisaation itsearvioinnin soveltamisesta on 
ollut mahdollisesti jotakin haittaa tai kielteistä 

Vastaukset/(n)  
 
 
Tulosyksikkö 
 

Tärkein kohde 
f /% 

 

2.tärkein kohde 
f/% 

Kaikki/(n) 
f/(n) 

A 
 

Ei haittaa tai kielteistä 
vaikutusta 

14/67 

Ei vastausta tai ei 
osaa sanoa 

3/14 

21/(18) 

B 
 

Ei haittaa tai kielteistä 
vaikutusta 

11/79 

Ei vastausta tai ei 
osaa sanoa 

 2/14 

14/(15) 

C 
 

Ei haittaa tai kielteistä 
vaikutusta 

18/60 

Ei vastausta tai ei 
osaa sanoa 

 4/13 

30/(30) 

A, B ja C  
 

Ei haittaa tai kielteistä 
vaikutusta 

43/66 

Ei vastausta tai ei 
osaa sanoa 

 9/14 

65/(63) 
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Kuvio 5.3. “Onko organisaation itsearvioinnin soveltamisesta arviosi mukaan 
mahdollisesti ollut jotakin haittaa tai kielteistä edustamasi tulosyksikön (tulosyksikkö
= joukko-osasto) joukkotuotannon menestykseen ja kilpailukykyyn? Millaisia?”

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

Tulosyksikkö A Tulosyksikkö B Tulosyksikkö C Valmiusyhtymät
yhteensä

Ei vastausta tai ei osaa sanoa

Ei haittaa tai kielteistä

Saapumiserä/asiakkaat

Tulokset ja mittaaminen

Prosessit

Kumppanuudet ja resurssit

Henkilöstö

Toimperiaatteet ja strategia

Johtajuus

 

5.3.2  Organisaation itsearvioinnin käyttämisen positiiviset vaikutukset  
 

Yhdistettäessä maavoimien valmiusyhtymien kokemukset organisaation itsearvioinnin 

käyttämisen positiivisista vaikutuksista tuloksena on, että 27 prosenttia kohdentuu tärkeys-

luokassa 1 luokkaan ”Toimintaperiaatteet ja strategia”. Organisaation itsearvioinnin 2. tär-

keimpinä kohteina nousevat esiin prosessit ja henkilöstö. Tulosyksiköittäin vertailtuna sekä 

tulosyksikön A että tulosyksikön B vastauksista noin 30 prosenttia kohdentuu luokkaan 

”Toimintaperiaatteet ja strategia”. Tulosyksikön C vastauksista tärkeysluokassa 1 kohden-

tuu 27 prosenttia kohtaan ”Ei positiivista vaikutusta”. Yhteenveto vastauksista esitetään 

taulukossa 5.4 ja kuviossa 5.4. 
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Taulukko 5.4. Organisaation itsearvioinnin soveltamisesta on ollut mahdollisesti jotakin 

positiivista vaikutusta tulosyksikön (tulosyksikkö = joukko-osasto) joukkotuotannon me-

nestykseen ja kilpailukykyyn 

 

Organisaation itsearvioinnin soveltamisesta on 
ollut mahdollisesti jotakin positiivista vaikutusta 

Vastaukset/(n)  
 
 
Tulosyksikkö 
 

Tärkein kohde 
f /% 

 

2.tärkein kohde 
f/% 

Kaikki/(n) 
f/(n) 

A 
 

Toimintaperiaatteet ja 
strategia 

9/28 

Henkilöstö 
6/19 

32/(18) 

B 
 

Toimintaperiaatteet ja 
strategia 

9/33 

Henkilöstö 
6/22 

Prosessit 
6/22 

27/(15) 

C 
 

Ei positiivista vaikutusta 
9/27 

Toimintaperiaatteet 
ja strategia 

7/21 
Prosessit 

7/21 

33/(30) 

A, B ja C  
 

Toimintaperiaatteet ja 
strategia 

25/27 

Prosessit 
17/18 

92/(63) 

 

 

 

Kuvio 5.4. “Onko organisaation itsearvioinnin soveltamisesta arviosi mukaan 
mahdollisesti ollut jotakin positiivista vaikutusta edustamasi tulosyksikön 
(tulosyksikkö = joukko-osasto) joukkotuotannon menestykseen ja kilpailukykyyn? 
Millaisia?”

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

Tulosyksikkö A Tulosyksikkö B Tulosyksikkö C Valmiusyhtymät
yhteensä

Ei vastausta tai ei kokemusta

Ei positiivista vaikutusta

Saapumiserä/asiakkaat

Tulokset ja mittaaminen

Prosessit

Kumppanuudet ja resurssit

Henkilöstö

Toimperiaatteet ja strategia

Johtajuus
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5.3.3  Sitoutuminen organisaation itsearviointiin 
 

Tulosyksikön A tutkimukseen (n = 18) osallistuneista esimiehistä 44 prosenttia ilmoittaa 

olevansa vähintään kohtalaisesti sitoutunut organisaation itsearviointiin. Tämän lisäksi 17 

prosenttia ei ole sitoutunut pelkästään organisaation itsearviointiin. Yksi esimies ei ole 

sitoutunut organisaation itsearviointiin. Viisi esimiestä ei ole vastannut. Yksi esimies on 

kirjoittanut muun vastauksen. Tarkasteltaessa kolmea sitoutumista ilmaisevaa luokkaa si-

toutunut, kohtalaisesti sitoutunut ja ei sitoutunut pelkästään organisaation itsearviointiin 

saadaan sitoutumisen prosenttiosuudeksi 61 prosenttia (ks. taulukko 5.5 ja kuvio 5.5).  

 

Tulosyksiköstä B tutkimuksen (n = 14) avokysymyksiin vastanneista kukaan esimiehistä ei 

vastannut “Ei sitoutunut”. Tämän lisäksi 8 prosenttia ei ole sitoutunut pelkästään organi-

saation itsearviointiin vaan ilmoittaa, että “organisaation itsearviointi on yksi palautejärjes-

telmä muiden joukossa”. Tarkasteltaessa kolmea sitoutumista ilmaisevaa luokkaa sitoutu-

nut, kohtalaisesti sitoutunut ja ei sitoutunut pelkästään organisaation itsearviointiin saadaan 

sitoutumisen prosenttiosuudeksi 65 prosenttia (ks. taulukko 5.5 ja kuvio 5.5).  

 

 

Taulukko 5.5. Sitoutumisen aste organisaation itsearviointiin  

 

Sitoutuminen organisaation itsearviointiina  
 
 
Tulosyksikkö 
 

Tärkein aste 
%/(n) 

 

2.tärkein aste 
%/ (n) 

3.tärkein aste 
%/(n) 

A 
 

Sitoutunut 
33/(18) 

Ei sitoutunut pelkäs-
tään organisaation 

itsearviointiin 
17/(18) 

Kohtalaisesti si-
toutunut 
11/(18) 

B 
 

Sitoutunut  
29/(14)  

Kohtalaisesti sitoutunut 
29/(14) 

- Ei sitoutunut pel-
kästään organisaa-
tion itsearviointiin 

7/(14) 
 

a Kysymykseen vastanneiden luokat (pl muu vastaus)  
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Kuvio 5.5. “Miten olet sitoutunut organisaation itsearvioinnin käytettävyyteen 
toiminnan parantamisen välineenä?” 
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Tulosyksikkö A Tulosyksikkö B

Muu vastaus

Ei vastausta

Ei sitoutunut

Ei sitoutunut pelkästään organisaation
itsearviointiin

Kohtalaisesti sitoutunut

Sitoutunut
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5.4 Arviot systemaattisen kehittämistyön vaikutuksista 
 

Arviointilomakkeen “Missä systemaattisen kehittämistyön vaikutukset näkyvät ja mikä on 

systemaattisen laatutyön merkitys tulosyksikössä (= joukko-osasto) joukkotuotantoproses-

sin kannalta” avulla halusin kerätä tietoa tulosyksikössä C ja Maasotakoulussa, miten 

EFQM-mallin arviointikriteeristön arviointialueiden mukaisiin kohteisiin suunnattava ke-

hittämistyö vaikuttaa joukkotuotantoprosessin kannalta. Vastaukset luokiteltiin kolmeen eri 

tärkeysluokkaan arvioiden mukaisesti. 

 

 

 

Tulosyksikön C ja Maasotakoulun vastausten perusteella johtamiseen liittyvät kehittämis-

toimenpiteet vaikuttavat arviointialue henkilöstöön, joka saa suurimman vaikutuksen tär-

keysluokassa 1. Tulosyksikön C vastauksista kohdentuu 48 prosentin osuus henkilöstöön. 

Maasotakoulun vastauksista kohdentuu 38 prosentin osuus henkilöstöön (ks. kuvio 5.6). 

 

Tulosyksikön C ja Maasotakoulun vastausten perusteella toimintaperiaatteisiin ja strategi-

aan liittyvät kehittämistoimenpiteet vaikuttavat arviointialueeseen prosessit, joka saa suu-

rimman vaikutuksen tärkeysluokassa 1. Tulosyksikön C vastauksista kohdentuu 32 prosen-

tin osuus prosesseihin. Maasotakoulun vastauksista kohdentuu 44 prosentin osuus proses-

seihin (ks. kuvio 5.7). 

Kuvio 5.6. Tulosyksikkö C:n (n=25) (6/2003) ja Maasotakoulun (MAASK) (n=47) 
(12/2003) yhteenveto johtamiseen liittyvien kehittämistoimenpiteiden vaikutuksista. 
Yhteisvaikutus muodostuu tärkeysluokista 1. – 3.
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Tulosyksikön C ja Maasotakoulun vastausten perusteella henkilöstöön liittyvät kehittämis-

toimenpiteet vaikuttavat voimakkaimmin tärkeysluokassa 1 arviointialueisiin henkilöstö ja 

henkilöstötulokset. Henkilöstötulokset saavat tulosyksikössä C 36 prosentin osuuden. Maa-

sotakoulun vastauksista arviointialue henkilöstö saa 33 prosentin osuuden (ks. kuvio 5.8). 

  

Kuvio 5.8. Tulosyksikkö C:n (n = 25) (6/2003) ja Maasotakoulun (MAASK) (n = 47) 
(12/2003) yhteenveto henkilöstöön liittyvien kehittämistoimenpiteiden vaikutuksista. 
Yhteisvaikutus muodostuu tärkeysluokista 1. – 3.
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Kuvio 5.7. Tulosyksikkö C:n (n = 25) (6/2003) ja Maasotakoulun (MAASK) (n = 47) 
(12/2003) yhteenveto toimintaperiaatteisiin ja strategiaan liittyvien 
kehittämistoimenpiteiden vaikutuksista. 
Yhteisvaikutus muodostuu tärkeysluokista 1. – 3.
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Tulosyksikön C vastausten perusteella kumppanuuksiin ja resursseihin liittyvät kehittämis-

toimenpiteet vaikuttavat voimakkaimmin tärkeysluokassa 1 arviointialueisiin toimintaperi-

aatteet ja strategia ja kumppanuudet ja resurssit, jotka molemmat saavat 24 prosentin osuu-

den. Maasotakoulun vastauksista tärkeysluokassa 1 kumppanuudet ja resurssit saavat 23 

prosentin osuuden (ks. kuvio 5.9).  

 

 

 

Tulosyksikön C vastausten perusteella prosesseihin liittyvät kehittämistoimenpiteet vaikut-

tavat voimakkaimmin tärkeysluokassa 1 arviointialue toimintaperiaatteet ja strategia, joka 

saa 32 prosentin osuuden. Maasotakoulun vastauksista tärkeysluokassa 1 prosessit saavat 

38 prosentin osuuden (ks. kuvio 5.10).  

 

Kuvio 5.9. Tulosyksikkö C:n (n = 25) (6/2003) ja Maasotakoulun (MAASK) (n = 48) 
(12/2003) yhteenveto kumppanuuksiin ja resursseihin liittyvien kehittämistoimenpiteiden 
vaikutuksista. Yhteisvaikutus muodostuu tärkeysluokista 1. – 3.
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5.5 Parivertailu ja arviointikohtien merkitys  
 

Tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä oli mahdollisuus kirjallisessa osuudessa pariver-

tailun avulla vertailla EFQM-mallin arviointialueiden painotuksia toisiinsa toiminnan laa-

dun kannalta. Yhteenveto parivertailun tuloksista esitetään kuviossa 5.11.  

 

Kuvio 5.10. Tulosyksikkö C:n (n = 25) (6/2003) ja Maasotakoulun (MAASK) (n = 
48) (12/2003) yhteenveto prosesseihin liittyvien kehittämistoimenpiteiden 
vaikutuksista. Yhteisvaikutus muodostuu  tärkeysluokista 1. – 3.
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Kuvio 5.11. Parivertailu: laatupalkintokriteeristön arviointialueiden merkityksen 
painottuminen toiminnan laadun kannalta. 
Tulosyksiköt C (6/2003), MAASK (12/2003), A (11/2004) ja B (11/2004).
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Maasotakoulussa ja tulosyksiköissä A ja B kaksi eniten painotusta saanutta arviointialuetta 

ovat keskeiset suorituskykytulokset ja henkilöstö. Tulosyksikössä C kaksi eniten painotusta 

saanutta arviointialuetta ovat keskeiset suorituskykytulokset ja henkilöstötulokset. Kaikissa 

neljässä tulosyksikössä vähiten painoarvoa saavat yhteiskunnalliset tulokset. Parivertailun 

frekvenssimatriisit ja prosenttiosuusmatriisit tulosyksiköittäin esitetään liitteessä 9. 

 

Mediaanilla ilmoitettu yhteenveto tulosyksikön A ja tulosyksikön B esimiesten arvioista 

EFQM-mallin arviointialueiden arviointikohtien merkityksestä organisaatiossa toiminnan 

laadun kannalta ottaen huomioon joukkotuotantoprosessi esitetään kuviossa 5.12. Molem-

missa tulosyksiköissä henkilöstö-arviointialueen arviointikohdat on arvioitu tärkeiksi. Tu-

losyksikön B esimiehet ovat arvioineet prosessien (arviointikohdat 5a – 5e) merkityksen 

tärkeämmäksi kuin tulosyksikön A esimiehet.    

 

Kuvio 5.12. Mediaanilla ilmoitettu yhteenveto tulosyksikön A ja tulosyksikön B esimiesten 
arvioista EFQM-mallin (vuoden 2003 suomenkielinen käännös) arviointialueiden 
arviointikohtien merkityksestä organisaatiossa toiminnan laadun kannalta ottaen huomioon 
joukkotuotantoprosessi. Tulosyksikkö A (n = 18), tulosyksikkö B (n = 14).
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5.6 ”Poistetaan kivi kengästä, ja hiertäminen loppuu siihen” 
 

Tulosyksikön A komentajan organisaation itsearvioinnin johtamiskäytännön vaikuttavuus 

on tiivistettävissä tulosyksikkökohtaiseen vaikuttavuuden teemaan: ”poistetaan kivi ken-

gästä, ja hiertäminen loppuu siihen”.  

 

Tulosyksikön komentaja hakee vaikuttavuutta organisaation itsearvioinnista nopeal-

la toimeenpanolla. Komentaja tekee tarvittaessa laatutiimin esityksestä toiminnan 

laatua ja toimintaa parantavia parantamispäätöksiä.   

 

” Ja saattaa olla ihan pieniä asioita, joilla on iso vaikutus sitten koko joukko-osaston toi-

mintaan. Esimerkkinä, kivenä kengässä, että kun otetaan pienikin kivi pois kengästä, niin 

hiertäminen, hiertäminen loppuu siihen.” (komentaja/tulosyksikkö A) 

 

Muita tämän ”poistetaan kivi kengästä, ja hiertäminen loppuu siihen” -teeman määrittäviä 

tekijöitä ovat toiminnan parantamisen työpistelähtöisyys, EFQM-mallin perusteella laadit-

tujen kysymyksien laatiminen ja käyttäminen organisaation eri tasoilla, esikuntapäällikön 

johtama laatutiimi, joka käsittelee ja kokoaa eri organisaatiotasoilta tulevat esitykset, orga-

nisaation itsearvioinnin ymmärtäminen osana laajempaa kokonaisuutta eikä pelkkänä it-

searviointitilaisuutena ja löydettyjen parantamiskohteiden välitön toimeenpano, mitä tukee 

laatupäällikön siirtäminen henkilöstöalalta Operatiiviseen osastoon.  

 

Joukkoyksikön komentajalla on myös kokemusta siitä, miten organisaation itsearviointi 

vaikuttaa: 

 

”Niin edelleen koulutusmateriaali ei ole käyttökelpoista tai sitä on liian vähän niin sekään 

ei ole meidän käsissä. Mutta lyhyemmän tähtäyksen suunnitelmissa kuten ampumaharjoi-

tuksissa ja vastaavissa aina kelataan, mitä päivän mittaan tehtiin. Niin niissähän tämä 

itsearviointi pelaa heti. Huomataan ihan käytännön suorituksissa, että tuon voisi tehdä 

jouhevammin tai paremmin tai nokkelammin niin sehän korjaa sitä suoritusta sillä hetkel-

lä. Viimeistään heti seuraavana päivänä.” (joukkoyksikön komentaja A 18) 

 

”Joukko-osastolla pitää ehdottomasti olla yksi ihminen, ainakin, joka päätyönään keskittyy 

tähän laadun kehittämiseen, kokoaa tänä hektisenä aikakautena ihmiset, jotka käsittelee 
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näitä asioita, niin kokoon. Ja voisi sanoa, että pakottaa pohtimaan näitä asioita, johon ei 

varmasti yksittäisillä komentajilla, päälliköillä ei löydy aikaa, jos sitä ei pakoteta toiminta-

suunnitelmassa tiettyjä ajanjaksoja, että, milloin, milloin, milloin laatua käsitellään.” 

(komentaja/tulosyksikkö A)  

 

”Jonkun pitää koordinoida se ja se koordinoija on yleensä se laatupäällikkö, jolle komen-

tajan pitää antaa sitten kaikki tuki, koska laatupäällikkö on väärä mies käskemään prikaa-

tia, mutta komentaja on juuri se oikea mies käskemään. Ja näin ollen tuota, näin ollen tuo-

ta, sillä on pelkästään, pelkästään positiivisia vaikutuksia. ” (komentaja/tulosyksikkö A)  

 

5.6.1  Esimiesten kokemukset organisaation itsearvioinnin vaikuttavuudesta  
 

Tulosyksikön A linjaesimiesten ilmaukset pelkistettyinä ilmauksina ja luokiteltuina ala- ja 

yläluokkiin esitetään liitteessä 7. Pääluokkana on organisaation itservioinnin vaikuttavuus 

toiminnan laatuun. Yhdistävänä luokkana on komentajan organisaation itsearvioinnin joh-

tamiskäytäntö. 

 

Ydinprosessissa vaikuttaa syy-seuraussuhteella asioita, jotka joko tukevat tai heikentävät 

toiminnan parantamista. Ydinprosessiin vaikuttaa kaikki se toiminta, jota eri johtamis-

tasoilla tehdään prosessin ja tuotteiden hyväksi.  

 

Tulosyksikön sisäisellä itsearvioinnilla on välittömiä vaikutuksia ydinprosessissa pitem-

mällä aikajänteellä muun muassa prosessin vaiheiden toistuvuuden kautta. Tulosyksikön 

sisäisen itsearvioinnilla on välillistä vaikutusta ydinprosessiin ja sen tuotteisiin henkilös-

tön, työilmapiirin, työhyvinvoinnin, koulutusmateriaalin, resurssien ja toimitilojen ja aluei-

den parantamisen ja kehittämisen kautta. Välitön itsearviointi toiminnan parantamiseksi 

vaikuttaa heti koulutustapahtumissa.   

 

”Mutta lyhyemmän tähtäyksen suunnitelmissa kuten ampumaharjoituksissa ja vastaavissa 

aina kelataan, mitä päivän mittaan tehtiin. Niin niissähän tämä itsearviointi pelaa heti. 

Huomataan ihan käytännön suorituksissa, että tuon voisi tehdä jouhevammin tai paremmin 

tai nokkelammin niin sehän korjaa sitä suoritusta sillä hetkellä. Viimeistään heti seuraa-

vana päivänä.” (joukkoyksikön komentaja A 18)  
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”Ja jos sitä ajatellaan, että tällaiset lyhyen tähtäimen arviot, mitä komentaja sanoi, että 

seuraavana päivänä pystytään parantamaan taikka viimeistään seuraavalla saapumiseräl-

lä vastaavassa tilanteessa silloinhan se tota noin on vaikuttanut siihen koko ajan siihen 

toimintaan.” (perusyksikön päällikkö A 17)  

 

Organisaation itsearviointi ei vaikuta, koska organisaation itsearviointi on erillistä toimin-

taa. Organisaation itsearvioinnin vaikutusta ydinprosessiin mittaustulosten ja loppukysely-

jen perusteella on vaikea arvioida. Joukkoyksikössä ja perusyksikössä organisaation itsear-

vioinnilla ja sen tuotoksilla ei ole merkittäviä vaikutuksia, koska organisaation itsearviointi 

tuottaa vaikutusta pieniin yksittäisiin harjoituksiin ja tapahtumiin.  

 

Laajoilla organisaation itsearviointi –tilaisuuksilla ei saavuteta vaikutusta kovinkaan hel-

posti, vaikka kouluttajat valmistautuvat tilaisuuteen ja seminaareissa kysymykset käsitel-

lään uudelleen tarkemmin, kirjataan muistiin puhutut asiat ja yhteenvedoksi tehdään ra-

portti.  

 

”Tällainen laajamittainen itsearviointiseminaarissa mietitään laajoja asioita tuppaa vähän 

jäämään seminaarin antiin ja pöytäkirjoihin ja jää aika heikolle hapelle sen jälkeen niiden 

hyödyntäminen, että löytyisi todella sellainen, mikä on itse vaikuttava asia ja varsin usein 

huomataan, että ne, mitkä laatua parantaa, niin ne ovat aina jonkun korkeammassa kädes-

sä. Että jos henkilöstöllä on kiire, henkilöstöä on liian vähän, mutta ei pataljoona voi sii-

hen vaikuttaa, että meitä on liian vähän. Niin edelleen koulutusmateriaali ei ole käyttökel-

poista tai sitä on liian vähän niin sekään ei ole meidän käsissä.” (joukkoyksikön komenta-

ja A 18)  

 

Tutut käsitteet ja termit helpottavat henkilöstön sitoutumista toiminnan parantamiseen. 

Tiedon dokumentointi, käytettävyys ja organisaatiossa käytävä vuoropuhelu turvaavat toi-

minnan parantamisen jatkuvuuden.  

 

Toiminnan ja resurssien suunnittelun ja seurannan perusteiden on ulotuttava myös perus-

yksikön käyttöön. Tarkalla ajankäytön suunnittelulla mahdollistetaan organisaation itsear-

viointi –tilaisuuksien häiriötön järjestäminen. Organisaation itsearviointi ja toiminnan pa-

rantaminen on mahdollista integroida osaksi puhuttelujärjestelmää ja koulutusta.  

 



 160

Organisaation itsearviointia olisi kehitettävä tulosyksikön kannalta kokonaisvaltaisemmak-

si, koska tulosyksikön johdon itsearvioinnissa pystytään vaikuttamaan ydinprosessiin täy-

simääräisesti. Toisaalta organisaation itsearvioinnista on saatava hyöty myös käytännön 

tasolla työpisteissä. Tulosyksikössä A se on myös komentajan organisaation itsearvioinnin 

johtamiskäytännön yksi lähtökohdista.  

 

”Ja, ja, ja koska tätä läpikäydään työpisteittäin, niin on päivänselvä asia, että kun siihen 

kaikki osallistuu, niin sieltä myös löytyy ne parannettavat kohdat ja näin ollen, olen ollen, 

niin, niin tuota, minä ainakin uskon, että juuri tällä tavalla se parhaiten palvelee koko tu-

losyksikön toimintaa siten, että sieltä pala palalta kehitetään.” (komentaja/tulosyksikkö A)  

 

Perusyksikön päällikkönä toimineen esimiehen (A 23) kokemus tukee tulosyksikön A ko-

mentajaa. Perusyksikön päällikkö (A 23) tuo esille tulosyksikön itsearvioinnista itsearvi-

oinnin kehittymisen esikuntalähtöisyydestä työpistelähtöiseksi.   

 

”Mutta muistan, että ne oli esikunnasta tuotuja kysymyksiä, jotka aina olleet sellaisia, jot-

ka yksikkö silloin olisi halunnut nostaa esille. Yksikön kannalta olisi ollut tärkeetä. Vasta-

ukset saatiin ja, ja sen jälkeen tais mennä reilu vuosi, kun oli uusi tilaisuus ja se kesti vä-

hän vähemmän aikaa, mutta siinäkin muistaakseni oli puoltoista päivää niitä asioita, asioi-

ta käsiteltiin ja siinä tilaisuudessa sitten katottiin, että, että millä mallilla asiat on siinä, 

sillä hetkellä. Onko niistä 40 kysymyksestä jotkut asiat mennyt eteenpäin niin kuin oli aja-

teltu ja sitten taas, mitkä näistä kysymyksistä ei ollut muuttunut, tai että oli mennyt jopa 

huonompaan suuntaan. Muistaakseni tähän liittyi myös sellainen, että yksikkö laittoi kym-

menen kysymystä pataljoonan esikuntaan, jotka olivat yksikön kannalta tärkeitä, mutta 

niihin ei yksikön omin toimenpitein voitu tehdä muutoksia. Ja sen jälkeen pataljoonan esi-

kunta yhdessä yksiköiden kanssa, niistä muodostettiin vähän pienempi tiimi ja kävi sitten 

läpi pataljoonan kannalta läpi tärkeitä kysymyksiä. Koetettiin etsiä niitä ratkaisuja, jotka 

ehkä saadaan muuttumaan sen pataljoonan omin toimenpitein ja sitten siitä lähetettiin, en 

muista tarkasti, oliko siinä 5 kysymystä, jotka lähetettiin prikaatin esikuntaan, jotka olivat 

pataljoonan mielestä tärkeitä, joiden apu ei löytynyt organisaation sisältä.” (Perusyksikön 

päällikkönä toiminut esimies A 23)  

 

”Sitten tänä vuonna 2004 niin keväällä aloitettiin tämmöinen, tämmöinen toiminta, että 

yksikkö eli oma henkilökunta niin sieltä pyydettiin, pyydettiin niin, että alkuvaiheessa yksi-
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kön sisällä etittiin 10 tärkeää kysymystä. Ja sitten kun kysymykset oli saatu aikaan niin 

tuota noin, niistä katottiin, mitkä on yksikön kannalta ne kaikkein tärkeimmät ja noin yh-

destä kahteen kysymystä ja asiaa niin lähetettiin sitten eteenpäin ja niistä tehtiin tämmöi-

nen parantamisesitys ja, ja siihen parantamisesitykseen sitten katottiin, mihin aihepiiriin 

tuo, tuo kysymys kuuluu ja, ja sen tiimoilta sitten muodostettiin tiimi, vielä pienempi tiimi, 

johonka kuului esimerkiksi noin 5 henkilöä, jotka ryhty tekemään sitten parantamisesityk-

sestä tämmöistä parantamispäätöstä, että miten se asia voitaisiin sitten prikaatin sisällä 

muuttaa.” (Perusyksikön päällikkönä toiminut esimies A 23) 

 

Sama kehityssuunta ilmenee myös joukkoyksikön komentajan ensimmäisen sijaisen il-

mauksesta: 

 

”Puhun tässä vaan lähinnä pataljoonan esikunnan osalta ja pääasiat tulivat tuossa komen-

tajan puheenvuorossa esiin mutta henkilöstö on irrottaunut arkirutiineista ja kaksi kertaa 

ja ollaan kokoonnuttu varuskunnan ulkopuolella – (sana poistettu) - – (sana poistettu) -  ja 

siellä on tämä työskentely tehty. Ensimmäisellä kertaa käytiin ne 40 tärkeintä kysymystä, 

mitkä oli poimittu ja valittu kaikkien yhteisiksi kysymyksiksi.” (joukkoyksikön komentajan 

ensimmäinen sijainen A 14) 

 

”Sit meni pari vuotta aikaa ja käsiteltiin ne samat asiat uudelleen. Todettiin se tilanne, 

mitkä niistä on saatu jo kuntoon ja missä on edelleen parantamisen varaa ja parannetta-

vaa. Ja tän työskentelyn pohjalta sitten muotoitui kolmesta viiteen tärkeintä kysymystä. Ja 

tärkeimmät kysymykset niistä kaksi kolme on mennyt laatutiimin käsittelyyn mennyt. Ja 

osin poikinutkin sitten tuloksina takaisin päin. Siinä oikeestaan tällä erää.” (joukkoyksi-

kön komentajan ensimmäinen sijainen A 14) 

 

EFQM-mallin sisältö ja käyttö on saatava tutuksi käyttää. Henkilöstöön liittyviin asioihin 

vaikuttamisella tuetaan parhaiten ydinprosessia. Tulosyksikön sisäiset itsearvioinnit saa-

daan halutun sisältöisiksi tarkan ohjeistuksen ja laatupäällikön toiminnan avulla. EFQM-

mallin arviointikohdat eivät ole kaikilta osin yksiselitteisiä puolustusvoimien tulosyksiköi-

den käytön kannalta. 

 

”Ja yhtenä havaintona vielä tähän liittyen tämä terminologian välttäminen, että puhutaan 

selekokielisistä tapahtumista koulutuskausi, puhuttelu tai itsearviointi. Niin se vielä menet-
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telee kun se on suomeksi työntekijöille, mutta jos aletaan vähänkin puhumaan EFQM:stä 

tai muusta vaativammasta termeistä niin, niin päälliköstä alaspäin tulee semmonen muu-

tosvastarinta ja tota perusnegatiivinen asenne itsearvioinnin tai vastaavan ja siitä ei tule 

tulosta. Kun puhutaan näillä konkreettisilla termeillä, niin taatusti ehkä enemmän kantaa 

hedelmää.” (perusyksikön päällikkö A 16) 

 

Henkilöstö haluaa osallistua organisaation itsearviointiin ja itsearviointitilaisuuksiin, jol-

loin henkilöstön asenne on myönteinen toiminnan parantamiseen.  

 

”- (sana poistettu)- komppanian näkökulmasta seuraavaa näitten edellä mainittujen pu-

heenvuorojen lisäksi niin tähän kouluttamiseen käytännön kehittämiseen ja siihen asiakas-

suhteen kehittymiseen niin nähdään ihan keskeisenä yksikössä tämmönen suunnittelupala-

veri, joka on kaksi kertaa vuodessa pidetty E-kauden alussa kakspäiväisenä, ,johon osallis-

tuu oma yksikön kantahenkilökunta miettien vain ja ainoastaan tulevan koulutuksen E- ja 

J-kauden läpivientiä, mitä koulutusta me tehdään, millä kalustolla ja miten niinkun se kou-

lutus toteutetaan, jolloin päästään siitä ylätason strategiasta toteuttaan niitä koulutustilan-

teita, tapahtumia, miten, miten se varusmies koulutetaan. Tää on, tää on niinkun aika kes-

keinen. Niillä sitten käytännössä suunnittelutilaisuuden voimalla on eletty sitten E- ja J-

kausi ja ne käskyt tehty. Ja sitä toteutettu.” (perusyksikön päällikkö A 10) (Tutkijan huom: 

E-kausi: erikoiskoulutuskausi, J-kausi: joukkokoulutuskausi) 

 

Esimiesten yhtenä tehtävänä on asioiden tärkeysjärjestyksestä päättäminen.  

 

”Tämän jälkeen tehtiin niin, että käytännössä pataljoonan johto, eli minä ja pupsi oltiin 

läsnä, ja jokainen yksikkö kävi esittelemässä periaatteessa päällikkö, varapäällikkö ja, jos 

heillä on erikseen erikseen laatuvastaava kävi, kävivät esittelemässä tiedot, tiedot sano-

taanko pataljoonan johdolle. Ja sitten me täällä pataljoonan johdossa priorisoimme näitä 

asioita ja katsoimme, mitkä mitkä mitä asioita siellä tuli esille, osa oli samoja, mitä yksiköt 

esittivät ja jollain yksiköllä oli omaa ja omaan toimintaan liittyviä asioita.” (Joukkoyksi-

kön komentaja A 15) (Tutkijan huom: pupsi: pataljoonaupseeri) 

 

”Sen jälkeen jälkeen me teimme tietynlainsen listan siitä pohdimme täällä että mitä me 

voimme tehdä pataljoonan esikunnassa asioille ja sitten, jos siinä oli semmoisia asioita, 

että pataljoonan esikunta ei pysty toteuttamaan niitä niin sitten niitä asioita yrittää viedä 
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prikaatin laatutiimin kautta eteenpäin, missä missä pataljoonaupseeri on edustajana.” 

(joukkoyksikön komentaja A 15) 

 

Kenttätutkimus koettiin itsearviointina ja myönteisenä tapahtumana. Sain samalla arvokas-

ta tietoa joukko-osaston vuosiaikataulusta. 

 

”Kyllä suhtaudun erittäin positiivisesti ja tuloksista saadaan jotakin irti ja ne johtaa konk-

reettisiin toimenpiteisiiin. Sinänsä ihan sama homma ehkä tää on ajallisesti ehkä huo-

noimpia aikoja voi tulla joukko-osastoon, koska J-kausi on alkanut. Porukat ovat pitkin 

poikin Suomea, Suomea. Ehkä tuo P-kauden puoliväli, jolloin päälliköt ja komentajat ovat 

paikalla ja ehkä siinä vaiheessa olisi enemmän aikaa pohtia näitä kysymyksiä.”  (joukko-

yksikön komentaja A 22) (Tutkijan huom: J-kausi: joukkokoulutuskausi, P-kausi: perus-

koulutuskausi) 

 

“Oikeastaan tämä asia ei voinut edetä muulla tavalla, muulla tavalla kuin näin, näin sel-

keästi ohjattu koko kokous, käsketty kokous. Jos tämä jätetään pyynnön varaan niin tämä 

tehtävä jää suorittamatta. Ja kaikissa tämmöisissä prosesseissa, missä sitten on esikunnan 

edustaja tai vastaava, laatupäällikkö, joka omaa työtään hoitaa, tämä perään kuuluttami-

nen ja muistuttelut ja muut on, on välttämättömyys. Koska siinä tulee moni muukin esimies 

vastaan, ennen kuin ensimmäiseen kyselyyn on vastannut. Tällainen kyselyjärjestely niin, 

tällaiset kyselyjärjestelyt ovat varmaan järkeviä ja fiksuin tapa. Ajankohtaa voidaan kyllä 

kritisoida, mutta ei ole valittavina parempia ajankohtia.” (perusyksikön päällikkö A 16)  

 

”Aina kun pysähdytään miettimään, miksi jotakin tehdään, se on pelkästään positiivinen 

asia. Ja kun se tehdään tämmöisellä foorumilla, se on vielä isompi positiivisempi asia.” 

(perusyksikön päällikkö A 12) 
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5.6.2  Parivertailun tulokset 
 

Parivertailussa arvioitiin EFQM-mallin arviointialueiden merkityksen painottumista toi-

minnan laadun kannalta ottaen huomioon joukkotuotantoprosessi. Yhdistettäessä koko 

tulosyksikön aineisto saadaan parivertailun perusteella EFQM-mallin arviointialueista tär-

keimmäksi henkilöstö (ks. kuvio 5.13). Toiseksi tärkeimmäksi arviointialueeksi nousevat 

keskeiset suorituskykytulokset. Vähiten painoarvoa saavat yhteiskunnalliset tulokset.  

 

 

 

5.6.3  Arviointikohtien merkitys 
 

Yhteenveto tulosyksikön A esimiesten arvioista EFQM-mallin 2003 arviointialueiden 

arviointikohtien merkityksestä organisaatiossa toiminnan laadun kannalta ottaen huo-

mioon joukkotuotantoprosessi esitetään mediaanilla kuviossa 5.14.  

 

Sekä johtoryhmän jäsenet että perusyksikön päälliköt ovat arvioineet tärkeimmäksi 

henkilöstövoimavarojen suunnittelun, hallitsemisen ja kehittämisen (3a). Samoin tie-

don, tietämyksen ja tietopääoman hallinta on arvioitu tärkeäksi (4e).   

 

 

 

Kuvio 5.13. Parivertailu: laatupalkintokriteeristön arviointialueiden merkityksen 
painottuminen toiminnan laadun kannalta/Tulosyksikkö A (11/2004)
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Kuvio 5.14. Mediaanilla ilmoitettu yhteenveto tulosyksikön A esimiesten arvioista 
EFQM-mallin (vuoden 2003 suomenkielinen käännös) arviointialueiden arviointikohtien 
merkityksestä organisaatiossa toiminnan laadun kannalta ottaen huomioon 
joukkotuotantoprosessi. Tulosyksikkö A (n = 18), päälliköt (n = 10), johtoryhmä (n = 8).

40

60

80

100

1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 3e 4a 4b 4c 4d 4e 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 7a 7b 8a 8b 9a 9b

Merkittävyys/kaikki Merkittävyys/päälliköt Merkittävyys/johtoryhmä

Merkittävyys 0 - 100

Arviointikohdat

 

 

5.6.4  Avokysymyksien perusteella löydettyjä yksityiskohtaisia tuloksia  
 

Tulosyksikön A kaikista vastauksista kysymykseen “Mainitse viisi (1.-5.) keskeistä laadun 

parantamisen kohdetta, jolla arvioit olevan yhteyden edustamasi tulosyksikön (tulosyksik-

kö = joukko-osasto) menestykseen ja kilpailukykyyn?” kohdistuu luokkaan henkilöstö 26 

prosenttia vastauksista ja luokkaan kumppanuudet ja resurssit 25 prosenttia vastauksista.   

 

Tulosyksikön A johto (johtoryhmän jäsen tai 1. sijainen) arvioi keskeisimmiksi laadun 

parantamisen kohteiksi toimintaperiaatteet ja strategian, henkilöstön sekä kumppanuudet ja 

resurssit (aineisto on luokiteltu). Tulosyksikön A perusyksiköiden päälliköt (tai edustaja) 

arvioivat keskeisimmiksi laadun parantamisen kohteiksi henkilöstön, kumppanuudet ja 

resurssit sekä johtajuuden (aineisto on luokiteltu). Tulosyksikön A johdon ja perusyksikön 

päälliköiden tai edustajien alkuperäiset ilmaukset keskeisimmistä laadun parantamisen 

kohteista esitetään taulukossa 5.6.  
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Taulukko 5.6. Tulosyksikön A johdon ja perusyksikön arviot keskeisimmistä laadun pa-

rantamisen kohteista  

 

Luokka         Alkuperäinen vastaus  
Toiminta-
periaatteet 
ja strategia  

Johto (johtoryhmän jäsen tai 1. sijainen) 
* ”Mittausjärjestelmän (joukot) kehittäminen edelleen ja sen luominen puuttuville joukoille”  
* ”Työpisteen tärkeimmät TAEa ja TTSb-kauden työsuunnitelmat (OK)” 
* ”Koulutukseen ja talouteen liittyvien tietojen kerääminen ja analysointi  (Osin ok, vartinc ja 
sapind hallinta vielä puutteellinen)”  
* ”Mittausjärjestelmän rakentaminen keskitetyn mittauksen ulkopuolisille joukoille (- (sana 
poistettu) -:n huollon joukot sekä tiedustelujoukot) (paranemassa/ työn alla).” 
* ”Joukkotuotantosuunnittelun pitkäjänteisyys ja vuosittaisten koul.tapahtumien tarpeen oikea 
yhteensovittaminen (toteutuu “täysimääräisesti”)” 
* ”(sana poistettu):n hankesuunnitelmien projektityö. Projektityö on käynnistynyt kesällä 04.” 
*  ”MATIe-hanke. Hanketyö on käynnissä.”  
* ”Pitkäjänteinen opf-suunnittelu (... (sana poistettu).... ... (sana poistettu)....)” .  

Henkilöstö  
 
 

Johto (johtoryhmän jäsen tai 1. sijainen) 
* ”Henkilökunnan ammattitaidon jatkuva kehittäminen” 
* ”Palkkauksen kehittäminen, erityisesti perusyksikön peruskouluttajille (nyt paremmat vaati-
luokat muualla kuin yksikössä erityisesti ou:tg)” 
* ”Henkilöstön käyttösuunnitelmat (Osin ok, ei pystytä riittävästi vaikuttamaan)” 
* ”Työpisteen henkilöstön pysyvyys ja riittävyys (Osin ok, suunnitelmat eivät tahdo toteutua)” 
* ”Osaamisen kartoitus hanke” 
* ”Pitkäjänteinen ja joustava henkilöstösuunnittelu (tot. osittain)” 
* ”Henkilökunnan työmotivaatio ja –moraali”  
* ”Henkilökunnan määrä ja ammattitaito” 
Perusyksikön päällikkö tai edustaja 
* ”Kouluttajien kokemus, kokeneemmat kouluttajat “valuvat” esikuntiin ja huoltokeskuksiin. 
VAATI-palkkaush ei arvosta kouluttajatyötä.”  
* ”Kouluttajien riittävyys ja ammattitaito” 
* ”HENKILÖSTÖ ON VOIMAVARAMME = a) Mitkä ovat suoritusarvioinnin mittarit? Eli 
keskeisin tekijä olisi pukea SUORITUSARVIOINTI sanoiksi joukkueen kouluttajille”  
* ”Henkilökunnan ammattitaidon syventäminen ja eriyttäminen (on käynnissä ja kehittämis-
keskustelussa asettava toiminnalle päämäärä ja keinot niiden saavuttamiseen)” 
* ”Henkilöstövoimavarat”, * ”Työhyvinvointi”  
* ”Henkilökunnan jatkokoulutus”, * ”Henkilöstön osaaminen”, * ”Henkilöstön hyvinvointi”  
*  ”Henkilöstö”, * ”Henkilöstö”, * ”Taito”, * ”Henkilöstön riittävyys”. 

Kumppa-
nuudet ja 
resurssit  
 

Perusyksikön päällikkö tai edustaja 
* ”Koulutusmateriaali (ajoneuvot, varusteet, a-tarvikkeeti) (pääosin toteutunut)”  
* ”Tilojen käyttö, optimi majoitus, luokkatilat”  
* ”Miten joukko-osastossa on varmistettu koulutusvälineiden riittävyys/ehjyys ja oikea käyt-
tö”   
* ”Miten varmistetaan, että varsinaisessa täydennyskoulutuksessa ja muissa opetustilaisuuk-
sissa saatu tieto välittyy koko työpisteen henkilöstölle?”  
* ”Resurssien saanti (materiaali, rahat)”, * ”Kalusto”, * ”Koulutuspaikat”, * ”Materiaali”  
* ”Ajoneuvokalusto”, * ”Aineelliset resurssit, ml. infrastruktuuri ja työvälineet”  
* “Yhteistyökumppanit”, * “Tieto”, * “Välineet”.   

 
a talousarvioehdotus 
b toiminta- ja taloussuunnitelma 
c (VARTTI): tietojärjestelmä 
d (MySap.com): tietojärjestelmä 
e maavoimien tietojärjestelmä 
f operatiivinen 
g opistoupseeri 
h tehtävän vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä 
i ampumatarvikkeet. 
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Tulosyksikön A kaikista vastauksista kysymykseen “Onko edustamassasi tulosyksikössä 

(tulosyksikkö = joukko-osasto) arviosi mukaan systemaattista laatutyötä hidastavia tekijöi-

tä tai jopa laatutyön esteitä toiminnan kannalta? Millaisia?” kohdistuu luokkaan johtajuus 

38 prosenttia vastauksista. Luokkiin henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit sekä ei hidastei-

ta tai esteitä kuhunkin kohdistuu 15 prosenttia vastauksista 

 

Tulosyksikön A johdon (johtoryhmän jäsen tai 1. sijainen) ja perusyksikön päälliköiden tai 

edustajan arviot systemaattisista laatutyötä hidastavista tekijöistä tai jopa laatutyön esteistä 

toiminnan kannalta esitetään taulukossa 5.7.  

 

Luokitellusta aineistosta esitetään alkuperäiset ilmaukset. Luokitellun aineiston perusteella 

sekä johdon että perusyksiköiden päälliköiden arvioiden perusteella systemaattiset laatu-

työn hidasteet tai jopa esteet kohdentuvat voimakkaimmin arviointialueelle johtajuus.    
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Taulukko 5.7. Systemaattista laatutyötä hidastavia tekijöitä tai jopa laatutyön esteitä toi-

minnan kannalta  

 

Luokka         Alkuperäinen vastaus  
Johtajuus  Johto (johtoryhmän jäsen tai 1. sijainen) 

* ”Pataljoonan esikunnan ja koulutusosaston riittämätön kyky (mahd + halu) keskittyä oleelli-
simpaan -> koulutukseen ja joukkotuotantoon” 

* ”Puutteena sitoutuminen ja sen myötä puuttuva työskentelyaika. Seurantaan ja suunnitteluun 
ei löydy aikaa riittävästi.”  

* ”Jonkin verran muutosvastarintaa asioiden kehittämisen “laatutyö”-käsitteen alla, on vähe-
nemässä.”  

* ”Laatutyön toteutumisen onnistuminen riippuu paljon asioiden oikeasta markkinoinnista ja 
saatujen tulosten ymmärretyksi saattamisesta. Systemaattisena hidasteena voitanee pitää 
työnteon nopeaa rytmiä.” – (maanpuolustusalueen esikunnan) – ”ja PE:na käskemät erilaiset 
hankkeet sekä projektit kasvattavat työkuormaa. Tämä luonnollisesti aiheuttaa tehtäviä 
priorisoidaan entistä enemmän ja mm. laatutyö jää helposti huomioimatta.”  

* ”Nykyinen liian kireä työ- ja koulutusrytmi; ei ehditä paneutua asiaan kunnolla” 
Perusyksikön päällikkö tai edustaja 
* ”Työmäärä kasaantuu niille, jotka tekevät laadukasta ja hyvää työtä -> ne, jotka väistelevät 

ja laiskottelevat eivät niitä jonkun ajan kuluttua saa ...” 
* ”Ajatellaan ... (sana poistettu)... muutamilla toimialoilla ja niiden johtotehtävissä”  
* ”LAATU työn toimeenpano riippuu myllytyksen jälkeen vain ja ainoastaan työyksikön ja 

siitä seuraavan portaan mielenkiinnosta asiaa kohtaan. Joukko-osaston LAATUtyönvalvon-
taa tulisi tehostaa. Sitoutuminen heikkoa. Kiire ja organisaatiorakenne.” 

* ”Priorisointi henk:nb osalta”  
* ”Suurimpana esteenä on se, ettei laatutoimintaan panostamiseen katsota olevan aihetta, kos-

ka sen ei tunneta johtavan mihinkään kehitykseen.”  
* ”Informaation kulku”, * ”Useat yhtäaikaiset prosessit”  
* ”Yleinen ennakkoluulo -> edellä mitä?”. 

Henkilöstö  
 

Johto (johtoryhmän jäsen tai 1. sijainen) 
* ”Mielestäni laatutyötä hidastaa ankara henkilökunnan puute. Laatutyön kautta on tullut rop-

pakaupalla mahtavia toiminnan kehittämisideoita, jotka joko kariutuvat tai hidastuvat mer-
kittävästi, koska ei ole henkilöstöä, jotka muutokset toteuttaisi.” 

Perusyksikön edustaja 
* ”Edellä mainittu kouluttajarakenteen ylinuorentuminen ja kokemattomuuden ihannointi.” 
* ”Hlöstöc kootaan perusteetta toisaalla ja toisaalla hajautetaan vrt koul-osd - pataljoonan esi-

kunnat” 
* ”Henkilöstön käyttösuunnitelma -> hyödyntäminen -> useissa eri tasoissa” 
* ”Resurssit eli raha ja aika sekä henkilöstön riittämättömyys”. 

Kumppa-
nuudet ja 
resurssit  
 

 Johto (johtoryhmän jäsen tai 1. sijainen) 
* ”Toiminnan ja materiaalin/ kalustotarpeen volyymi on niin iso, että syntyy toiminnasta itses-

sään “kitkaa”/ viivettä, ei tahallista” 
Perusyksikön edustaja 
* ”Kuljetusalan “oma elämä”, *  ”Ajoneuvojen katsastus -> asenne” 
* ”Koulutusmateriaali.”, * ”Resurssit eli raha ja aika sekä henkilöstön riittämättömyys”. 

Ei hidas-
teita tai 
esteitä 

Johto (johtoryhmän jäsen tai 1. sijainen) 
* ”Ei varsinaisia esteitä.”, * ”Varsinaisia esteitä toiminnalle sinänsä ei ole”  
* ”Suoranaisia esteitä ei ole.” 
Perusyksikön edustaja 
* ”Ei”  
* “Ei”. 

 
a Pääesikunta 
b henkilökunta 
c henkilöstö 
d koulutusosasto. 
 



 169

Tulosyksikön A kaikista vastauksista kysymykseen “Onko organisaation itsearvioinnin 

soveltamisesta arviosi mukaan mahdollisesti ollut jotakin haittaa tai kielteistä edustamasi 

tulosyksikön (tulosyksikkö = joukko-osasto) joukkotuotannon menestykseen ja kilpailuky-

kyyn? Millaisia?” kohdistuvat luokkaan ei haittaa tai kielteistä vaikutusta 67 prosenttia 

vastauksista. Vastauksista kohdistuu luokkiin johtajuus, toimintaperiaatteet ja strategia ja 

prosessit 19 prosenttia vastauksista. Loput vastauksista kohdistuvat luokkaan ei vastausta 

tai ei osaa sanoa.  

 

Tulosyksikön A johdon (johtoryhmän jäsen tai 1. sijainen) ja perusyksiköiden päälliköiden 

ja edustajan arviot organisaation itsearvioinnin soveltamisen mahdollisesta haitallisuudesta 

tai kielteisistä vaikutuksista tulosyksikössä (tulosyksikkö = joukko-osasto) joukkotuotan-

non menestyksen ja kilpailukyvyn kannalta esitetään taulukossa 5.8. Vastausten perusteella 

organisaation itsearvioinnista ei ole ollut haittaa tai kielteistä vaikutusta ydinprosessin me-

nestykseen ja kilpailukykyyn. 

 

 

Taulukko 5.8. Onko organisaation itsearvioinnin soveltamisesta ollut jotakin haittaa tai 

kielteistä vaikutusta?  

 

Luokka         Alkuperäinen vastaus 
Johtajuus  Perusyksikön edustaja 

* ”Ellei ota huomioon hienoista työajan kulumista, niin ei.” 
* ”Lisääntynen työn vs. saatu tulos”. 

Ei haittaa 
tai kielteis-
tä vaiku-
tusta 

Johto (johtoryhmän jäsen tai 1. sijainen) 
* ”Ei, päinvastoin. Sen kautta on tullut erittäin hyviä ideoita, mutta niiden läpivieminen on 

osittain hidasta. Tärkeämpänä koen kuitenkin, että ... Toisaalta asioita kehitetään ja viedään 
eteenpäin normaalin päivittäisen toiminnan kautta (puhuttelut, JORYa, EJb-sanomat jne)” 

* ”Ei ole ollut”, * ”Ei lainkaan.”,  
* ”Ei tule mieleen?!”, * ”Ei.”,  
* ”Ehdottomasti ei ole”, * ”Ei” 
 
Perusyksikön päällikkö tai edustaja 
* ”Itsearvioinnista ei ole ollut mitään haittaa. Tämän kaltaista oman toiminnan kriittistä arvi-

ointia on sangen vähän, siihen ei ole nykyjärjestelmässä aikaa.” 
* ”Ehdottomasti ei haittaa työ oli henkilökuntaa herättävää ja sillä olisi ollut ehkä tilaus myös-

kin jatkoon. Itse en tosin tiedä laatutoiminnasta tai sen eri vaiheista kovinkaan paljoa.” 
* ”Ei”, * ”Ei”,  
* ”Ellei ota huomioon hienoista työajan kulumista,niin ei.” 
* ”Ei”, * ”Ei ole. Ei havaittavissa”. 

 
a johtoryhmä 
b esikuntajärjestelmä. 
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Tulosyksikön A kaikista vastauksista kysymykseen “Onko organisaation itsearvioinnin 

soveltamisesta arviosi mukaan mahdollisesti ollut jotakin positiivista vaikutusta edustamasi 

tulosyksikön (tulosyksikkö = joukko-osasto) joukkotuotannon menestykseen ja kilpailuky-

kyyn? Millaisia?” kohdistuu luokkaan toimintaperiaatteet ja strategia 28 prosenttia vasta-

uksista. Vastauksista kohdentuu luokkaan henkilöstö 19 prosenttia vastauksista. Luokkaan 

ei positiivista vaikutusta kohdistuu vastauksista 16 prosenttia. Vastauksista 37 prosenttia 

kohdistuvat muihin luokkiin.  

 

Tulosyksikön A johdon (johtoryhmän jäsen tai 1. sijainen) ja perusyksiköiden päälliköiden 

tai edustajan luokitellut alkuperäiset ilmaukset organisaation itsearvioinnin soveltamisen 

mahdollisista positiivista vaikutusta tulosyksikön (tulosyksikkö = joukko-osasto) joukko-

tuotannon menestykseen ja kilpailukykyyn esitetään taulukossa 5.9.  

 

Taulukko 5.9. Organisaation itsearvioinnin positiiviset vaikutukset   

 

Luokka         Alkuperäinen vastaus 
Toiminta-
periaatteet 
ja strategia  

Johto (johtoryhmän jäsen tai 1. sijainen) 
* ”Kyllä. Hyviä ideoita on saatu toteutettua, esim mittausten aikaansaaminen”  
* ”Mittausjärjestelmä tieda- ja huoltojoukoille” 
* ”Kyllä. Kouluttavat pataljoonat ja joukkotuotantoa tukevat yksiköt (huoltokeskus) ovat voi-

neet itse vaikuttaa itsearvioinnin kautta toiminnan parantamiseen. Lisäksi itsearvioinnilla 
on löydetty parantamiskohdat organisaation kaikilla tasoilla.” 

* ”Kyllä. Ongelmat ja niiden ratkaisumallit konkreettisesti esille. Syy - seuraus suhteet esille -
-> korjaukset/kehittäminen” 

* ”Tämän kautta on ryhdytty edes miettimään miten asiat voisivat olla nykyistä käytäntöä 
paremmin. Jotkin kohteet ovat nytkähtäneet eteenpäin. Esimerkiksi ... (sana poistettu)... ... 
(sana poistettu)... henkilökunnan käyttö ... (sana poistettu).... Henkilökunta itse nosti asian 
esille ja nyt sitä suunnitellaan tai ainakin yritetään suunnitella koko vuoden periodilla. Näin 
henkilökunta tietäisi omat liikkeensä mahdollisimman ajoissa. Tämä taas näkyy työmoti-
vaatiossa.”b 

Perusyksikön edustaja 
* ”Kokonaissuunnittelun kehittyminen, lähinnä tapahtuma-ajankohtien ja resurssien.” 
* ”Henkilöstö on alkanut ymmärtää tavoitteiden saavuttamisen merkitystä paremmin, koska se 

näkyy suoraan tilipussissa. Niin raadolliselta kuin se kuulostaakin.”  
* ”Pieniä asioita on hioutunut - mutta ne olisivat tietenkin saattaneet nousta muutenkin esiin. 
Tarkemmat tiedot löytyvät itsearviointien käsittelyraporteista.”. 

Henkilöstö  
 

Johto (johtoryhmän jäsen tai 1. sijainen) 
* ”Kyllä on. Koulutus/ työskentelytilat ovat parantuneet. Koulutustulokset ovat  nousseet. 

Työmotivaatio parantanut.” 
* ”Kyllä. Kouluttavat pataljoonat ja joukkotuotantoa tukevat yksiköt (huoltokeskus) ovat voi-

neet itse vaikuttaa itsearvioinnin kautta toiminnan parantamiseen. Lisäksi itsearvioinnilla 
on löydetty parantamiskohdat organisaation kaikilla tasoilla.” 

* ”Tämän kautta on ryhdytty edes miettimään miten asiat voisivat olla nykyistä käytäntöä 
paremmin. Jotkin kohteet ovat nytkähtäneet eteenpäin. Esimerkiksi ... (sana poistettu)... ... 
(sana poistettu)... henkilökunnan käyttö ... (sana poistettu).... Henkilökunta itse nosti asian 
esille ja nyt sitä suunnitellaan tai ainakin yritetään suunnitella koko vuoden periodilla. Näin 
henkilökunta tietäisi omat liikkeensä mahdollisimman ajoissa. Tämä taas näkyy työmoti-
vaatiossa.” 
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Perusyksikön edustaja 
* ”Ehdottomasti ei haittaa työ oli henkilökuntaa herättävää ja sillä olisi ollut ehkä tilaus myös-

kin jatkoon. Itse en tosin tiedä laatutoiminnasta tai sen eri vaiheista kovinkaan paljoa.”  
* ”Henki paranee”, * ”Käytännön toimenpiteet pieniä (hk:n koul.taulukkoc)”. 

Ei positii-
vistä vai-
kutusta 
 

Johto (johtoryhmän jäsen tai 1. sijainen) 
* ”No enpä juuri ole huomannut.” 
Perusyksikön edustaja 
* ”Tulokset yleensä jää siihen...->ei jatkokäyttöä ->ei tiedoksiantoa... ” 
* ”Henkilöstön vaihtuvuus + siirrot aiheuttavat tiedon katoamisen ->” 
* ”Prosessi myöhässä” (maanpuolustusalueen esikunta) -> -(tulosyksikkö)  -> ”J-yksd” ->  
* ”Ei ole. Ei havaittavissa”. 

 

a tiedustelu.  
b Luokiteltu myös luokkaan henkilöstö.  
c henkilökunnan koulutustaulukko.  
d joukkoyksikkö. 
 

EFQM-mallista laadittuihin kysymyksiin vastaaminen itsearviointitilaisuuksissa on ollut 

kolmen vuoden ajan vallitseva organisaation itsearvioinnin menettelytapa. Prikaatin ko-

mentaja hyväksyy käyttöön otettavat parantamispäätökset. Johtoryhmän jäsenistä (tai 1. 

sijainen) kaksi esimiestä on käyttänyt organisaation itsearviointia osana laajempaa koko-

naisuutta eikä pelkkänä itsearviointitilaisuutena. Perusyksiköiden päälliköistä (tai edustaja) 

kolme esimiestä on käyttänyt organisaation itsearviointia osana laajempaa kokonaisuutta 

eikä pelkkänä itsearviointitilaisuutena. Seuraavia menetelmiä on käytetty: “normaali kehit-

täminen päivittäisten toimintojen yhteydessä” “palautekyselyt”, “aivoriihet”, “keskuste-

lut/tapaamiset (varusmiehet - kouluttajat - päälliköt)”, “komentajan huoneen ovi on aina 

auki -periaate”, “keskusteltu viikkopuhuttelussa”, “TIP”, “arvokeskustelu 2 tilaisuutta”, 

“syväjohtaja kysely (osanotto vaatimatonta, eroavaisuuksia J-yks:n välillä)”, “vapaa sana 

-kysely”, “palautekyselyt”, “viikko-/ koulutuskausipuhuttelut” ja “kyselyt + keskustelut 

kootusti”. (Tutkijan huom: ”TIP”: työilmapiirikysely, J-yks: joukkoyksikkö) 

 

Yhdistettäessä koko aineisto kysymyksessä “Miten olet määrittänyt organisaation itsearvi-

ointia varten käsiteltävien asioiden tärkeysjärjestyksen?” esimiehistä 44 prosenttia (8/18) 

ilmoittaa käyttämänsä menetelmän. Esimiehistä 22 prosenttia ilmoittaa aihealueet (4/14). 

Esimiehistä 11 prosenttia (2/18) ei ole määrittänyt tärkeysjärjestystä. Esimiehistä 22 pro-

senttia (4/18) ei ole vastannut kysymykseen.    
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5.6.5  Johtopäätökset  
 

Tulosyksikön A:n joukkotuotantoon osallistuvat joukkoyksiköt ja perusyksiköt olivat edus-

tettuina tässä kenttätutkimuksessa 100-prosenttisesti. Tutkimukseen osallistuneet esimiehet 

arvioivat toiminnan laatua osakokonaisuuksien kautta. 

 

Tutkimukseen osallistuneet esimiehet ovat arvioineet merkittäviksi arviointikohdiksi 

henkilöstövoimavarojen suunnittelun, hallitsemisen ja kehittämisen sekä tiedon, tietä-

myksen ja tietopääoman hallinnan organisaatiossa toiminnan laadun kannalta ottaen 

huomioon joukkotuotantoprosessi. Yhdistettäessä koko tulosyksikön A:n aineisto ha-

vaitaan parivertailun perusteella EFQM-mallin arviointialueista tärkeimmäksi henki-

löstö. Toiseksi tärkeimmäksi arviointialueeksi nousevat keskeiset suorituskykytulok-

set. Vähiten painoarvoa saavat yhteiskunnalliset tulokset. 

 

Avokysymyksien vastauksista ilmenee tulosyksikön A:n itsearvioinnin menettelytapojen 

kehityssuunta vuodesta 2002 alkaen. Käsketyistä itsearviointitehtävistä on siirrytty työpis-

telähtöiseen kysymysten laadintaan ja vastaamiseen. Samoin kymmenistä vastattavista 

kysymyksistä on siirrytty muutamaan keskeiseen itsearviointikysymykseen. Parantamis-

päätöksissä yksilöidään ne parantamiskohteet, joihin kiinnitetään erityinen huomio. Johdon 

tasolla kaksi esimiestä ja perusyksikön tasolla kolme esimiestä ovat käsitelleet organisaati-

on itsearviointia osana laajempaa kokonaisuutta kysyttäessä käytettyä itsearvioinnin me-

nettelytapaa. Yli puolet (66 prosenttia) tutkimukseen osallistuneista esimiehistä ilmoittaa 

menettelytavan tai aihealueet organisaation itsearviointia varten käsiteltävien asioiden tär-

keysjärjestyksen määrittämisessä. Kaikki esimiehistä eivät ole kuitenkaan määrittäneet 

tärkeysjärjestystä. 

 

Yli puolet (61 prosenttia) tutkimukseen osallistuneista esimiehistä on sitoutunut vähintään 

kohtalaisesti organisaation itsearvioinnin käytettävyyteen toiminnan parantamisen välinee-

nä. Yksi esimies ilmoittaa, että ei ole sitoutunut organisaation itsearviointiin, koska “konk-

reettista hyötyä tai haittaa ei ole ilmennyt”.  
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Sekä johtoryhmän jäsenet (tai 1. sijainen) että perusyksiköiden päälliköt (tai edustaja) ar-

vioivat keskeisimmiksi laadun parantamisen kohteiksi henkilöstön sekä kumppanuudet ja 

resurssit. Arviot systemaattisista laatutyötä hidastavista tekijöistä tai jopa laatutyön esteistä 

kohdentuvat 37-prosenttisesti luokkaan johtajuus. Arviot organisaation itsearvioinnin so-

veltamisen haitallisuudesta tai kielteisistä vaikutuksista joukkotuotannon menestykseen ja 

kilpailukykyyn kohdentuvat 67-prosenttisesti luokkaan ei haittaa tai kielteistä vaikutusta.   

 

Arviot organisaation itsearvioinnin positiivisista vaikutusta joukkotuotannon menestykseen 

ja kilpailukykyyn kohdentuvat 47-prosenttisesti luokkaan toimintaperiaatteet ja strategia ja 

luokkaan henkilöstö. Vastauksista 16 prosenttia kohdentuu luokkaan ei positiivista vaiku-

tusta.  

 

5.7 ”Strateginen valinta”  
 

Tulosyksikön B komentajan organisaation itsearvioinnin johtamiskäytännön vaikuttavuus 

on tiivistettävissä tulosyksikkökohtaiseen vaikuttavuuden teemaan: ”strateginen valinta”.  

 

Tulosyksikön komentaja hakee vaikuttavuutta organisaation itsearvioinnista pitkä-

jänteisellä toiminnan parantamisella ja systemaattisella eri organisaation tasoilla teh-

tävällä toiminnan kuvauksella, mihin sisältyy osallistuminen laatupalkintokilpailui-

hin.  

 

” Joo mä olen oikeastaan tätä niin kuin komentaja ajatellut niin, että tuota tämä vahva 

panostus tuota noin tähän laatutoimintaan ja mukaan lukien sitten myöskin näihin kilpai-

luihin osallistumiseen, niin se on ollut tietyllä tapaa niin kuin tämmöinen strateginen valin-

ta tuossa muutama vuosi sitten. Koska kun ajatellaan sitä sitten niin kuin työmäärää ja 

aikamäärää, mitä siihen käytetty, niin senhän olisi voinut tietysti käyttää johonkin muu-

hunkin, mutta tuota, mutta on harvaa sellaista niin kuin työkalua, jolla sen kuitenkin nyt 

tän puristuksen kykeni suuntaamaan kuitenkin aika lähelle niin kuin niitä meidän pääta-

voitteita edistäväs.” (komentaja/tulosyksikkö B).   

 

Tämän ”strateginen valinta” -teeman määrittäviä tekijöitä ovat EFQM-mallin mukaiset 

toiminnan kuvaukset organisaatiotasoittain, laatupäällikön vahva asema toiminnan paran-

tamisen kouluttajana ja organisaation itsearvioinnin toteutuksen johtajana sekä laatuvas-
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taavien henkilöiden kouluttaminen organisaation eri tasoille. Organisaation itsearviointi 

järjestetään kaksi kertaa vuodessa – keväällä prosessityö ja syksyllä organisaation itsearvi-

ointi. Itsearviointi toteutetaan päivitettyjen toiminnan ja tuloksien kuvauksien avulla. Täl-

löin kartoitetaan vahvuudet ja heikkoudet sekä käytetään parantamissuunnitelmia ja paran-

tamisesityksiä. Tulosyksikkö B pyrkii vahvasti organisaation itsearvioinnilla löydettyjen 

kohteiden sisällyttämiseen vuosisuunnitteluun ja edelleen sen avulla toimintaan. Tähän 

pyrkimykseen liittyy laatupäällikön siirtäminen henkilöstöalalta Operatiiviseen osastoon. 

 

Osa perusyksiköiden päälliköiden kokemuksista organisaation itsearvioinnin käytettävyy-

destä tukee komentajaa:  

 

”Sillä tavalla, että kun me voimme seurata aikasempien vuosien näitä itsearvioinnin tulok-

sia, niin siitä on havaittavissa, että on tapahtunut tuollaista järjestelmällistä kehittymistä. 

Ja yleensä semmoiset asiat, mihin yksikkö pystyy itse vaikuttamaan, niin yleensä sellaisia 

virheitä ei ole tehty enää vuodesta toiseen.” (perusyksikön päällikkö B 14). 

 

”Joo mehän ollaan nyt laatupäällikkö pyritty vahvemmin integroimaan tuohon meidän 

toiminnan ja resurssien suunnittelu -sektoriin. Eli tää on yksi näitä laatuun, parantamiseen 

ja muuhun liittyviä tekijöitä, että laatuorganisaatio ei saa erkaantua normaalijohtosuhteis-

ta erilleen. Sen takia se on meille vielä pieni haaste, kun meillä on laatupäällikkö ja sitten 

jostain syystä meillä niin kun ne sitten laatutoiminnan niin kun asiantuntijat siellä työyksi-

köissä on nimetty laatuvastaaviksi, vaikka laatuvastaava, toiminnan vastaava on tietysti se 

työyksikön esimies. Eli tässä on myöskin sellaista, jota tota noin helposti voi ohjata sen 

niin kun laadun omalle polulleen.” (komentaja/tulosyksikkö B)  

 

”Mutta tota me ollaan kyllä mukavasti saatu nyt tehtyä, tota tehtyä sellaisia tarkistusliik-

keitä, että laatu tulee sinne sisään ja toimitaan organisaation johtosuhteiden mukaisesti. 

Mutta laatupäällikön niin kun tämä kova asiantuntemus ja tämmöinen kouluttava rooli, 

kannustava rooli, se on myöskin ensiarvoisen tärkeä myöskin komentajan kannalta.” (ko-

mentaja/tulosyksikkö B) 
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5.7.1  Esimiesten kokemukset organisaation itsearvioinnin vaikuttavuudesta  
 

Tulosyksikön B linjaesimiesten ilmaukset pelkistettyinä ilmauksina ja luokiteltuina ala- ja 

yläluokkiin esitetään liitteessä 8. Pääluokkana on organisaation itservioinnin vaikuttavuus 

toiminnan laatuun. Yhdistävänä luokkana on komentajan organisaation itsearvioinnin joh-

tamiskäytäntö. 

  

Ydinprosessiin vaikuttaa se, mitä eri johtamistasoilla tehdään prosessin ja tuotteiden hy-

väksi. Tulosyksikön sisäisellä itsearvioinnilla on välittömiä vaikutuksia ydinprosessiin ja 

sen tuotteisiin tuloksien, prosessien ja tehtävien kehittämisen kautta. Tulosyksikön sisäisen 

itsearvioinnilla on välillistä vaikutusta ydinprosessiin ja sen tuotteisiin henkilöstön, työil-

mapiirin, työhyvinvoinnin, koulutusmateriaalin, resurssien ja toimitilojen ja alueiden pa-

rantamisen ja kehittämisen kautta.  

 

”Ja kyllä itsearviointitoiminnalla on saatu aikaan, aikaan tuota ihan käytännön parannuk-

siakin, ainakin tämmöisissä pienemmissä käytännön asioissa, mihinkä on helpompi vaikut-

taa. Elikkä suurimpia ongelmia tuntuu olevan niin meillä kuin vähän joka puolellakin niin 

henkilöstön riittävyys ja työssä jaksaminen, että näihin asioihin on sitten toki vähän vaike-

ampi vaikuttaakkin, mutta tämmöisiä asioita on tuotu esille sitten noissa joukkoyksikön 

itsearviointitilaisuuksissa. Ja sitten omalla henkilöstölle se on hyvä tilaisuus sitten purkaa 

tuota tuntoja ja näkemyksiä, että missä mennään ja se on myöskin väline päällikölle sitten 

todeta, että miten hyvin tässä työssä on onnistunut.” (perusyksikön päällikkö B 12) 

 

Organisaation itsearviointi ei vaikuta, koska organisaation itsearviointi on erillistä toimin-

taa. Perusyksiköissä ajalliset resurssit ja henkilöstöresurssit eivät tahdo riittää laatutoimin-

nalle, mikä myös kertoo organisaation itsearvioinnin erillisyydestä. Organisaation itsearvi-

oinnin arviointi on vaikeaa, koska organisaation itsearvioinnin vaikutuksen todentaminen 

joukkotuotantoon ei ole yksiselitteistä. Joukkoyksikössä ja perusyksikössä organisaation 

itsearvioinnilla ja sen tuotteilla ei ole merkittävää vaikutusta ydinprosessiin, koska syy-

seuraussuhdetta ei ole löydetty.   

 

”Sitten yleisellä tasolla laatutoiminnalle annetut velvoitteet ja tuota vaatimukset ovat osin 

niin kovia ja tiukkoja, kun ne tulee muun toiminnan päälle, että perusyksikkötasolla aina-

kaan niin ei tahdo resurssit riittää. Itsearviointi kyetään järjestämään kyllä, koska se myös 
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samalla, samalla on sellainen työhyvinvointiin ja virkistäytymiseen liittyvä tapahtuma. 

Mutta jos ajatellaan sitten prosessien kuvaamista, auki kirjoittamista, mittareiden laatimis-

ta ja kyseisten asioiden viemistä prikaatin toimintakäsikirjaan, niin siihen ei tahdo resurs-

sit tällä hetkellä riittää.” (perusyksikön päällikkö B 13) 

 

Laatupäällikön on oltava ammattitaitoinen ja aktiivinen henkilö. Koulutus ja ohjeistus yh-

tenäistävät organisaation itsearvioinnin tulosyksikössä ja eri organisaation tasoilla. Laatu-

toiminnan erillisen organisoinnin vaarana on eriyttää organisaatiotasojen vastuulliset johta-

jat toiminnan parantamisesta tulosjohtamisjärjestelmässä. Laatupäällikön ja suunnittelu-

upseerin työskentely on yhteistoimintaa, mikä edellyttää myös käytännössä töiden ja työs-

kentelyn uudelleen järjestelyjä.  

 

”Laatupäällikön toimintaan olen ollut tyytyväinen.” (perusyksikön päällikkö B 14)  

 

”Ja sitten tuota sitoutumisesta tähän itsearviointiin. Niin, niin kuin minä aikaisemmin sa-

noin meillä tuo toiminnan arviointi niin se on yksikössä jatkuvaa. Kyllä meillä niin kuin 

palaute menee suoraan eteenpäin ja meillä keskustellaan avoimesti asioista. Johtoporras, 

niin, minä melkein näen sen sillä tavalla, että sanotaan joukko- osasto tasalla, niin prikaati 

koordinoi toimintaa asettamalla määräaikoja ja raportointivelvoitteita. Että se on hyvin 

semmoista voisko sanoa ulkoista. Laatupäällikkö on ollut tuota koulutuksellisesti aktiivi-

nen, mutta jotenkin itelle on semmonen henkilökohtainen perstuntuma jäänyt, että se pik-

kuisen se koulutus leijuu jossakin omilla tasoillaan - ei välttämättä kohtaa tätä ihan kura-

porrasta.” (perusyksikön päällikkö B 11) 

 

”Laatupäällikkö ja suunnittelu-upseeri on tätä nykyä samalla osastolla, samalla toimialal-

la ja heidän yhteistyönsä näin ollen on saumatonta ja, ja tekevät yhdessä suunnittelua ja 

tekevät rinnakkaissuunnittelua niin, että nämä työkalut tukisivat toinen toistaan. Elikkä 

siten, että tuo laatutoiminnan kautta käyttöön otetut työkalut niin tukisivat meidän toimin-

nan ja resurssien suunnittelua ja seurantaa ja tekisivät sitä toiminnan parantamista joka 

taholla ja joka portaalla.” (osastopäällikkö B 20) 

 

Organisaation itsearviointia on käytettävä tulosyksikön tehtävien ja vision kannalta. Orga-

nisaation itsearvioinnin päämääräksi on asetettavissa toiminnan parantaminen. Toteutumis-
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ta on kuitenkin seurattava. Organisaation itsearvioinnin suunnitelmallisella ajoituksella 

mahdollistetaan toiminnan parantamisen toimenpiteiden sijoittamista toimintaan.  

 

”Nostaisin sen esille, että organisaatiossa pitää ensinnäkin syntyä henki, että nyt paranne-

taan asioita koko ajan. Se lähtee organisaation johdosta, joka näyttää omaa esimerkkiä ja 

toimii innostavasti. Sen jälkeen pitää löytyä työyhteisö, joka on valmis parantamiseen. – 

(sana poistettu) - Prikaati on tätä tänä päivänä. Siellä henkilöstö lähtee, kun asioissa on 

selkeä tarve parantaa, niin oma-aloitteisesti esittämään tai sitten on valmiina myöskin läh-

temään esimiesten parantamiseen mukaan, kun kaikki näkee, että siinä on yhteinen pää-

määrä.” (joukkoyksikön komentaja B 19)   

 

”Ja tuota laatupäällikkönä niin, minä olisin ehkä enemmän just aina välillä myöskin laa-

tupäälliköltä niin tavallaan halunnut aina töiden pohjaksi välillä selkeästi niin kuin ana-

lyysiä. Että kyllä nämä, voisin kuvitella esimerkiksi – (sana poistettu) - Prikaatissa välillä 

kannattaisi, niin kuin tehdä analyysia oikeasti siitä, että missä me ollaan jo hyviä. Koska 

tuota, tai niin kuin organisaatiosta, me puhutaan esimerkiksi oppivasta organisaatiosta 

niin kyllähän oppivaan organisaatioonkin kuuluu jossain vaiheessa se, että jossain vai-

heessa se ihminen on hetken aikaa laakereillaan ja on tyytyväinen, eikä se kokoajan vain 

kehitä ja kehitä itseään kohti parempaa suuntaa. Ja tämä varmaan on ehkä yksi laatutoi-

mintaan niin kuin vaikuttava tekijä.” (joukkoyksikön komentaja B 18)   

 

Täyden hyödyn saaminen organisaation itsearvioinnista edellyttää organisaation itsearvi-

oinnin suunnitelmallista aikauttamista siten, että kunkin organisaatiotason itsearviointiai-

neistot pystytään käsittelemään johtamistasoittain. Ydinprosessin suorituskykyvaatimukset 

on pidettävä esillä organisaation itsearvioinnissa. Tulosyksikön johdon itsearviointitilai-

suudessa kootaan ydinprosessin kannalta yhteen tulosyksikön sisäisen itsearvioinnin tulok-

set.  

 

Asennetta organisaation itsearviointiin olisi kehitettävä siten, että organisaation itsearvi-

oinnin aikataulua noudatetaan kullakin organisaation tasolla. Tällöin päästään ydinproses-

sin kannalta vaikuttavuuteen läpi organisaation käsitellyn itsearviointiaineiston mahdollis-

tamassa laajuudessa. Organisaation itsearviointi –tilaisuuden tuotteet toimivat palautteena 

kyseisen organisaation henkilöstölle ja seuraavien johtamistasojen esimiehille. Esimies saa 

organisaation itsearviointi –tilaisuudessa palautetta työssä onnistumisestaan. 
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”Siellä on ollut sitten joukkoyksikön komentaja, kakkosmies, päälliköt/varapäälliköt, esi-

kunnan laatuvastaava ja sitten on vielä otettu sillä tavalla, että siellä on aina vanhempi 

opistoupseeri on sitten sieltä yksiköstä. Ja se mitä kysyit, pitäisikö tämä TRS-prosessiin 

laittaa niin. Tämä pitäisi ehottomasti olla vain yksi työkalu tai yksi työkalu siinä, siinä pro-

sessissa ja siinä sitoo sitten TURA:aan ja VURA:aan näitä tiettyjä sekkauspaikkoja, var-

sinkin vuosiraporttiin sitten. Samaten meillä on nyt toimintakäskyyn tai toimintasuunnitel-

maan niin tulee parantamissuunnitelma. Ollaan menossa sitä kohti, että se olisi vain yksi, 

yksi työväline johtajalla tän, tän oman pelikenttänsä arvioinnissa.” (joukkoyksikön ko-

mentaja B 17) (Tutkijan huom: TRS: toiminnan ja resurssien suunnittelu, TURA: tulosra-

portti ,VURA: vuosiraportti)   

 

Organisaation itsearvioinnilla ja organisaation itsearviointi –tilaisuuksiin osallistumisella 

on merkitystä organisaatiolle. Organisaation itsearviointi vaikuttaa myönteisesti työpisteen 

palvelukseen. Koko työpisteen henkilöstön osallistumisella, tilaisuuden paikan valinnalla, 

järjestelyillä ja kiireettömällä avoimella keskustelulla luodaan onnistunut organisaation 

itsearviointi, millä tuetaan ja edistetään myös henkilöstön sitoutumista toiminnan paranta-

miseen. Tarkastelunäkökulma on se, miten tai mihin perusyksikkö pystyy vaikuttamaan ja 

mitkä asiat ovat ylemmän johtoportaan asioita, joihin ei pystytä vaikuttamaan. Perusyksi-

kön päällikkö ja varapäällikkö painottavat avoimuutta. Kaikki havainnot kirjataan. Jouk-

koyksiköiden itsearviointitilaisuuksiin saadaan syvällisyyttä ottamalla mukaan perusyksi-

köistä kokeneempia opistoupseereita kustakin perusyksiköstä päälliköiden lisäksi. 

 

”On vaikuttanut laatuun. Henkilöstö on huomannut, että itsearvioinnin kautta on saatu 

positiivisia muutoksia niin oman työyksikön kuin myöskin joukkoyksikön työhön. Ja tätä 

työtä on niin kuin syytä jatkaa. Varsinkin on havaittu, että jos tämä itsearviointi tilaisuus 

päästään toteuttamaan niin kuin työympäristössä niin kuin poikkeavassa paikassa, niin 

tuota sillä saadaan myöskin yhteenkuuluvuuden tunnetta yksikössä henkilöstön keskenkin 

niin kuin parannettua. Ei pelkästään tehdä sitä työtä, vaan siinä myöskin käydään kaikki 

muut ongelmat, asiat läpi tämän itsearviointityön ohessa.” (perusyksikön päällikkö B 15) 

 

Henkilöstön vaihtuminen koetaan myös myönteisenä asia organisaatiolle, koska uudet 

henkilöt tuovat organisaation itsearviointiin uusia näkemyksiä. Vaikka tulosyksikön asia-
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kirjassa käsketään organisaation itsearvioinnin tavoitteet ja painopisteet, henkilöstö asettaa 

myös itse tavoitteita organisaation itsearvioinnille.  

 

Organisaation itsearvioinnin tukena käytettäviä työkaluja ovat organisaation itsearvioinnin 

käyttäminen tulospalkkion osana ja johtajuusprofiilien tekeminen. Johtajuusprofiilien te-

kemisellä, kuten myös organisaation itsearvioinnilla, pyritään saamaan positiivisia vaiku-

tuksia organisaation toimintaan. Laatupalkintomallien käyttö organisaation itsearvioinnissa 

saa tukea, vaikka laatupalkintokriteeristön sisältöä ei ymmärrettäisikään aivan täydellisesti. 

Laatupalkintokriteeristö mahdollistaa asioiden suunnitelmallisen käsittelyn.  

 

Kenttätutkimus koettiin myönteiseksi tapahtumaksi, josta oli tiedotettu ajoissa.  

 

”Joo, elikkä tuota niin ensinnäkin valmistelut niin valmistautuminen tähän kenttätutkimuk-

seen niillä tiedoilla, mitä minä sain käytettäväksi niin oli ihan riittävät, aikaa oli riittäväs-

ti, että periaate tuli selväksi, kuinka tämä tutkimus tehdään.  Minun mielestä tässä niin 

kuin toteuttamistavassa niin ei ollut mitään, eli tällä tavalla kun toteutetaan, että annetaan 

valmistautumiseen perehdyttävää aineistoa niin sitten, kun henkilö tulee itse käymään tääl-

lä kun täytetään kysymyksiä huom. täytetään lomakkeita ja vastataan kysymyksiin. Nyt on 

erityisen kiinnostavaa se, että kun tämä tutkimus on viety loppuun, niin me saadaan tänne 

joukko-osastoon sitten se palaute, että millä tavalla tämä on toteutunut.”  (osastopäällikkö 

B 21)  

 

5.7.2  Parivertailun tulokset 
 

Parivertailussa arvioitiin EFQM-mallin arviointialueiden merkityksen painottumista toi-

minnan laadun kannalta. Myös joukkotuotantoprosessi otettiin huomioon. Yhdistettäessä 

koko tulosyksikkö B:n aineisto havaitaan parivertailun perusteella EFQM-mallin arviointi-

alueista tärkeimmäksi henkilöstö. Toiseksi tärkeimmäksi arviointialueeksi nousevat kes-

keiset suorituskykytulokset. Prosessien merkittävyys on arvioitu 6. tärkeimmäksi. Vähiten 

painoarvoa saavat yhteiskunnalliset tulokset. Tulosyksikön B parivertailun tulokset on esi-

tetty kuviossa 5.15.  
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5.7.3  Arviointikohtien merkitys 
 

Mediaanilla ilmoitettu yhteenveto tulosyksikön B esimiesten arvioista EFQM-mallin 

2003 arviointialueiden arviointikohtien merkityksestä organisaatiossa toiminnan laa-

dun kannalta ottaen huomioon joukkotuotantoprosessi esitetään kuviossa 5.16.  

 

Perusyksikön päälliköt ovat arvioineet osin henkilöstöön sisältyvät arviointikohdat 

tärkeämmiksi kuin johtoryhmän arviot vastaavista kohdista. Prosesseihin sisältyvien 

arviointikohtien merkityksestä molempien ryhmien arviot ovat samansuuntaisia.   

 

 

 

Kuvio 5.15. Parivertailu: laatupalkintokriteeristön arviointialueiden merkityksen 
painottuminen toiminnan laadun kannalta/Tulosyksikkö B (11/2004)
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Kuvio 5.16. Mediaanilla ilmoitettu yhteenveto tulosyksikön B esimiesten arvioista 
EFQM-mallin (vuoden 2003 suomenkielinen käännös) arviointialueiden arviointikohtien 
merkityksestä organisaatiossa toiminnan laadun kannalta ottaen huomioon 
joukkotuotantoprosessi. Tulosyksikkö B (n = 14), päälliköt (n = 7), johtoryhmä (n = 7).
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5.7.4  Avokysymyksien perusteella löydettyjä yksityiskohtaisia tuloksia  
 

Tulosyksikön B kaikista vastauksia kysymykseen “Mainitse viisi (1.-5.) keskeistä laadun 

parantamisen kohdetta, jolla arvioit olevan yhteyden edustamasi tulosyksikön (tulosyksik-

kö = joukko-osasto) menestykseen ja kilpailukykyyn?” kohdistuu luokkaan prosessit 27 

prosenttia vastauksista ja luokkaan henkilöstö 26 prosenttia vastauksista 

 

Tulosyksikön B johtoryhmän jäsenten vastausten perusteella keskeisimmiksi laadun paran-

tamisen kohteiksi nousevat arviointialueiden prosessit ja henkilöstö (aineisto on luokiteltu) 

sisältyvät asiat arvioitaessa vaikutusta joukkotuotantoprosessin menestykseen ja kilpailu-

kykyyn. Tulosyksikön B perusyksiköiden päälliköt arvioivat samoilla perusteilla keskei-

simmiksi laadun parantamisen kohteiksi henkilöstöön, kumppanuuksiin ja resursseihin 

sekä prosesseihin (aineisto on luokiteltu) sisältyvät asiat. Tulosyksikön B johdon ja perus-

yksiköiden päälliköiden alkuperäiset ilmaukset keskeisimmistä laadun parantamisen koh-

teista esitetään taulukossa 5.10.  
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Taulukko 5.10. Tulosyksikön B johdon ja perusyksikön arviot keskeisimmistä laadun pa-

rantamisen kohteista  

 

Luokka         Alkuperäinen vastaus 
Henkilöstö  
 

Johto (johtoryhmän jäsen) 
* ”Henkilöstön osaaminen”, * ”Kouluttajat - ammattitaito, määrä” 
* ”Jotua-suunnitteluhenkilöstö – ammattitaito” 
* ”Asiantunteva ja osaava kouluttajahenkilöstö – toteutuu”  
* ”Selkeät tavoitteet ja oikeudenmukainen sekä kannustava palkitseminen/palaute – toteutuu”  
* “Henkilöstön osaaminen” 
Perusyksikkö (päällikkö) 
* ”Henkilöstön käyttö”, * ”Henkilöstön koulutus ja oppimisen edistäminen” 
* ”Henkilökunnan työssäjaksaminen - toimenpiteitä on jo tehty” 
* ”Henkilökunta”, * ”Henkilöstöresurssit”  
* ”Työilmapiiri yksikössä ja joukkoyksikössä (toteutuu jo tällä hetkellä)”  
* ”Henkilöstöresurssien riittävyys ja monipuolisuus” 
* ”Epäselvyydet eri tehtävien vaativuuden arvioinneissa ja sen vaikutukset työmotivaatioon ja 
tehtävien täyttämisiin”  
* ”Koulutusympäristö, kalusto, henkilöstön ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen”  
* “Henkilökunnan koulutus”. 

Kumppa-
nuudet ja 
resurssit  
 

Perusyksikkö (päällikkö) 
* ”Tukitoimet (toimiva huolto jne)”, * ”Koulutusmateriaali + muut resurssit”  
* ”Kalusto OK (digiradiot)”, * ”Tekab ajoneuvokalusto (ei ole ajoneuvoissa)”  
* ”Rahalliset resurssit pitää laadukkaita shc-perusteisia harjoituksia” 
* ”Koulutusympäristö, kalusto, henkilöstön ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen”  
* ”Opetusmateriaali (toteutuu)”, * ”Koulutuspaikat”  
* ”Koulutusmateriaalin laadun parantaminen ja määrän lisääminen (toteutuu)”. 

Prosessit  
 

Johto (johtoryhmän jäsen) 
* ”Prosessien hallinta”, * ”Erityisesti ase- ja ampumakoulutus”  
* ”Jotua-suunnitteluprosessi - perusteet (yljopod), suunnitteluhlöstöe (kattavuus), aikataulu + 
aikautus”  
* ”Harjoitusjärjestelmä - koulutuksen läpivienti, harjoitusten aikautus, itse harjoitukset”  
* ”Joukkotuotantoyksiköiden säännöllinen koulutustuloksen mittaus – toteutuu”  
* ”Yhteistyö sotilasläänien kanssa palvelukseen määräämisessä ja jatkosijoitusten ylläpidossa 
– (sana poistettu)-”   
*  ”Joukkotuotannon (koulutus yms) mittaaminen ja jatkuva kehittäminen – toteutuu”  
* “Harjoitusjärjestelmä (matkustetaan paljon)”.  

 
a joukkotuotanto 
b telakuorma-auto 
c sotilaallinen harjoitus 
d ylempi johtoporras 
e henkilöstö. 
 
Tulosyksikön B kaikista vastauksista kysymykseen “Onko edustamassasi tulosyksikössä 

(tulosyksikkö = joukko-osasto) arviosi mukaan systemaattista laatutyötä hidastavia tekijöi-

tä tai jopa laatutyön esteitä toiminnan kannalta? Millaisia?” luokkaan johtajuus kohdistuu 

vastauksista 57 prosenttia. Vastauksista kohdistuu 17 prosenttia luokkaan henkilöstö ja 13 

prosenttia luokkaan toimintaperiaatteet ja strategia. Vastauksista 9 prosenttia kohdistuu 

luokkaan ei hidasteita tai esteitä.  
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Tulosyksikön B johdon ja perusyksikön päälliköiden arviot systemaattisista laatutyötä hi-

dastavista tekijöistä tai jopa laatutyön esteistä toiminnan kannalta esitetään taulukossa 

5.11. Luokitellusta aineistosta esitetään alkuperäiset ilmaukset.  

 

Taulukko 5.11. Systemaattista laatutyötä hidastavia tekijöitä tai jopa laatutyön esteitä toi-

minnan kannalta  

 

Luokka         Alkuperäinen vastaus  
Johtajuus  Johto (johtoryhmän jäsen) 

* ”On - keskeisin on aika ja tehtävävyöryn hallinta”, * ”Aika - tehdään käytännössä vain tar-
kastukseen varattuna päivänä”, * ”Esimiesten asenne - heijastuu läpi organisaation” 
* ”Aikaresurssit - lukuisat tehtävät ja työt”, * ”Kiire, pitäisi tehdä myös oikeat työt” 
Perusyksiköiden päälliköt 
* ”Jatkuva kiire. Laatutyöhön jäävä aika on aika minimaalista”, * ”Kaikki henkilöt eivät vielä 
suhtaudu vakavasti”,  
* ”Perusyksikössä on kova kiire - vähän aikaa laatutoiminnalle. Laatukoulutusta ei ole voitu 
järjestää kaikille - työkiireet (= henkilöstöpula) -> koulutus (ydinprosessi ajaa) ohi” 
* ”Liian paljon hallinnollisia työtehtäviä, jotka vain lisääntyvät joka vuosi. Mitään ei oteta 
pois, jolloin päätehtävän => kouluttamisen suunnitteluun/valvontaan jää liian vähän aikaa” 
* ”Liian paljon papereiden/koulutussuunnitelmien muotoseikkoihin puuttumista, johon menee 
tuhottomasti aikaa. Vaaditaan mutta ei anneta malleja, joka aiheuttaa, että joka kerta keksitään 
vaatia samat asiat uudella formaatilla. Ts: Aika menee “tuhraamiseen” muotoseikkojen kanssa, 
ei varsinaisen koulutustyön suunnitteluun” 
* ”Laatutoiminnalle annettujen vaatimusten ja velvoitteiden määrä verrattuna käytössä oleviin 
resursseihin => aika, henkilöstö eivät oikein riitä” 
* ”Laatutyötä suunnittelevat ja tekevät pääsääntöisesti varapäälliköt, pataljoonaupseerit vast. 
“2. Miehet” -> esimiesten sitoutuminen?” 
* ”Laatutyötä pitää tehdä oman toimen ohella, mitään ei ole käsketty jättää pois/kohdentaa 
ajallisia resursseja”. 

Henkilöstö  
 

Johto (johtoryhmän jäsen) 
* ”Henkilöstön vaihtuvuus - aloitetaan aina “alusta” 
Perusyksikkö (päällikkö) 
* ”Tehtävien nopea vaihtuvuus (oma yksikkö). Ei ole ollut tarvittavaa jatkuvuutta varapäälli-
kön tehtävässä. Kolmas varapäällikkö 1,5 vuoden aikana.” 
* ”Perusyksikössä on kova kiire - vähän aikaa laatutoiminnalle. Laatukoulutusta ei ole voitu 
järjestää kaikille - työkiireet (= henkilöstöpula) -> koulutus (ydinprosessi ajaa) ohi” 
* ”Laatutoiminnalle annettujen vaatimusten ja velvoitteiden määrä verrattuna käytössä oleviin 
resursseihin => aika, henkilöstö eivät oikein riitä”. 

 

 

Tulosyksikön B kaikista vastauksista kysymykseen “Onko organisaation itsearvioinnin 

soveltamisesta arviosi mukaan mahdollisesti ollut jotakin haittaa tai kielteistä edustamasi 

tulosyksikön (tulosyksikkö = joukko-osasto) joukkotuotannon menestykseen ja kilpailuky-

kyyn? Millaisia?” kohdistuvat 92 prosenttia luokkaan ei haittaa tai kielteistä vaikutusta. 

Vastauksista 8 prosenttia kohdistuvat luokkaan toimintaperiaatteet ja strategia. Kaksi esi-

miestä ei vastannut. 
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Tulosyksikön B johdon ja perusyksiköiden päälliköiden arviot organisaation itsearvioinnin 

soveltamisen mahdollisesta haitallisuudesta tai kielteisistä vaikutuksista tulosyksikössä 

(tulosyksikkö = joukko-osasto) joukkotuotannon menestyksen ja kilpailukyvyn kannalta 

esitetään taulukossa 5.12.  

 

Vastausten perusteella organisaation itsearvioinnilla ei ole ollut haitallista tai kielteistä 

vaikutusta ydinprosessin menestykseen ja kilpailukykyyn. Yhden vastauksen perusteella 

pelkästään laatupalkintokilpailuun keskittyminen voi johtaa pitkäjänteisen toiminnan pa-

rantamisen asemesta pisteiden keräämiseen.   

 

Taulukko 5.12. Onko organisaation itsearvioinnin soveltamisesta ollut jotakin haittaa tai 

kielteistä vaikutusta?  

 

Luokka         Alkuperäinen vastaus 
Toiminta-
periaatteet 
ja strategia 

Johto (johtoryhmän jäsen) 
* “Keskitytään kilpailuun ja ‘kuorrutukseen’ (...lause poistettu...) ei varsinaiseen toiminnan 
pitkäjänteiseen parantamiseen (= puhutaan pisteistä eikä itse asioista)” 

Ei haittaa 
tai kielteis-
tä vaiku-
tusta 

Johto (johtoryhmän jäsen) 
* ”Ei.” – (tulosyksikkö)- :ssa ”asenteet ja itsearviointi sisäistetty parantamisen välineeksi.” 
* Päinvastoin - omaa toimintaa ja sen kytköksiä muiden toimintaan on analysoitu jo moneen 
otteeseen -> parantamista tapahtunut. ” 
* ”Ei itsearvioinnin aiheuttamia haittaavia tekijöitä.” 
* ”Ei ole.” 
Perusyksikön päälliköt 
* ”Ei ole ollut” 
* ”Ei ole. Alkuun uuden asian vastustamista, ei kuitenkaan vaikuttanut jotuuna” 
* ”Ei”, * ”Ei. Itsearviointitilaisuudet ovat hyviä tilaisuuksia.” 
* ”Ei ole ollut haittaa”, * ”Ei ole ollut.”, * ”Ei” 

 
a joukkotuotanto. 
 

Tulosyksikön B kaikista vastauksista kysymykseen “Onko organisaation itsearvioinnin 

soveltamisesta arviosi mukaan mahdollisesti ollut jotakin positiivista vaikutusta edustamasi 

tulosyksikön (tulosyksikkö = joukko-osasto) joukkotuotannon menestykseen ja kilpailuky-

kyyn? Millaisia?” kohdistuvat 33 prosenttia luokkaan toimintaperiaatteet ja strategia ja 

luokkiin henkilöstö ja prosessit kohdistuu molempiin 22 prosenttia vastauksista.  
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Tulosyksikön B johdon ja perusyksiköiden päälliköiden arviot organisaation itsearvioinnin 

soveltamisen mahdollisista positiivista vaikutuksista tulosyksikön (tulosyksikkö = joukko-

osasto) joukkotuotannon menestykseen ja kilpailukykyyn esitetään taulukossa 5.13. Kysei-

sessä taulukossa esitetään luokkien toimintaperiaatteet ja strategia, henkilöstö ja prosessit 

alkuperäiset ilmaukset. 

 

Taulukko 5.13. Organisaation itsearvioinnin positiiviset vaikutukset 

 

Luokka  Alkuperäinen vastaus 
Toimintaperiaatteet 
ja strategia  

Johto (johtoryhmän jäsen) 
* ”On -mm ydinparantamisen löytäminen” 
* ”Oman työpisteen ja osaston ongelmat/haasteet tiedostettu” 
* ”-> ongelmakohdat käsittelyyn -> parantaminen kaikilla tasoilla” 
* ”Yhteistyö alue-esikuntien kanssa on käynnistynyt, keskustelu palvelukseen 
määrättävien asevelvollisten määristä on saanut aikaan erityisesti taloudellisten 
resurssien tarkoituksenmukaisemman kohdentumisen joukkotuotantoyksiköille, 
kun muita kouluttavia osastoja on mahdollisimman vähän.” 
* ”Heikkoudet ja hyvät puolet tulevat esille. Heikkouksiin voidaan puuttua ja saat-
taa ne kuntoon.” 
Perusyksikkö (päällikkö) 
* ”Käytäntöjen yhtenäistäminen joukko-osaston sisällä => Selkeyttää kokonaisuut-
ta ja energiaa vapautuu koulutukseen enemmän.” 
* ”Kyllä. Itsearviointi pureutuu mahdollisiin epäkohtiin. Itsearvioinnin purkaminen 
on ollut hedelmällistä. Henkilöstö voi avoimesti keskustella ja tuoda esille epäkoh-
tia. Parantamiskohteet pureutuvat keskeisiin ongelmakohtiin, jotka työpisteessä on 
havaittu.” 
* ”Henkilöstö on löytänyt uusia tapoja arvioida omaa toimintaa => mahdollistaa 
paremmin toiminnan parantamisen” 
* ”Suunnitelmallisuus, johtaminen on parantunut”. 

Henkilöstö  
 

Johto (johtoryhmän jäsen) 
* ”On -mm mahdollistaa asioista keskustelun (virallinen)” 
Perusyksikkö (päällikkö) 
* “Kyllä, muutoksia on jo saatu aikaan. Henkilökunnan jaksaminen - töiden tasaa-
minen (SHa) Henkilökuntaa lienee tulossa lisää” 
* ”On. Henkilökunnan työilmapiiri ja henki paranee” 
* ”Kyllä. Itsearviointi pureutuu mahdollisiin epäkohtiin. Itsearvioinnin purkaminen 
on ollut hedelmällistä. Henkilöstö voi avoimesti keskustella ja tuoda esille epäkoh-
tia. Parantamiskohteet pureutuvat keskeisiin ongelmakohtiin, jotka työpisteessä on 
havaittu.” 
* ”Henkilöstö on löytänyt uusia tapoja arvioida omaa toimintaa => mahdollistaa 
paremmin toiminnan parantamisen”. 

Prosessit Johto (johtoryhmän jäsen) 
* ”Työn kulku avattu”, * ”Toimintoketjut mietitty läpi” 
* ”Prosessit avattu ja kuvattu”, * ”Prosessien väliset yhteistoimintatarpeet havaittu”
Perusyksikkö (päällikkö) 
* ”Kyllä, muutoksia on jo saatu aikaan. Työtapoja on tarkennettu tehokkaammak-
si” 
* ”Itsearvioinnissa laadittujen parantamissuunnitelmien avulla on voitu parantaa 
koulutuksen laatua mm. kehittämällä käytössä olevaa opetusmateriaalia ja harjoi-
tuspaikkoja, nimeämällä vastuuhenkilöt keskeisempien harjoitusten kehittämiseksi 
jne. Itsearvioinnilla on positiivisia vaikutuksia yksikön joukkotuotannon menestyk-
seen.”. 

 
a sotilaallinen harjoitus. 
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Itsearvioinnin toteuttaminen tulosyksikössä B 2004–2005 -asiakirjassa käsketään itsearvi-

oinnin määräajaksi perus- ja joukkoyksikkötasoilla 31.12.2004. Samassa asiakirjassa anne-

taan mahdollisuus itsearvioinnin aikautukselle siten, että itsearviointi voidaan toteuttaa 

“rinnakkain TRS-prosessin kanssa marraskuun alkuun mennessä”. Yhteensä 42 prosenttia 

vastanneista esimiehistä (5/12) on käyttänyt organisaation itsearviointia osana laajempaa 

kokonaisuutta eikä pelkkänä itsearviointitilaisuutena. Seuraavia menetelmiä on käytetty: 

itsearviointikuvausten käsittely, parantamisen nostaminen organisaatiossa alhaalta ylös, 

arvokeskustelu, työilmapiirikyselyn tulosten käsittely, prosessityö, osastopalaverit, avoin 

keskustelu ja vapaamuotoiset tilaisuudet.   

 

Itsearvioinnin toteuttaminen tulosyksikössä B 2004–2005 -asiakirjassa käsketään itsearvi-

oinnin pääpaino seuraavasti: “Vuonna 2004 itsearvioinnin pääpaino on arviointialueessa 5. 

Prosessit.” Koko aineisto yhdistämisen jälkeen havaitaan, että kysymyksen “Miten olet 

määrittänyt organisaation itsearviointia varten käsiteltävien asioiden tärkeysjärjestyksen?” 

vastaukset palauttaneista esimiehistä 58 prosenttia (7/12) ilmoittaa käyttämänsä menetel-

män. Esimiehistä 25 prosenttia (3/12) ilmoittaa pelkästään aihealueet. Esimiehistä 17 pro-

senttia (2/12) ei ole määrittänyt tärkeysjärjestystä. Laatupäällikön toimintaa arvioidaan 

pääsääntöisesti edistykselliseksi. Osa esimiehistä kaipaa enemmän palautetta tehdyistä 

toimenpiteistä.          

 

5.7.5  Johtopäätökset  
 

Tulosyksikön B:n joukkoyksiköt olivat edustettuina tässä kenttätutkimuksessa 100-pro-

senttisesti. Tulosyksikön B käskyn mukaisesti kaikki otannalla valitut esimiehet osallistui-

vat 100-prosenttisesti kenttätutkimukseen. Kenttätutkimuksen toiminta-ajatuksen mukai-

sesti tutkimukseen osallistuneet esimiehet arvioivat toiminnan laatua osakokonaisuuksien 

kautta.   

 

Toiminnan laadun kannalta tulosyksikön B perusyksikön päälliköt ovat arvioineet osin 

henkilöstöön sisältyvät arviointikohdat tärkeämmiksi kuin johtoryhmän arviot vastaa-

vista kohdista silloin, kun joukkotuotantoprosessi on otettu huomioon. Eri näkemykset 

mahdollistavat molempien vastaajaryhmien vastausten perusteiden syvällisemmän 

analysoinnin.  
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Henkilöstön merkittävyys nousee esille arviointialueiden parivertailussa, jossa esimiehet 

vertasivat pareittain laatupalkintokriteeristön arviointialueiden merkityksen painottumista 

toiminnan laadun kannalta siten, että joukkotuotantoprosessi oli otettu huomioon. Yhdistet-

täessä koko tulosyksikössä B aineisto saadaan parivertailun perusteella EFQM-mallin arvi-

ointialueista tärkeimmäksi henkilöstö. Toiseksi tärkeimmäksi arviointialueeksi nousevat 

keskeiset suorituskykytulokset, jonka osa-alue on arvioitu myös tulosyksikössä B toteutu-

vaksi menestystekijäksi.  

 

Vähiten painoarvoa saavat yhteiskunnalliset tulokset. Prosessit arvioidaan kuudenneksi 

merkittävimmäksi yhdeksästä arviointialueesta, vaikka avokysymyksien vastausten perus-

teella prosessit arvioidaan yhdeksi keskeisimmiksi laadun parantamisen kohteiksi, mikäli 

arvioidaan niiden vaikutusta joukkotuotantoprosessin menestykseen ja kilpailukykyyn. 

Henkilöstön merkitys arvioidaan sekä avokysymyksissä että parivertailussa tärkeäksi. 

 

Sekä johtoryhmän jäsenet että perusyksiköiden päälliköt arvioivat keskeisimmiksi laadun 

parantamisen arviointialueiksi henkilöstöön sekä prosesseihin sisältyvät asiat arvioitaessa 

vaikutusta joukkotuotantoprosessin menestykseen ja kilpailukykyyn. Perusyksiköiden 

päälliköiden arvioissa nousevat esille lisäksi kumppanuudet ja resurssit.  

 

Vastausten perusteella arviot systemaattisista laatutyötä hidastavista tekijöistä tai jopa laa-

tutyön esteistä kohdentuvat 57-prosenttisesti luokkaan johtajuus. Luokkaan henkilöstö 

kohdistuu 17 prosenttia vastauksista. Yhdistävänä hidastava tekijä on aika ja henkilöstö, 

joita ei ole riittävästi käytettävissä laatutyöhön. Tutkimuksen tulosten perusteella esimiehet 

ovat vähintään kohtalaisesti sitoutuneet organisaation itsearviointiin. Kukaan esimiehistä ei 

vastannut olevansa “ei sitoutunut”.  

 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet esimiehet eivät ole kuitenkaan määrittäneet tai havain-

neet organisaation itsearvioinnille asetettua tärkeysjärjestystä, vaikka tulosyksikössä B 

komentaja on käskenyt vuoden 2004 itsearvioinnin pääpainon prosesseihin. Tärkeysjärjes-

tyksen määrittäminen mahdollistaa painopisteen asettamisen teemoina toiminnan paranta-

misen kannalta olennaisimmille aihealueille, mikä puolestaan mahdollistaa ajan ja henki-

löstön tehokkaan käytön.  
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Organisaation itsearvioinnista ei arvioida olevan haitallista tai kielteistä vaikutusta joukko-

tuotannon menestykseen ja kilpailukykyyn. Organisaation itsearvioinnin arvioidaan vaikut-

tavan positiivisesti joukkotuotannon menestykseen ja kilpailukykyyn, parhaiten toiminta-

periaatteisiin ja strategiaan sisältyvillä asioilla. Henkilöstöön, prosesseihin ja johtajuuteen 

sisältyvät asiat saavat vastauksina yhtä suuren kannatuksen. Kukaan esimiehistä ei ole vas-

tannut “ei positiivista vaikutusta”. 

 

Tulosyksikössä B esimiehet käsittelevät organisaation itsearviointia osin laajemmin kuin 

pelkkänä itsearviointitilaisuutena. Tulosjohtamisen kokonaisuus ei nouse selkeästi esille 

avokysymyksien vastauksissa, vaikka yksittäiset esille nousseet menetelmät sisältyvät ja 

täydentävät tulosyksikön vuosittaista toiminnan ja resurssien suunnittelua ja seurantaa. 

Tulosyksikössä B on tunnistettu organisaation itsearvioinnin ja toiminnan ja resurssien 

suunnittelun ja seurannan tarjoamat mahdollisuudet toiminnan kokonaisvaltaiseksi paran-

tamiseksi.  

 

5.8 ”Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen”  
 

Komentajan asenteen ja suhtautumisen vaikutus organisaation itsearvioinnin vaikuttavuu-

teen on löydettävissä tulosyksikön C tilanteesta. Tulosyksikössä C komentajan ja esikunta-

päällikön kokemuksellisuus tuotti erilaisen merkityskokonaisuuden organisaation itsearvi-

oinnille. Esikuntapäällikkö edusti aiempaa kokemusta organisaation itsearvioinnin vaikut-

tavuudesta. Tulosyksikön C komentajana aloittaneen henkilön kokemus toi muutoksen 

organisaation itsearvioinnin vaikuttavuudelle, joka oli tulkittavissa tulosjohtamista tukeval-

la vaikuttavuuden teemalla ”organisaation itsearviointi ja tulosjohtaminen”. 

 

Tulosyksikössä oli toimittu aiemmin tulosyksikkökohtaisen organisaation itsearvioinnin 

vaikuttavuuden teeman ”henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen” mukaisesti.  

 

Tulosyksikössä haettiin vaikuttavuutta organisaation itsearvioinnista esikuntapäälli-

kön mukaan työpistelähtöisesti henkilöstön johtamisen ja hallinnon kautta. Henkilös-

töpäällikkö oli tehnyt laatupäällikön tehtäviä siihen saakka, kunnes nimettiin laatu-

päällikkö. Myöhemmin laatupäällikkö sijoitettiin henkilöstöpäällikön alaisuuteen.  
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” … sitä kautta niin kuin meidän näkemys tässä on kuitenkin pitkällä henkilöstön johtami-

seen liittyvistä, henkilöstön hallintoon liittyvistä asioista…” (esikuntapäällik-

kö/tulosyksikkö C)  

 

”Ja sitten tuota niin, mitä tietysti odotuksia, on se nimenomaan laatupäällikölle on se, mitä 

nämä asiat tietysti ensimmäinen asia on se, että tämä itsearviointi ja laatutoiminta, ensin-

näkin, että se syntyy organisaation niin kuin omista lähtökohdista, niistä ihmisistä. Ei sillä 

tavalla, että ylhäältä joku ikään kuin käskee asioita, että nyt pitää tehdä tämä, tämä ja 

asia. Sitä johdetaan viedään niin kuin eteenpäin johdon toiminnasta, mutta prosessit pitää 

lähteä sillä tavalla, että se lähtee sieltä työpisteestä. Se on se tärkein, tärkein instanssi, 

koska siellä se lopputulos aina tehdään. Kaikki muu vaan tukee tai palvelee tai antaa teh-

täviä sille loppupisteelle.” (esikuntapäällikkö/tulosyksikkö C)  

  

5.8.1  Parivertailun tulokset 
 

Parivertailun tulosten perusteella tulosyksikössä C korkeimman painotuksen saivat keskei-

set suorituskykytulokset (ks. kuvio 5.17). Yhteiskunnallisten tulosten painoarvo on arvioitu 

alhaisimmaksi.   

 

Kuvio 5.17. Parivertailu: laatupalkintokriteeristön arviointialueiden merkityksen 
painottuminen toiminnan laadun kannalta/Tulosyksikkö C (6/2003)
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5.8.2  Arviointikohtien merkitys 
 

Mediaanin perusteella tulosyksikön C perusyksiköiden päälliköiden (tai edusta) ja johto-

ryhmän jäsenten (tai ensimmäinen sijainen) vastaukset ovat samansuuntaisia EFQM-mallin 

1999 eri arviointialueilla (kuvio 5.18).  

Kuvio 5.18. Mediaanilla ilmoitettu yhteenveto tulosyksikön C esimiesten arvioista 
EFQM-mallin (vuoden 1999 suomenkielinen käännös) arviointialueiden arviointikohtien 
merkityksestä organisaatiossa toiminnan laadun kannalta ottaen huomioon 
joukkotuotantoprosessi. Tulosyksikkö C (n = 28), päälliköt (n = 18), johtoryhmä (n = 10).
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Korkeimman merkityksen saa arviointikohta Henkilöstövoimavaroja suunnitellaan, halli-

taan ja kehitetään (3a). Samoin arviointikohta Tietoa ja tietämystä hallitaan (4e) ja Keskei-

set suorituskykytulokset on arvioitu merkittäviksi. Alhaisimmat arviot merkityksestä koh-

distuvat arviointialueille Ulkoisia kumppanuussuhteita hallitaan (4a) ja Yhteiskunnalliset 

tulokset (8). 

 

5.8.3  Avokysymyksien perusteella löydettyjä yksityiskohtaisia tuloksia 
 

Sekä joukkoyksikön johdon että perusyksikön päälliköiden tai edustajien vastausten perus-

teella henkilöstöön liittyvät toimenpiteet (n=28) arvioidaan tärkeimmäksi laadun paranta-

misen kohteeksi, joilla arvioidaan olevan yhteys edustetun tulosyksikön menestykseen ja 

kilpailukykyyn (ks. kuvio 5.19). Vastaajaryhmän perusyksiköiden päälliköt ja edustajat 

vastausten osuus vastanneista luokassa henkilöstö on 50 prosenttia. Vastaavasti vastaaja-

ryhmän joukkoyksikön johto vastausten osuus luokassa henkilöstö on 40 prosenttia.   
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Luokka
Kuvio 5.19. ”Mainitse viisi (1.-5.) keskeistä laadun parantamisen kohdetta, jolla 
arvioit olevan yhteyden edustamasi tulosyksikön (= joukko-osasto) menestykseen ja 
kilpailukykyyn?” Kuvassa on esitetty tulosyksikkö C:n (6/2003) kunkin vastaajan 
tärkein laadun parantamisen kohde, jolloin vastauksia on kaikkiaan 28 kappaletta. 
Vastaukset on luokiteltu (n = 28) (kaksi henkilöä ei vastannut).
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Tulosyksikön C kaikista vastauksista kysymykseen “Mainitse viisi (1.-5.) keskeistä laadun 

parantamisen kohdetta, jolla arvioit olevan yhteyden edustamasi tulosyksikön (tulosyksik-

kö = joukko-osasto) menestykseen ja kilpailukykyyn?” kohdistuu luokkaan prosessit 22 

prosenttia kaikista vastauksista, joista joukkoyksikön johdon vastausten määrä on 52 pro-

senttia. Perusyksiköiden päälliköiden ja edustajien vastausten määrä luokassa prosessit on 

48 prosenttia (ks. kuvio 5.20).  

 

Tulosyksikön C kaikista vastauksista luokkaan henkilöstö kohdistuu 21 prosenttia vastauk-

sista, joista perusyksiköiden päälliköiden ja edustajien vastausten määrä on 71 prosenttia. 

Joukkoyksikön johdon vastausten määrä on 29 prosenttia luokassa henkilöstö (ks. kuvio 

5.20).   
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Luokka
Kuvio 5.20. ”Mainitse viisi (1.-5.) keskeistä laadun parantamisen kohdetta, jolla 
arvioit olevan yhteyden edustamasi tulosyksikön (= joukko-osasto) menestykseen ja 
kilpailukykyyn?” Kuvassa on esitetty tulosyksikkö C:n (6/2003) kaikkien vastaajien 
kaikki laadun parantamisen kohteet. Vastauksia annettiin kaikkiaan 134 kappaletta. 
Vastaukset on luokiteltu (n = 28) (kaksi henkilöä ei vastannut).
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Tulosyksikön C joukkoyksikön johdon ja sijaisten sekä perusyksikön päälliköiden ja edus-

tajien luokkiin prosessit, henkilöstö ja johtajuus luokitellut alkuperäiset ilmaukset keskei-

simmistä laadun parantamisen kohteista esitetään taulukossa 5.14. 

 

 

Taulukko 5.14. Alkuperäiset ilmaukset keskeisimmistä laadun parantamisen kohteista 

luokissa prosessit, henkilöstö ja johtajuus 

 

Luokka         Alkuperäinen vastaus  
Prosessit 
 

Joukkoyksikön komentajat ja heidän 1. sijaiset 
* ”Saapumiseräkäskyn vakiointi (EJa-järjestelmä)”, * ”Koulutussuunnitelmien tarkastus ja 
yhtenäistäminen” , * ”Joukkokoulutuskauden koulutustasomittarien kehittäminen” 
* ”Joukkotuotantojärjestelmän käyttöönotto (palvelusaika järjestelyt)” 
* ”Tulosten seuraamisjärjestelmä”, * ”Varusmiesjohtajien täysipainoinen ja innostava käyttö 
koulutuksessa”, * ”Prosessien kehittäminen”, * ” Prosessit”, * ”Prosessit”, * ”Työn kulkukaa-
viot”,  
* ”Kertausharjoitusjärjestelyn tulee saada uudelleen käyntiin, kouluttajilla ei ole rutiinia ker-
tausharjoitusten pitoon.”, * ”Varusmiesten koulutusaika liian lyhyt suoritevaatimusten täyttä-
miseen.”  
* ”Vmb-johtajien käyttö kouluttajina hakee vielä muotoaan, osa kouluttajista ei ole sisäistänyt 
asiaa.  
Vmb-johtajien oma osaaminen usein heikkoa, jolloin kouluttajien on pakko puuttua koulutus-
tapahtumaan.” 
* ”Selkeät joukkotuotantotehtävät, jotka mahdollistavat vakioidut koulutuskokoonpanot ilman 
vaihteluita”, * ”Koulutussuunnitelmat, jotka mahdollistavat vakioidut harjoitukset, jolloin 
päästään kehittämään harjoitusten sisältöä” 
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Luokka         Alkuperäinen vastaus  
Perusyksikön päälliköt ja edustajat 
* ”Prosesseja suunnitellaan ja käsitellään”, * ”Prosessit”, * ”Prosessit” 
* ”Koulutuksen kehittäminen (jatkuvaa, vain pienellä henkilöstön vaihtuvuudella ylipäänsä 
mahdollista)”, * ”Tuotteita ja palveluja tuotetaan, toimitetaan, tuetaan ja huolletaan” 
* ”Prosesseja suunnitellaan ja hallitaan järjestelmällisesti”, * ”Harjoitusjärjestelmä” 
* ”Toiminnan kokonaisuus tarkoituksenmukainen ja yksityiskohdilta mietitty” 
* ”Toiminnan jatkuva kehittäminen ja prosessien ´aukaiseminen´” 
* ”Prosessit”, * ”Tasapaino, toimivuus” 
* ”Tuotteita ja palveluita suunnitellaan ja kehitetään asiakkaiden tarpeiden ja odotusten perus-
teella” 
* ”Eriytyvien koulutusten jälkeen työharjoittelu toteutettaisiin kootusti (tvälupsc, aseseppäaud, 
aseseppä, tvälaue, tvälmiesf)” 
* ”Miehistökoulutuksessa (tvälmiesf ja aseseppä) joukko-osaston koulutus tulisi järjestää niin 
että heillä olisi yhteinen koulutusjakso (tvälhuoltog + a- tarviketekniikkah) ja sen jälkeen eriy-
tyvä koulutus”. 

Henkilöstö 
 
 

Joukkoyksikön komentajat ja heidän 1. sijaiset 
* ”Henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen”, * ”Rekrytoinnin kehittäminen”, * ”Yhteistoimin-
ta”, * ”Riittävä henkilöstökokooonpano”, * ”Hyvähenkinen kouluttajahenkilöstö” 
* ”Henkilöstön riittävyys.”, * ”Henkilöstö (kouluttajat)”, * ”Henkilöstöhallinta” 
 
Perusyksikön päälliköt ja edustajat 
* ”Henkilöstö resurssit”, * ”Henkilöstövoimavarojen suunnittelu” 
* ”Organisaatiossa käydään vuoropuhelua”, * ”Yhteistoiminta” 
* ”Hyvä henki ja ammattitaito”, * ”Henkilöstön jatkokouluttaminen” 
* ”Henkilöstön jatkokouluttaminen” 
* ”Henkilöstöresurssit (palkatun henkilöstön määrä, koulutettavien varusmiesten määrä) ” 
* ”Palkatun henkilöstön jatkokouluttaminen (kurssit jne) ” 
* ”Ammattitaidon ylläpito/kehitys”, * ”Työkyvyn ylläpito/kehittäminen” 
* ”Henkilöstövoimavaroja suunnitellaan, hallitaan ja kehitetään” 
* ”Sitoutunut henkilöstö”, * ”Henkilökunnan koulutus”, * ”Henkilöstön hyvinvointi” 
* ”Henkilöstöresurssit”, * ”Henkilöstö”, * ”Kouluttajamäärä” 
* ”Henkilöstön tietämys ja osaaminen tunnistetaan, niitä kehitetään ja ylläpidetään: huollon 
joukkotuotannon (vm:tb) koulutussuunnitelmien luonti/kehittäminen” 
* ”Henkilöstöresursseissa ei ole huomioitu koulutustehtäviä. Kapasiteetti varauksissa ei jouk-
ko-osasto ole huomioinut (huollon) koulutusta”. 

Johtajuus  
 

Joukkoyksikön komentajat ja heidän 1. sijaiset 
* ”Selvät ja yksinkertaiset johtosuhteet”, * ”Koulutusrauha” 
* ”Välitön palaute (kiitos/moite) – kannustettava enemmän kuin moitittava” 
* ”Joukkoyksikön olemassaolo (- sana poistettu- kokeilussa vain vuoden)” 
* ”Huollon joukkojen merkityksen arvostus”, * ”Huollon arvostus” 
* ”Henkilöstön sitouttaminen (ja motivointi)” 
 
Perusyksikön päälliköt ja edustajat 
* ”Asiallinen ja positiivinen suhtautuminen joukkotuotantojärjestelmään” 
* ”Henkilöstön sitoutuminen järjestelmään kaikilla tasoilla” 
* ”Jatkuva ponnistelu entistä parempien koulutustuloksien saavuttamiseksi”  
* ”Työrauha”, * ”Johtajat motivoivat ja tukevat henkilöstöä” 
* ”Johtaminen”, * ”Yksikön johtamisprosessin kehittäminen (tiedonkulku yksikössä, tehtävien 
jako) ”, * ”Tiedon välitys”, * ”Henkilökunnan sitouttaminen”, * ”Puhuttelukäytännön kehit-
täminen”, * ”Töiden tasainen jakautuminen”, * ”Turhan ”byrokratian” karsiminen” 
* ”Riittävä tiedottaminen”, * ”Johtajuus”, * ”Joukkotuotantotehtävä” 
* ”Johtajat osallistuvat henk.koht. organisaation johtamisjärjestelmän kehittämiseen, toteutta-
miseen ja jatkuvaan parantamiseen (– sana poistettu-) organisaatio ja sen kehittäminen”.   

 
a esikuntajärjestelmä, b varusmies, c taisteluvälineupseeri, d aseseppäaliupseeri, e taisteluvälinealiupseeri,  
f taisteluvälinemies, g taisteluvälinehuolto, h ampumatarviketekniikka. 
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Tulosyksikön C vastaukset Pääesikunnan sotatalousosaston laatupäällikkökyselyn kysy-

mykseen, mikä itsearviointitoiminnassamme on ollut parasta/saavutettu:  

� ”Työnkulkukaavioita on pystytty järkeistämään ja prosesseja on ajallisesti pystytty 

nopeuttamaan.” (palaute vuodelta 2002).  

� ”Prosessien hahmottaminen ja erityisesti työnkulkukaavioiden tekeminen. Niiden 

avulla organisaatio on pystynyt todellakin suoraviivaistamaan toimintoja.” (palaute 

vuodelta 2003).  

� ”Prosessitoiminta” (palaute vuodelta 2004).  

 

”Mutta siitä huolimatta sitten tämä itsearviointi ja siihen liittyvä laatutoiminta ja sitten 

tämä tämmöinen prosessityö. Niin me ollaan sitä koko aika viety eteenpäin ja tehty sitä 

asiaa ja just kuitenkin, että nämä asiat on tehty joka vuosi.” … ”Kyllä minä siis niin kuin 

olen sanonut näitä asioita moneen kertaan tässä, mutta siis se positiivinen on tietysti se 

näiden toimintatapamallien yksinkertaistaminen ja sitä kautta tuota epäkohtien vähentä-

minen, jolloin aikaa jää tähän joukkotuotantoprosessille ja keskitytään oleellisiin asioihin. 

Eelikkä pyritään tämmöisiä rönsyjä karsimaan pois, elikkä saadaan aikaan.” (esikunta-

päällikkö/tulosyksikkö C) 

 

Avokysymyksen “Onko edustamassasi tulosyksikössä (=joukko-osasto) arviosi mukaan 

systemaattisia laatutyötä hidastavia tekijöitä tai jopa laatutyön esteitä? Millaisia?” luokitel-

lut pelkistetyt ilmaukset esitetään taulukossa 5.15. Luokkaan johtajuus kohdentuu 33 pro-

senttia kaikista vastauksista. Tärkeimmiksi pelkistetyiksi ilmauksiksi muodostuvat ”aika ei 

riitä” ja ”asenne ja suhtautuminen”, jotka ovat 48 prosenttia luokasta johtajuus. Luokan 

henkilöstö pelkistetty ilmaus ”ei ole nimetty varsinaista laatupäällikköä tai laatuvastaavaa 

henkilöä” kohdentuu 33 prosenttia vastauksista. 
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Taulukko 5.15. Laatutyötä hidastavia tekijöitä tai jopa laatutyön esteitä 

 

Luokka (vastausten 
lukumäärä) 

Pelkistetty ilmaus (vastausten lukumäärä) 
 

Johtajuus (23) * Asenne ja suhtautuminen (5) 
* Yllättävät tehtävät, jotka aiheuttavat muutoksia henkilöstön käyttöön (2) 
* Organisaation järjestelyt (3), * Arvostuksen puute (1) 
* Johdetaan alaisen alaisia (1), * Asioiden eteneminen hidasta (3) 
* Esimiesten vaihtuvuus (2), * Aika ei riitä (6).  

Henkilöstö (15) 
 

* Ei ole nimetty varsinaista laatupäällikköä tai laatuvastaavaa henkilöä (5) 
* Muutoksia henkilöstössä ja tai organisaatiossa (3) 
* Henkilöstön määrä ei riitä (5) 
* Vuoropuhelua lisää (1),  
* Henkilökunnan täydennyskoulutus puutteellinen (1). 

Kumppanuudet ja 
resurssit (10) 
 

* Kaluston vaatima ammattitaito puuttuu (1) 
* Taloudellisten resurssien riittämättömyys (2) 
* Alueisiin tai tilahallintaan liittyvät asiat (3) 
* Ajoneuvojen riittämättömyys (1), * Resurssit (3). 

Varusmiehiin tai 
saapumiserä järjes-
telyihin liittyvät 
asiat (9) 

* Saapumiserien henkilöstön epäsuhtainen jakautuminen (3)  
* Lääkintämisten ja/tai kuljettajien riittämättömyys (3)  
* Koulutettavien pieni määrä (1)  
* Varusmiesten osaamisen taso (2). 

Toimintaperiaatteet 
ja strategia (6) 

* Joukkotuotantotehtäviin liittyvät järjestelyt ja asiat (5) 
* Tiedon merkitystä ei mielletä (1).  

Prosessit (5) 
 

* Joukkotuotantoprosessin omistaja puuttuu (1)  
* Prosessien hallinta on epämääräistä (1)  
* Liian pitkä kuljettajakoulutus (1),  
* Ydinprosesseja ei tunneta (2).  

Tulokset ja mit-
taaminen (1) 

* Mittaamisen puute (1).  
 

 

Huom. Aineisto on pelkistetty ja luokiteltu. 

 

Perusyksiköiden päälliköistä ja edustajista (yhteensä 29 vastausta) 14 henkilöä on sitä 

mieltä, että laatupalkintomallin soveltamisesta (organisaation itsearviointi ja laatupalkinto-

kilpailu) ei ole ollut haittaa tai kielteistä vaikutusta tulosyksikön (=joukko-osasto) menes-

tykseen ja kilpailukykyyn. Yhdellä henkilöllä ei ollut kokemusta asiasta. Vastanneista viisi 

henkilöä arvioi laatupalkintomallin soveltamisessa olevan jotakin haittaa tai kielteistä. Laa-

tupalkintomallin soveltamisen (organisaation itsearviointi ja laatupalkintokilpailu) haitat 

tai kielteiset vaikutukset tulosyksikön (=joukko-osasto) menestykseen ja kilpailukykyyn 

esitetään taulukossa 5.16.   

 

Johdon edustajista, joihin sisältyivät joukkoyksikön komentajat ja joukkoyksikön komenta-

jien ensimmäiset sijaiset (yhteensä 13 vastausta), neljä henkilöä on sitä mieltä, että laatu-

palkintomallin soveltamisesta (organisaation itsearviointi ja laatupalkintokilpailu) ei ole 

ollut haittaa tai kielteistä vaikutusta tulosyksikön (=joukko-osasto) menestykseen ja kilpai-



 196

lukykyyn. Kolmella henkilöllä ei ollut kokemusta asiasta. Vastanneista kolme henkilöä 

arvioi laatupalkintomallin soveltamisesta olevan jotakin haittaa tai kielteistä. Laatupalkin-

tomallin soveltamisen (organisaation itsearviointi ja laatupalkintokilpailu) haitat tai kieltei-

set vaikutukset tulosyksikön (=joukko-osasto) menestykseen ja kilpailukykyyn esitetään 

taulukossa 5.16.  

 

Esimiehistä, joilla on kokemuksia laatupalkintomallin soveltamisesta (organisaation itsear-

viointi ja laatupalkintokilpailu), 31 prosenttia arvioi laatupalkintomallin soveltamisesta 

olevan jotakin haittaa tai kielteistä. Perusyksiköiden päälliköiden vastauksista 43 prosenttia 

kohdentuu pelkistettyyn ilmaukseen ”vaikeutena on saada laadun tarkkailu kytkettyä joka-

päiväiseen työhön”. 

 

 

Taulukko 5.16. Laatupalkintomallin soveltamisen haitat tai kielteiset vaikutukset tulosyk-

sikön menestykseen ja kilpailukykyyn 

 

Joukkoyksikön komentajat ja 1. sijaiset (vastaus-
ten lukumäärä) 

Perusyksikön päälliköt ja edustajat (vastausten 
lukumäärä) 

� tarkoitus jäi epäselväksi, jolloin sitä ei ymmär-
retty tarpeelliseksi (2) 

� vaikutus tulospalkkioon aiheuttaa epäselviä 
tilanteita (3) 

� byrokratia ja paperityö (1) 
 

� laatupalkintomallin soveltamista ei mielletä 
perusyksikölle hyödylliseksi, koska se ei vaikuta 
yksikön toimintaan. (2)  

� aikaa ja resursseja sitoutuu liikaa, ennen kuin 
saadaan tuloksia. Sidotut resurssit ovat poissa 
koulutuksesta. (1) 

� vaikeutena on saada laadun tarkkailu kytkettyä 
jokapäiväiseen työhön. (6)  

� laatupalkintokriteereitä ei tunneta, koska ne ovat 
vaikeasti ymmärrettäviä. (2)  

� tulospalkkauksen epäoikeudenmukaisuus - ra-
hallinen merkitys riittämätön. (3) 

 
 
Huom. Aineisto on pelkistetty. 
 

Perusyksikön päälliköistä ja edustajista (yhteensä 22 vastausta) kuusi henkilöä on sitä 

mieltä, että laatupalkintomallin soveltamisesta (organisaation itsearviointi ja laatupalkinto-

kilpailu) ei ole ollut positiivista vaikutusta tulosyksikön (=joukko-osasto) menestykseen ja 

kilpailukykyyn. Yhdellä henkilöllä ei ollut kokemusta. Kaksi henkilöä ei vastannut. Vas-

tanneista 11 henkilöä on kokenut laatupalkintomallin soveltamisessa jotakin positiivista 

vaikutusta. Laatupalkintomallin soveltamisen (organisaation itsearviointi ja laatupalkinto-
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kilpailu) positiiviset vaikutukset tulosyksikön (=joukko-osasto) menestykseen ja kilpailu-

kykyyn esitetään taulukossa 5.17.  

 

Johdon edustajista, joihin sisältyivät joukkoyksikön komentajat ja joukkoyksikön komenta-

jien ensimmäiset sijaiset (yhteensä 11 vastausta), kolme henkilöä on sitä mieltä, että laatu-

palkintomallin soveltamisesta (organisaation itsearviointi ja laatupalkintokilpailu) ei ole 

ollut hyötyä tulosyksikön (=joukko-osasto) menestykselle ja kilpailukyvylle. Kolmella 

henkilöllä ei ollut kokemusta. Vastanneista neljä henkilöä on sitä mieltä, että laatupalkin-

tomallin soveltamisella on ollut positiivista vaikutusta. Laatupalkintomallin soveltamisen 

(organisaation itsearviointi ja laatupalkintokilpailu) positiiviset vaikutukset tulosyksikön 

(=joukko-osasto) menestykseen ja kilpailukykyyn esitetään taulukossa 5.17.  

 

Esimiehistä, joilla oli kokemuksia laatupalkintomallin soveltamisesta (organisaation itsear-

viointi ja laatupalkintokilpailu), 58 prosenttia arvio laatupalkintomallin soveltamisella ole-

van jotakin positiivista vaikutusta. Esimiehistä, joilla oli kokemuksia laatupalkintomallin 

soveltamisesta (organisaation itsearviointi ja laatupalkintokilpailu), 35 prosenttia arvioi, 

ettei laatupalkintomallin soveltamisesta ole ollut vaikutusta tai hyötyä.  

 

Taulukko 5.17. Laatupalkintomallin soveltamisen positiiviset vaikutukset tulosyksikön 

menestykseen ja kilpailukykyyn 

 

Joukkoyksikön komentajat ja 1. sijaiset (vastaus-
ten lukumäärä) 

Perusyksikön päälliköt ja edustajat (vastausten 
lukumäärä) 

� prosessityöllä on karsittu päällekkäisyyksiä (2)  
� kehittävää toimintaa (1)  
� on ymmärretty, että ihmiset ja heidän toiminta 

sisältyvät resursseihin (1)  
� arvioinnissa havaittuihin epäkohtiin on puututtu, 

ja asioita on pyritty viemään eteenpäin (1) 
 

� kannustava tekijä, mielletään asioita laadun 
kannalta (2) 

� prosessien kehittämisellä kyetään keskittymään 
olennaiseen (5) 

� oman toiminnan kehittämisellä kehitetään jouk-
kotuotantoprosessia (1) 

� seuraajasuunnitelman laatiminen (1) 
� muutettavat/parannettavat asiat nousseet esille 

(2) 
� työyhteisön yhtenäistäminen yhteisen päämää-

rän kautta (1)  
� vaikutukset palkkaukseen (1) 

 
Huom. Aineisto on pelkistetty. 
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5.8.4  Komentajan kokemukset organisaation itsearvioinnin vaikuttavuudesta 
 

Tulosyksikön C komentajan kokemukset organisaation itsearvioinnin vaikuttavuudesta 

8.12.2004 johtamani haastattelun perusteella on tulkittavissa vaikuttavuuden teemalla ”or-

ganisaation itsearviointi ja tulosjohtaminen”, josta ovat erotettavissa tulosyksikön sisäinen 

itsearviointi ja johdon strategisen tason itsearviointi. 

  

”Eli eli mä näkisin, että, että tämmöinen niin kun vuotuinen itsearviointi on nimenomaan 

se, jolla kehitetään sitä laatua ja sitten, sitten tää, meillä on tämä toimintastrategia 2003 – 

2008 sen päivitys tapahtuu, kyllä nyt taas, on sitten se, jolla katotaan, tehdäänkö pitkäjän-

teisesti oikeita töitä. Eli se on tavallaan strateginen itsearviointi silloin, kun se tehdään 

lähinnä joukkoyksiköiden komentajien kanssa ja osastopäälliköiden kanssa. Eli johtoryh-

män puitteissa.”  (komentaja/tulosyksikkö C) 

 

Tulosyksikön C johdosta esikuntapäällikkö oli vaihtunut edellisen haastatteluajankohdan 

8.12.2004 ja ajankohdan 12.9.2005 välisenä aikana. Tulosyksikön C yhteyshenkilön (esi-

kuntapäällikkö) myötävaikutuksella ja komentajan hyväksymänä sain mahdollisuuden tut-

kimuksen kolmannessa vaiheessa 12.9.2005 osallistavalla havainnoinnilla (avoin haastatte-

lu) esitellä tutkimukseni tuloksia tulosyksikön C komentajalle ja johtoryhmän jäsenille 

aiheesta ”Toiminnan parantaminen – laatupäällikön asema organisaatiossa” .  

 

Alustukseni tärkeimpänä osuuteni oli organisaation itsearvioinnin merkityskokonaisuuden 

esittäminen kenttäkokeiden ja tapaustutkimuksen avulla hankitun aineiston perusteella. 

Aluksi esitin kaikki organisaation itsearvioinnin vaikuttavuutta kuvaavat merkityskokonai-

suuden viisi teemaa.  

 

Esitin tekstisitaatteina otteet tulosyksikön johdon (komentaja tai/ja esikuntapäällikön) ko-

kemuksista kunkin teeman osalta. Tulkinnan kohteena oli ollut laatupäällikön asema orga-

nisaatiossa. Alustus herätti keskustelua siten, että 30 minuutin asemesta kokouksen tämän 

vaiheen kestoa suunnitelmallisesti jatkettiin siten, että kokonaiskesto oli 46 minuuttia ja 10 

sekuntia. 
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Komentajan välitön palaute kuului: ”Sinä selvästi uskot asiaan. Ja mä luulen, että ei meil-

läkään se ongelma ole siinä, että me oltas missään nimessä  eri mieltä. 

Päinvastoin kaikki on samaa mieltä. Tämä oli hyvä keskustelu sikäli, että ainakin mulle 

aukes tää asia enemmän  kuin aikaisemmin, että, että tuota, tässä ei ole vain ratkaisu, vaan 

tässä on useampia  ratkaisuja. Meidän pitää edetä siinä, että päästään tää homma eteen-

päin. Ja ensi vuoden prosesseissa ois jo laatupäällikkö niin kuin vaikuttamassa, ainakin  

niin, että olisi harjoittelukierroksella. Ja sitten, sitten tota 2007 olisi jo rutiinitasolla.  

Ja 2008 voitas jo kattoo sitten,  ollaanko me tehty järkeviä asioita ja, ja tota. Mutta mihin-

kään kilpailuun, minä en katso sitä missään nimessä tarkoituksenmukaiseksi, että, että to-

ta, kunhan me saatas katottua kuin näin isossa joukossa se järkevästi hoidetaan, niin se on 

ihan hyvä homma. Kiitoksia.” (komentaja/tulosyksikkö C)      

 

Esikuntapäällikön kommunikatiivisena palautteena 13.9.2005 oli se, että alustus keskuste-

luineen yhtenäisti tulosyksikön C johtoryhmän näkemyksiä laatupäällikön asemasta ja teh-

tävistä. Sain käyttööni johtoryhmän kokouksen perusteella pidetyn perustelumuistion 

13.9.2005. Muistio oli otsikoitu Tulosyksikön C toiminnan jatkuvan parantaminen. Kes-

keisenä sanomana oli suunnitelma toimenpiteistä: ”Tavoitteet vuoden 2006 loppuun men-

nessä ovat:  

� laittaa laatupäällikön tehtävä hakuun ja valita sopiva henkilö tehtävään 1.1.2006 alka-

en 

� organisoida laatutiimi ja tarkastaa suunnitteluryhmän kokoonpano ja tehtäviä 

� liittää toiminnan arviointi ja parantamistoimenpiteiden suunnittelu osaksi nykyistä 

toiminnan ja resurssien suunnittelua ja seurantaa vuoden 2006 toiminnan arvioinnissa 

ja vuoden 2007 toiminnan suunnittelusta alkaen.” 

 

Soitin pyydetyn palautteen 15.9.2005. Keskustelimme vielä puhelimitse aiheesta 

16.9.2005. Lokakuussa 2005 tavatessamme tulosyksikön C komentaja toi esille tulosyksi-

kössä C pidetyn laatupäällikön valintatilaisuuden. Laatupäällikön tehtävään oli ollut kolme 

halukasta henkilöä, kukin eri henkilöstöryhmästä. Komentajan kaavailut laatupäällikön 

tehtävän sijoittamisen perustaksi Operatiiviseen osastoon oli saada yksi henkilö lisää muun 

muassa toiminnan ja resurssien suunnitteluun ja seurantaan. Joulukuussa 2005 tulosyksi-

kön C komentaja määräsi tehtäväänmääräyksellä laatupäällikön Operatiiviselle osastolle 

1.3.2006 alkaen.    
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5.9 Tulosyksikön sisäinen itsearviointi ja johdon strategisen tason itsearviointi 
 

5.9.1 Tilanne tutkimuksen alkuvaiheessa 
 

Yhtenä tutkimukseni lähtökohtana organisaation itsearvioinnin aikataululle vuosi-

suunnittelurytmissä oli tilanne, jossa itsearviointitilaisuudet oli ohjeistettu keväälle (esi-

merkiksi). Tulosyksikön itsearviointi on kuitenkin kuvattu nuolella prosessiksi, joka kattaa 

koko vuosiaikataulun (ks. kuvio 5.21). (Talvikunnas 1999, 85 – 88.)  

 

TULOSNEUVOTTELU

TULOSSOPIMUS

TOIMINTA- JA 
TALOUSSUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA
JA TULOSTOIMINTA-
SUUNNITELMA

Tammi

Heinä

HuhtiLoka

Helmi

Maalis

Touko

KesäElo

Syys

Marras

Joulu

TOIMEENPANOASIAKIRJA

TALOUSARVIOESITYS

TOIMINTASUUNNITELMAN JA 
TULOSTOIMINTASUUNNIELMAN
LUONNOS

TULOSNEUVOTTELU

TURA 2

LAATUPALKINTOHAKEMUS

TURA 1

Toiminta-
kertomus/

VURA 

Kuvio 5.21. Organisaation itsearviointi toiminnan ja talouden suunnittelussa 
vuonna 1999 (piirretty uudelleen lähteen mukaan) 

Lähde: Talvikunnas 1999, 86; Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus: 
Itsearvioinnin koulutuskansio 1/1999, 1.12. 

Itsearviointi-
tilaisuudet (esim)

Tulosyksikön

itsearviointi

 

 

Tulosohjauksen käsikirjan (2005) mukaan arviointitoiminnalla saadaan tietoa toimenpitei-

den vaikutuksista ja vuorovaikutussuhteista (Salminen 2005, 106 - 110). Maasotakoulussa 

toteutettiin toiminnan tarkastus 19. – 20.3.2003. Toiminnan parantamista edisti se, että 

toiminnan tarkastuksen tarkastuskertomuksen perusteella Maasotakoulussa laadittiin vasta-

us tarvittavista toimenpiteistä. 

 

Laadin teoriasidonnaisen tutkimusaineiston analysoinnin tuloksena tutkimuksen ensimmäi-

sessä vaiheessa yhteenvedon organisaation itsearvioinnin syvällisyydestä (taulukko 5.18). 

Olin vahvistanut teoriaopinnoilla esiymmärryksestäni nousevaa tulkintaani ja ymmärrystä-

ni. Tarkastelen organisaation itsearvioinnin menetelmiä suhteessa osallistujiin ja tarkaste-

lun syvällisyyteen teorian pohjalta 8.6.2003 ennen tutkimuksen toisen ja kolmannen vai-
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heiden kenttäkokeita. Hyvinkin keskeisessä asemassa tutkimuksen tässä vaiheessa oli toi-

minnan kuvaaminen kullakin organisaatiotasolla organisaation itsearviointia varten.  

 

 

Taulukko 5.18. Organisaation itsearvioinnin syvällisyyden arviointia (8.6.2003)  

 

Tarkastelun syvällisyys 
 

 
Osallistujat 

Pintapuolinen tarkastelu Syvällinen tarkastelu 
Hallintoyk-
sikön, osas-
ton, johto-
ryhmän 
henkilöt 

Pika-arvioinnissaa organisaation 
itsearviointi perustuu mielikuviin (ei 
tuloksiin eikä näyttöihin) käsiteltä-
vistä asioista. 

Hallintoyksikön, osaston toiminnasta laadi-
taan kuvaus (ml. tulokset ja näytöt). 
 
Organisaation itsearvioinnin perusteella 
laaditaan muistio, jossa toimintajärjestel-
män kokonaisuus ei kuitenkaan toteudu. 

Tulosyksi-
kön avain-
henkilöt ja 
koko hen-
kilöstö joh-
tamistasoit-
tain 

Tulosyksikön toiminnasta laaditta-
vassa kuvauksessa (ajatelmaviivoin) 
käsitellään vain osaa arviointialueis-
ta.  
 
Johtoryhmälle laaditaan kuvaus tu-
losyksikön toiminnasta. Organisaati-
on itsearvioinnin perusteella laadi-
taan muistio, jonka tarkastelunäkö-
kulma on oman johtamistason mu-
kainen. 

Tulosyksikön toiminnasta laaditaan kuvaus 
ottaen huomioon kullakin johtamistasolla 
laadittu kuvaus (ml tulokset ja näytöt). 
 
Organisaation itsearvioinnin ja tiedon sys-
temaattinen keräämisen perusteella laadi-
taan tulosyksikön parantamisohjelma, jonka 
toteutusta seurataan.  
 
Tulosyksikkö osallistuu laatupalkintokilpai-
luun (arviointiraportti ja arviointikäynti). 

 
Huom Yhteenveto perustuu teoriasidonnaiseen analyysiin 
a ks. Talvikunnas 2001, 36 – 39. 
 

Yhteenvedon perusteella organisaation itsearvioinnin syvällisimmässä tarkastelussa toteu-

tuvat ainakin seuraavat asiakokonaisuudet: tulosyksikön toiminnasta laaditaan kuvaus otta-

en huomioon kullakin johtamistasolla laadittu kuvaus (mukaan lukien tulokset ja näytöt), 

tieto kerätään systemaattisesti organisaation itsearviointia varten, käsittelyn perusteella 

laaditaan tulosyksikön parantamisohjelma ja tulosyksikkö osallistuu laatupalkintokilpai-

luun (arviointiraportti ja arviointikäynti).  

 

Tutkimuksen toisen vaiheen kenttätutkimuksesta (06/2003) saamani tutkimusaineiston 

perusteella tein ensimmäiset johtopäätökset. Otin huomioon kokemukseni, toiminnan laa-

dun parantamisen teorian ja hermeneuttisen kehän mukaisen tutkimuskohteen (koko teksti) 

tulkintaehdotuksen. Tutkin yksittäisenä tekstin kohtana organisaation itsearviointia, jonka 

avulla pyritään parantamaan toiminnan laatua tulosyksikössä. Organisaation itsearviointi 

on laajempi kokonaisuus kuin pelkästään organisaation itsearviointi –tilaisuus. Kuten tote-
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sin kenttätutkimuksen raportissa (Maasotakoulun asiakirja 239/8.4/D/I/10.10.2003), kol-

mivaiheinen organisaation itsearviointi on mahdollista integroida toiminnan ja resurssien 

suunnittelu ja seuranta -prosessiin.  

 

Päädyin silloisten johtopäätösten perusteella seuraavaan organisaation itsearvioinnin 

vaiheistukseen vuosisuunnittelurytmissä:  

� Vaihe 1: Suunnittelu ja valmistautuminen: tällöin kartoitetaan menestystekijät ja 

parantamisalueet. Kyseessä on arviointialueiden merkittävyyden ja toteutumisen 

arvioiminen organisaation tehtävien kannalta tarkasteltuna (esimerkiksi joukkotuo-

tantoprosessin mukaiset tehtävät).  

� Vaihe 2: Organisaation itsearviointi -tilaisuuden järjestäminen: organisaation itsearvi-

ointi toteutetaan EFQM-arviointikriteeristön arviointialueiden mukaisesti.  

� Vaihe 3: Parantamissuunnitelman laatiminen ja esittely: kolmannessa vaiheessa laadi-

taan ja esitellään parantamissuunnitelma.  

 

Esitin johtopäätöksenä organisaation itsearvioinnin vaiheiden 1 ja 2 ajankohdiksi marras-

kuu - tammikuuta. Organisaation itsearviointi on kattavuuden saamiseksi aloitettava orga-

nisaatiotasoittain aloittaen tulospalkkioyksiköistä (hallintoyksikkö). Itsearvioinnin on pää-

dyttävä koko tulosyksikön (joukko-osasto) organisaation itsearviointiin. Tulosyksikön 

(joukko-osasto) itsearviointitilaisuudessa on kyettävä analysoimaan menneen vuoden toi-

mintaa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, millä on yhteys myös vuosiraportin laadintaan. 

Samalla luodaan perusteet parantamissuunnitelmalle resursseineen, aikatauluineen ja vas-

tuuhenkilöineen. Organisaation itsearviointi -tilaisuudessa päätetään välittömästi toimeen-

pantavat toimenpiteet.  

 

Vaiheen 3 toteutus on syytä ajoittaa kuluvan vuoden helmikuulle, jolloin tulosyksikön 

(joukko-osasto) parantamisohjelmaan hyväksyttyjen toimenpiteiden toimeenpano on mah-

dollista aloittaa välittömästi voimavarojen ja resurssien mukaisesti.  Parantamissuunnitel-

ma on kuitenkin hyväksyttävä siten, että resursseja vaativat toimenpiteet voidaan ottaa esil-

le tulosneuvotteluprosessissa. Tämän jälkeen viimeistään on mahdollisuus saada resursseja 

vaativat kehittämishankkeet tulosyksikön (joukko-osasto) tulevan vuoden toimintakäskyyn 

ja tulevien vuosien toimintasuunnitelmiin.  
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5.9.1.1  Maasotakoulussa selvitetyt menestystekijät ja parantamisalueet  
 

Maasotakoulussa järjestetyn kenttätutkimuksen ja sen raportoinnin tavoitteena oli tuottaa 

tietoa johtoryhmän itsearvioinnissa (22.–23.1.2004) tehtävää analysointia varten. Johtopää-

tösten perusteella oli tehtävissä toiminnan parantamista tukevia johtopäätöksiä. Esittelin 

tulokset Maasotakoulun johtajalle 22.1.2004. Samoin johtoryhmän jäsenillä oli käytettävis-

sään yhteenveto tuloksista.  

 

Linjaesimiesten arvioiden tarkastelu arviointikohdittain mediaanin perusteella mahdollistaa 

arviointikohtien merkityksen ja toteuman tarkastelun toteutuvina menestystekijöinä ja pa-

rantamisalueina. Tällä palautejärjestelmällä tuotettiin tietoa Maasotakoulun johtajan käyt-

töön päätöksentekoa varten. Linjaesimiehillä ja heidän alaisillaan oli mahdollisuus arvioida 

EFQM-mallin 1999 arviointialueiden merkityksen painottumista toiminnan laadun kannal-

ta toisiinsa nähden parivertailulla siten, että he ottivat huomioon tulosyksikön tehtävien 

tärkeysjärjestyksen. Yhteenveto tuloksista esitetään kuviossa 5.22.  

 

Kuvio 5.22. Parivertailu: laatupalkintokriteeristön arviointialueiden merkityksen 
painottuminen toiminnan laadun kannalta/Tulosyksikkö MAASK (12/2003)
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Henkilöstö painottuu eniten, kun taas keskeiset suorituskykytulokset ja henkilöstötulokset 

saavat toiseksi ja kolmanneksi eniten painoarvoa. Yhteiskunnalliset tulokset painottuvat 

vähiten. 
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Arviointialueen henkilöstö arviointikohdat arvioidaan toiminnan laadun kannalta mer-

kittäviksi. Johtajien motivointi, tuki ja tunnustus henkilöstölle ovat tärkeitä. Yhteis-

kunnallisten tuloksien ja yhteiskunnallisten tuloksien suorituskyvyn mittarien merkitys 

arvioidaan alhaisimmiksi. Johtoryhmän arviot ovat korkeammat arviointialueella toi-

mintaperiaatteet ja strategia kuin hallintoyksiköiden ja tulosyksiköiden esimiesten ja 

edustajien vastaukset. Sama havaitaan myös yhteiskunnallisten tulosten osalla. Johto-

ryhmän jäsenten arviot arviointikohtien merkittävyydestä toiminnan laadun kannalta 

ovat lähes jokaisessa arviointikohdassa korkeammat kuin Maasotakoulun sisäisten 

tulosyksiköiden ja hallintoyksiköiden edustajien yhdistetyt vastaukset. Mediaanilla 

ilmoitettu yhteenveto Maasotakoulussa palvelevien henkilöiden arvioista EFQM-

mallin 1999 arviointialueiden arviointikohtien merkityksestä organisaatiossa toiminnan 

laadun kannalta esitetään kuviossa 5.23.  

  

 

 
5.9.2 Osallistavan havainnoinnin perusteella saatuja tuloksia 
 

Maasotakoulussa toiminnan laadun parantamiseen on pyritty muun muassa osallistavan 

havainnoinnin avulla. Maasotakoulussa on toteutettu organisaation itsearviointi –

tilaisuudet vuosittain kolmessa vaiheessa 1.9.2003 alkaen, jolloin aloitin laatupäällikkönä. 

Maasotakoulussa toteutetussa tutkimuksessa halusin parantaa toimintaa määrittämällä or-

ganisaation itsearvioinnille vaiheet teemoineen (ks. kuvio 5.24). 

Kuvio 5.23. Mediaanilla ilmoitettu yhteenveto Maasotakoulussa palvelevien henkilöiden 
arvioista EFQM-mallin (vuoden 1999 suomenkielinen käännös) arviointialueiden 
arviointikohtien merkityksestä organisaatiossa toiminnan laadun kannalta. Maasotakoulu (n = 
57), sisäisen tulosyksikön tai hallintoyksikön edustaja (n=46), johtoryhmän jäsen (n=11).
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Tammikuu

Heinäkuu

HuhtikuuLokakuu

Helmikuu

Maaliskuu

Toukokuu

KesäkuuElokuu

Syyskuu

Marraskuu

Joulukuu Vaihe 2

Vaihe 1
- TRSS-seminaarit
- teemat
-> menestystekijöiden ja 
parantamisalueiden
kartoittaminen

Vaihe 2
- TRSS-seminaarit
- vuosiraportti
-> menneen vuoden 
analysointi ja tulkinta

Vaihe 3
- TRSS-seminaarit

- tulosneuvottelut (myös
tulosohjauskeskustelut)
-> parantamisohjelma 
osaksi toiminta- ja talous-
suunnitelmaa

Kuvio 5.24. Organisaation itsearvioinnin teemat vaiheittain

 

Tärkeimmät hallintoyksiköiden ja sisäisten tulosyksiköiden menestystekijät ja parantamis-

alueet selvitetään tulosyksikön sisäisten organisaation itsearviointien (vaihe 1) avulla (ks. 

kuvio 5.24). Yhdistettäessä tulosyksikön toiminnan parantamisen tavoitteet, joihin sisälly-

tetään synteesinä tärkeimmät hallintoyksiköiden ja tulosyksiköiden parantamisesitykset, 

tulosyksikön toimintakäskyyn tuodaan toiminnan parantamiselle edellytykset resursseina 

(henkilöstö, taloudelliset resurssit, investoinnit sekä toimintaympäristölliset edellytykset). 

 

Organisaation itsearvioinnilla on mahdollista suunnitelmallisesti parantaa toiminnan laatua 

tulosyksikössä siten, että dokumentoituja parantamissuunnitelmia ja parantamisesityksiä 

käytetään organisaatioiden eri tasoilla (ks. Samuelsson & Nilsson 2002, 19). Kunkin orga-

nisaatiotason parantamissuunnitelmien ja parantamisesitysten laatimisella ja toteuttamisella 

on mahdollista pyrkiä kokonaisvaltaiseen toiminnan laadun parantamiseen tulosyksikössä.  

 

Maasotakoulun toiminnan laadun parantamista täydentävät esimiehen ja alaisen väliset 

kehityskeskustelut ja tulospalkkiosäännöt. Henkilöstömenojen säästövelvoitteista johtuen 

puolustusvoimien kaikissa tulosyksiköissä pidettiin Pääesikunnan päätöksen perusteella 

tulospalkkiojärjestelmässä välivuodet vuosina 2005 ja 2006 (Pääesikunnan henkilöstöosas-

ton asiakirja R4451/2.8/D/II/16.6.2005).  
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Johdon strategisen tason itsearvioinneissa (vaiheet 2 ja 3) kyetään asettamaan painopiste 

organisaation menestystä ja kilpailukykyä parantaviin ja edistäviin päätöksiin ja toimenpi-

teisiin. Menestystekijöiden ja parantamisalueiden kartoittamisen jälkeen analysoidaan vuo-

siraportin laadinnan yhteydessä menneen kauden vaikuttavuutta, mistä saadaan perusta 

parantamisohjelman laatimiselle ja/tai päivittämiseksi osaksi toiminta- ja taloussuunnitel-

maa (ks. kuvio 5.24). Tulosyksikön parantamisohjelma on johdon strategisen tason itsear-

vioinnin tuote. Tulosyksikön parantamisohjelman kohteet tavoitteineen ja resurssitarpei-

neen tuodaan tarvittaessa ja tarvittavin osin esille tulosneuvotteluprosessissa. Ajallinen 

ulottuvuus on käsittelyn kohteena oleva ajanjakso (1-5 vuotta) (= tulosyksikön parantamis-

esitykset). Parantamisohjelmaan sisältyy muun muassa hankintojen, tilahallinnan ja toimin-

taympäristön kehittämisen edellyttämät toimenpiteet, työt ja resurssitarpeet.  

 

Maasotakoulun itsearviointi vaiheineen toiminnan ja resurssien suunnittelussa ja seuran-

nassa vuosina 2004 ja 2005 esitetään kuviossa 5.25. Esitettyä toimintatapaa sovellettiin 

vuonna 2004 - 2005 toista kertaa siten, että vuoden 2003 - 2004 havaintojen perusteella 

täsmensin teemoja ja eri vaiheiden aikataulua.  

  

Tammikuu

Heinäkuu

HuhtikuuLokakuu

Helmikuu

Maaliskuu

Toukokuu

KesäkuuElokuu

Syyskuu

Marraskuu

Joulukuu
Vaihe 1/2004
- (4.10. – 26.11.2004)
- hallintoyksiköt
- tulosyksiköt
- johto 

Vaihe 2/2005
- (2.1. – 31.1.2005)
- johto 18.-19.1.2005 
- vuosiraportin määräaika
oli 23.2.2005

Vaihe 3/2005
- johto 17.-18.2.2005 ja

7.-8.3.2005
- tulosneuvotteluiden 
valmistelut
- tulosneuvotteluaineiston
määräaika oli 19.3.2005
- parantamisohjelma
- tulosneuvottelut 4.5.2005

Kuvio 5.25. Hallinto- ja tulosyksiköiden sekä johdon organisaation itsearvioinnin
aikataulu Maasotakoulussa vuoden 2004 syksystä vuoden 2005 loppuun

Vaihe 1/2005
- (5.9. – 18.11.2005)
- hallintoyksiköt
- tulosyksiköt
- johto 29.-30.11.2005

 

Organisaation itsearvioinnille varattu ajanjakso 4.10. – 26.11.2004 oli liian lyhyt (vaihe 1). 

Samoin alkamisajankohta oli ajoitettu liian myöhään. Maasotakoulun ydinprosessien toi-

minta on kytketty maavoimien valmiusyhtymien koulutusjärjestelmään, joten tulosyksikön 

sisäisen organisaation itsearvioinnin aikautuksen on oltava yhtenevä valmiusyhtymien 

varusmieskoulutuksen aikatauluun. 
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Näin ollen maavoimien tulosyksiköiden sisäisen organisaation itsearvioinnin aika alkaa 

kunkin vuoden toisen saapumiserän peruskoulutuskaudella heinä- - elokuussa, jolloin hen-

kilöstö (perusyksikkö- ja joukkoyksikkötaso) pystyy osallistumaan tilaisuuksiin mahdolli-

simman hyvin.  

 

Maasotakoulussa jatkettiin kolmannen kerran vaiheistettua organisaation itsearviointia 

syksystä 2005 alkaen kuvion 5.26. mukaisesti (Maasotakoulun asiakirjat 

AC8349/19.6.2006 ja 269/1.2/D/I/15.12.2005).   Tulosyksikön sisäiset organisaation it-

searvioinnit (vaihe 1), joiden tavoitteena oli tuottaa aineistoa vuoden 2006 toimintakäs-

kyyn, pidettiin jo syksyllä 2005.  

TULOSPALKKIOSÄÄNNÖT
Vuodelle 2007 (ei päätöstä)

Aineisto/Tulosohjaus-
Keskustelu 6.10.

TULOSSOPIMUS
(22.11. ja allekirjoitus 5.12.)

TULOSOHJAUSKESKUS-
TELU 31.10. 
(Maavoimien tulosohjaus-
keskustelut, Mikkeli, 17.11.)

TOIMINTA- JA TALOUS-
SUUNNITELMA (20.9.)

Tammi

Heinä

HuhtiLoka

Helmi

Maalis

Touko

KesäElo

Syys

Marras

Joulu

Vaihe 2

Vaihe 3

Vaihe 1

Kehityskeskustelussa sovittujen
tavoitteiden toteuttamisseuranta

TOIMINTAKÄSKY vko 50

TRSS-SEMINAARI/SURY
PVMATLE:ssa 22.-23.8.

Esitykset tehtävistä vuosille 
2007-2008 (8.8.) -> MAAVER:lle
Esitykset tehtävistä vuosille 
2007-2008 (3.11.) ->PEMAAV-OS:lle

KEHITYSKESKUSTELUT (28.2.-06
mennessä ja 28.2. 07 mennessä)

TRSS-SEMINAARI MAASK:ssa
/PEMAAVE (1.-2.2.06)

TALOUSARVIOESITYS (6.3.) 

AINEISTO/TULOSOHJAUS-
KESKUSTELU (6.4.)
Johdon strategiatyö (vko 8) –
parantamisohjelma

TULOSOHJAUSKESKUSTELU (3.5.)

SISÄINEN VALVONTA

VUOSIRAPORTTI
(20.1. ja 15.2.)

vko:t 32-45
Johto vko 46

TURA 3.8.

Kuvio 5.26. Vaiheistettu organisaation itsearviointi vaikutuksineen

Lähde: Maasotakoulun asiakirja AC8349/19.6.2006. 
1)Tutkijan huom: Talousarvioehdotus.

Vaihe 2

1)

 

Maasotakoulun suunnitelma tulosjohtamisen edellyttämistä tuotteista määräaikoineen 

vuonna 2006 (päivitetty 20.4.2006) on esitetty kuviossa 5.26. Johtoesikunta käski tulos-

neuvotteluiden asemesta käytettäväksi termiksi tulosohjauskeskustelut. Maasotakoulussa 

organisaation itsearviointia käytettiin toiminnan parantamisen välineenä liitteen 10 mukai-

sesti (Maasotakoulun asiakirja AC8349/19.6.2006). Maasotakoulussa tulosyksikön sisäinen 

organisaation itsearviointi vuodelle 2006 oli ajoitettu 7.8. – 19.11.2006.  
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5.9.3 Tulosyksikön sisäinen organisaation itsearviointi 
 

Organisaation itsearvioinnin vaiheet eivät ole sidoksissa kalenterivuoteen, koska organi-

saation itsearvioinnin vuosikierron vaihe 1 alkaa syksyllä. McFarlanen (2001) kuvaama 

Roads Service´n EFQM-malliin tukeutuva koko organisaatiota koskettava itsearviointi 

alkaa vuosittain heinäkuussa, jotta itsearviointitilaisuuksien, konsensuskokouksen ja työ-

kokouksen jälkeen itsearvioinnein kartoitettu kaikki tieto olisi johdon käytettävissä seuraa-

van vuoden liiketoimintasuunnitelman laatimisessa (McFarlane 2001, 1048 – 1052).  

 

Tulosyksikön sisäisten organisaation itsearviointien (vaihe 1) tavoitteina on tuottaa aineis-

toa tulosyksikön seuraavan vuoden toimintakäskyä varten. Vaiheen 1 toimeenpano on käs-

kettävä jo touko- - kesäkuussa, jotta organisaation itsearviointi kyetään toimeenpanemaan 

tulosyksikössä halutuilla organisaatiotasoilla. Kyseessä on samalla organisaation itsearvi-

oinnista tiedottaminen. Puhuttelujärjestelmässä on mahdollista tietoiskuin kouluttaa esi-

miehiä organisaation itsearvioinnin tavoitteista, johtamiskäytännöistä ja toimintatavoista. 

Vaihe 1 käsittää tulosyksikön sisäisten hallintoyksiköiden ja tulosyksiköiden sekä johdon 

organisaation itsearviointi –tilaisuudet. Näin organisaation itsearviointia käytetään työka-

luna tulosyksikön sisäisessä toiminnassa. Parantamissuunnitelmalomake ja parantamisesi-

tyslomake esitetään liitteessä 11. 

  

Johdon strategisen tason itsearviointia vaiheissa 2 ja 3 edeltää tulosyksikön sisäisen it-

searvioinnin tilaisuus, jossa eri lähteistä vuoden aikana kerätty informaatio yhdistetään 

tulosyksikön toimintakäskyyn ja perustaksi johdon strategiatyötä varten (ml. parantamisoh-

jelma osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa). Toiminnan parantamisen on perustuttava 

tosiasialliseen tietoon. Sandholm (2005) luettelee toiminnan parantamistarkoitukseen so-

veltuvia tietolähteitä, joita ovat operatiivisen toiminnan tulokset, ongelmien tunnistaminen, 

prosessien analysointi, asiakaslähtöisyyttä kartoittavat analyysit, laadun arviointi, huonon 

laadun aiheuttamat kustannukset, asiakkaiden mielipidekartoitukset, henkilökunnan asen-

teiden kartoittaminen ja benchmarking (Sandholm 2005, 1067 – 1068). Organisaation it-

searvioinnissa tarvittavan tiedon systemaattinen kerääminen päätöksentekoa varten esite-

tään kuviossa 5.27.  
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Tulosyksikön eri organisaatiotasoilla toteutettavat organisaation itsearviointi –tilaisuudet 

mahdollistavat eri palautejärjestelmien kautta tulevan tiedon systemaattisen käsittelyn (ks. 

kuvio 5.27). Teemojen avulla organisaation itsearviointia ohjataan toiminnan laadun paran-

tamisen painopistealueille. Menettely edellyttää laatupäällikön ja tulosyksikön johdon yh-

teistoimintaa, jotta toiminnan parantamisen aineistolähtöisyys säilyisi. Toiminnan laadun 

parantamista edistävät tehtävät ja resurssit on kirjattava tulosyksikön toimintakäskyyn, 

jotta tulosyksikön kokonaisuuden kannalta tehtävät ja resurssit saataisiin pysymään tasa-

painossa. Tulosyksikössä ei tarvita erillistä parantamisohjelmaa, koska parantamisohjelma 

tavoitteineen ja resurssitarpeineen on luontevinta sisällyttää tulosyksikön toiminta- ja ta-

loussuunnitelmaan. 

 

5.9.4 Tulosyksikön johdon strategisen tason organisaation itsearviointi   
 

Tulosyksikön sisäisessä (vaihe 1) johdon organisaation itsearviointi –tilaisuudessa muo-

dostetaan yhteys tulosyksikön sisäisestä toiminnan laadun parantamisesta johdon strategi-

sen tason toiminnan laadun parantamiseen (vaiheet 2 ja 3). Johdon itsearvioinnin vaiheessa 

1 päivitetään tarvittaessa tulosyksikön pääprosessien omistajien tiedot, mikä palvelee joh-

don strategisen tason itsearviointia vaiheissa 2 ja 3. Kyseisissä vaiheissa analysoidaan 

menneen kauden toteumaa suhteessa tulossopimukseen ja tehtäviin sekä valmistaudutaan 

tulosneuvotteluprosessin vaiheisiin.  

Työilmapiirikysely
ja palautekyselyt

Auditoinnit ja
palauteraportit

Tarkastukset
ja palautteet

Toiminnan ja 
talouden raportit

Kehityskeskustelut
ja dokumentit Vaihe 2

Kuvio 5.27. Organisaation itsearvioinnissa tarvittavan tiedon systemaattinen kerääminen

Analysointi ja 
johtopäätökset

Analysointi ja 
johtopäätökset

Analysointi ja 
johtopäätökset

Analysointi ja 
johtopäätökset

Analysointi ja 
johtopäätökset

Toiminta- ja 
taloussuunnitelma

esitetään 
yhteenveto

suunnittelu-
jakson

(neljä vuotta) 
toiminnan

laadun 
parantamisen

tavoitteista
ja

resurssi-
tarpeista

(= parantamis-
ohjelma) 

Toimintakäsky
käsketään 

seuraavan vuoden 
tehtävät

ja resurssit
(ml. toiminnan 

laadun 
parantaminen)

Tulosjohtamis-
prosessi

Analysointi ja 
johtopäätökset

Tulosyksikön sisäiset itsearvioinnit vaiheessa 1
Päätetään välittömästi toteutettavat toimenpiteet
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Jotta komentaja ja johtoryhmän jäsenet pystyvät keskittymään johdon strategisen tason 

itsearviointiin vaiheissa 2 ja 3, tulosyksikössä on syytä olla laatupäällikön johtama laatu- ja 

suunnitteluryhmä (tms). Laatu- ja suunnitteluryhmään kannattaa valita kunkin ydinproses-

sin ja keskeisimpien tukiprosessien omistajien ensimmäiset sijaiset, joiden keskeinen teh-

tävä on prosessin vuosisuunnittelun johtaminen.  

 

Johdon strategisen tason itsearvioinnin vaiheessa 2 toiminnan painopiste on menneen kau-

den toiminnan analysoinnissa ja johtopäätöksissä. Vuosiraportin laatimisen yhteydessä 

tuotetaan tietoa myös tulevaan johdon itsearvioinnin vaiheeseen 3. Johdon strategisen ta-

son itsearvioinnin vaiheen 3 tavoitteena on tuottaa perusteet aineiston laatimiselle tulos-

neuvotteluprosessiin. Tässä vaiheessa tarkastellaan tulosyksikön sisäisen itsearvioinnin 

(vaihe 1) ja vuosiraportin laatimisen (vaihe 2) yhteydessä löydettyjä parantamiskohteita. 

Tavoitteena on tuottaa tulosyksikön käyttöön parantamisohjelma osaksi toiminta- ja talous-

suunnitelmaa, johon on koottu yksittäisistä parantamiskohteista synteesi tulosyksikön 

suunnitelmalliseksi toiminnan laadun parantamiseksi. Olennaista on hahmottaa ne vision 

mukaiset tulosyksikön toiminnan laadun parantamista edistävät osa-alueet ja niiden toteut-

tamiseen vaadittavat resurssitarpeet. Tulosyksikön komentajan on mahdollista esittää esi-

miehelleen näiden tavoitteiden mukaisia resurssitarpeita. Kyseessä ovat ne toiminnan osa-

alueet resurssitarpeineen, joita tulosyksikkö ei omin toimenpitein kykene ratkaisemaan ja 

joihin tarvitaan tulosyksikön komentajan esimiehen tuki. 

 

5.10 ”Ollaanko samaa perhettä” 
 

Samanlaista organisaation itsearvioinnin vaikuttavuutta eri tulosyksiköissä edustaa organi-

saation itsearvioinnin vaikuttavuuden teema ”ollaanko samaa perhettä”. Tämä vaikutta-

vuuden teema löytyy eri organisaation tasoilta tulosyksiköistä.  

 

Tämän teeman määrittää yhteishenki – organisaation itsearviointi koetaan sosiaalise-

na tapahtuma. Työpisteen kaikki henkilöt osallistuvat organisaation itsearviointi –

tilaisuuteen. Sotilashenkilöt pukeutuvat siviilivaatteisiin. Tilaisuudessa on keskeistä 

avoin keskustelu, motivoituneisuus ja sitoutuminen. Organisaation itsearviointi –

tilaisuus järjestetään kaksipäiväisenä varuskunnan ulkopuolella tai ainakin siten, että 

ollaan poissa työpisteestä.  
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Organisaation itsearvioinnilla kyetään vaikuttamaan positiivisesti työyhteisön yhteishen-

keen  – organisaation itsearviointi on sosiaalinen tapahtuma, jolloin annetaan ja saadaan 

palautetta tasavertaisina. 

 

” Ja tuota, ehkä siinä, siinä tietyllä tapaa näin tässä aika kiireisessä tekemisessä niin tämä 

itsearviontityö on saanut myöskin niin kuin tämmöisen vahvan muodon niin kuin tässä, 

mitä minä sanoisin työyksikön niin kuin tämmöisen sosiaalisen niin kuin yhdessä tekemisen 

niin kuin tämmöisenä viitekehyksenä.” ... ”Tää on yksi näitä piirteitä, jotka on ollut tällä 

laatutoiminnalla, että kun siihen on haettu tätä, että ne tehdäänkin uudella tavalla – soti-

laat tekee siviiliasussa, puhetta johtaa laatuvastaava ja näin edelleen niin sehän on avan-

nut niin kuin uudenlaisen tavan käsitellä työyksikön asioita. Ja totta ihmeessä nää vahvuu-

det yritetään siinä säilyttää.” (komentaja/tulosyksikkö B) 

 

”Joukkoyksikössä itsearviointi on toteutettu siten, että perusyksiköt keskenänsä tai perus-

yksikkö käy, käy itse sen oman itsearviointinsa, noin kaksi päivää, yleensä ovat pois varus-

kunnasta. Siihen on nyt tulossa, sanotaanko yhteiset reunaehdot, mihinkä saa, saa mennä 

ja kuinka paljon saa maksaa, rahan kautta ruvetaan sitä ohjaamaan sitä tasoa. Eli joukko-

yksik, perusyksiköt tekee sen, sen jälkeen on sitten joukkoyksikön eli rykmentin koottu it-

searviointi kaksi päivää kaupungilla, mutta tuota kuitenkin pois työpaikasta tai työpaikal-

ta.” (joukkoyksikön komentaja B 17) 

 

”Ja tämmöinen lähtökohta, kun on ja toiminta on, niin se tuota, siinä on mahdollisuus sil-

leen, että kaikki toiminta sitten tai se toiminta, mitä pitää kehittää niin on oikeasti huoma-

taan, että tuossa on vikaa jo tämän itsearvioinnin kautta. Ja sitä kautta sitten sitä joukko-

tuotantoprosessia niin on myös mahdollista kohdentaa ne parantavat toimenpiteet siihen 

kohtaan, missä se vika on, jos sitä sitten ei ole jollakin prosessimittarilla jo muutenkin 

huomata. Joo. Ja sitten tän itsearvioinnin havainnot, kuinka se sitten käytännössä kuiten-

kin vaikuttaa, niin se ehkä enemmänkin vaikuttaa siellä perusyksikön sisällä sillä tavalla, 

että niillä toimenpiteillä, millä omaa ilmapiiriä ja työhyvinvointia kyetään, kyetään tuota 

parantamaan, niin saadaan välittömiä toimenpiteitä siihen, että jaksetaan esimerkiksi pa-

remmin tehdä töitä. Mutta niin kauan, kun resurssit tälläiseen prosessien kehittämiseen tai 

vaikka niiden kuvaamiseen ja mittareiden laatimiseen on nykyisellä tasolla, niin sitä kautta 
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sitten ei välttämättä ihan heti vielä saada niitä parantamishavaintoja tai tarpeita.” (perus-

yksikön päällikkö B 13) 

 

”Ja perusyksikössä on itsearviointi toteutettu tai on tehty siten, että henkilöstö lähtee va-

ruskunnasta tai tästä lähiympäristöön sillä lailla, että saadaan työskentelyrauha. Siihen 

varataan yleensä kaksi päivää aikaa ja, ja siten, että tuo laatuvastaava, meidän yksikössä 

varapäällikkö, ja hän valmistelee, elikkä viimeistelee nuo ja ehkä tekee muutoksia noihin 

kuvauksiin ja sitten me keskustellaan niissä tilaisuuksissa niin käsitellään nämä aiheet. 

Että siellä nimen omaan puhutaan yhteisissä tilaisuuksissa heikkouksia ja vahvuuksia, ja 

heikkouksia ja vahvuuksia siten, miten tai mihin asioihin perusyksikkö pystyy vaikuttamaan 

ja mitkä ovat sitten ylemmän johtoportaan asioita, mihin ei itse pystytä vaikuttamaan.” 

(perusyksikön päällikkö B 14) 

 

Organisaation itsearviointi –tilaisuuksiin pyritään saamaan kaikki työpisteen henkilöt mu-

kaan ja osallistumaan.  

 

”Ja näkemykseni mukaan tämä arvioinnin järjestelyissä on jonkin verran eroja joukkoyk-

siköiden sisällä. Alkaen ihan fyysisissä järjestelyissä. Jokin pataljoona menee ihan fyysi-

sesti prikaatin ulkopuolelle tilaisuuteen. Järjestettyyn tilaisuuteen ja ehkä paremmin saa 

sen osanoton sillä tavalla ja, ja ehkä se on enemmän lähteä työpisteen ulkopuolelle teke-

mään alkaen ihan se – (sana poistettu)- oli ihan fiksu idea ja työpisteestä pois ja tuota sil-

lä, että tilaisuus suunnitellaan päivän ja aika ja paikan yksikön tai pataljoonan kanssa 

sillä saadaan osanottoa, jolloin vältetään päällekkäisyyksiä.”  (perusyksikön päällikkö B 

14) 

 

”Tulosyksikössä se on toteutettu nimenomaan niin, että, että se, se on hajautettu tuonne 

työpisteille. Ja, ja, ja sitä käydään joukkoyksiköissä ja sitä käydään yksiköissä ja, ja varas-

toilla. Minusta se itsearviointi niin, että, että joukko-osasto kokonaisuutena niin, on täm-

mönen mission impossible. Vaan se pitää jakaa pienenpiin osiin ja miettiä itse tykönään. 

Ja sitten, miten kehitetään koko joukko-osaston toimintaa, niin sen arvioinnin pitää suorit-

taa johtoryhmä sisällään, mihin vaikuttaa, vaikuttaa kaikki se työ, mikä on tehty siellä ala-

johtoportaissa.” (komentaja/tulosyksikkö A)  
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”Tänä tänä vuonna oli keväällä maaliskuussa tilaisuus, missä, missä oli – (sana poistettu)- 

pataljoonan henkilöstöä niin paljon kuin koulutuksesta irti saatiin ja siellä käsiteltiin tiet-

tyjä itsearvioinnin kysymyksiä.” (joukkoyksikön komentaja A 18) 

 

Motivoitunut työntekijä vaikuttaa myönteisesti ydinprosessin lopputulokseen. 

 

”Ja sitten tietysti se positiivinen asia on se, että kun yksittäinen työntekijä kokee, että joku 

asia tämän laatutoiminnan kautta on kehittynyt positiivisesti. Elikkä tavallaan organisaati-

on johto eri tasoilla on reagoinut siihen asiaan ja sitä kautta sen työntekijän motivaatio 

kehittyy ja sitä kautta se, kun on motivoitunut työntekijä niin sitä kautta tottakai sitten tämä 

päätyö, elikkä joukkotuotanto niin saavuttaa positiivisen tuota lopputuloksen.” (esikun-

tapäällikkö/tulosyksikkö C) 

 

5.11 ”Organisaation itsearviointi ja tulosjohtaminen” 
 

Tutkimustulosten perusteella valmiusyhtymien komentajat käyttävät organisaation itsear-

viointia tulosyksikön sisäisenä itsearviointina. He haluavat myös käyttää organisaation 

itsearviointia strategisen tason itsearvioinnin työkaluna.  

 

Komentajat ovat käynnistäneet toimenpiteitä, joissa organisaation itsearvioinnin vaikutta-

vuuden teeman ”organisaation itsearviointi ja tulosjohtaminen” merkityskokonaisuus to-

teutuu jo tulosyksikön sisäisenä organisaation itsearviointina. Organisaation itsearviointi 

toteutuu organisaation eri tasoilla, mutta johtoryhmän strategisen tason itsearviointina osa-

na tulosjohtamista se ei toteudu vielä kokonaisvaltaisesti. 

 

”Sitten tän itsearvioinnin, niin kun laajemman itsearvioinnin integroiminen tähän koko-

naistoimintaan, niin siihen olen vahvasti sitoutunut. Mutta tällä hetkellä esimerkiksi sen 

muotoinen itsearviointi, mitä me nyt tehdään. Siinä me, siinä me kyllä niin kun hivenen 

tullaan niin kun tarkastelemaan sitä kriittisesti ensi vuoden osalta.” … ” No kakkoskohta 

niin, tänä vuonnakin niin tietysti tämä tämmöinen, mitä minä nyt sanoisin kuitenkin, että se 

on se perusitsearviointi, joka lähtee ehkä siitä niin kuin työyksiköstä, jossa yhdistyy niin 

kuin työilmapiirit, vahvuudet, heikkoudet, mutta kuitenkin tämän laatutoiminnan niin kuin 

periaatteiden mukaisesti tämä itsearviointi niin se on kyllä pääosin meidän työyksiköissä 

ja tulospalkkioyksiköissä tänä vuonna toteutettu.”  (komentaja/tulosyksikkö B)   
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” Näen tämän myös niin, että tarvitaanko edes erillistä parantamissuunnitelmaa vaan, 

vaan ne asiat, joita pitäisi parantaa, ne pitäisi viedä suoraan toimintasuunnitelmiin. Kyllä. 

Silloin jos ne menee toimintasuunnitelmiin, silloin löytyy tekijät, silloin löytyy rahat, silloin 

homma rupee pelaamaan. Tää on yksi syy, miksi me ollaan laatupäällikkö siirretty Henki-

löstöosastosta Operatiiviselle osastolle, siellä vielä suunnittelualalle niin että nää rupeis 

kulkemaan yhtäjalkaa.” (komentaja/tulosyksikkö B)  

 

Osa valmiusyhtymien sisäisistä tulosyksiköiden (joukkoyksikkö) komentajista käyttää jo 

nyt organisaation itsearviointia tulosjohtamisen työkaluna sisäisessä itsearvioinnissa, jol-

loin jatkossa heillä organisaation itsearviointi strategisen tason itsearviointina on todennä-

köisesti nykyistä luonnollisempi menettelytapa toiminnan parantamisessa.  

 

”Itsearviointi tilaisuuksien lisäksihän itsearviointi käytännössä siirtyy kaikkeen toimin-

taan. Siitä tulee tapa toimia ja tämä on minun mielestäni se oikea lähestymistapa, mutta 

vielä tarvitaan nämä itsearviointi tilaisuudet. Ne ovat foorumi, jossa on käsketysti ja lupa 

keskustella, arvioida ja jopa arvostella toimintaa ja kuitenkin siinä mielessä se on oikea 

oikeutettu, että kaikki tähtää organisaation toiminnan parantamiseen.” (joukkoyksikön 

komentaja/tulosyksikkö B) 

 

Maasotakoulun toimintatutkimuksen tulosten ja maavoimien valmiusyhtymien komentaji-

en organisaation itsearvioinnin johtamiskäytäntökokemuksista muodostuu yhteinen vaikut-

tavuuden teema ”organisaation itsearviointi ja tulosjohtaminen”. Maasotakoulun johtajan 

ilmauksen ”Laatupäällikkö on aluksi muutosjohtaja, myöhemmin laatupäällikkö toimii 

suunnittelupäällikkönä” perusteella valmiusyhtymien komentajien organisaation itsearvi-

oinnin merkityskokonaisuus täydentyy tulosjohtajuudella.  

 

Vuoden 1997 jälkeinen kokeiluaika laatupäällikön asemasta ja tehtävistä organisaatiossa 

on päättynyt. Kukin maavoimien valmiusyhtymän komentaja on siirtänyt laatupäällikön 

suunnittelu-upseerin työpariksi. Laatupäällikön tehtävä on tärkeä kokonaisvaltaista toimin-

nan laadun parantamista edistävän organisaation itsearvioinnin organisoinnissa ja johtami-

sessa. Maasotakoulussa vaiheistettua organisaation itsearviointia on käytetty tulosjohtami-

sen työkaluna.   
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5.12 Yhteenveto osakokonaisuuksien vaikutussuhteista 
 

Organisaation itsearviointi on integroitavissa vuosisuunnitteluun, jolloin luodaan edelly-

tykset tulosyksikön toiminnan laadun parantamiselle. Organisaation itsearviointiin saadaan 

vaikuttavuutta osakokonaisuuksien kautta. Laatujohtajan mahdollisuus vaikuttaa käytän-

nössä tarkoittaa sitä, että laatupäällikkö toimii johtoryhmän jäsenenä. Samoin laatu- ja 

suunnitteluryhmän jäsenet ovat samoja henkilöitä, jotka tekevät tulosyksiköissä ja hallinto-

yksiköissä vuosisuunnittelun käytännön työn. Olennaista on, että organisaation itsearviointi 

kytketään käytännön tasolla toiminnan ja resurssien suunnitteluun ja seurantaan.  

 

Tulosyksikön parantamisohjelma on tulosyksikön johdon strategisen tason itsearvioinnin 

tuote. Crosby (1986) mukaan laadunparannusohjelman käyttökelpoisuus on perusteltavissa 

laadun perusasioilla ja totuuksilla. Näitä ovat ensinnäkin se, että laadun määritelmät ym-

märretään oikein, lisäksi se, ettei laatu ole ongelma ja että asiat voidaan tehdä kerralla oi-

kein. Perusasioihin ja totuuksiin sisältyy myös se, että laatukustannukset ovat objektiivinen 

mittari toiminnan tasosta ja että suorituksien standardina on nollavirhetaso. Mitattavuus 

laadussa on tärkeä, koska mittauksin todettu eroavaisuus vaatimuksiin nähden merkitsee 

laadun puuttumista. Laadun mittaamisesta saatava tiedon on oltava ymmärrettävää ja toi-

minnassa edelleen huomioon otettavaa. (Crosby 1986, 19, 131 – 143, 203–214.) 

 

Keskeisimpiä laadun parantamisen kohteita tulosyksikön menestyksen ja kilpailukyvyn 

kannalta ovat henkilöstö ja prosessit. Samoin kumppanuudet ja resurssit, nimenomaan re-

surssien kannalta, arvioidaan tärkeiksi. Systemaattisia, laatutyötä hidastavia tekijöitä tai 

jopa laatutyön esteitä, ovat asenteeseen ja ajan riittämättömyyteen sisältyvät tekijät. Laatu-

toiminta koetaan erillisenä toimintana. Organisaation itsearvioinnin soveltamisesta pää-

sääntöisesti ei arvioida olevan haittaa tai kielteisiä vaikutuksia. Organisaation itsearvioin-

nilla arvioidaan olevan voimakkaimmin positiivisia vaikutuksia toimintaperiaatteisiin ja 

strategioihin, prosesseihin ja henkilöstöön sisältyviin asioihin.  

 

Tulosyksiköiden EFQM-mallin arviointialueiden parivertailussa eniten painotusta saava 

arviointialue on keskeiset suorituskykytulokset. Kaksi seuraavaksi eniten painotusta saavaa 

arviointialuetta ovat henkilöstö ja henkilöstötulokset.  

 



 216

EFQM-mallin arviointialueiden arviointikohtien merkitystä toiminnan laadun kannalta 

arvioitaessa eniten painotusta saavat arviointialueen henkilöstö arviointikohdat. Johtajien 

osallistumisella ja erinomaisuutta edistävän kulttuurin tukemisella arvioidaan olevan mer-

kitystä toiminnan laadun kannalta. Arviointialueista henkilöstötulokset ja keskeiset suori-

tuskykytulokset nousevat kolmantena kohdealueena esille. Arviointikohtien merkityksen ja 

toteuman tuloksia on syytä tarkastella vastaajaryhmittäin, jotta päästään koko tulosyksikön 

keskilukuja syvällisempien tuloksien analysointiin ja tulkintaan tulosyksikössä tai sen or-

ganisaation osissa vallitsevista menestystekijöistä ja parantamisalueista. Osakokonaisuuk-

sien arvioidut vaikutussuhteet on esitetty taulukossa 5.19.   

 

 

Taulukko 5.19. Osakokonaisuuksien arvioidut vaikutussuhteet   

 

Osakokonaisuuksien vaikutusten kohde 
 

 
 
Arvioitu osakokonaisuus 
 

Tärkein kohdealue 
 

2. tärkein kohde-
alue 

3. tärkein kohde-
alue 

Keskeisimmät laadun 
parantamisen kohteet 

Henkilöstöön sisältyvät 
asiat 

Prosesseihin sisältyvät 
asiat 

Resursseihin sisältyvät 
asiat 

Systemaattiset laatutyön 
hidasteet tai jopa laatu-
työn esteet 

Johtajuuteen sisältyvät 
asiat 

Henkilöstöön sisältyvät 
asiat 

 

Organisaation itsearvi-
oinnin kielteiset vaiku-
tukset 

Ei haittaa tai kielteistä 
vaikutusta 

  

Organisaation itsearvi-
oinnin positiiviset vaiku-
tukset 

Toimintaperiaatteisiin 
ja strategiaan sisältyvät 
asiat 

Prosesseihin sisältyvät 
asiat 

Henkilöstöön sisältyvät 
asiat 

Arviointialueiden pari-
vertailu 

Keskeiset suoritusky-
kytulokset 

Henkilöstö Henkilöstötulokset 

Arviointialueiden arvi-
ointikohtien merkitys 

Henkilöstö Johtajien osallistumi-
nen ja erinomaisuutta 
edistävän kulttuurin 
tukeminen. 

Henkilöstötulokset ja 
keskeiset suorituskyky-
tulokset 

 
Huom. Osakokonaisuuksia arvioidaan toiminnan laadun ja ydinprosessin kannalta. Vastaukset on luokiteltu 
(ks. liite 6). 
 
Johtajuuteen liittyvien systemaattisten kehittämistoimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan 

voimakkaimmin henkilöstöön.  Toimintaperiaatteisiin ja strategiaan kohdistettavien kehit-

tämistoimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan voimakkaimmin prosesseihin sisältyviin asioi-

hin. Henkilöstöön liittyvien kehittämistoimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan eniten henki-

löstötuloksiin ja henkilöstöön sisältyviin asioihin. Kumppanuuksiin ja resursseihin liittyvi-
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en kehittämistoimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan eniten kumppanuuksiin ja resursseihin 

sekä toimintaperiaatteisiin ja strategiaan sisältyviin asioihin. Yhteisvaikutuksen arvioidaan 

kohdistuvan prosesseihin ja keskeisiin suorituskykytuloksiin. Prosesseihin liittyvien kehit-

tämistoimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan eniten prosesseihin sekä toimintaperiaatteisiin 

ja strategiaan sisältyviin asioihin. Yhteisvaikutuksessa nousevat esille asiakastulokset ja 

keskeiset suorituskykytulokset. Kehittämistoimenpiteiden arvioidut vaikutussuhteet on 

esitetty taulukossa 5.20. Yhteenvetona on todettavissa, että kehittämistoimenpiteiden arvi-

oidut vaikutussuhteet eivät rajoitu pelkästään kehittämistoimenpiteen kohteena olevaan 

arviointialueeseen.   

 

 

Taulukko 5.20. Kehittämistoimenpiteiden arvioidut vaikutussuhteet 

  

Arviointialueen kehittämistoimenpiteiden vaikutusten kohde 
 

 
Kehittämistoimen-
piteen kohteena 
oleva arviointialue 

Vaikuttaa  
eniten/ C 

Vaikuttaa  
eniten/  

Maasotakoulu 

Yhteisvaikutus/ 
C 
 

Yhteisvaikutus/ 
Maasotakoulu 

 
Johtajuus Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Prosessit 

Toimintaperiaat-
teet ja strategia 

Prosessit Prosessit Prosessit Prosessit 

Henkilöstö Henkilöstötulokset Henkilöstö Henkilöstötulokset Henkilöstötulokset 

Kumppanuudet ja 
resurssit 

Kumppanuudet ja 
resurssit 
Toimintaperiaat-
teet ja strategia 

Kumppanuudet ja 
resurssit 
 

Prosessit Keskeiset suori-
tuskykytulokset 

Prosessit Toimintaperiaat-
teet ja strategia 

Prosessit Toimintaperiaat-
teet ja strategia 
Asiakastulokset 
Keskeiset suori-
tuskykytulokset 

Keskeiset suori-
tuskykytulokset 

 
Huom. Lähde: EFQM-malli (1999) suomenkielinen käännös.  
Huom. Yhteisvaikutus muodostuu tärkeysluokista 1., 2. ja 3. 
 

Maasotakoulussa on kehitetty tämän tutkimuksen avulla vaiheistus organisaation itsearvi-

oinnin sisällyttämiseksi osaksi tulosyksikön tulosjohtamista. Organisaation itsearvioinnin 

vaiheistus saa tukea maavoimien valmiusyhtymien kenttätutkimuksien tuloksista. Maaso-

takoulussa organisaation itsearviointia on käytetty tulosjohtamisen työkaluna tulosyksikön 

sisäisenä itsearviointina ja johdon strategisen tason itsearviointina. 
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Organisaation itsearviointi on integroitavissa tulosyksikön tulosjohtamisen työkaluksi tu-

losyksikön sisäisenä itsearviointina ja johdon strategisen tason itsearviointina. Tulosyksi-

kön sisäinen itsearviointi on mahdollista tarvittaessa toteuttaa kullakin organisaatiotasolla, 

millä mahdollistetaan tulosyksikön laaja-alainen oman toiminnan laadun parantaminen 

käytettävissä olevilla resursseilla. Tehtävät ja resurssit ja muut vaikuttavat asiat ovat kirjat-

tavissa tulosyksikön tulevan vuoden toimeenpanoasiakirjaan (toimintakäsky). Tulosyksi-

kön sisäisellä itsearvioinnilla tuotetaan dokumentoidusti parantamisesityksiä ylempien 

esimiesten käyttöön. Esimiehet saavat palautetta ydinprosessissa vallitsevasta tilanteesta 

omien henkilökohtaisten havaintojensa ja parantamisesityksien avulla. Monista eri lähteistä 

saatavaa tietoa on mahdollista käsitellä suunnitelmallisesti ja systemaattisesti organisaation 

itsearviointi -tilaisuuksissa. Tulosyksikön kannalta organisaation itsearviointi tuottaa ko-

konaisvaltaista tulosta vasta johdon tekemien strategisen tason itsearviointien jälkeen. Joh-

don strategisen tason itsearvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa tulosyksikön johtajan ja 

hänen esimiehensä väliseen tulosneuvotteluprosessiin ja edelleen vuoden lopussa allekir-

joitettavaan tulossopimukseen.  

 

Tulosyksikön sisäinen organisaation itsearviointi vaikuttaa suoraan ydinprosessiin tutki-

mustulosten perusteella tuloksien, prosessien ja tehtävien arvioinnin ja korjaavien toimen-

piteiden kautta silloin, kun ydinprosessin vaiheet toistuvat.  Ydinprosessiin vaikuttaa kaik-

ki se, mitä eri johtamistasoilla tehdään prosessin ja tuotteiden hyväksi. Välitön itsearviointi 

toiminnan parantamiseksi vaikuttaa heti koulutustapahtumissa. Organisaation itsearvioin-

nin ja ydinprosessin välillä arvioidaan olevan välillistä vaikutusta henkilöstön, työilmapii-

rin, työhyvinvoinnin, koulutusmateriaalin, resurssien ja toimitilojen ja muun toiminta-

ympäristön parantamisen ja kehittämisen kautta. Esimies saa suoraa palautetta organisaati-

on itsearviointi –tilaisuudessa, jonka tuotteet toimivat myös palautteena organisaation hen-

kilöstölle ja seuraavien tasojen esimiehille. Organisaation itsearviointia arvioidaan tehdyn 

aiemminkin kuin vasta vuodesta 1997 alkaen. Organisaation itsearvioinnin menettelytavat 

vain ovat olleet erilaiset.  

 

Edellytyksenä sekä tulosyksikön sisäisen itsearvioinnin että johdon strategisen tason it-

searvioinnille ovat toiminnan organisointi ja johtaminen. Organisaation itsearviointi ei vai-

kuta ydinprosessiin, jos organisaation itsearviointi ja ydinprosessi eivät kohtaa, vaan ovat 

erillistä toimintaa. Laatu, laatujohtaminen ja laadun (tms.) sisältävät yhdyssanat ilmauksina 

sisältävät merkityksiä, mikä eriyttää organisaation itsearvioinnin vaikuttavuutta tulosjoh-
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tamisjärjestelmästä ja ydinprosessista. Tulosyksikön sisäisen itsearvioinnin vaarana on, että 

”laatuvastaavien henkilöiden” nimeämisellä ohjataan ajattelua ja toimintaa siihen, että lin-

jaesimiehet vapautetaan toiminnan parantamisesta. Käytettävän laatupalkintomallin arvi-

ointialueiden arviointikohtien sisältö ja termistö koetaan vaativaksi ja osin vaikeaselkoi-

seksi. Parantamisesityksenä on, että käytettävän mallin sisältö ja käyttö on saatava tutuksi 

koulutuksella ja sovellusohjeilla. Koulutuksen onnistumisessa on tärkeää, että tulosjohta-

minen on riittävän selkeästi koko ajan esillä. 

 

Maavoimien valmiusyhtymissä laatupäällikön asema ja tehtävä ovat saaneet samansuuntai-

sen lopputuloksen. Kussakin maavoimien valmiusyhtymässä komentajat ovat jo siirtäneet 

laatupäällikön suunnittelu-upseerin työpariksi. Laatupäällikön ja suunnittelu-upseerin työs-

kentely on yhteistoimintaa. Laatupäällikön tehtävä on kriittinen tehtävä muun muassa or-

ganisaation itsearvioinnin organisoinnissa ja johtamisessa. Laatupäällikön on hallittava 

käytettävän johtamisjärjestelmän sisältö ja erityispiirteet. 

 

Scheinin (1991) mukaan yksi olennaisimmista johtamisen perusteista on kiteytetty siihen, 

että toimivan johdon on tiedostettava organisaatiossa vaikuttavan kulttuurin piirteet ja vai-

kutukset aivan kuten yksittäiset ihmiset tietävät oman luonteensa ja persoonallisuutensa. 

Johtajilla on oltava tyylijoustoa johtamiskäyttäytymisessä. Johtajuuden painopisteen muu-

toksilla puolestaan vaikutetaan eri kypsyysvaihetta elävän organisaation kulttuuriin. Jopa 

kypsissä organisaatioissa olevaa toimintaa on kyettävä johtamaan ottaen huomioon kult-

tuurin tuomat mahdollisuudet. Jopa yhden työntekijän siirtäminen tehtävästä toiseen edus-

taa yksinkertaistetulla tasolla organisaatiossa kulttuurin muutosta. (Schein 1991, 64, 323–

332.) 

 

Tutkimustulosten perusteella valmiusyhtymien komentajat ovat käynnistäneet toimenpi-

teet, jotta teeman ”organisaation itsearviointi ja tulosjohtaminen” merkityskokonaisuus 

toteutuisi aiempaa paremmin tulosyksikön sisäisenä itsearviointina. Organisaation itsearvi-

ointi johtoryhmän strategisen tason itsearviointina ei toteudu kokonaisvaltaisesti. Vasta 

tulosyksikön johdon itsearvioinnissa pystytään vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti ydinpro-

sessiin. Osa valmiusyhtymien sisäisistä tulosyksiköiden komentajista (joukkoyksikkö) 

käyttää jo organisaation itsearviointia tulosjohtamisen työkaluna sisäisenä itsearviointina, 

jolloin jatkossa heillä organisaation itsearviointi strategisen tason itsearviointina on luon-

nollinen menettelytapa toiminnan parantamisessa. 
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Samanlaista organisaation itsearvioinnin vaikuttavuutta eri tulosyksiköissä edustaa organi-

saation itsearviointi sosiaalisena tapahtumana. Tämä organisaation itsearvioinnin vaikutta-

vuuden teema ”ollaanko samaa perhettä” on löydettävissä eri organisaation tasoilta tu-

losyksiköistä. Henkilöstö asettaa tavoitteita organisaation itsearvioinnille, vaikka tulosyk-

sikössä käsketään organisaation itsearvioinnin tavoitteet ja painopisteet. Organisaation 

itsearviointi edistää henkilöstön sitoutumista toiminnan parantamiseen ja vaikuttaa myön-

teisesti työpisteen palvelukseen. Tulosten perusteella linjaesimiehet ovat sitoutuneet vähin-

tään kohtalaisesti organisaation itsearviointiin. Organisaation itsearvioinniksi mielletään 

myös muut asiakokonaisuudet kuin itse organisaation itsearvioinnin tilaisuus. 

 

Organisaation itsearvioinnin vaikuttavuuden teemassa ”poistetaan kivi kengästä, ja hiertä-

minen loppuu siihen” tulosyksikön komentaja hakee vaikuttavuutta organisaation itsearvi-

oinnista nopealla toimeenpanolla. Hän tekee tarvittaessa laatutiimin esityksestä toiminnan 

laatua ja toimintaa parantavia parantamispäätöksiä.   

 

Organisaation itsearvioinnin vaikuttavuuden teemassa ”strateginen valinta” tulosyksikön 

komentaja hakee vaikuttavuutta organisaation itsearvioinnista systemaattisella eri organi-

saation tasoilla tehtävällä toiminnan kuvauksella, mihin sisältyy osallistuminen laatupal-

kintokilpailuihin.  

 

Organisaation itsearvioinnin vaikuttavuuden teemassa ”henkilöstön työhyvinvoinnin edis-

täminen” tulosyksikössä haettiin esikuntapäällikön mukaan vaikuttavuutta henkilöstön 

johtamisen ja hallinnon kautta. Esikuntapäällikkö edusti aiempaa kokemusta organisaation 

itsearvioinnin vaikuttavuudesta. Tulosyksikön komentajana aloittaneen henkilön kokemus 

toi muutoksen organisaation itsearvioinnin vaikuttavuudelle. Komentajan kokemuksen 

mukainen organisaation itsearvioinnin vaikuttavuus on tulkittavissa ja ymmärrettävissä 

vaikuttavuuden teemalla ”organisaation itsearviointi ja tulosjohtaminen”.  
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSIEN TARKASTELU 
 

6.1 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 
 

Tämän tutkimuksen tärkeimpänä tutkimustehtävä oli, miten organisaatiota itsearvioidaan. 

Esitän tutkimuksen tulokset väitöksenä seuraavasti: integroitaessa organisaation itsearvi-

ointi muiden toiminnan parantamisen työkalujen ohella kiinteäksi osaksi tulosyksikön tu-

losjohtamista tuotetaan lisäarvoa jatkuvan parantamisen periaatteella organisaation ko-

konaisvaltaiselle toiminnan laadun parantamiselle. 

 

Tutkimustehtävää tukevia alatehtäviä olivat seuraavat tehtävät:  

- Miten organisaation itsearvioinnilla parannetaan toiminnan laatua tulosyksikössä?  

- Miten maavoimien valmiusyhtymien komentajat ovat saavuttaneet vaikuttavuutta or-

ganisaation itsearvioinnilla?  

- Miten organisaation itsearviointi on integroitavissa tulosjohtamiseen? 

 

Tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia vastauksina alatehtäviin ovat organisaation itsearvioinnin 

johtamiskäytäntöjen käsitteellistäminen, organisaation itsearvioinnin vaikuttavuuden mer-

kityskokonaisuuden esittäminen viiden teeman avulla ja vaiheistettu organisaation itsearvi-

ointi. Tutkimuksen tulosten tulkinnan perusteella olen päätynyt kolmeen laajempaan suosi-

tukseen. Yleistyksenä esitän suositukset organisaation itsearvioinnin strategisen tason 

johtamiskäytännöistä, organisaation itsearvioinnin vaiheistuksesta ja organisaation it-

searvioinnin käytöstä palautejärjestelmänä.  

 

Teoriakatsauksen perusteella yhdistävänä tekijänä toiminnan parantamisessa on pyrkimys 

toiminnan laadun parantamisen ja erinomaisuuden kokonaisvaltaisuuteen. Muita keskeisiä 

tuloksia ovat jatkuvan parantamisen periaatteen käyttäminen ja oppivan organisaation edel-

lyttämien toimintaedellytysten luominen ja niiden huomioon ottaminen toiminnassa. Nel-

jäntenä yhdistävänä tuloksena teorian perusteella on johdon sitoutumisen ja osallistumisen 

vaikutukset työntekijöiden osallistumiseen ja sitoutumiseen.  

 

Tarkastelemalla tuloksia viitekehyksen perusteella tutkimuskohteena olleen Suomen puo-

lustusvoimien kannalta olen päätynyt kolmeen laajempaan vaikuttavuuden kohteeseen: 

organisaation itsearvioinnilla on ollut vaikuttavuutta puolustusvoimien henkilöstön palve-
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lukseen, tulosyksiköissä tehtyyn prosessityöhön ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. 

Tulkittaessa puolustusvoimain komentajan päiväkäskyn sisältöä johtopäätöksenä on nähtä-

vissä tahto vaikuttaa seuraaviin organisaation sisäisiin tekijöihin: henkilöstöön liittyvät 

osaamistarpeet ja henkilöstöpolitiikkaan liittyvät kysymykset, prosessien systematisointi, 

organisaation imagon kohottaminen ja hallintoon liittyvät kehittämistarpeet. Edellä olevat 

pitkän ajan tavoitteet muodostavat perustan organisaation itsearvioinnin vaikuttavuuden 

tarkastelulle puolustusvoimien kannalta (ks. kuvio 2.17). 

 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella tutkimuksen kohteena olleissa tulosyksiköissä ei 

ole päästy täysin organisaation itsearvioinnin kokonaisvaltaiseen käyttöön. Esimiehet ovat 

sitoutuneet organisaation itsearviointiin vähintään kohtalaisesti. Toisaalta organisaation 

itsearviointina koetaan myös muut asiakokonaisuudet kuin pelkästään organisaation itsear-

viointi –tilaisuus. Organisaation itsearviointia ei haluta nostaa yksin valta-asemaan, koska 

itsearviointi koetaan yhtenä palautejärjestelmänä muiden palautejärjestelmien joukossa.  

 

Tulosyksikön komentajat ovat käynnistäneet toimenpiteitä, jotta organisaation itsearviointi 

palvelisi paremmin tulosjohtamista. Organisaation itsearvioinnin vaikuttavuuden teeman 

”organisaation itsearviointi ja tulosjohtaminen” merkityskokonaisuus toteutuu vasta tu-

losyksikön sisäisenä itsearviointina. Komentajat ovat tarkistaneet laatupäällikön sijoitusta 

ja asemaa organisaatiossa, jotta tulosjohtamisen kokonaisuus toteutuisi aiempaa paremmin. 

Laatupäällikön tehtävän sisällöllä on merkitystä sille, miten hyvin toiminnan laadun paran-

taminen toteutuu ydinprosessien ja johtamisjärjestelmän kannalta. Komentajien tavoitteena 

on saada organisaation itsearviointi palvelemaan aiempaa paremmin johtoryhmän strategi-

sen tason toimintaa osana tulosjohtamista. 

 

Puolustusvoimissa organisaation itsearvioinnin tärkein vaikuttavuus kohdistuu henkilös-

töön ja henkilöstön palvelukseen tulosyksiköissä. Organisaation itsearvioinnin avulla on 

edistetty henkilöstön osallistumista oman työympäristön ja toiminnan parantamiseen. Näi-

den voidaan tulkita sisältyvän osin henkilöstön osaamistarpeisiin ja henkilöstöpolitiikkaan. 

Samoin henkilöstön aktiivisella osallistumisella on luotu toimintaedellytyksiä oppivalle 

organisaatiolle. Jatkuvan parantamisen periaate toteutuu ydinprosessissa toistuvina toi-

menpiteinä, joihin organisaation itsearvioinnilla on sekä välittömiä että välillisiä vaikutuk-

sia. 
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Tämän tutkimuksen tulosten perusteella tulosyksiköiden sisäisellä organisaation itsearvi-

oinnilla on onnistuttu saamaan henkilöstöä mukaan toiminnan parantamiseen kokonaisval-

taisen laatujohtamisen periaatteiden mukaisesti. McAdamin (2000) mukaan kokonaisval-

tainen laatujohtaminen (TQM) sisältää organisaation jokaisella tasolla työskentelevien 

työntekijöiden osallistumisen ja jatkuvan parantamisen ymmärtämisen (McAdam 2000, 

316 – 317; ks. Kujala 2002, 41 – 52; ks. Jokinen 2004). Organisaation itsearvioinnin joh-

taminen läpi koko organisaation alkaen hallintoyksiköistä päätyen johdon itsearviointiin 

vaatii päämäärätietoista johtamisotetta ja henkilöstön sitoutumista. Van der Wielen ja 

Brownin (1999) tutkimuksen tuloksien perusteella työntekijöiden osallistuminen on todettu 

olevan johtamiskysymyksen jälkeen seuraavaksi tärkein aihe, koska työntekijät tietävät 

organisaation tilanteen. Samoin työntekijät kykenevät kokoamaan prosessien arviointiin 

tarvittavan itsearviointimallin mukaisen tiedon. (van der Wiele & Brown 1999, 244.) 

 

Organisaation itsearvioinnilla on ollut myönteistä vaikutusta prosessien systematisointiin. 

Laatupalkintokilpailuissa menestyneet tulosyksiköt ja samalla puolustusvoimat ovat saa-

neet myönteistä julkisuutta, millä on ollut positiivinen vaikutus organisaation imagoon 

yhteiskunnallisesti. 

 

6.2 Miten organisaation itsearvioinnilla parannetaan toiminnan laatua tulosyk-
sikössä  

 

6.2.1 Vaikutussuhteiden tarkastelua 
 

Henkilöstöön sisältyvät asiat muodostavat toiminnan laadun parantamiselle sekä mahdolli-

suuden että hidasteen tai jopa esteen. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella keskeisim-

miksi laadun parantamisen kohteiksi arvioidaan henkilöstöön ja prosesseihin liittyvät asiat 

tulosyksikön menestyksen ja kilpailukyvyn kannalta. Johtajuuteen ja henkilöstöön liittyvät 

asiat voivat olla myös systemaattisia laatutyön hidasteita tai jopa esteitä. Tervosen (2001) 

tutkimuksen mukaan avoin, henkilöstöä korostava johtamiskulttuuri vaikuttaa henkilöstön 

aktiivisuuteen, jolla on seurauksia myös toimittaja- ja asiakasyhteistyön voimakkuuteen 

(Tervonen 2001, 188 – 189). Tulokset saavat prosessien osalta tukea myös Virtasen ym. 

(2002) tekemän selvityksen tuloksista. Tulosten perusteella laadun parantamisen kohteista 

merkittävimmiksi alueiksi nousevat prosessit ja strategia erityisesti yrityksissä, kun taas 

johtajuutta ei pidetty ratkaisevana tekijänä kilpailukyvyn kannalta. Kuitenkin julkishallin-

non organisaatioilla johtajuuden osuus on arvioitu merkityksellisemmäksi vaikuttajaksi 
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menestymiseen ja kilpailukykyyn kuin vastaava arviointialue muissa vertailtavissa organi-

saatioissa. (Virtanen ym. 2002, 9 – 50, 88 – 93.)  

 

Vaikutusta halutaan omaan työhön, ei laatua laadun vuoksi. Laatupalkintokilpailuihin osal-

listumisen vaarana on, että ”laatupäällikkö kerää omia pisteitä”, jolloin toiminnan paran-

taminen on toissijainen kohde. Hidastavia tekijöitä tai jopa laatutyön esteitä ovat johtajuu-

teen luokitellut asenne ja ajan riittämättömyys. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella 

negatiivinen asenne ja ajan riittämättömyys organisaation itsearviointiin ovat oireita toi-

minnan laadun parantamisen ja ydinprosessin erillisyydestä.  

 

Samoin Virtasen ym. (2002) selvityksen tulosten perusteella keskeisimmiksi kehittämis-

työtä haittaaviksi tekijöiksi todetaan kiire. Muita tekijöitä ovat liiaksi koetut kehittämis-

toimenpiteet ja sitoutumattomuuden puute. Muutostyön edellytyksiksi mainitaan aika, re-

surssit ja kärsivällisyys. Haastattelun perusteella laatupalkintovoittajat toteavat laatupal-

kinnon soveltamiseen panostamisen ja laatupalkintokilpailuun osallistumisen olevan pää-

osin myönteinen kokemus. (Virtanen ym. 2002, 88–90, ks. Eriksson 2004.) Työntekijöiden 

motivaatio voi laskea hyvinkin äkkiä, jos uusia tavoitteita ei aseteta (Samuelsson & Nils-

son 2002, 16). Niissä eurooppalaisissa yrityksissä, joissa henkilöstöllä oli hyvin vahva si-

säinen motivaatio ja halu aloittaa organisaation itsearviointi, se aloitettiin koko yrityksen 

leveydeltä osaston tai sektorin asemesta (van der Wiele & Brown 1999, 238 – 251).  

 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan esimiesjärjestelmän rinnalle on kehitetty laatuvastaa-

vien henkilöiden muodostama sisäinen organisaatio, jonka voidaan olettaa olevan laatupii-

riä vastaava ryhmä. Yhtenä tavoitteena on ollut, että näiden laatuvastaavien henkilöiden 

ansiosta eri organisaatiotasojen esimiehet ovat voineet paremmin keskittyä ydinprosessin 

edellyttämälle työlle. Kyseisen menettelyn vaarana on kuitenkin, että se eriyttää organisaa-

tion itsearvioinnin ydinprosessin edellyttämästä työstä. Organisaation itsearvioinnin järjes-

telyjen edellyttämät tehtävät ovat normaaleja toiminnan ja tilaisuuksien valmistelutehtäviä, 

joiden edistymisestä raportoidaan tehtävän käskeneelle esimiehelle. Vastapainona on todet-

tavissa sekä esimiehille että laatuvastaavan tehtävissä toimiville laadun ammattilaisille, että 

Druckerin (2002) mukaan oman itsensä johtaminen edistää tehokkuutta. Tehokkaat johtajat 

selvittävät ensimmäiseksi, mihin he käyttävät aikansa. Tämän jälkeen heillä on perusteet 

kohdentaa työskentelyyn käyttämänsä aika tuottavaan työhön. Tuloksien saavuttaminen 

edellyttää tietyn yhtenäisen ajallisen jakson käyttöä. (Drucker 2002, 181 – 192.)   
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Tuomola-Karpin (2005) tutkimuksen perusteella laatupiirin toiminta kuihtui ja menetti 

merkityksensä kolmen vuoden kuluessa sen perustamisesta, vaikka laatupiirissä oli edusta-

jat kaikista henkilöstöryhmistä (Tuomola-Karp 2005). Yhtenä ratkaisuna on, että laatupiiri 

käsitteenä ymmärretään laajemmin kuin yhtenä konkreettisena ryhmänä. Tutkimuksen ai-

kana saamieni havaintojen ja tulosten perusteella laatupiiri-käsitteen kokonaisuuden perus-

tan muodostavat johtoryhmä (JORY), laatu- ja suunnitteluryhmä (SURY), työhyvinvointi-

toimikunta (TYHY-toimikunta) ja yhteistoimintaelin (YT-elin). Yhdistävänä elementtinä 

toimii puhuttelujärjestelmä.  

 

Näistä JORY:n jäsenten työ painottuu liike-elämän strategisen tason toiminnan laadun joh-

tamiseen, ohjaamiseen ja valvontaan. SURY:n jäsenten työssä päästään jo huomattavasti 

lähemmäs toiminnan laadun parantamista, vaikka työn painopisteenä ovat käytännön toi-

minnan ja resurssien suunnittelun ja seurannan mukaiset tehtävät ja työt. Sekä TYHY-

toimikunnan että YT-elimen jäsenten valinnalla päästään siihen, että eri henkilöstöryhmistä 

ja kultakin organisaation tasolta henkilöstö pääsee osallistumaan toiminnan laadun paran-

tamiseen. Olennaisen tärkeää on, että näiden kunkin ryhmän puheenjohtaja työskentelee 

JORY:ssä, jotta tulosyksikön johtajalla olisi mahdollisuus vaikuttaa ja samalla saada pu-

heenjohtajilta sekä ryhmien kokouspöytäkirjoista tietoa omien havaintojen tueksi.      

 

Ilmaukset sisältävät merkityksiä, mikä heijastuu myös organisaation itsearvioinnin käytet-

tävyyteen ydinprosessia tukevana työkaluna. Laatutoiminta, laatujohtaminen ja laatu-

sanana sisältävät merkityksiä, jotka osaltaan aiheuttavat toiminnan parantamisen eriytymis-

tä ydinprosessista ja johtamisjärjestelmästä. McAdam (2000) tuo esille kokonaisvaltainen 

laatujohtaminen –sanamuodon (TQM) käyttämiseen sisältyvien merkitysten aiheuttamia 

pyrkimyksiä. Nimisovelluksien, kuten liiketoiminnan parantamisen matriisi tai liiketoi-

minnan parantaminen, käytöllä pyritään välttämään sanan ”laatu” sisältämiä laadun vakuu-

tusta korostavia sivumerkityksiä. (McAdam 2000, 319 – 320.) Pyrkimyksillä on todennä-

köisesti yhteys siihen, että pelkästään laadulla ei saavuteta selkeää kilpailuetua. Laadusta 

on muodostunut toiminnan perusedellytys. (ks. Lillrank 1998, 169 – 173.) 
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6.2.2  Painotuksien ja merkityksien tarkastelua 
 

Laatupalkintomallin arviointialueiden parivertailun tulokset mahdollistivat tulosyksikön 

johdolle arviointialueiden tärkeyden painoarvon osoittamisen suhteessa ydinprosessin ta-

voitteisiin. Yksi hyödyllinen paikallinen tulkintamahdollisuus sisältyy niihin arviointialuei-

siin tai arviointikohtiin, joissa arviointiryhmien arviot poikkeavat selkeästi toisistaan joko 

merkityksen tai toteuman osalta. Vastausten tulkinnan perusteella saadaan selville erilai-

suutta aiheuttavien arvioiden todelliset syyt. Tällöin itsearvioinnissa toimitaan Contin 

(1999) edellyttämän diagnostisuuden hengen mukaisesti. 

  

Laatupalkintomallin arviointialueiden arviointikohtien sisältö koetaan vaativaksi ja osin 

vaikeaselkoiseksi tutkimukseni tulosten perusteella (samoin ks. Sturkenboom ym. 2001). 

Vason (1998) kehittämän arviointivälineen terminologiaa selkeytettiin ja tiivistettiin (Vaso 

1998). Rautavan (2000) mukaan tutkimukseni tulosten perusteella EFQM-mallin arviointi-

alueiden arviointikohtien sisältö koetaan vaativaksi ja osin vaikeaselkoiseksi. Merivoimien 

tulosyksiköiden itsearvioinnin kehittämisehdotuksissa oli sovellusohjeen laatiminen. (Rau-

tava 2000.) 

 

Laineen (2001) mukaan merkityksien lähteenä on yhteisö, jossa kukin kasvaa ja johon ku-

kin kasvatetaan. Ihmiset kokevat asioissa erilaisia merkityksiä, mistä muodostuu elämis-

maailmaan erilaisia todellisuuksia. (Laine 2001, 26 – 31.) EFQM-mallin arviointialueiden 

parivertailu neljässä tutkimuksen kohteessa olevassa tulosyksikössä antaa tuloksina saman-

suuntaiset painotukset eri arviointialueista. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt palvelevat 

puolustusvoimien neljässä eri tulosyksikössä. He ovat vastanneet parivertailuun itsenäises-

ti. Tutkimuksen tulokset parivertailusta tukevat fenomenologisen merkitysteorian ajatusta 

siitä, että yksilö on yhteisöllinen. Puolustusvoimien palvelukseen koulutetuilla ja puolus-

tusvoimien eri tulosyksiköissä palvelevilla henkilöillä on EFQM-mallin arviointialueista 

samansuuntaiset merkitykset. Tämän tutkimuksen parivertailun tulosten mukaan tulosyksi-

köiden EFQM-mallin arviointialueista keskeiset suorituskykytulokset, henkilöstö ja henki-

löstötulokset saavat eniten painotusta. Yhteiskunnalliset tulokset saavat vähiten painotusta. 

 

Merkittävimmät arviointikohdat toiminnan laadun ja ydinprosessin kannalta ovat henkilös-

töön sisältyvät arviointikohdat sekä johtajuuteen sisältyvät johtajien osallistumista ja erin-

omaisuutta edistävän kulttuurin tukemista kuvaavat arviointikohdat. Tulokset saavat tukea 
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Virtasen ym. (2002) selvityksen tuloksista. Virtasen ym. (2002) mukaan arvioitaessa laatu-

palkintokriteeristön arviointialueiden merkitystä toimintatavoista keskimäärin merkityksel-

lisimmiksi arvioitiin johtajuus ja henkilöstö. (Virtanen ym. 2002, 34 – 50, 88 – 93.)   

 

Merkittävimmät tuloksia kuvaavista arviointialueista toiminnan laadun ja ydinprosessin 

kannalta ovat henkilöstötulokset ja keskeiset suorituskykytulokset. Virtasen ym. (2002) 

tekemän selvityksen tuloksien perusteella keskimäärin merkityksellisimmiksi arvioitiin 

asiakastuloksien ohella samoin henkilöstötulokset ja keskeiset suorituskykytulokset. Julki-

sella ja kolmannella sektorilla arvioitiin myös yhteiskunnalliset tulokset merkittäviksi teki-

jöiksi.  (Virtanen ym. 2002, 34 – 50, 88 – 93.)  

 

6.2.3  Kehittämistoimenpiteiden vaikutuksien tarkastelua   
 

Tutkimukseeni osallistuneiden kahden tulosyksikön henkilöiden arvioiden perusteella joh-

tajuuteen liittyvien systemaattisten kehittämistoimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan voi-

makkaimmin henkilöstöön. Johtajuuteen liittyvien kehittämistoimenpiteiden arvioidaan 

vaikuttavan henkilöstön ohella myös prosesseihin. Virtasen ym. (2002) mukaan johtamisen 

alueella tehtävät kehittämistoimenpiteet vaikuttavat erittäin merkittävästi organisaation 

menestymiseen ja toiminnan tuloksellisuuteen. Tämä on todettu sekä laatupalkintovoittaji-

en haastattelussa että tapaustutkimusosuudessa. Edellytykset tulosten parantamiselle luo-

daan toimintaa kehittämällä. Johtajuudella ei havaittu kuitenkaan vaikutusta prosessien 

hallintaan, tiedon hyödyntämiseen, asiakkaiden tuntemukseen eikä asiakassuhteiden hallin-

taan (operatiivisen tason johtaminen). Johtajuudella todetaan olevan yhteys toiminnan 

suuntaamiseen ja ihmisten johtamiseen, mitä tukevat myös nyt saadut tulokset. (ks. Virta-

nen ym. 2002, 87 – 90.)  

 

Toimintaperiaatteiden ja strategian kehittämistoimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan ensisi-

jaisesti prosesseihin. Vaikutuksen arvioidaan olevan myös päinvastainen. Henkilöstöön 

kohdistettavien kehittämistoimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan eniten henkilöstötuloksiin 

ja henkilöstöön. Kumppanuksiin ja resursseihin kohdistettavien kehittämistoimenpiteiden 

vaikutusarviot kohdistuvat voimakkaimmin kumppanuuksiin ja resursseihin. 

 

Kehittämistoimenpiteet vaikuttavat luonnollisesti kehittämisen kohteena olevaan arviointi-

alueeseen. Tuloksien perusteella on kuitenkin todettavissa, että kehittämistoimenpiteiden 
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arvioidaan vaikuttavan myös muihin arviointialueisiin. Lisätutkimuksia tarvitaan tämän 

tutkimuksen kehittämistoimenpiteiden vaikutusta kuvaavien tuloksien luotettavuuden vah-

vistamiseksi. 

 

6.2.4 Organisaation itsearvioinnin johtamiskäytännöt 
 

Tutkimuksen empiirisen aineiston perusteella verrattuna teoriaperusteisiin ei löydy uusia 

organisaation itsearvioinnin strategisen tason johtamiskäytäntöjä. Organisaation itsearvi-

oinnin toimintatavoissa löytyy uutena alueena teemojen käyttäminen. Teemojen avulla 

kohdennetaan organisaation itsearviointi toiminnan laadun parantamiseen tulosyksikön 

johdon strategisten tavoitteiden mukaisesti. 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella maavoimien valmiusyhtymissä ei ole yhtenäistä organi-

saation itsearvioinnin johtamiskäytäntöä. Myöskään uusia johtamiskäytäntöjä ei löytynyt 

empiirisen aineiston perusteella teoriakatsauksen perusteella laatimaani kolmen organisaa-

tion itsearvioinnin strategisen tason johtamiskäytännön luetteloon. Yhdistävinä tekijöinä 

ovat tutkimukseen osallistuneiden komentajien tavoitteellisuus käyttää organisaation it-

searviointia tulosjohtamisen työkaluna ja tulosyksiköissä palvelevien henkilöiden laaja 

osallistuminen organisaation itsearviointiin. Organisaation itsearvioinneiksi mielletään 

myös muut asiakokonaisuudet kuin itse organisaation itsearvioinnin tilaisuus. Tulosten 

perusteella organisaation itsearviointi on yksi palautejärjestelmä muiden menetelmien jou-

kossa.    

 

Tulosyksiköiden (A, B, C ja Maasotakoulu) tehtävänä on ollut vastata vuosittain Pää-

esikunnan laatupäällikkökyselyn sisältämään kypsyysmatriisiin arvioimallaan omaa itsear-

vioititoimintansa syvällisyyttä, minkä perusteella kukin tulosyksikkö sijoittuu Pääesikun-

nan organisaation itsearvioinnin strategisen tason johtamiskäytäntöön ”Toiminnan kyp-

syyden arviointi” toiminnan tasolle. Toimintatapana on ollut organisaation itsearvioinnin 

toiminnan ja laajuuden arviointi liitteen 1 mukaisin tasokuvauksin. Tulosyksikön B ja 

Maasotakoulun saama toiminnan kypsyyden arviointi on huomattavasti edellistä syvälli-

sempää. Arvio perustuu laatupalkintokilpailun useamman arvioijan konsensuksen perus-

teella muodostettuun kilpailun tulokseen, minkä perusteella sijoitan sekä tulosyksikön B 

että Maasotakoulun strategisen tason johtamiskäytäntöön ”Toiminnan kypsyyden arvioin-
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ti”. Toimintatapana käytetään kypsyysmatriisia (johtamiskäytäntö Z), joka pisteinä ilmais-

tuna on 0 -1000 pistettä. 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella olen arvioinut, mihin komentajien valitsemat organisaa-

tion itsearvioinnin johtamiskäytännöt toimintatapoineen sijoittuvat teoreettisen tarkastelun 

perusteella muodostamassani kuviossa ”Organisaation itsearvioinnin johtamiskäytännöt 

toimintatapoineen”. Tulosyksikön komentajan valitsema organisaation itsearvioinnin joh-

tamiskäytäntö heijastuu läpi koko tulosyksikön organisaation itsearvioinnin toimintatapoi-

na, parantamistoimenpiteiden toimeenpanon nopeutena ja asenteina toiminnan parantamis-

ta kohtaan. Tutkimuksen tulosten perusteella organisaation itsearviointi toteutuu tulosyksi-

kön sisäisenä itsearviointina organisaation eri tasoilla. Komentajat tavoittelevat organisaa-

tion käytettävyydeltä enemmän johdon strategisen tason toimintaan ja toiminnan paranta-

miseen.  

 

Yhteenveto kunkin tulosyksikön (A, B, C ja Maasotakoulu) komentajan valitseman orga-

nisaation itsearvioinnin strategisen tason johtamiskäytännön ja sen perusteella muodostet-

tujen toimintatapojen sijoittumisesta sekä strategisella että toiminnan tasolla on esitetty 

kuviossa 6.1.   

    

 

Vaihe 2

Kuvio 6.1. Yhteenveto komentajan (tulosyksiköt A, B, C ja MAASK) valitseman 
organisaation itsearvioinnin johtamiskäytännön vaikuttavuudesta

Visio

Aika

Toiminnan laadun parantamisen keinovalikoima

Strateginen tason johtamiskäytännöt

Toiminnan tason toimintatavat

Tulosyksikkö 
B

MAASK

Tulosyksiköt 
A, B ja (C)
MAASK

Pääesikunta
Tulosyksikkö B

MAASK

Tulosyksiköt
A, B ja C
MAASK

Tulosyksiköt
A, B ja C
MAASK

X Y Z

Tulosyksikkö 
B

MAASK

Johtamiskäytäntöjen tunnukset:
X: Laatupalkinnon hakeminen
Y: Toiminnan ja tulosten

arviointi
Z: Toiminnan kypsyyden 

arviointi.
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Analyysini perusteella syvällisin organisaation itsearvioinnin vaikuttavuus saavutetaan 

toiminnan ja tuloksien dokumentoidulla itsearvioinnilla, johon sisältyy osallistuminen laa-

tupalkintokilpailuun. Arvioidessa organisaation itsearviointia toiminnan kypsyyden arvi-

ointiin tarkoitetulla kypsyysmatriisilla tai kypsyysmatriisikokonaisuudella pystytään paran-

tamaan myös organisaation itsearvioinnin laajuutta ja syvällisyyttä. Organisaation itsearvi-

oinnin vaikuttavuuden arviointi osallistumisen ja itsearvioinnin syvällisyyden perusteella 

esitetään taulukossa 6.1.  

 

 

Taulukko 6.1. Organisaation itsearvioinnin vaikuttavuuden arviointia osallistumisen ja 

itsearvioinnin syvällisyyden perusteella  

 

Itsearvioinnin syvällisyys 
 

 
Laajuus 

Pintapuolinen itsearviointi Syvällinen itsearviointi 
Itsearvioin-
ti organi-
saatiota-
soittain  

Organisaation itsearviointiin tutus-
tuminen kysymysten tai kysymyssar-
jan avulla. Itsearviointi voi perustua 
mielikuviin (ei tuloksiin eikä näyttöi-
hin) käsiteltävistä asioistaa. 

Organisaatiotasoittain toiminnasta ja tulok-
sista laaditaan kuvaus (ml. tulokset ja näy-
töt). 
 
Organisaation itsearvioinnin perusteella 
laaditaan muistio, jossa toimintajärjestel-
män kokonaisuus ei kuitenkaan toteudu. 

Itsearvioin-
ti koko 
organisaa-
tion laajuu-
dessa käsit-
täen kunkin 
organisaa-
tiotason 

Organisaation toiminnasta ja tulok-
sista laadittavassa kuvauksessa (aja-
telmaviivoin) käsitellään vain osaa 
arviointialueista.  
 
Johdolle laaditaan kuvaus organisaa-
tion toiminnasta ja tuloksista.  
 
Organisaation itsearvioinnin perus-
teella laaditaan muistio, jonka tarkas-
telunäkökulma on pelkästään oman 
organisaatiotason mukainen. 

Organisaation toiminnasta ja tuloksista 
laaditaan kuvaus ottaen huomioon kullakin 
organisaatiotasolla laadittu kuvaus (ml 
tulokset ja näytöt). 
 
Organisaation itsearvioinnin ja tiedon sys-
temaattinen keräämisen perusteella laadi-
taan seuraavalle suunnittelujaksolle (1 – 5 
vuotta) parantamisohjelma, jonka toteutusta 
seurataan. Parantamisohjelmaa päivitetään 
johdon strategisen tason itsearviointien 
yhteydessä vuosittain.  
 
Organisaatio osallistuu laatupalkintokilpai-
luun, jonka perusteella saatava palautera-
portti analysoidaan ja otetaan huomioon 
toiminnan laadun parantamisessa jatkuvan 
parantamisen periaatteen mukaisestib. 

 
a Käytettäessä kysymyksiä tai kysymyssarjoja tutustuttaessa organisaation itsearviointiin arvioinnin syvälli-
syys voi olla pintapuolinen. Käytettäessä organisaatiolle muokattuja kysymyksiä tai kysymyssarjoja, joiden 
käytön mukaiseen organisaation itsearviointiin osallistuvat organisaation avainhenkilöt ja koko henkilöstö 
organisaatiotasoittain, organisaation itsearviointi sijoittuu sektoriin syvällinen itsearviointi. (ks. Dahlgaard & 
Nilsson 2002; Cragg 2005; Tarí 2006.) 
b Ks. Eriksson 2004, 80 – 81.  
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6.2.5 Organisaation itsearvioinnin vaikutukset 
 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella organisaation itsearvioinnilla on erilaisia vaiku-

tuksia. Tulosyksikön sisäinen organisaation itsearviointi vaikuttaa suoraan ydinprosessiin, 

sen vaiheisiin ja tuotteisiin toimittaessa jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Vä-

littömällä palautteeseen perustuvalla itsearvioinnilla vaikutetaan heti korjaavien toimenpi-

teiden kautta ydinprosessiin. Jokaisella organisaation johtamistasolla tehtävä työ vaikuttaa 

ydinprosessiin ja sen tuotteisiin. Vaikuttavuuden kannalta on olennaista koko ajan tiedos-

taa ydinprosessi ja sille asetetut suorituskykyvaatimukset. Organisaation itsearvioinnilla eri 

johtamistasoilta kerättävä tieto konkretisoituu tulosyksikön ja ydinprosessin kannalta vuo-

sittain johtoryhmän itsearvioinneissa – tulosyksikön sisäisenä itsearviointina ja strategisen 

tason itsearviointeina.  

 

Organisaation itsearviointi vaikuttaa ydinprosessiin välillisesti henkilöstön, työilmapiirin, 

työhyvinvoinnin, koulutusmateriaalin, resurssien, toimitilojen ja muun toimintaympäristön 

parantamisen ja kehittämisen kautta. Tulokset saavat osin tukea Eskildsenin ja Dahlgaardin 

(2000) toteuttaman tutkimuksen tuloksista. Empiirisen aineiston tuki teoreettiselle viiteke-

hykselle viittaa siihen, että organisaatio voi parantaa työntekijöiden työtyytyväisyyttä koh-

dentamalla parantamisen suorituskykyä EFQM-mallin viiteen toimintaa kuvaavaan arvi-

ointialueeseen. Vahvemman luotettavuuden saamiseksi tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia. 

(Eskildsen & Dahlgaard 2000.) Organisaation itsearvioinnin vaikutusta ovat myös palaut-

teen antaminen ja saaminen. Esimiehet saavat palautetta tekemästään työstä organisaation 

itsearviointi –tilaisuuksissa. Parantamissuunnitelmat, parantamisesitykset ja pöytäkirjat 

toimivat palautejärjestelmänä seuraavien tasojen esimiehille.  

 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella organisaation itsearvioinnin soveltamisesta ei ar-

vioida olevan juurikaan haittaa tai kielteisiä vaikutuksia. Organisaation itsearvioinnilla 

arvioidaan olevan positiivisia vaikutuksia toimintaperiaatteisiin ja strategiaan, prosesseihin 

sekä henkilöstöön sisältyviin asioihin.  
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6.2.6 Organisaation itsearvioinnin vaikutukset henkilöstön yhteishenkeen 
 

Tutkimukseni tulosten perusteella tulosyksikön sisäinen itsearviointi tarjoaa mahdollisuu-

det lujittaa kullakin organisaatiotasolla samassa työpisteessä työskentelevien henkilöiden 

sosiaalista vuorovaikutusta. Lähtökohtana on, että kaikki työpisteessä työskentelevät hen-

kilöt pääsisivät osallistumaan normaalin työpisteen ulkopuolella järjestettävään tilaisuu-

teen. Tärkeänä organisaation itsearviointi –tilaisuuden ominaispiirteenä on kiireettömyys ja 

avoin keskustelu. Paton ym. (2000) mukaan itsearviointi ja arvioinnissa käytettävät mallit 

itsessään eivät muodosta takuuta onnistumisesta. Keskustelu voi olla tuottavaa tai tuotta-

matonta. Onnistumiseen vaikuttavat useat toimenpiteet: miten taitavasti keskustelua johde-

taan, annetaanko keskustelulle tarpeeksi aikaa ja mahdollisuutta, miten innostuneesti pa-

neudutaan esiin nouseviin aiheisiin. Tuottava keskustelu nostaa esiin uusia näkökulmia ja 

yksimielisyyttä parantamistoimenpiteiden tärkeysjärjestyksistä. (Paton ym. 2000, 31.) Va-

son (1998) mukaan organisaation itsearvioinnin onnistumisen kannalta itsearvioinnissa on 

oltava kriittinen, mihin liittyy Vason mukaan turvallinen työympäristö ja arviointitottumus 

(Vaso 1998, 179 – 218). 

 

Tulokset saavat tukea Viitalan (2004) tutkimuksen tuloksista, joista osaamisen johtamisen 

pääkeinoista ”Keskustelun synnyttäminen oppimisen kannalta merkityksellisissä asioissa” 

–keino mahdollistaa onnistuneen jatkuvan organisaation itsearvioinnin työyhteisössä. Vii-

talan (2004) mukaan keskustelujen synnyttämisen avulla edistetään alaisten osallistumista 

oppimista suuntaavien asioiden ideointiin, suunnitteluun ja selkiyttämiseen. Oppimista 

suuntaavat myös toiminnan arviointia koskevat keskustelut työyhteisössä. Oppimista edis-

tävän ilmapiirin luomisessa keskustelujen synnyttämisen avulla johtaja auttaa alaisiaan 

rakentavaan virheiden käsittelyyn ja keskinäiseen ymmärryksen lisäämiseen. Oppimispro-

sessien tukemisessa keskustelujen synnyttämisen avulla johtajan johdolla jaetaan osaamista 

ja avarretaan yksilöiden näkemyksiä. Esimerkkinä mainitaan kehityskeskustelujen käymi-

nen. (Viitala 2004, 184 – 194.)  

 

Viitalan (2004) mukaan osaamisen johtamisen pääkeinoista ”Alaisten hallussa olevan tie-

don ja tietoisuuden vahvistaminen” oppimisen suuntaamisessa sisältää tiedon käsittelyä 

visiosta, strategioista, tavoitteista, asiakaspalautteista ja toiminnan tuloksista. Oppimista 

edistävää ilmapiiriä on mahdollistaa tukea vahvistamalla yhteisöllisyyttä, mihin sisältyvät 

yhteistoiminnan elementtien ja merkityksen tiedon lisääminen. Oppimisprosessin tukemi-
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sessa korostuvat ryhmässä olevien osaamisalueiden ja tiedon lisääminen niiden merkityk-

sistä. Myös osaamistarpeiden tiedon lisääminen nousee esille. (Viitala 2004, 184 – 194.) 

Edellä mainituilla osaamisen johtamisen pääkeinoilla linjaesimiehillä on mahdollisuus 

vahvistaa sekä omaa että alaistensa osallistumista ja sitoutumista organisaation itsearvioin-

tiin ja toiminnan parantamiseen. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan linjaesimiehet itse 

ovat sitoutuneet organisaation itsearviointiin vähintään kohtalaisesti.  

  

Organisaation itsearviointi koetaan johdon työkaluksi, jos työntekijät eivät pääse osallis-

tumaan siihen käytännössä. Australialaisten yritysten otoksen perusteella itsearviointiaktii-

visuus kohdistuu pääosin johdon kysymykseksi ja vähemmän työntekijöihin liittyväksi 

näkökulmaksi. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että monissa tapauksissa vanha johto ja 

keskitetty laatuosasto johtavat itsearviointia kehittämällä menetelmiä ja kirjoittamalla si-

säisiä ohjeita siitä, kuinka käyttää itsearviointia. Työntekijät eivät ole kovinkaan paljon 

mukana tässä toimintatavassa. (van der Wiele & Brown 1999, 238 – 248.) Tämän tutki-

muksen tuloksien perusteella kullakin organisaatiotasolla toteutettava itsearviointi, johon 

kaikki osallistuvat, vaikuttaa nimenomaan työntekijöiden aktiivisuuteen ja tiimitoimintaan. 

Calvo-Moran ym. (2005) mukaan koko työvoiman osallistumista toiminnan parantamiseen 

on kannustettava ja innostettava. Tehtyihin esityksiin on reagoitava palkitsemalla ja anta-

malla tunnustusta. (Calvo-Mora ym. 2005, 758 – 759.)  

 

Changin (2005) mukaan pääosa prosesseista ja ongelmista on poikkitoiminnallisia, joten 

prosessien johtaminen ja viestintäjärjestelmä ovat koko yrityksen mitassa laatujohtamisen 

edellytys. Esteiden poistaminen, tiimitoiminnan luominen ja viestinnän parantaminen ovat 

kriittisiä alueita. (Chang 2005, 415.) Tervosen (2001) mukaan muun muassa asiakas- ja 

henkilöstötyytyväisyyden mittaaminen ja taso näyttivät selvästi parantuneen organisaation 

itsearvioinnin käytön kautta. Organisaation itsearvioinneilla ei näyttänyt olevan yhteyttä 

henkilöstön aktiivisuuteen tai tiimitoimintaan, minkä selittänee se, että organisaation it-

searvioinnin katsotaan olevan johdon työkalu. Suosituksina todetaan muun muassa koko 

henkilöstön vahva merkitys laadun kehittämisessä. (Tervonen 2001, 190 – 191.) 

  

Kussakin tutkimuskohteena olleessa tulosyksikössä prosessityön avulla on selkeytetty 

työnkulkukaavioita, millä on ollut toiminnan laatua parantava vaikutus. Tulokset ovat näin 

ollen samansuuntaisia kuin Tervonen (2001) on saanut todetessaan, että henkilöstön osal-

listuminen eri organisaatiotasoilta muun muassa toimintaprosessien kehittämiseen ja orga-
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nisaation itsearviointeihin antaa sisäisiä näkemyksiä yrityksen tilasta ja kehittämistarpeista 

(ks. Tervonen 2001, 190 – 191).  

 

Tämän tutkimuksen tulokset saavat tukea myös Fosterin, Howardin ja Shannonin (2002) 

kyselytutkimuksesta, jonka kohteena olivat Yhdysvaltojen luoteisosassa sijaitsevassa kau-

pungissa työskentelevät työntekijät. Tutkimukseen osallistui yhteensä 659 kokopäivätyössä 

olevaa työntekijää osallistumisprosentin ollessa 55 prosenttia. Osallistujat edustivat kysei-

sen kaupungin kaikkia 11 osastoa. Foster ym. (2002) tutkivat, ovatko laatutyökalujen so-

veltamiset tehokkaita parannettaessa toiminnan tulosta kaupungissa, jossa on jo käytetty 

tiimityöskentelyä ja laatutyökaluja useamman vuoden ajan. Tuloksien perusteella työnteki-

jät uskovat, että laatutieto on välttämätöntä toiminnan parantamisessa. Tulosten mukaan 

osastokohtainen henkilöstön johtaminen yhdistetään positiivisesti tiimityöhön, prosessien 

parantamiseen ja työntekijöiden työtyytyväisyyteen. Sekä henkilöstöjohtaminen että tiimi-

työskentely ovat tärkeitä asioita julkisen sektorin laatujohtamisen kontekstissa. Työntekijät 

huomaavat, että he palvelevat asiakkaitaan paremmin prosessien parantamisen tuloksena. 

(Foster, Howard & Shannon 2002.) 

 

6.3 Miten maavoimien valmiusyhtymien komentajat ovat saavuttaneet vaikutta-
vuutta organisaation itsearvioinnilla 

 

6.3.1 Organisaation itsearvioinnin vaikuttavuuden merkityskokonaisuus 
 

Tutkimustulosten perusteella organisaation itsearvioinnin vaikuttavuuden merkityskoko-

naisuus on selitettävissä viiden teeman avulla. Hierarkkisesti vaikuttavuusteemoista hallit-

sevimpia ovat teema ”organisaation itsearviointia ja tulosjohtaminen” ja teema ”ollaanko 

samaa perhettä”. Molemmat vaikuttavuuden teemat löytyvät osin tai kokonaan kaikista 

tutkimuskohteena olleista tulosyksiköistä.  

 

Organisaation itsearvioinnin vaikuttavuuden teeman ”organisaation itsearviointi ja tulos-

johtaminen” perusteella kullakin organisaatiotasolla toteutettava tulosyksikön sisäinen it-

searviointi mahdollistaa tulosyksikön laaja-alaisen oman toiminnan parantamisen käytettä-

vissä olevilla resursseilla. Tulosyksikön sisäinen organisaation itsearviointi vaikuttaa suo-

raan ydinprosessiin tutkimustulosten perusteella tuloksien, prosessien ja tehtävien arvioin-

nin ja korjaavien toimenpiteiden kautta. Johdon strategisen tason itsearvioinnin tavoitteena 

on muun muassa tuottaa tietoa tulosyksikön johtajalle tulosneuvotteluprosessiin.  
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Vaikuttavuuden teema ”ollaanko samaa perhettä” kuvaa teemana kussakin tutkimukseen 

osallistuneessa tulosyksikössä sitä, että määrittävänä tekijänä on yhteishengen vahvistami-

nen avoimella kiireettömällä keskustelulla. Henkilöstö kokee organisaation itsearvioinnin 

sosiaalisena tapahtuma. Organisaation itsearviointi –tilaisuus toimii sosiaalisena tapahtuma 

silloin, kun tilaisuuteen osallistuu koko työpisteen henkilöstö. Tämä sama vaikuttavuuden 

teema on löydettävissä eri organisaation tasoilta tulosyksiköistä. Organisaation itsearviointi 

–tilaisuutta käytetään ryhmäkiinteyttä vahvistavana tapahtumana. Organisaation itsearvi-

ointi edistää henkilöstön sitoutumista toiminnan parantamiseen ja vaikuttaa myönteisesti 

työpisteen palvelukseen.  

 

Muut kolme vaikuttavuuden teemaa ”poistetaan kivi kengästä, ja hiertäminen loppuu sii-

hen”, ”strateginen valinta” ja ”henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen” ovat tulosyksik-

kökohtaisia organisaation itsearvioinnin vaikuttavuutta kuvaavia teemoja.  

 

Organisaation itsearvioinnin vaikuttavuuden teemassa ”poistetaan kivi kengästä, ja hiertä-

minen loppuu siihen” tulosyksikön komentaja hakee vaikuttavuutta organisaation itsearvi-

oinnista nopealla toimeenpanolla tekemällä tarvittaessa parantamispäätöksiä.  

 

Vaikuttavuuden teemassa ”strateginen valinta” komentaja hakee vaikuttavuutta organisaa-

tion itsearvioinnista systemaattisella eri organisaation tasoilla tehtävällä toiminnan kuvauk-

sella, mihin sisältyy osallistuminen laatupalkintokilpailuihin.  

 

Organisaation itsearvioinnin vaikuttavuuden teemassa ”henkilöstön työhyvinvoinnin edis-

täminen” tulokset ovat ristiriitaisia. Tulosyksikön esikuntapäällikön mukaan organisaation 

itsearvioinnista haetaan vaikuttavuutta henkilöstön johtamisen ja hallinnon kautta sekä 

työpistelähtöisyydestä. Tulosyksikön komentajana aloittaneen henkilön kokemus toi muu-

toksen organisaation itsearvioinnin vaikuttavuudelle. Organisaation itsearvioinnin vaikut-

tavuus on tulkittavissa vaikuttavuuden teemalla ”organisaation itsearviointi ja tulosjohta-

minen”, joka tukee tulosyksikön sisäistä itsearviointia ja johdon strategisen tason itsearvi-

ointia. 
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6.3.2 Organisaation itsearvioinnin vaikuttavuus tulosyksikössä A 
 

Tulosyksikkö A:n komentaja on käyttänyt organisaation itsearvioinnin strategisen tason 

johtamiskäytäntönään ”Toiminnan ja tulosten arviointi”. Toiminnan tasolla itsearvioinnis-

sa on käytetty kysymyksiä ja arviointi on ollut myös diagnostista, mitä tukee tehty proses-

sityö. Komentaja hakee selkeästi vaikuttavuutta organisaation itsearvioinnista teemaan 

”poistetaan kivi kengästä, ja hiertäminen loppuu siihen” sisältyvällä nopealla toimeen-

panolla. Toimenpiteet suunnataan suoraan parantamispäätöksien avulla pyrkien saamaan 

vaikutusta mahdollisimman nopeasti. 

  

Tulosyksikössä A organisaation itsearvioinnin alkuvaiheessa käynnistettiin toimintatapa, 

jossa käytettiin laatutiimin laatimia kysymyksiä EFQM-mallista. Kysymyksiin vastattiin 

organisaation eri tasoilla. Tulosyksikön laatutiimiä johti esikuntapäällikkö. Aluksi kysy-

myksiä oli 40 kappaletta, joiden vastausten käsittely toimenpiteineen vei noin kaksi vuotta. 

Organisaation itsearvioinnin toimintatapaa on arvioitu ja parannettu siten, että tulosyksi-

kössä on siirrytty muutaman työpistelähtöisen kysymyksen käyttöön itsearvioinnin tukena.   

 

Pääesikunnan toteuttaman laatupäällikkökyselyn (asteikko 0 – 5) perusteella organisaation 

itsearvioinnin taso tulosyksikössä A on ollut kullakin tasolla 0 – 4 vuosina 1999 – 2006. 

Organisaation itsearviointia ei toteutettu vuonna 2001. Sen jälkeen kun tulosyksikköön A 

nimettiin päätoiminen laatupäällikkö 1.4.2002 alkaen, itsearvioinnin suoritustaso nousi 

vuoden 2003 loppuun mennessä tasolle 4 (” Itsearvioinnin perusteella valittuja kehittämis-

hankkeita on toteutettu”). 

 

Vaikuttavuuden teema ”poistetaan kivi kengästä, ja hiertäminen loppuu siihen” kuvaa or-

ganisaation itsearvioinnin vaikuttavuuden teemana sitä, että tulosyksikön A komentaja 

hakee organisaation itsearvioinnista vaikuttavuutta nopealla toimeenpanolla tekemällä laa-

tutiimin esityksestä tarvittaessa parantamispäätöksiä. 

      

6.3.3  Organisaation itsearvioinnin vaikuttavuus tulosyksikössä B 
 

Tulosten perusteella tulosyksikön B komentajan valitsemalla organisaation itsearvioinnin 

strategisen tason johtamiskäytännöllä ”Laatupalkinnon hakeminen” saavutetaan laaja-

alaista vaikuttavuutta tavoiteltaessa toiminnan laadun parantamista ja toiminnan erinomai-
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suutta. Laatupalkinnon hakemista varten on laadittava laatupalkintomalliin perustuva mää-

rämittainen kirjallinen kuvaus organisaation tuloksista ja toiminnasta, mistä muodostuu 

myös organisaation itsearvioinnin strategisen tason johtamiskäytännön ”Toiminnan ja 

tulosten arviointi” perusta. Arviointiryhmä tekee mahdollisesti arviointikäynnin laatupal-

kintoa hakeneeseen organisaatioon, mikä todennäköisesti kohottaa organisaation henkilös-

tön vireystilaa ja tietoisuutta toiminnan laadun parantamisessa. Laatupalkinnon hakeminen 

tuottaa ulkopuolisen arviointiryhmän kirjallisen palauteraportin. Palautteen ja pisteytyksen 

perusteella organisaatio voi arvioida toiminnan erinomaisuutta suhteessa muihin organisaa-

tioihin, mikä tuottaa organisaation itsearvioinnin strategisen tason johtamiskäytännön 

”Toiminnan kypsyyden arviointi”.  

 

Samoin arvioin, että tulosyksikössä B toiminnan tasolla toimintatavat ovat kullakin osa-

alueella seuraavasti: laaditaan laatupalkintokilpailuhakemus ja analysoidaan palauteraportti 

toimenpiteineen (johtamiskäytäntö X), käytetään laatupalkintomallia ja arvioidaan diag-

nostisesti (johtamiskäytäntö Y) sekä käytetään kypsyysmatriisia (johtamiskäytäntö Z). 

Komentaja hakee vaikuttavuutta organisaation itsearvioinnista systemaattisella eri organi-

saation tasoilla tehtävillä toiminnan kuvauksilla, joita käytetään tulosyksikön sisäisissä 

itsearvioinneissa hyödyksi laatupalkintokilpailuihin osallistumisten ohella. 

 

Tulosyksikössä B organisaation itsearvioinnin menettelytapana ovat EFQM-mallin mukai-

set toiminnan kuvaukset organisaatiotasoittain. Organisaation itsearviointi toteutetaan kak-

si kertaa vuodessa. Tällöin tavoitteena on prosessityö keväällä ja organisaation itsearviointi 

syksyllä. Kunkin organisaatiotason itsearviointi perustuu päivitettyyn itsearviointiaineis-

toon, jonka avulla kartoitetaan vahvuuksia ja heikkouksia. Tulosyksikössä laaditaan paran-

tamissuunnitelmat ja parantamisesitykset.  

 

Laatuvastaavia henkilöitä on nimetty organisaation eri tasoille. Laatuvastaavina henkilöinä 

ovat yleensä perusyksikön päällikön ensimmäinen sijainen (varapäällikkö) ja joukkoyksi-

kön komentajan ensimmäinen sijainen (pataljoonaupseeri tms). Osallistumista laatupalkin-

tokilpailuihin on käytetty toiminnan parantamisen välineenä tulosyksikössä B.  

 

Pääesikunnan toteuttaman laatupäällikkökyselyn (asteikko 0 – 5) perusteella organisaation 

itsearvioinnin taso tulosyksikössä B on noussut vuodesta 1999 alkaen yhdellä tasolla vuo-

dessa siten, että tulosyksikkö B saavutti vuonna 2002 tason 5 (” Toiminnan tuloksissa on 
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selkeästi nähtävissä itsearvioinnin vaikutukset”). Sen jälkeen tulosyksikkö B on saavutta-

nut organisaation itsearvioinnissa tason 5 vuosittain. 

 

Vaikuttavuuden teema ”strateginen valinta” kuvaa organisaation itsearvioinnin vaikutta-

vuuden teemana sitä, että tulosyksikön B komentaja hakee vaikuttavuutta organisaation 

itsearvioinnista toiminnan kuvauksina ja laatupalkintokilpailuihin osallistumisten kautta. 

Toiminnan kuvaaminen EFQM-mallin ja sen soveltamisesimerkin avulla organisaation eri 

tasoilla on keskeinen tekijä. 

 

6.3.4  Organisaation itsearvioinnin vaikuttavuus tulosyksikössä C 
 

Tulosyksikössä C käytetyn organisaation itsearvioinnin strategisen tason johtamiskäytän-

nön vaikuttavuuden arvioinnin tulokset ovat osin ristiriitaisia. Organisaation itsearvioinnin 

vaikuttavuuden teemassa ”henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen” esikuntapäällikön 

mukaan organisaation itsearvioinnista haetaan vaikuttavuutta henkilöstön johtamisen ja 

hallinnon kautta. Uutena komentajana aloittaneen henkilön kokemus toi tulosyksikön C 

organisaation itsearvioinnin vaikuttavuuden teemaksi ”organisaation itsearviointi ja tulos-

johtaminen”. Teemalla tuetaan tulosjohtamista tulosyksikön sisäisenä itsearviointina ja 

johdon strategisen tason itsearviointina. Lisäksi komentaja kohdensi uudelleen laatupäälli-

kön tehtävän, millä vaikutettiin laatupäällikön asemaan ja tulosjohtamiseen. 

   

Tuloksien perusteella sijoitan tulosyksikön C organisaation itsearvioinnin strategisen ta-

son johtamiskäytäntöön ”Toiminnan ja tulosten arviointi”. Tulosyksikössä C on pyritty 

käyttämään itsearvioinnin tukena laatupalkintomallia, jonka avulla toimintaa ja tuloksia on 

arvioitu. Arvioin tulosyksikön C itsearvioinnin olevan toiminnan tasolla diagnostista. Sitä 

tukee tulosyksikössä tehty prosessityö. 

 

Pääesikunnan toteuttaman laatupäällikkökyselyn (asteikko 0 – 5) perusteella tulosyksikös-

sä C organisaation itsearviointi saavutti vuonna 2005 tason 4 (” Itsearvioinnin perusteella 

valittuja kehittämishankkeita on toteutettu”). Aiemmin organisaation itsearviointi on vaih-

dellut tasojen 2 (”Itsearviointi suoritettu koko tulosyksikköä koskevana dokumentoidusti”) 

(vuodet 1999, 2000 ja 2004) ja tason 3 (”Itsearvioinnin pohjalta on hyväksytty kehittämis-

suunnitelma tulosyksikön johdon hyväksymänä”) (vuodet 2001, 2002 ja 2003) välillä. Or-

ganisaation itsearvioinnin tasoksi on arvioitu taso 3 vuonna 2006. Saman kyselyn perus-
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teella organisaation itsearviointi on keskittynyt prosessityöhön työnkulkukaavioiden laati-

misen kautta, minkä on todettu olevan parasta organisaation itsearvioinnissa. 

 

Vaikuttavuuden teema ”henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen” kuvaa organisaation 

itsearvioinnin vaikuttavuuden teemana sitä, että tulosyksikössä C organisaation itsearvi-

oinnin tarve syntyy organisaation omista lähtökohdista, ihmisistä. Tulosyksikössä oli ai-

emmin toimittu teeman ”henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen” mukaisesti ja vaikutta-

vuutta oli haettu työpistelähtöisesti henkilöstön johtamisen ja hallinnon kautta. Esikunta-

päällikkö edusti jatkuvuutta tilanteessa, jossa uuden komentajan tahdonilmaus oli tulkitta-

vissa vaikuttavuuden teemalla ”organisaation itsearviointi ja tulosjohtaminen”. 
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6.4 Miten organisaation itsearviointi on integroitavissa tulosjohtamiseen    
 

6.4.1 Organisaation itsearviointi osana tulosyksikön kokonaisvaltaisuutta  
 

Yksi organisaation itsearvioinnin aloitusmotiivi on nähtävissä myös puolustusvoimain ko-

mentajan päiväkäskyssä: “Selonteon johtavia linjavetoja on panostus laatuun. Meille osoi-

tetuilla voimavaroilla tämä on mahdollista vain määrästä tinkimällä.”  (Hägglund 1997.) 

Puolustusvoimien laatupalkintokriteerien laajan käytön käynnisti päättävän ja ohjaavan 

tahon vaatimuksien perusteella konsernin johto. Molemmat käynnistävät tekijät sisältyvät 

Virtasen ym. (2002) mainitsemiin ulkoisiin toimintaympäristötekijöihin. 

 

Puolustusvoimien tulosyksiköt käyttävät tulosjohtamista, joka sisältää jo itsessään toimin-

nan parantamiseen soveltuvia työkaluja. Tulospalkkiojärjestelmän avulla pyritään aktivoi-

maan henkilöstöä saavuttamaan ja ylittämään asetetut tulostavoitteet. Kehityskeskustelujen 

avulla halutaan sitouttaa henkilöstöä tulosyksikön toimintaan muuten johtajakeskeisessä 

tulosjohtamisjärjestelmässä. Organisaation itsearviointi tuotiin käskyn perusteella puolus-

tusvoimien tulosyksiköiden käyttämään tulosjohtamisjärjestelmään. Koulutuksessa sitou-

tettiin johtoa ja annettiin ohjeistusta organisaation itsearvioinnin aikauttamisesta tulosjoh-

tamisen edellyttämään vuosisuunnittelurytmiin. Tarkastellessaan kysymystä laatujohtami-

sen soveltuvuudesta puolustushallintoon Saukkonen (2004) pitää yllättävänä suopeaa suh-

tautumista laatujohtamiseen, mihin on todennäköisesti hänen mukaansa vaikuttanut se, että 

asiaa on kysytty laatupäälliköiltä (Saukkonen 2004, 2). Toisaalta puolustusvoimissa ovat 

voimassa edelleen sotilasjohtamisen velvoitteet, mikä todennäköisesti on vaikuttanut laatu-

toiminnan toimeenpanoon (ks. Hägglund 1997). Ilmeisesti sotilaallista kuria merkittäväm-

mäksi kohoavat kuitenkin johdon suunnitelmallinen sitouttaminen sekä laadun asiantunti-

joiden koulutus ja heidän edelleen järjestämänsä koulutus tulosyksiköiden henkilöille.   

 

Tutkimukseni aikana olen tulkinnut organisaation itsearvioinnin ja käytettävän tulosjohta-

misen välistä suhdetta. Samuelssonin ja Nilssonin (2002) mukaan yrityksissä tutkittiin, 

mitä merkitsee itsearvioinnin vapaaehtoisuus tai pakollisuus. Tulosten perusteella molem-

mat valinnat ovat mahdollistaneet menestyksen organisaatiossa. Yrityskulttuuri on mää-

räävä tekijä onnistumisessa. Itsearvioinnin käyttöön oton yhteydessä on selvitettävä itsear-

vioinnin käytön tarkoitus ja sen yhteys muuhun toimintaan ja johtamisen työkaluihin. 

Käyttöön otettavat työkalut on mukautettava organisaatiossa jo olemassa olevien työkalu-
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jen, tekniikoiden ja vallitsevan ajattelun suhteen. Jatkuvan työskentelytapojen parantami-

sen pitäisi olla ilmeistä itsearviointia käyttävissä yrityksissä. (Samuelsson & Nilsson 2002, 

16 – 22.) Arvioidessaan myöhemmin kyseisen tutkimuksen tuloksia Samuelsson (2006) 

tuo esille yhtenä tärkeimmistä tuloksista organisaation itsearvioinnin, yrityksen ja toimin-

nan parantamisen kokonaisvaltaisuuden. Organisaation itsearvioinnin on oltava osa yrityk-

sen suunnittelua ja toiminnan parantamista. (Samuelsson 2006, 31.)  

 

Organisaation itsearviointi tuottaa tulosyksikön kokonaisuuden kannalta parasta tulosta 

vasta silloin, kun itsearviointi tehdään organisaation eri tasoilla ja se päättyy johdon teke-

mään itsearviointiin. Tämä tutkimustulos saa tukea McFarlanen (2001) kuvaamasta Roads 

Service´n koko organisaatiota velvoittavasta itsearviointiaikataulusta ja strategisen suunnit-

telun aikataulusta. Tavoitteena on, että itsearvioinnein kartoitettu ja työkokouksessa käsi-

telty tietoaines on johdon käytettävissä tehtäessä tulevan vuoden liiketoimintasuunnitel-

maa. (McFarlane 2001, 1048 – 1052.) 

 

Organisaation itsearvioinnilla tuotetaan suuri määrä tietoa, josta suurin osa on käsiteltävä 

nimenomaan kyseistä tietoa tuottaneella organisaation tasolla. Ainoastaan kokonaisuuden 

kannalta merkittävä tieto ja ne ongelma-alueet, joita ei pystytä alemmalla tasolla ratkaise-

maan, pitää suodattaa ylimmän johdon käsittelyyn. (Conti 1999, 177 – 178.) Samoilla lin-

joilla ovat Samuelsson ja Nilsson (2002), joiden mukaan toiminnan parantamista edistävät 

toimenpiteet on käsiteltävä oikealla tasolla. Yksittäisen yksikön toimenpiteet ovat hyvinkin 

konkreettisia, kun taas strategisiin kysymyksiin liittyvät toimenpiteet käsitellään organisaa-

tion ylemmällä tasolla. Parantamistoimenpiteiden dokumentoinnissa on kirjattu vastuuhen-

kilöt, kohteet ja alakohteiden kuvaukset ja määräajat. (Samuelsson & Nilsson 2002.) Virta-

sen ym. (2002) selvityksen perusteella todetaan, että kokonaisvaltainen lähestymistapa on 

perusta laadun systemaattiselle parantamiselle (Virtanen ym. 2002; ks. Suomen Kuntaliitto 

& VM 2001, 11). 

  

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella puolustusvoimien organisaation itsearviointi on 

johtamiskysymys, kuten van der Wielen ja Brownin (1999) saamat tulokset australialaisten 

yritysten otoksen tutkimustulostenkin perusteella osoittavat. Australialaisissa yrityksissä 

itsearviointi nähdään johtamiskysymyksenä ja menetelmänä johtaa jatkuvan parantamisen 

toimenpiteitä suunnitellulla tavalla antamalla laadulle merkitys ja hankkimalla viitekehys 

suunnata laatutoimenpiteitä. (van der Wiele & Brown 1999, 238 – 250.) Kullakin tutki-
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muskohteen komentajalla oli tietty organisaation itsearvioinnin strategisen tason johta-

miskäytäntö. Laatupäällikön toiminnalla on keskeinen vaikutus organisaation itsearvioin-

nin onnistuneeseen johtamiseen tulosyksikössä. Laatupäällikön tehtävän sisällöllä ja laatu-

päällikön asemalla organisaatiossa luodaan käytännön edellytykset kokonaisvaltaiselle 

toiminnan laadun parantamiselle.  

 

Rautava (2000) on tutkinut Suomen merivoimien tulosyksiköiden kokemuksia itsearvioin-

nin ja laatupalkintomallin toimivuudesta organisaation kehittämisessä. Kehittämisehdotuk-

set ovat sovellusohjeen laatiminen, mittarien ja tunnuslukujen yhtenäistäminen, itsearvioin-

ti- ja laatukoulutuksen ulottaminen koskettamaan kaikkia työntekijöitä ja itsearvioinnin 

sisällyttäminen tulosyksiköiden vuosisuunnitteluun. (Rautava 2000.) 

 

Huolimatta Pääesikunnan ja tulosyksiköiden järjestämästä koulutuksesta ja ohjeistuksesta 

organisaation itsearvioinnin tasot vaihtelevat jopa tulosyksiköittäin eri vuosina. Johtamis-

järjestelmän kannalta organisaation itsearviointi ei ole täyttänyt sille asetettuja tavoitteita, 

mihin myös Pääesikunnan päällikkö kiinnitti huomiota vuoden 2005 keväällä (Rimpi 

2005a). 

 

Tulosyksikön tulosjohtamisen edellyttämää toiminnan ja resurssien suunnittelua ja seuran-

taa johtavan vastuuhenkilön ja organisaation itsearviointia johtavan laatupäällikön yhteis-

toiminnalla luodaan käytännön tasolla edellytykset toiminnan yhtenäisyydelle. Johdon ja 

linjaesimiesten sitoutuminen on perusedellytys sille, että organisaatiota sekä sen toimintaa 

ja tuloksia halutaan itsearvioida. Pääesikunnan laatupäällikkökyselyn perusteella liitteessä 

1 esitetyt maavoimien tulosyksiköiden arviot organisaation itsearvioinnin tasosta vaihtele-

vat koko mitta-asteikon laajuudessa. Vain muutamassa tulosyksikössä on päästy tasolle 5 

”Toiminnan tuloksissa on selkeästi nähtävissä itsearvioinnin vaikutukset”. Arviot perustu-

vat tulosyksiköiden omiin arvioihin organisaation itsearvioinnin tasosta.  

 

Tulosyksikön A kokemukset poikkeavat Dahlgaardin ja Nilssonin (2002) toteuttamasta 

kysymyssarjan käytöstä. Tulosyksikön A organisaation itsearvioinnin kehityssuunta on 

ollut sellainen, että tulosyksikön laatupäällikön johdolla laadituista 40 kysymyksestä on 

päädytty kolmessa vuodessa vain muutamaan (2 – 4 kysymystä) työpistelähtöiseen itsear-

viointikysymykseen. Dahlgaardin ja Nilssonin (2002) mukaan kohdennetun itsearvioinnin 

tavoitteena on keskittyä yrityksen kannalta olennaisimpiin ja samalla tärkeimpiin paranta-
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miskohteisiin. Dahlgaardin ja Nilssonin (2002) esittelemässä kysymyssarjassa oli 96 ky-

symystä vuonna 1997 ja edelleen 99 kysymystä vuonna 1999. (Dahlgaard & Nilsson 2002, 

383 – 396.) Tarí (200 ) korostaa kehittämänsä 35 kysymyksen kysymyssarjan käytettä-

vyyttä nopeaan työntekijöiden osallistumiseen perustuvaan arviointiin, joka tukee hajautet-

tua itsearviointia (Tarí 200 ). Yleishyödyllisten organisaatioiden itsearviointiin tarkoitettu 

itsearviointityökalu sisältää viisi kysymystä, mikä lähenee tulosyksikön A käyttämää it-

searvioinnin toimintatapaa (ks. Paton ym. 2000, 21; ks. Leader to Leader Institute 2006).      

 

Tulosyksikössä B organisaation itsearviointi perustui organisaatiotasoittain laadittuihin 

toiminnan kuvauksiin. Tulos poikkeaa Samuelssonin ja Nilssonin (2002) saamasta tulok-

sesta, jonka mukaan yksikään tutkimuksessa mukana olleesta yrityksestä ei ollut kirjoitta-

nut kuvausta integroituna jatkuvana itsearviointitoimenpiteenä. Tutkimustulosten perus-

teella toiminnan kuvauksen käyttäminen organisaation itsearvioinnin perustana on mahdol-

lista – jopa useammalla organisaation erillisellä tasolla. Tulosyksikössä B kutakin organi-

saation itsearviointi –tilaisuutta varten nämä käytettävään laatupalkintomalliin perustuvat 

kuvaukset päivitettiin vuosittain. Tulosyksikössä B laatupalkintokilpailuhakemus kirjoitet-

tiin hakemukseksi erillisenä työnä, kuten Samuelssonin ja Nilssonin (2002) saamien tulos-

ten perusteella. (Samuelsson & Nilsson 2002, 10 – 23.) Maasotakoulussa kaikki johtoryh-

män jäsenet osallistuivat vuoden 2005 laatupalkintokilpailuhakemuksen kirjoittamiseen. 

 

Maasotakoulun itsearvioinnissa käytetään ajankohtaisia teemoja, joiden avulla johto ohjaa 

itsearviointityötä suoraan vaikutukseen – ydinprosessien toimintaedellytysten parantami-

seen. Menettelytapa edellyttää laatupäällikön johtoryhmätyöskentelyä ja johdon tukea. 

Conti (1999) edellyttää, että ylin johto määrittää strategisen tärkeysjärjestyksen itsearvi-

oinnille. Vasta tämän jälkeen itsearvioinnilla on strategista arvoa. (Conti 1999, 168 – 171.) 

Tervosen (2001) mukaan organisaation itsearviointia kannattaa soveltaa laaja-alaisesti. 

Painotuksia voidaan muovata parhaiten yrityksen omiin arvoihin ja päämääriin soveltuvik-

si. Valmiiden laatupalkintokriteerien soveltuvuutta yrityksen käyttöön kannattaa pohtia. 

(Tervonen 2001, 191 – 192.) Godfreyn (2004) meta-arvioinnin toteuttaminen perustuu käy-

tännössä hankittuun kokemukseen, ei suunnitelmallisesti tehdyn tutkimuksen tuloksiin, 

mikä heikentaa kyseisten tuloksien luotettavuutta. Meta-arviointi käsitti yrityksen strategi-

sen suunnittelu –prosessin osana tehdyn tietoainesta kokoavan arvioinnin. (Godfrey 2004.) 

Arvioni on kuitenkin, että esittämäni organisaation itsearvioinnin vaiheistus saa tukea.        

   

6

6
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Tämän tutkimuksen tulosten perusteella olen saanut täsmälleen saman tuloksen organisaa-

tion itsearvioinnin käytöstä kuin Samuelsson ja Nilsson (2002) saivat. Tutkimukseni koh-

teena olleissa tulosyksiköissä organisaation itsearviointi tehtiin, samoin kuin Samuelsson ja 

Nilsson (2002) ovat raportoineet, omalla menettelytavalla, laatupalkintomallin kysymyksiä 

mukaillen tai alkuperäisten laatupalkintomallien mukaisesti. Tutkimukseni tulosten perus-

teella tulosyksiköissä komentajien valitsemat organisaation itsearvioinnin strategisen ta-

son johtamiskäytännöt soveltuvat paikallisesti käytettynä toiminnan parantamiseen. Tulos-

ten perusteella organisaation itsearvioinnin strategisen tason johtamiskäytäntö ”Laatupal-

kinnon hakeminen” mahdollistaa menestyksekkään, pitkäjänteisen ja päämäärätietoisen 

toiminnan parantamisen osana tulosjohtamisjärjestelmää. Kunkin tulosyksikön komentajan 

valitsema organisaation itsearvioinnin strategisen tason johtamiskäytäntö on edistänyt 

henkilöstön osallistumista toiminnan parantamiseen. (ks. Samuelsson ja Nilsson 2002, 10–

23.)   

 

6.4.2 Organisaation itsearvioinnin asema tulosjohtamisessa 
 

Tutkimuksen tuloksien perusteella olen kehittänyt osaksi tulosyksikön tulosjohtamista 

kolmivaiheisen organisaation itsearvioinnin vaiheistuksen (kuvio 6.2). Kyseisen vaiheis-

tuksen käytöllä saavutetaan Hirsjärven ym. (2004) esittämää hyödyllisyyttä. Hirsjärvi ym. 

(2004) mukaan mallien hyödyllisyys perustuu siihen, että mallien avulla kyetään hahmot-

tamaan kokonaisuuksia ja määrittelemään osien keskinäisiä suhteita sekä tekemään pää-

telmiä empiirisesti tavoittamattomista muista kokonaisuuden rakenneosista (Hirsjärvi ym. 

2004, 136 – 137).  

 

Niiniluodon (2002) esittämän mallien luokittelun pääryhmät ovat esittävät mallit, teoreetti-

set mallit ja imaginaariset mallit. Malleiksi kutsutaan myös ilmiöitä tai systeemejä kuvaa-

via idealisoituja ja yksinkertaistettuja oletusten joukkoja, jotka kiinnittävät huomiota tiet-

tyihin tarkasteltavan ilmiön tai systeemin piirteisiin. Toisenlaisen lähestymistavan mukaan 

mallit muodostuvat niistä tulkinnoista, joissa formaaliset teoriat toteutuvat. Teoreettista 

mallia, joka on ilmaistu matemaattisten yhtälöiden muodossa, kutsutaan matemaattiseksi 

malliksi. (Niiniluoto 2002, 192 – 208.) Tämä kehittämäni kolmivaiheinen organisaation 

itsearvioinnin vaiheistus osana tulosyksikön tulosjohtamista sijoittuu edellä mainitussa 

mallien määrittelyssä malliksi, jossa kiinnitän huomion organisaation itsearviointiin ja sen 
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vaiheistukseen osana tulosjohtamista. Tulosjohtaminen tuotteineen ja määräaikoineen on 

tulosyksikön toiminnan laadun parantamisen kannalta määräävänä tekijänä.   

 

Tutkimukseni tulosten perusteella organisaation itsearviointi on jaettavissa kolmeen vai-

heeseen. Yhdistin kolmivaiheisesta organisaation itsearvioinnista ensimmäisen vaiheen 

tulosyksikön sisäiseksi itsearvioinniksi, jonka tärkeimpänä tavoitteena oli tuottaa tietoa 

tulosyksikön seuraavan vuoden toimintakäskyä varten. Tulosyksikön komentaja allekirjoit-

taa toimintakäskyn (tai toimintasuunnitelman), jossa käsketään tavoitteet ja tehtävät resurs-

seineen. Johdon strategisen tason itsearvioinneilla vaikutetaan viiden vuoden suunnittelu-

jaksolle tulevaisuuteen. Yhdistelmä tulosyksikön tulosjohtamisen ja organisaation itsearvi-

oinnin vaiheiden vaikutussuhteista vuosisuunnitteluaikataulussa esitetään kuviossa 6.2. 

 

 

 

 

 

Maasotakoulussa on 1.9.2003 alkaen toteutettu kolmivaiheista organisaation itsearviointia, 

jossa vaihe 1 on tulosyksikön sisäinen itsearviointi, jonka tavoitteena on tuottaa perusteita 
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ointi vaiheineen mahdollistaa kyseisen tietoaineiston keskitetyn ja kootun käsittelyn, mikä 

mahdollistaa suunnitelmallisen toiminnan parantamisen. Tällöin on mahdollista saavuttaa 

tavoitteiden, tehtävien ja resurssien tasapainottaminen useamman vuoden aikajänteelle.  

 

Vaiheet 2 ja 3 ovat johdon strategisen tason itsearviointeja, joissa tavoitteena on vuosira-

portin analysoinnin kautta saavuttaa riittävät perusteet tulosyksikön talousarvioehdotuk-

seen sekä tulosyksikön johtajan ja hänen esimiehensä väliseen tulosneuvotteluprosessiin. 

Johdon strategisen tason itsearvioinnin tuotteita ovat muun muassa toimintakäsky (myös 

toimintasuunnitelma), vuosiraportti, talousarvioehdotus, tulosneuvotteluaineisto (vast.), 

tulosraportti, toiminta- ja taloussuunnitelma (sisältää parantamisohjelman) sekä tulosyksi-

kön johtajan ja hänen esimiehensä allekirjoittama vuosittainen tulossopimus. Aiemmin 

esitetty periaate (ks. kuvio 5.27) organisaation itsearvioinnissa tarvittavan tiedon syste-

maattisesta keräämisestä soveltuu myös johdon strategisen tason itsearviointeihin (ks. ku-

vio 6.3).  
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den suunnittelua ja seurantaa. Parantamisohjelman tavoitteet resurssitarpeineen toimeen-

pannaan tulosyksikön johdon strategisen tason tuotteiden välityksellä.   

 

Tämän tutkimuksen tuloksena esittämäni organisaation itsearvioinnin vaiheistus saa tukea 

Godfreyltä (2004), joka tuo esille termin meta-arviointi (meta-assessment). Ideana on aluk-

si yhdistää erilaisista kyselyistä, tutkimuksista ja raporteista saatava tieto. Yhdistettyä tie-

toainesta käytetään hyödyksi yrityksen strategisessa suunnittelussa arvioitaessa tulokselli-

suutta ja määritettäessä strategisen tason päämääriä osapäämäärineen, vuositavoitteita ja 

tavoitteita tukevia projekteja. (Godfrey 2004.) 

 

Tutkimusraportin viimeistelyn aikana testasin vielä kertaalleen vaiheistetun organisaation 

itsearvioinnin toimeenpanon 7.8.2006 – 7.3.2007 liitteessä 10 esitettyjen painopistealuei-

den ja teemojen mukaisesti. Testauksen aikana vahvistui kuhunkin vaiheeseen suunniteltu-

jen tavoitteiden osuvuus. Dokumentoinnin toteutuminen vaatii valvontaa. Vaikka organi-

saation itsearvioinnin toimeenpanokäskyssä painotin dokumentoinnin merkitystä, viimeiset 

sisäisten tulosyksiköiden pöytäkirjat parantamissuunnitelmineen ja parantamisesityksineen 

allekirjoitettiin maaliskuussa 2007. Johdon strategisen tason itsearvioinnin vaiheeseen 2 

sijoitettu vuosiraportin laatimisen edellyttämä edellisen vuoden toiminnan analysointi ja 

tulkinta edistävät toiminnan laatua tulosyksikön kokonaisuudessa. Viimeistään johdon 

strategisen tason itsearvioinnin vaiheessa 3 on otettava huomioon tulosyksikön johdolle 

osoitettujen parantamisesitysten resurssitarpeet. Henkilöstövoimavarojen johtamissuunni-

telman päivittämisessä ja talousarvion toimeenpanossa konkretisoituu sekä henkilöstö-

resurssien että taloudellisten resurssien kohdentaminen.            
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6.5 Suositukset 
 

6.5.1  Organisaation itsearvioinnin strategisen tason johtamiskäytännöt 
 

Organisaation menestyksellinen itsearviointi voidaan tehdä usealla erilaisella organisaati-

on itsearvioinnin strategisen tason johtamiskäytännöllä. Yksi tärkeimmistä huomioon otet-

tavista asioista valittaessa organisaation itsearvioinnin strategisen tason johtamiskäytän-

töä on käytössä oleva johtamisjärjestelmä. Se itsessään voi sisältää toiminnan parantami-

sen työkaluja. Organisaation itsearviointi on saatava osaksi käytettävää johtamisjärjestel-

mää, mihin vaikuttavat johdon sitoutuminen ja toiminta strategisella tasolla sekä työnteki-

jöiden osallistuminen toiminnan tasolla.  Tässäkään asiassa ei korosteta liikaa koulutuksen 

merkitystä. 

 

Organisaation itsearvioinnista saadaan syvällisintä vaikuttavuutta silloin, kun organisaatio 

osallistuu laatupalkintokilpailuun. ”Laatupalkinnon hakemiseen” sisältyvät kaikki kolme 

organisaation itsearvioinnin strategisen tason johtamiskäytäntöä erilaisine toimintatapoi-

neen. Tämä tarkoittaa sitä, että eri johtamiskäytännöt sisältävät samoja toiminnan tason 

toimintatapoja, mikä syventää organisaation itsearvioinnin vaikuttavuutta.   

 

Toiminnan laadun parantamisen menetelmien ja työkalujen käyttö on koulutettava henki-

löstölle, jotta menettelyjä ja välineitä osataan käyttää teknisesti oikein. Toimintakulttuurin 

muutos vaatii aikaa. Organisaation itsearvioinnin strategisen tason johtamiskäytännön 

vaikutuksia on arvioitava säännöllisesti, jotta voidaan varmistua kyseisen työkalun käytön 

vaikuttavuudesta. Organisaation johto on avainasemassa luotaessa oppivaa organisaatiota 

tukevia toimintaedellytyksiä ja sellaista toimintaympäristöä, jossa toiminnan laadun paran-

taminen on mahdollista.  

 

Organisaation itsearviointi tarjoaa foorumin, jossa työntekijät pääsevät osallistumaan ja 

vaikuttamaan toiminnan laadun parantamiseen. Tulosyksikön sisäinen itsearviointi sitouttaa 

työntekijät, keskijohdon ja johdon yhteiseen toiminnan päämäärään. Organisaation itsear-

viointi –tilaisuudet tarjoavat työpisteiden henkilöstölle sosiaalisen tapahtuman, joka tukee 

henkilöstön sitouttamista osallistumisen kautta. Avoin ja kiireetön ilmapiiri mahdollistavat 

keskittymisen oman työpisteen tai organisaation osan toiminnan laadun suunnitelmalliseen 

ja johdettuun parantamiseen. Työntekijät haluavat osallistua toimintaan ja sen laadun pa-
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rantamiseen. Toisaalta ajan riittämättömyys toiminnan laadun parantamiseen voi olla 

merkki siitä, että asiaa ei koeta tärkeäksi. Laatua ei haluta tehdä pelkästään laadun vuoksi.   

 

Yhdenkin henkilön kohdentamisella voidaan vaikuttaa organisaatiokulttuuriin. Valitusta 

organisaation itsearvioinnin strategisen tason johtamiskäytännöstä riippumatta laatupääl-

likön asemalla ja tehtävän sisällöllä on erittäin keskeinen merkitys toiminnan laadun paran-

tamisen käytännön johtamiselle toiminnan tasolla. Laatupäällikkö ei saa jäädä yksin tehtä-

vineen. Käsite laatupiiri on laajennettavissa käsittämään esimiesjärjestelmän puhuttelu- ja 

kokouskäytännöt sekä ne ryhmät ja toimikunnat, jotka käsittelevät toiminnan parantami-

seen liittyviä asioita. Tällöin kaikki nimetyt ryhmät ja toimikunnat pääsevät vaikuttamaan 

toiminnan tasolla toiminnan laadun parantamiseen.  

 

6.5.2  Organisaation itsearvioinnin vaiheistus ja aikautus 
 

Tarkasteltaessa organisaation itsearviointia tulosjohtamisen näkökulmasta tulosjohtamisen 

tuotteet ja niiden määräajat määrittävät tulosyksikön toiminnan ja resurssien suunnittelun 

ja seurannan vuosiaikataulun. Tämä tarkoittaa toiminnan tasolla, että organisaation itsear-

viointi vaiheineen on sopeutettava palvelemaan tulosyksikön tulosjohtamista. Organisaati-

on itsearvioinnin aikataulutuksella saadaan sekä työntekijät että johto osallistumaan ja si-

toutumaan toiminnan laadun parantamiseen.  

 

Tulosyksikössä käsitellään vuoden aikana paljon informaatiota, jota eri organisaation ta-

soilla työskentelevät johtajat saavat eri tietokanavien kautta. Organisaation itsearviointi –

tilaisuuksien oikein ajoitettu ajankohta vuosiaikataulussa mahdollistaa sen, että tulosyksi-

kön sisäisellä itsearvioinnilla kootaan tietoa ja parannusesityksiä tulosyksikön vuosittai-

seen toiminnan ja resurssien suunnitteluun ja seurantaan sekä edelleen sitä kautta toimin-

nan laadun parantamiseen. Johdon toteuttaman tulosyksikön sisäisen itsearvioinnin avulla 

kootaan johdon käyttöön dokumentoidusti organisaation alemmilla tasoilla koottu tieto-

aines. Tämä johdon tulosyksikön sisäinen itsearviointi muodostaa olennaisen linkin organi-

saation itsearvioinnin avulla tuotettujen vahvuuksien ja parantamisalueiden huomioon ot-

tamiseen koko viiden vuoden suunnittelujakson tavoitteisiin ja erityisesti organisaation 

seuraavan vuoden toimeenpanoasiakirjaan. Tuloksien perusteella vasta johdon strategisen 

tason itsearvioinnit tuottavat vaikuttavuutta toiminnan laadun parantamiseen koko organi-

saation laajuisessa mittakaavassa.   
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6.5.3  Organisaation itsearvioinnin käyttö palautejärjestelmänä 
 

Organisaation itsearviointi on palautejärjestelmä kerättäessä tietoa organisaation eri tasoilla 

työskenteleviltä henkilöiltä. Tulosten perusteella organisaation itsearviointi on yksi palau-

tejärjestelmä muiden palautejärjestelmien joukossa, mikä antaa tukea kehittämälleni orga-

nisaation itsearvioinnin vaiheistukselle tulosjohtamisessa. Organisaation itsearviointi tar-

joaa järjestelmän systemaattiselle tiedon keräämiselle. Toimintakäskyssä ja parantamisoh-

jelmassa kehittämiskohteille luodaan johdonmukaisesti resurssit useamman vuoden aika-

jänteellä.  

 

Toteutettaessa organisaation itsearviointi yrityksessä useammalla organisaation tasolla 

tiedon dokumentoinnilla varmistetaan, että tiedot ovat henkilöstön käytettävissä myös tule-

vissa itsearvioinneissa. Itsearviointityön jatkuvuuden takaamiseksi on erittäin tärkeää, että 

toiminnan laadun parantamisen toteutumista on mahdollista arvioida säännöllisesti.  

 

Esimiesten velvollisuus on reagoida tehtyihin parannusesityksiin. Esimiesjärjestelmän väli-

tyksellä on annettava palaute tehdyistä parannusesityksistä. Tutkimuksen aikana saamani 

palautteen perusteella myös negatiivinen tieto perusteluineen, miksi parannusesitystä ei 

toteuteta, on arvokas. Palautteella osoitetaan, että tehdyt parannusesitykset on otettu huo-

mioon toiminnan ja resurssien suunnittelussa ja seurannassa.   

 

Esimiesten on mahdollista hyödyntää organisaation itsearviointia osana johtamiskäyttäy-

tymisen kehittämistä.  Organisaation itsearvionti –tilaisuuksien avoin vuorovaikutus mah-

dollistaa palautteen saamisen alaisilta siitä, miten esimiehenä on onnistunut työssään. 

Luonnollisesti vuoropuhelu on molemmin suuntaista. 
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7 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA KONTRIBUUTIO 
 

Tarkastelen tutkimukseni tulosten validiteettia ja reliabiliteettia Yinin (2003) esittämien 

testien perusteella. Lisäksi arvioin tutkimukseni Gummessonin (2000) esittämien kriteerien 

perusteella. Gummesson (2000) on tunnistanut tapaustutkimuksen luotettavuuden tarkaste-

lua varten kahdeksan kriteeriä. Arvioinnissa tarvitaan kuitenkin hyvää arviointikykyä ja 

tervettä järkeä, koska kriteerien tärkeys vaihtelee ja ne kaikki eivät aina sovellu käytettä-

väksi samassa tapaustutkimuksessa. Gummesson (2000) antaa tärkeimpänä neuvona, ettei 

kannata arvioida hermeneuttista tutkimusta positivistisen tutkimusotteen näkökulmasta. 

(Gummesson 2000, 184 – 188.) Otan kuitenkin huomioon Peircen esittämät tieteellisyyden 

kriteerit, jotka Haaparannan ja Niiniluodon (1998) mukaan ovat kriittisyys, objektiivisuus, 

itsensä korjaavuus, toistettavuus ja julkisuus (Haaparanta & Niiniluoto 1998, 11 – 17, Nii-

niluoto 1984, 19 – 29; Niiniluoto 2002, 81 – 85).   

 

7.1 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 
 

Tarkastelen tutkimuskysymyksiini saamieni vastausten relevanssia Yinin (2003) esittämien 

rakenteellisen, sisäisen ja ulkoisen validiteetin sekä reliabiliteetin testien perusteella. 

Gummessonin (2000) mukaan validiteetilla tarkoitetaan sitä, onko tutkimuksessa kyetty 

käyttämään tutkimusmetodia juuri sen selvittämiseen, mitä on ollut tarkoituskin tutkia. 

Tutkimuksen raportin lukijalla on mahdollisuus näin löytää vastaukset kysymyksiin validi-

teetista, reliabiliteetista, uskottavuudesta ja yleistämisen asteesta. (Gummesson 2000, 91, 

184 – 188.)   

 

7.1.1 Rakenteellinen validiteetti 
 

Rakenteellisen validiteetin avulla arvioidaan, miten hyvin käytetyn tutkimusstrategian 

avulla on mahdollista tutkia tutkimuksen kohteena olevaa ilmiöitä johtopäätöksineen (Yin 

2003, 33 – 39).  

 

Käytin tutkimusotteena tapaustutkimuksen mukaista tutkimusstrategiaa. Tällä lähestymis-

tavalla pääsin tutkimaan tulosyksiköissä vallitsevia käytäntöjä organisaation itsearvioinnis-

ta ja sen vaikuttavuudesta. Kenttätutkimuksen toiminta-ajatuksena oli se, että tutkimukseen 

osallistuneet esimiehet arvioivat osakokonaisuuksien kautta johtamansa organisaation toi-

minnan laatua joukkotuotannon kannalta ottaen huomioon tulosyksikön (= joukko-osasto) 
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kokonaistoiminnan. Tutkimukseni kohdehenkilöt maavoimien valmiusyhtymissä ovat lin-

jaesikuntaorganisaatiossa eri organisaatiotasoilla työskenteleviä esimiehiä.  

 

Keräämäni tutkimusaineiston sekä toimintatutkimukselliseen muutokseen tähtäävän ajatte-

lun ja vuorovaikutuksen avulla olen pystynyt tutkimaan kokonaisvaltaisesti ilmiötä organi-

saation itsearviointi. Kyseessä on tapaustutkimus neljässä puolustusvoimien tulosyksikös-

sä. Kunkin tapauksen tutkimuksesta olen laatinut oman kenttätutkimusraportin. Raportoin 

tutkimuksen 2. vaiheen yhteenvedon toiminnan kehittäjän projektityössä, jonka esittelin 

toiminnan kehittäjän koulutuksen lähiopintojaksolla. Olen dokumentoinut kussakin maa-

voimien valmiusyhtymässä johtamani kenttätutkimuksen viralliseksi Maasotakoulun asia-

kirjaksi. Laadin tutkimuksen tuloksista organisaation itsearvioinnin merkityskokonaisuutta 

koskevan kirjoituksen Puolustusvoimien laatusanomiin joulukuussa 2005. Tutkimusrapor-

tin lopullinen sisältö perustuu kuitenkin tapausten kokonaistarkasteluun. 

 

Olen tutkinut pitkittäistutkimuksellisesti tutkimuskohteista erityisesti Maasotakoulua ja 

tulosyksikköä C. Tutkimus ajoittui tulosyksiköissä A ja B myös pidemmälle ajanjaksolle 

kuin pelkästään kenttätutkimukseen. Puolustusvoimien laatupäällikkö hyväksyi 14.3.2005 

laatupäällikkökyselyjen tuloksien käyttämisen tutkimuksessani. Pääesikunta on järjestänyt 

laatupäällikkökyselyn vuosittain vuodesta 1999 alkaen. Tämän lähteen ansiosta minulla on 

ollut käytössä koko maavoimia kattava tieto organisaation itsearvioinnin toteuttamisesta 

tavoitetasoineen (liite 1).  

 

Tässä tapaustutkimuksessa olen käyttänyt metodologista triangulaatiota ja erilaisia aineis-

ton keruumenetelmiä sekä useita lähteitä ja erityyppisiä aineiston analyysimenetelmiä. Täl-

lä olen halunnut varmistaa, että tutkimuksen tuloksien yhdenmukaisuus on laajemmin pe-

rusteltavissa. (ks. Eriksson & Koistinen 2005, 42; ks. Yin 2003, 33 – 39, 83 – 106; ks. Tuo-

mi & Sarajärvi 2002, 140 – 146; ks. Eskola & Suoranta 1998, 68 – 74.)    

 

Rakenteellista validiteettia tukee tapaustutkimuksen aikana hankitut palautteet tutkimuksen 

yhteyshenkilöiltä (Yin 2003, 34). Syrjälä (1995) käyttää validiteetin tarkastelussa myös 

kommunikatiivista validointia (Syrjälä 1995, 48 – 49). Tutkimuksessani olen haastatellut 

tässä tarkoituksessa Maasotakoulun johtajaa, apulaisjohtajaa ja joukkoyksikön komentajaa. 

Tutkimuksessani laatupäälliköt toimivat yhteyshenkilöinä, jotka toimivat tulosyksiköissä 

käytännön valmistelijoina ja antoivat tarvittaessa käyttööni tausta-aineistoa. Tulosyksiköi-
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den A ja B laatupäälliköt ovat antaneet myös kommunikatiivisen palautteen. Sain välitöntä 

kommunikatiivista palautetta tulosyksikön C johtoryhmän avoimessa haastattelussa tutki-

muksen 3. vaiheessa. Olen kerännyt ja analysoinut kontrollihenkilöiden arviot ja palautteet 

tutkimuksesta. Olen ottanut huomioon saamani kommunikatiivisen palautteen tutkimuksen 

esittelyiden ja tietoiskujen jälkeen. Erityisesti maavoimien kehittämisen johtoryhmän ko-

kouksessa minun oli pystyttävä perustelemaan tutkimuksesta saatava hyöty, jotta sain 

maavoimapäällikön ja maavoimien kehittämisen johtoryhmän jäsenet vakuuttuneiksi kent-

tätutkimusluvan ja tutkimuksen jatkamisen tarpeellisuudesta.    

 

7.1.2 Sisäinen validiteetti 
 

Sisäisellä validiteetin avulla arvioidaan tutkimuksessa löydettyjen säännönmukaisuuksien 

ja kausaalisuhteiden luotettavuutta (Yin 2003, 33 – 39). Tutkimuksen teorian perusteella 

käsitteellistin organisaation itsearvioinnin johtamiskäytännöt ja toimintatavat. Tutkimuk-

sen empiiristen tulosten perusteella arvioin, löytyikö uusia johtamiskäytäntöjä tai toiminta-

tapoja. Uutena toimintatapana löysin ”teemojen käyttäminen” toiminnan tasolla.  

 

Tässä tutkimuksessa olen tutkinut, onko tulosyksiköiden komentajilla keskenään samanlai-

set organisaation itsearvioinnin johtamiskäytännöt. Kullakin komentajalla oli erilainen 

organisaation itsearvioinnin johtamiskäytäntö. Samanlaisuutta edustivat pyrkimykset toi-

minnan laadun parantamisen kokonaisvaltaisuuteen käynnistämällä toimenpiteitä, joiden 

avulla organisaation itsearviointi olisi mahdollista integroida aiempaa paremmin tulosyksi-

kön tulosjohtamiseen. 

 

Maavoimien valmiusyhtymistä hankkimani tutkimusaineiston perusteella arvioin, miten 

kunkin komentajan alaisten linjaesimiesten kokemukset vastasivat komentajan esittämää 

organisaation itsearvioinnin johtamiskäytäntöä. Tuloksina olivat yhtenevät kokemukset 

organisaation itsearvioinnin johtamiskäytännöstä.  

 

Sisällön analyysissa tekemäni ilmauksien ryhmittelyn perusteella arvioin tulosyksiköistä A 

ja B hankkimaani tutkimusaineistoa. Aineistosta muodostui yhteensä 11 yläluokkaa, jotka 

poikkesivat yhden kategorian osalta. Tulosyksikön B aineistosta löytyi yläluokkana ”Laa-

tupäällikön asema ja tehtävä”, jota ei ollut löydettävissä tässä laajuudessa tulosyksikön A 

tutkimusaineistosta. 
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Tämän tutkimuksen tulosten perusteella on todennettavissa organisaation itsearvioinnin 

suorat ja epäsuorat vaikutukset. Yksi tärkeimmistä organisaation itsearvioinnin suorista 

positiivisista vaikutuksista kohdistuu henkilöstön yhteishenkeen. Tutkimukseni viitekehyk-

sessä esittelemäni kausaalisuhde johdon sitoutumisen ja osallistumisen vaikutuksista työn-

tekijöiden osallistumiseen ja sitoutumiseen saa myös vahvistusta Mattilan (2007) tutki-

muksen tuloksista. Sekä tämän tutkimuksen tuloksien että Mattilan (2007) tutkimuksen 

tuloksien perusteella esimiesten toiminta ja esimerkki edistävät työntekijöiden osallistu-

mista. Osallistumisen kautta työntekijöiden on mahdollista sitoutua. Tämän tutkimuksen 

tulosten perusteella ei voida väittää, että pelkästään organisaation itsearvioinnin avulla 

voidaan parantaa toiminnan laatua. Tulos saa tukea Sivusuon (2006) tutkimuksesta (Si-

vusuo 2006, 114).  

  

7.1.3 Ulkoinen validiteetti 
 

Ulkoisen validiteetin avulla arvioidaan tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä (Yin 2003, 33 

– 39). Tutkimusraportin lukijalla pitäisi olla mahdollisuus löytää vastaus kysymykseen 

yleistämisen asteesta (Gummesson 2000, 184 – 188).  

 

Tähän tutkimukseen osallistuneet maavoimien valmiusyhtymien esimiehet työskentelevät 

ydinprosessissa, mikä yhtenäistää kokemusmaailmaa. Esimiehinä he ovat johtaneet ja osal-

listuneet organisaation itsearviointiin. Kenttätutkimuksissa hankkimani palautteen perus-

teella tutkimukseen osallistuneet henkilöt ovat osoittaneet kiinnostuksensa tutkimusta ja 

sen tuloksia kohtaan. Edellä mainitut kokonaisuudet ovat vahvistaneet tutkimusaineiston 

onnistunutta keräämistä. 

 

Tuloksien vertaaminen teoriaan vahvistaa tämän tutkimuksen ulkoista validiteettia. Orga-

nisaation itsearvioinnin menestyksellinen toimeenpano edellyttää, että se integroidaan 

osaksi organisaation johtamisjärjestelmää. Organisaation itsearvioinnin käytöllä saavute-

taan vaikuttavuutta toiminnan laadun parantamisessa. Tämä tulos saa tukea aiempien tut-

kimuksien tuloksista. Aiempien tutkimuksien tulosten perusteella toiminnan laadun paran-

tamisessa ja erinomaisuuden tavoittelussa pyritään toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittä-

miseen. 
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Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitteellistin organisaation itsearvioinnin johtamiskäytän-

nöt, koska tekemieni johtopäätösten perusteella organisaation itsearvioinnin johtamisen 

käsite ei ollut selkeästi määritelty. Vertasin tutkimuksen empiirisen osuuden tuloksia muo-

dostamaani käsitteeseen organisaation itsearvioinnin johtamiskäytännöistä. Tämän tutki-

muksen ulkoista validiteettiä vahvistaa se, että kaikki neljä tapausta tukevat kehittämääni 

käsitettä organisaation itsearvioinnin johtamiskäytännöistä. 

 

Tämän tutkimuksen ulkoista validiteettia vahvistavat myös erilaiset vertailuasetelmat. Ta-

pausten kuvausten perusteella voidaan tapauksia vertailla keskenään. Itseymmärrystä on 

mahdollista lisätä tutkimuksen tapauksien ja tehtyjen tulkintojen perusteella. Tutkijana 

olen muodostanut useita vertailuasetelmia. Olen vertaillut, analysoinut ja tulkinnut tu-

losyksiköiden tuloksia eri johtamistasoilla työskentelevien esimiesten vastausten perusteel-

la. Sitä seuraavan vertailuasetelman muodostin eri tulosyksiköiden yhdistettyjen vastausten 

analysoinnin ja tulkinnan myötä.  Kolmannen vertailukokonaisuuden muodostin tämän 

tutkimuksen tulosten vertailusta muiden tutkimusten tuloksiin. Yleistyksenä tutkimuksen 

tulosten tulkinnan perusteella esitän kolme suosituskokonaisuutta. 

 
7.1.4 Reliabiliteetti 
 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen ja sen tulosten toistettavuutta. Yinin (2003) mu-

kaan reliabiliteetin arvioimisessa tutkimuksen vaiheiden täsmällinen dokumentointi mah-

dollistaa tutkimuksen toistettavuuden ja samojen tulosten saavuttamisen. (Yin 2003, 33 – 

39.) Gummessonin (2000) mukaan tieteen suosikkikriteeri on reliabiliteetti. Yksinkertai-

sesti reliabiliteetilla tarkoitetaan, että kahden tai useammat tutkijan tutkiessa samaa ilmiötä 

samoilla tehtävillä olisi saatava likimäärin samat tulokset. (Gummesson 2000, 91.) Olkko-

sen (1994) mukaan reliabiliteetti liittyy ennen kaikkea positivistiseen tutkimusotteeseen 

ilmentäen saavutetun tiedon totuudellisuuden tasoa. Reliabiliteetti kertoo tilastolliseen tut-

kimusmenetelmään liittyvän todennäköisyyden saadun tuloksen paikkansapitävyydestä. 

Reliabiliteetti kuvaa, millä todennäköisyydellä tutkimus tuottaa saman tuloksen toistettaes-

sa tutkimus yhä uudelleen ja uudelleen. (Olkkonen 1994, 38.) Mäkelän (1990) mukaan 

kvalitatiivisen tutkimuksen toistettavuutta ei voi käsitellä reliabiliteettiongelmana. Toisaal-

ta laadullisen tulkinnan osuvuuskaan ei ole rinnastettavissa tilastollisen mallin osuvuuteen 

tai selitysvoimaan. (Mäkelä 1990, 47.)    
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Samalla kun olen dokumentoinut työohjelman toteutumisen, olen dokumentoinut tutki-

muksen etenemisen tutkimuspäiväkirjana. Olen esittänyt tutkimuksen eri vaiheet sisältöi-

neen tässä raportissa muun muassa tutkimuspäiväkirjana, jonka perusteella tutkimus on 

mahdollista toistaa vastaavin järjestelyin. Oma tavoitteeni on ollut lisätä ymmärrystä orga-

nisaation itsearvioinnista ja sen vaikuttavuudesta. Toinen tavoitteeni on ollut löytää tulok-

sia, joita voidaan käyttää suosituksina toimintaa kehitettäessä tai uutta suunniteltaessa. 

Muiden tutkijoiden on todennäköisesti mahdollista tutkimuksissaan päästä samoihin tavoit-

teisiin kuin tässä tutkimuksessa olen päässyt. Muiden tutkijoiden esiymmärryksen laajuus 

ja syvällisyys tulosyksiköiden toimintajärjestelmästä ja sen rakenteista ovat määrääviä te-

kijöitä tutkimuksen toistettavuuden onnistumisessa.  

 

Mäkelä (1990) korostaa hyvän tuntuman hankkimista tutkittavaan kenttään mahdollisten 

yllätysten varalta (Mäkelä 1990, 52). Lehtonen (1996) sisällyttää kontekstiin tekstuaalisten 

seikkojen lisäksi ”tekstinulkoisia” tekijöitä, kuten tilanne ja lukijat tietoineen, asenteineen 

ja tulkintoineen. Merkitykset ovat monitasoisia, joten hyväksyttävää onkin tarkastella mer-

kityksiä erilaisten mahdollisuuksien kannalta tietynlaisina merkityspotentiaaleina. Tutki-

musaineistossa merkitykset eivät ole valmiiksi merkittyinä merkityksinä. Tulkintaan vai-

kuttaa muun muassa tutkijalla aiheesta oleva ennakkotieto. (Lehtonen 1996.)  

 

Esimiesten vaihtuvuus, mahdolliset yllätykset ja kontekstiin vaikuttavat muut tekijät sekä 

tutkijan aiheesta oleva ennakkotieto todennäköisesti aiheuttavat sen, että aivan samansisäl-

töisiin tuloksiin ei päästä.         

 

7.2 Tutkimuksen uskottavuus 
 

Gummessonin (2000) mukaan tutkimuksen pitäisi olla uskottava. Tutkijalla olisi pitänyt 

olla riittävät mahdollisuudet päästä käsiksi kaikkeen tutkimuksessa tarvittavaan tietoon ja 

aineistoon. Tässä yhteydessä on kerrottava tutkimuksen aikana mahdollisesta ilmenneistä 

esteistä tai hankaluuksista vaikutuksineen menetelmien käyttämisessä, tiedon käyttöön 

saamisessa, ajankäytössä tai rahoituksessa. (Gummesson 2000, 184 – 188.)   

 

Keskeinen tekijä tutkimuksen 2. vaiheen tutkimuksen hallinnoinnissa oli seuraavan vai-

heen kenttätutkimuksien yksityiskohtainen suunnittelu, minkä perusteella esittelin esityk-

sen tarvittavaa kenttätutkimuslupaa varten Maasotakoulun johtajalle allekirjoitettavaksi ja 
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edelleen lähetettäväksi Pääesikunnan maavoimaosastolle. Esittelin tutkimuksen maavoi-

mapäällikön johtamassa maavoimien kehittämisen johtoryhmän kokouksessa. Pääesikun-

nan päällikkö apulaismaavoimapäällikön esittelystä myönsi 27.5.2004 luvan väitöstutki-

muksen kolmannen vaiheen (1.8.2004 – 31.10.2005) kenttätutkimuksille Karjalan Prikaa-

tissa, Kainuun Prikaatissa ja Porin Prikaatissa (Pääesikunnan maavoimaosaston asiakirja 

R3224/8.3/D/III/27.5.2004). Tämän jälkeen minulla oli perusteet ottaa yhteyttä tutkimus-

kohteena olevien tulosyksiköiden yhteyshenkilöihin ja ohjeistaa kenttätutkimukset kirjalli-

sesti. Kirjeessä 5.7.2004 (ks. liite 3) ilmoitin tutkimuksen tarkoituksen, tutkimussuunnitel-

man aikatauluineen, tutkimuksen kohderyhmän, tutkimusmenetelmät, tutkimuksen ja sen 

tulosten julkisuuden ja kenttätutkimuksen osa-alueet. Ohjeessa 7.10.2004 (ks. liite 4) il-

moitin kenttätutkimuksien toiminta-ajatuksen ja teemat ryhmähaastatteluun, jotka sisälly-

tettiinkin molempien tulosyksiköiden A ja B kenttätutkimuskäskyihin.  

     

Ilmoitin kirjeessä tulosyksiköiden yhteyshenkilöille 5.7.2004: ”Kenttätutkimuksiin osallis-

tumisen edellytyksenä ovat laatupalkintokriteeristön tuntemus ja osallistuminen organisaa-

tion itsearviointiin ja toiminnan parantamiseen.” Painotin tätä asiaa vielä suullisesti sekä 

tulosyksikön A:n että B:n yhteyshenkilöille, jotka ottivat asian huomioon tutkimukseen 

osallistuvien henkilöiden valinnassa. 

  

Tutkimuksen 2. vaiheen kenttätutkimuksen tavoitteet valmistautumistehtävineen oli kirjat-

tu harjoituskäskyyn. Johdin kenttäkoejärjestelyt henkilökohtaisesti. Arvioin tutkimusai-

neiston hankintaa ja tutkimusvälineiden käytettävyyttä testiaineiston hankkimisen yhtey-

dessä tutkimuksen vaiheessa 2. Vähensin kvantitatiivisesti analysoitavan aineiston määrää 

jättämällä pois osa-alueen EFQM-mallin arviointialueiden parantamisen vaikutukset.  

 

Toimitin tutkimuksen 2. vaiheen kenttätutkimuksen yksityiskohtaiset tutkimustulokset tu-

losyksikön C käyttöön sekä esittelin ne tutkimukseni ohjaajalle. Tutkimussuunnitelmani 

mukaisesti 3. vaiheessa tavoitteenani oli jatkaa tutkimusta organisaation itsearvioinnin vai-

kuttavuudesta ja vaikutuksista tulosyksikössä C. Tavoitteena olisi saada selville tehtyjen 

parantamistoimenpiteiden vaikutus.  

 

Toimitin 3. vaiheen kenttätutkimuksia varten tulosyksiköiden yhteyshenkilöille kirjeen ja 

ohjeen tulevasta kenttätutkimuksesta (kirje 5.7.2004 (liite 3) ja ohje 7.10.2004 (liite 4)). 

Tulosyksikön A johtoryhmän kokouksen (16.8.2004) pöytäkirjaan kenttätutkimuksesta oli 
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dokumentoitu tutkimuksen tavoitteet, kohdehenkilöt, tutkimusmenetelmät ja kenttätutki-

muksen edellyttävät käytännön järjestelyt. Pöytäkirjaan oli kirjattu, että kenttätutkimukses-

ta laaditaan käsky. Sain tulosyksikön B laatupäälliköltä sanoman 28.9.2004. Kenttätutki-

mus oli tiedotettu esimiesjärjestelmän kautta tarvitsijoille. Sanomassa luvattiin, että kenttä-

tutkimuksesta laaditaan käsky. Tulosyksiköissä A ja B laadittiin tutkimuksen 3. vaiheen 

kenttäkokeista käskyt, joihin oli kirjattu kenttäkoejärjestelyt tavoitteineen, tehtävineen, 

kohdehenkilöineen ja aikatauluineen. Tutkimuksen 3. vaiheen kenttätutkimuksissa haastat-

telun kesto muine kirjallisine tehtävineen oli pystyttävä pitämään yhdessä tunnissa, kuten 

olin ilmoittanut tutkimuslupaa hakiessani.  

 

Tulosyksikön C tutkimuksen yhteyshenkilön puuttuminen vaikeutti tutkimuksen 3. vaiheen 

kyseisen osuuden valmistelua ja toteutusta. Tulosyksikön C osuus tutkimuksen 3. vaiheen 

kenttäkokeissa rajoittui alkuvaiheessa komentajan ja esikuntapäällikön haastatteluihin, 

mikä oli muutos tutkimussuunnitelmaan verrattuna. Täydensin tutkimusaineistoa tulosyk-

sikössä C johtoryhmän jäsenten avoimella haastattelulla 12.9.2005, jolloin pitkittäistutki-

muksellinen ote säilyi. Tulosyksikön C komentaja osallistui itse henkilökohtaisesti johto-

ryhmän jäsenten avoimeen haastatteluun. Se toteutettiin sovittuna aikana ja suunnitellun 

asialistan mukaisesti. 

 

Toinen hankaluus sisältyi tilastomatemaattisen menetelmän käyttämiseen menestystekijöi-

den ja parantamisalueiden kartoittamisessa. Tavoitteeni oli, että kvantitatiivisesti esitetyt 

tulokset menestystekijöistä ja parantamisalueista olisivat perustuneet linjaesimiesten vas-

tauksiin arviointikriteerien merkittävyydestä ja toteutumisesta toiminnan laadun kannalta 

ydinprosessissa. Jo pelkästään lomakkeille merkittyjen vastauksien käsittely manuaalisesti 

oli hidasta, mikä ei mahdollistanut välittömän kootun kvantitatiivisen palautteen antamista 

vastaajille. Menetelmän avulla saatavien tuloksien oikeellisuus perustuu lisäksi siihen, että 

vastaajat osaavat ja ymmärtävät käytettävän laatupalkintomallin tai arviointikriteeristön 

sisällön hyvin.  

 

Yritin saada tilastollisella merkitsevyystestauksella selvitettyä EFQM-mallin arviointialu-

eiden arviointikohdista tulosyksikössä vallitsevat menestystekijät ja parantamisalueet seu-

raavasti:       

– EFQM-mallin arviointikriteeristön arviointialueiden arviointikohdat ovat menestysteki-

jöitä organisaatiossa tai organisaation osassa silloin, kun kyseiset kohdat on arvioitu 
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merkittäviksi toiminnan laadun kannalta ja pareilla muuttujien keskiarvojen yhtä suu-

ruuden mittauksessa (merkittävyys - toteutuminen) ei ole verrannollisten parien T-

testissä (normaalijakaumaoletus on voimassa) tai Wilcoxon Signed-Rank - testissä 

(normaalijakaumaoletus ei ole voimassa) tilastollisesti merkitsevää eroa. 

– EFQM-mallin arviointikriteeristön arviointialueiden arviointikohdat ovat parantamis-

alueita organisaatiossa tai organisaation osassa silloin, kun kyseiset kohdat on arvioitu 

merkittäviksi toiminnan laadun kannalta ja pareilla muuttujien keskiarvojen yhtä suu-

ruuden mittauksessa (merkittävyys -toteutuminen) on verrannollisten parien T-testissä 

(normaalijakaumaoletus on voimassa) tai Wilcoxon Signed-Rank -testissä (normaalija-

kaumaoletus ei ole voimassa) tilastollisesti merkitsevä ero.  

 

Suurin anti arviointialueiden arviointikohtien merkityksen ja toteutumisen arvioinnista 

sisältyikin tulosyksiköiden komentajan ja linjaesimiesten tekemään kenttätutkimusraportin 

tuloksien paikalliseen tulkintaan. Tässä raportissa hyödynnän linjaesimiesten vastaukset 

arviointialueen arviointikohtien merkityksestä toiminnan laadun kannalta.   

 

7.3 Tutkimuksen tarkastelu metodin kannalta 
 

Gummessonin (2000) mukaan lukijoiden pitäisi kyetä seuraamaan tutkimusprosessia ja 

tekemään omat johtopäätöksensä. Sikäli kuin realistisesti on mahdollista, tutkijoiden pitäisi 

esittää tutkimusotteensa ja esiymmärryksensä. Tutkimusprosessin pitäisi olla dynaaminen. 

Tutkijalla pitäisi olla jonkinlaisia henkilökohtaisia tutkimuksen tekemistä tukevia luon-

teenpiirteitä. (Gummesson 2000, 184 – 188.) 

 

Olkkosen (1994) mukaan tieteellisen ja hyväksyttävän tutkimuksen on sisällettävä väitös ja 

kontribuutiota. Metodin on oltava perusteltu, hyväksyttävä ja aukoton. (Olkkonen, 1994, 

20 – 22.) Mäkelä (1990) kirjoittaa analyysin arvioitavuudesta (tutkijan tekemän päättelyn 

seuraaminen) ja analyysin toistettavuudesta (luokittelu- ja tulkintasääntöjen esittely) (Mä-

kelä 1990, 47–55).  Ehrnrooth (1990) korostaa metodin jäljitettävyyttä tulkinnan luotetta-

vuuden arvioimisessa. Tutkimuksen tuloksien on perustuttava säännönmukaisiin operaati-

oihin tuntemattomien ihmeiden asemesta. (Ehrnrooth 1990, 32 – 33.)    

 

Olen hankkinut esiymmärrykseni kouluttautumalla, työssä oppimalla ja toimintajärjestel-

mää kehittämällä. Esiymmärryksen täydentyminen on jatkunut koko tutkimuksen ajan. 
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Esiymmärryksen hankkiminen on ollut kokonaisuus, joka ei ole alkanut tietyllä ajanhetkel-

lä t, vaan esiymmärrys on muotoutunut omaksumani tavoitteellisen jatkuvan oppimisen -

periaatteen noudattamisen yhteydessä. Esittelin hankkimani esiymmärrykseni yksityiskoh-

dat jo aiemmin luvussa 3, joten en toista niitä enää tässä yhteydessä (ks. liite 5). Tutkimuk-

sen alusta alkaen olen asennoitunut huolellisesti tutkimukseeni. Työohjelman toteutumisen 

seuranta on toiminut samalla tutkimuspäiväkirjana. Perustelen käyttämäni metodin työoh-

jelman toteutumisen seurannalla, kontrollihenkilöiden arvioilla sekä tutkimukseen osallis-

tuneiden henkilöiden palautteilla tutkimuksesta ja kommunikatiivisella palautteella.  

 

Tämän tutkimuksen sisältö kuvastanee myös pyrkimyksiäni tutkijana. Useiden vuosien 

ajan jatkuneen tutkimuksen ja työn jälkeen pohtiessani syytä, miksi halusin saada aikaan 

kolmivaiheisen organisaation itsearvioinnin, ensimmäinen mieleen noussut vastaus oli työn 

kehittäminen. Ajattelun taustalla olivat teoriaopinnot ja ensimmäisen kenttäkokeen tulok-

set, joiden avulla täydensin esiymmärrystäni organisaation itsearvioinnista ja käytettävästä 

johtamisjärjestelmästä. Tutkimuksen aikana on syventynyt oma itseymmärrys sekä tapauk-

sista että tutkimuksen tekemisestä. Tutkijana haluan korostaa eettisyyden ja lähdekritiikin 

merkitystä tutkitun tiedon tuottamisessa. Tämän tutkimuksen aikana olen konkreettisesti 

kokenut tekemieni päätösten vaikutukset ja vaikuttavuuden. Näkökulmani on ollut, että 

tehty päätös on parempi kuin päättämättömyys. Tieteellisyyden kriteerinä tutkimuksen 

julkisuus tukee tietoisuutta siitä, että valinnat päätöksineen on pystyttävä perustelemaan, 

minkä olen halunnut pitää kirkkaana mielessä.   

 

Yksi tärkeimmistä päätöksistä oli koko tekstin tulkintaehdotuksen sisällöstä päättäminen. 

Tutkimuksessa käytin koko tekstin tulkintaehdotuksena seuraavaa: Tulosyksikössä nouda-

tetaan tulosjohtamista. Toiminnan laatua voidaan parantaa kokonaisvaltaisella toiminnan 

parantamisella. Yksittäisenä tekstin kohtana tulkitaan organisaation itsearviointia. Tu-

losyksikön komentaja pyrkii valitsemallaan organisaation itsearvioinnin johtamiskäytän-

nöllä parantamaan toiminnan laatua tulosyksikössä. Esimiehet toimivat tarkoituksenmu-

kaisesti ja tavoitteellisesti.   

 

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen yhteenvetona minulla oli käytettävissä puolustusvoimi-

en tulosyksiköiden organisaation itsearvioinnin ajallinen ohjeistus toiminnan ja talouden 

suunnittelussa (ks. kuvio 5.21). Teoriasidonnaisen tutkimusaineiston analysoinnin tulokse-

na laadin yhteenvedon organisaation itsearvioinnin syvällisyydestä suhteessa osallistujiin 
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(tilanne 8.6.2003) (ks. taulukko 5.18), mihin vaikuttivat hankkimani esiymmärrys ja teoria 

(ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 95 – 102). Kyseinen ajankohta oli ennen tutkimuksen toisen 

ja kolmannen vaiheiden kenttäkokeita. 

 

Teoriasidonnainen analyysi toteutui tutkimuksen toisessa vaiheessa. Analysoin tällöin teo-

rian ja hankkimani esiymmärryksen perusteella kenttätutkimuksien avulla hankkimani tut-

kimusaineiston. Aloitin toimintajärjestelmän kokonaisuudesta ja päätin työn organisaation 

itsearvioinnin vaiheisiin. Aikaisemman tiedon merkitys ei ollut teoriaa testaava, vaan uusia 

ajatusuria avaava (ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 95 – 102).   

 

Tutkimuksessani olen pyrkinyt ymmärtämään tutkimuskohteena olevaa organisaation it-

searviointia hermeneuttisen tieteenkäsityksen mukaisesti. Komentajien ja linjaesimiesten 

haastatteluaineisto ja vastaukset avokysymyksiin muodostivat tärkeimmän osuuden kenttä-

tutkimuksilla hankitusta tutkimusaineistosta. Täydensin tätä tulkintaa merkittävyys-

toteutuminen – ja parivertailu –osa-alueiden analysoidulla aineistolla. 

 

Olen kirjannut tulosyksikössä C johtamani tutkimuksen toisen vaiheen kenttätutkimuksen 

tutkimusraporttiin asian seuraavasti: ” Kenttätutkimuksesta saadun testiaineiston perusteel-

la on tehty ensimmäiset johtopäätökset. Huomioon on otettu laadun parantamisen teoria 

sekä hermeneuttisen kehän mukainen tutkimuskohteen (koko teksti) tulkintaehdotus, millä 

tarkoitetaan sitä, että tulosyksikön (joukko-osasto) toimintajärjestelmää voidaan kehittää 

kokonaisvaltaisella toiminnan laadun parantamisella. Yksittäisenä tutkimuskohteena (teks-

tin kohta) tutkitaan organisaation itsearviointia, jolla on vaikutus tulosyksikön toimintajär-

jestelmään.” (Maasotakoulun asiakirja 239/8.4/D/I/10.10.2003.) Samaan aikaan valmistelin 

tutkimukseni seuraavaa vaihetta, mihin sisältyi myös tutkimussuunnitelman päivittäminen 

ja tarkentaminen.  

 

Tutkimukseni kolmannessa vaiheessa johdin henkilökohtaisesti kaikki kenttätutkimuksien 

haastattelutilaisuudet. Tilaisuuden alussa kertasin tutkimuksen tarkoituksen ja toteutuksen 

periaatteen. Jaoin osallistujille käyttöön kansion, jossa oli kenttätutkimuksen toiminta-

ajatus, EFQM-mallin arviointikriteeristö ja Pääesikunnan sotatalousosaston laatima sovel-

tamisohje. Haastattelutilaisuudessa oli mahdollisuus kysyä epäselviksi jääneistä kohdista 

tai menettelytavoista. Tilaisuudet järjestettiin haastateltavien ja haastattelun kannalta rau-

hallisessa ja tilaisuutta varten varatussa paikassa tulosyksikön toimitiloissa. Kaikki tu-
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losyksiköiden A ja B käskyissä käsketyt henkilöt osallistuivat määräaikana ja keskittyivät 

haastattelutilanteeseen ilman häiriötekijöitä. Haastatteluihin oli varattu aikaa palautteen 

keräämiselle. Analysoin palautteet kenttätutkimuksista. Otin palautteet huomioon.  

 

Nauhoitin henkilökohtaisesti kaikki kolmannen vaiheen haastattelut, jotka on dokumentoi-

tu kirjalliseen muotoon sisällönanalyysin mahdollistamiseksi. Olen analysoinut kenttä-

tutkimuksien haastatteluaineiston sisällönanalyysillä, jonka vaiheet olivat aineiston pelkis-

täminen (redusointi), ryhmittely (klusterointi) ja teoreettisten käsitteiden luominen (abstra-

hointi) Avokysymyksien vastaukset luokittelin ja raportoin heti kenttätutkimusraporteissa. 

(ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 95 – 119.) Olen luokitellut kenttätutkimuksien avokysymyk-

sien vastaukset yhtenäisten luokitteluperusteiden mukaisesti (ks. liite 6). Esitän osan alku-

peräisistä luokitelluista vastauksista luvussa 5, jotta tutkimuksen raportin lukijat pystyvät 

tekemään omat johtopäätöksensä luokittelun ja alkuperäisen aineiston vastaavuudesta, mil-

lä on vaikutusta myös tutkimuksen luotettavuuden arviointiin.  

 

Analysoin ja tulkitsin kenttätutkimuksissa kerättyä ja kirjoitettua haastatteluaineistoa ja 

avokysymyksien vastauksia virkavapaalla 21.3. – 24.4.2005. Virkavapausajan päättyessä 

käytössäni oli siihen mennessä hankkimani tutkimusaineisto kirjallisessa muodossa. Olin 

perehtynyt haastatteluaineistoon jo itse haastattelussa ja sen jälkeisessä varmuuskopioin-

nissa. Aineiston kirjoittamisen yhteydessä perehdyin haastateltavan tai haastateltavien il-

maisuihin ja niiden sisältämiin merkityksiin. Luin kaikki kirjoitetut haastattelut lävitse use-

ampaan kertaan kokonaisuuden hahmottamiseksi. Tämän jälkeen aina heinäkuun alkuun 

2005 aineistolähtöisen tulkinnan painopiste oli tulosyksiköiden komentajien ja esikunta-

päälliköiden haastatteluaineistossa.  

 

Dokumentoin organisaation itsearvioinnin vaikuttavuuden merkityskokonaisuuden viiden 

teeman avulla heinäkuussa 2005. Kirjoitin Puolustusvoimien laatusanomiin yhteenvedon 

organisaation itsearvioinnin merkityskokonaisuudesta. Artikkelin aiheena oli ”Poistetaan 

kivi kengästä, ja hiertäminen loppuu siihen”. (Ojala 2005.)  

 

Tulkitsin ja kirjasin käsikirjoitukseen sisällönanalyysin mukaisesti analysoidun tutkimus-

aineiston virkavapaalla 27.12.2005 – 10.2.2006. Tutkimustyön painopisteenä oli tulosyksi-

köiden linjaesimiesten ilmauksien analysointi ja tulkinta. Tämän osuuden jälkeen tein 



 263

muutamia tarkistuksia tulosyksikön C esikuntapäälliköltä ja laatupäälliköltä sekä toteutin 

toimintatutkimuksen edellyttämiä toimenpiteitä Maasotakoulussa.   

 

Olen sisällyttänyt tekstiin osan alkuperäisistä ilmauksista. Esittelen tulosyksiköiden A ja B 

linjaesimiesten luokittelemani pelkistetyt ilmaukset liitteissä 7 ja 8. Sekä alkuperäisten 

ilmauksien ja vastausten että pelkistettyjen ilmausten perusteella tutkimuksen raportin luki-

jat pystyvät tekemään omat johtopäätöksensä tutkimusprosessista, käyttämistäni tutkimus-

metodeista ja tutkimuksen luotettavuudesta. Huomioon on otettava kuitenkin Lehtosen 

(1996) maininta tekstin, kontekstin ja lukijan vuorovaikutuksesta syntyvästä neuvottelusta. 

Merkityksien muodostumiseen vaikuttavat tekstien käyttökonteksti ja käyttöyhteys, jotka 

tarkoittavat niitä välittömiä oloja, joissa tekstejä luetaan. (Lehtonen 1996, 185 – 186.)   

 

Maasotakoulussa johtamassani tutkimuksessa tutkijana olen itse osallistunut tutkimaani 

toimintaan ja olen määrätietoisesti pyrkinyt muutokseen. Kuluneiden neljän vuoden aikana 

olen pyrkinyt saamaan aikaan toimintamallin, jossa organisaation itsearviointia käytetään 

tulosjohtamisen työkaluna tulosyksikön sisäisenä itsearviointina ja johdon strategisen tason 

itsearviointina. Tulosyksikön toimintakäskyn ja erillisten käskyjen avulla olen Maasota-

koulun laatupäällikkönä suunnitellut, toimeenpannut, havainnoinut sekä arvioinut ja paran-

tanut organisaation itsearviointia vuoden 2003 syksystä alkaen. 

         

7.4 Tutkimuksen tarkastelu kontribuution kannalta 
 

Gummessonin (2000) mukaan tutkimuksen pitäisi tuottaa kontribuutiota (Gummesson 

2000, 184 – 188).        

 

Tiivistän tutkimuksen tulokset seuraavasti: integroitaessa organisaation itsearviointi mui-

den toiminnan parantamisen työkalujen ohella kiinteäksi osaksi tulosyksikön tulosjohta-

mista tuotetaan lisäarvoa jatkuvan parantamisen periaatteella organisaation kokonaisval-

taiselle toiminnan laadun parantamiselle.  

 

Tutkimustulosten perusteella organisaation itsearvioinnin vaikuttavuuden merkityskoko-

naisuus on selitettävissä viiden eri teeman avulla. Organisaation itsearvioinnin vaikutta-

vuuden merkityskokonaisuuden osatekijät on mahdollista ottaa johtamisessa nykyistä pa-

remmin huomioon.  



 264

 

Perustelen tutkimuksen kontribuutiota lisäksi vertaamalla organisaation itsearvioinnin 

asemaa vuonna 1999 tulosyksikön toiminnan ja talouden suunnittelussa kehittäämi vaiheis-

tettuun organisaation itsearviointiin (ks. kuvio 5.26; vrt. kuvio 5.21). Organisaation itsear-

viointi on toteutettavissa tulosyksikön sisäisenä itsearviointina ja johdon strategisen tason 

itsearviointina. Kehittämäni organisaation itsearvioinnin vaiheistus on käytössä Maasota-

koulussa. Vaiheistus on dokumentoitu muun muassa Maasotakoulun vuoden 2006 ja vuo-

den 2007 toimintakäskyihin. Organisaation itsearvioinnin vaiheistus soveltuu käytettäväksi 

tulosjohtamista käyttäville tulosyksiköille. Organisaation itsearvioinnin toteutuksen peri-

aatteet organisaation sisäisenä itsearviointina ja johdon strategisen tason itsearviointina 

soveltuvat myös muissa organisaatioissa käytettäviksi. 

 

Pääesikunnan sotatalousosaston hallinnollisen pysyväisohjeen mukaisesti kussakin joukko-

osastossa on toteutettava organisaation itsearviointi vuosittain. Arvioidessaan organisaation 

toimintaa kukin esimies samalla on analysoinut edustamansa tulosyksikön toimintajärjes-

telmän laadun kypsyystasoa. Vastatessaan avokysymyksiin ja tehdessään pyydetyt osako-

konaisuudet esimiesasemassa olevat henkilöt samalla syvensivät kyvykkyysstrategiaansa 

sisältyvää osaamistaan laatupalkintokriteeristön arviointialueilla edustamassaan tulosyksi-

kössä ja sen organisaation eri tasoilla (ks. Lillrank 2001, 30 – 32).  

 

Haastattelujen lopussa keräämässäni palautteessa sain positiivista palautetta siitä, että jo 

tilaisuudesta itsestään ja siihen valmistautumisessa oli hyötyä organisaation itsearviointina. 

Ryhmähaastatteluissa kenttätutkimuksen välitön käytännön hyöty tuli selkeästi esille: 

 

”No tietysti tässä sitten, kun nää tulokset joskus tulee meidän käyttöön, se on mielenkiin-

toista nähdä, nähdä niin - (sana poistettu)- Prikaatin osalta kuin, kuin sitten tässä oman 

joukkoyksikön osalta. Mutta pelkästään tämä keskustelu, tässä tällainen, uhrattiin kuiten-

kin tämmöinen puolitoista tuntia työaikaa päälliköiden kanssa, missä kuitenkin keskustel-

tiin juuri niistä tärkeimmistä asioista. Niin tääkin sanotaanko itsearviointia ja, ja laadulli-

sen toiminnan kehittämistä parhaimmillaan.” (joukkoyksikön komentaja A 15) 
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Raportoin kullekin tutkimukseen osallistuneelle tulosyksikölle yksityiskohtaiset tutkimus-

tulokset, jotka oli mahdollista ottaa huomioon tulosyksikön toiminnan parantamisessa. 

Ennen allekirjoitetun raportin julkaisemista tulosyksiköllä oli mahdollisuus tutustua raport-

tiin ja oikaista mahdolliset asiavirheet. Kunkin valmiusyhtymän saamat kenttätutkimusra-

portit ovat Maasotakoulun arkistoon taltioituja virallisia allekirjoitettuja asiakirjoja.    

 

Tulosyksikössä A tuloksien analysointi ja tuloksien hyödyntäminen olivat laatupäällikön 

yksi tavoite. Sain tulosyksikön A yhteyshenkilöltä (laatupäällikkö) 21.3.2005 päivätyn 

kirjeen, jossa hän kertoi, että tutkimuksen tulokset ovat käytössä ja sisällön analysointi on 

aloitettu toimenpiteineen: 

  

”KENTTÄTUTKIMUKSEN TULOKSIEN ARVIOINTI 

Tervehdys täältä – (sana poistettu) -! Tässä saat arviointilomakkeet vihdoin takaisin. Aivan 

kaikki eivät vastanneet tähänkään mennessä, mutta toivottavasti nämä antavat tutkimuk-

seesi tukea. Tulosten arviointiin oltiin selvästi tavallaan ´väsyneitä´. 

Esittelin tutkimuksesi tulokset JORY:n kokouksessa. Esittelyni pohjalta tutkimukseen osal-

listuneet Pkom:t ja muut JORY:n jäsenet pystyivät mielestäni selvittämään tulokset alaisil-

leen. Perehdyin varsin tarkasti koko tulosmateriaaliin ja annoin ohjeen mihin liitteisiin 

kannattaa tutustua ennen arviointilomakkeen täyttöä. 

Kenttätutkimuksen tulokset ovat todella käytössä. Itsearviointiin liittyen olemme räätälöi-

neet arviointialueita ja tutkimuksen tuloksia on käytetty kysymysten suuntaamiseksi. 

Kiitoksia jälleen kerran yhteistyöstä. Odotan mielenkiinnolla koko väitöstyön tuloksia. 

Terveisin – (sana poistettu) - - (sana poistettu) – ” 

   

Kenttätutkimuksen aikana hankkimieni omakohtaisten havaintojeni ja edellä mainitun kir-

jeen sisällön perusteella tulkitsen ”Tulosten arviointiin oltiin selvästi tavallaan ´väsyneitä” 

saturaatioksi (kyllästämiseksi) kyllästymisen asemesta. Tällöin tiedon hankinnassa on edet-

ty siihen pisteeseen, että käytetyllä menettelyllä ei saada uutta informaatiota (Syrjälä 1995, 

48).  
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Keskustelin puhelimitse ja sähköisesti viestien välityksellä tulosyksikön B yhteyshenkilön 

(laatupäällikkö) kanssa kenttätutkimuksen raportin julkaisemisesta ja sisällöstä helmi- - 

maaliskuussa 2005 ennen raportin allekirjoittamista (15.3.2005), jolloin sain vahvistuksen, 

että tulosyksikön B johto oli tutustunut raportin sisältöön. Keskustelin puhelimitse kesä-

kuun alussa 2005 tulosyksikön B yhteyshenkilön (laatupäällikkö) kanssa kenttätutkimusra-

portin sisällöstä. Sain tällöin laatupäällikön suullisen palautteen tutkimuksen tuloksista 

toimintajärjestelmän laatupäällikön näkökannalta tarkasteltuna.  

 

Tulosyksikössä C osallistavalla havainnoinnilla olen myötävaikuttanut laatupäällikön va-

lintaan. Tulosyksikössä C on pystytty etenemään laatupäällikön valinnassa toimenpiteisiin 

siten, että tutkimukseni tuloksien perusteella toiminnan parantamisen edellyttämä pitkäjän-

teisyys ja kokonaisvaltaisuus on otettu huomioon tavoitteiden asettamisessa.   
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8 EHDOTUS JATKOTUTKIMUKSIEN AIHEIKSI 
  
Organisaation itsearvioinnin johtamiskäytäntöjä ja toimintatapoja on syytä tutkia myös 

myöhemmin. Tämän tutkimuksen tuloksien lopullinen koettelu (verifiointi) saadaan sen 

jälkeen, kun tulokset on omaksuttu tulosyksiköissä käytännössä käyttökelpoisina ratkaisui-

na ja ne on otettu osaksi tulosjohtamista. Sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia lisätutki-

muksia tarvitaan organisaation itsearvioinnin vaikuttavuutta ja vaikutuksia kuvaavien tu-

loksien löytämiseksi erilaisissa konteksteissa.       

 

Laatupalkintomallien kehittäminen viitekehyksineen voi perustua virallistettuihin laatupal-

kintomalleihin tai sellaisiin uusiin ominaisuuksiin, joita virallistetuissa laatupalkintomal-

leissa ei ole. Muun muassa Vaso (1998), Conti (1999), Dahlgaard ja Nilsson (2002), Cast-

ka, Bamber ja Sharp (2003) ja Kennedy (2005) ovat raportoineet uusien laatupalkintomal-

lien kehitystyöstä. EFQM-mallin perusteella on kehitetty the teamwork excellence modi-

fied model (TEaM-malli), joka on itsearvioinnin työkalu organisaation ryhmätyöskentely-

kulttuurin mittaamista varten. TEaM-malli jakautuu pääluokkiin organisaation toiminta, 

työryhmän toiminta ja työryhmän tulokset. Yrityksen innovaatio ja oppiminen, jotka ovat 

suunnatut kuten EFQM-mallissa nuolena, ovat kilpailukykyresursseja, jotka johtavat erin-

omaiseen suorituskykyyn. (Castka, Bamber & Sharp 2003.) Toiminnan parantamista varten 

kehitetään malleja, joiden käytettävyyttä lisätään sellaisilla erityisominaisuuksilla, joita ei 

ole muissa malleissa. Kennedyn (2005) mukaan Grange excellence model (GEM) -mallin 

käytön avulla tuetaan henkilöstön sitouttamisen onnistumista. Kennedyn (2005) mukaan 

kyseistä ominaisuutta ei ole EFQM-mallissa eikä MBNQA:ssa. (Kennedy 2005.) Yksi jat-

kotutkimuksen aihe on, miten laatupalkintomallien kehitystyö parhaiten palvelee organi-

saation suorituskyvyn parantamista. 

 

Toiminnan laadun parantaminen organisaation itsearvioinnilla edellyttää, että organisaation 

itsearviointi tuloksineen integroidaan osaksi organisaation strategista suunnittelu ja seuran-

ta –prosessia. Tämä mahdollistaa, että organisaation itsearvioinnin avulla tuotetut vah-

vuusalueet ja parantamisalueet kyetään ottamaan huomioon organisaation ydinprosesseis-

sa. Muun muassa Erikssonin (2004) tutkimuksen tulosten perusteella parantamistoimenpi-

teitä tehtiin erillisinä toimenpiteinä (ks. Eriksson 2004, 85). Jatkossa on syytä edelleen 

tutkia toiminnan laadun parantamista prosessina, jotta organisaation itsearvioinnista saa-

daan paras mahdollinen hyöty toiminnan laadun parantamisessa. 
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Druckerin (2002) mukaan vahvuuksiin keskittyminen ja niiden kehittäminen mahdollista-

vat mestaritason saavuttamisen sen sijaan, että yritetään saavuttaa keskinkertainen osaami-

sen taso mahdollisimman monella alueella (Drucker 2002, 175 – 180). Linjaesimiesten 

antamien arvioiden tulkinnan perusteella yrityksessä voidaan painopisteisesti keskittyä 

toimintajärjestelmässä vallitsevien menestystekijöiden vahvistamiseen (ks. Dahlgaard & 

Nilsson 2002).  

 

Tämän tutkimuksen aikana tutkin sellaista toimintamallia, jonka avulla yritykset voisivat 

kartoittaa päätöksenteon perustaksi yrityksen toimintajärjestelmässä vallitsevat menestys-

tekijät ja parantamisalueet. Laatupalkintomallin arviointialueiden arviointikohtien merkit-

tävyyden ja toteutumisen arvioinnin tulokset mahdollistavat yrityksen johdolle menestys-

tekijöiden ja parantamisalueiden osoittamisen suhteessa ydinprosessin tavoitteisiin. Vas-

taaminen ja vastausten käsittely tietokoneavusteisesti mahdollistavat tulosten nopean käyt-

töön saamisen. Vastaamisen helppous, vastausten käsittelyn nopeus ja tarkkuus ovat tärkei-

tä toimintatavalle asetettavia ominaisuuksia, jotta menetelmän tuottamaa tietoa voidaan 

analysoida ja tulkita jo samassa organisaation itsearviointi –tilaisuudessa. Saavutettua me-

nestystä hyväksi käyttäen saadaan aikaan uutta menestystä, jolloin voimavaroja tarvitsee 

suunnata parantamisalueisiin ainoastaan poikkeustapauksissa.  
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Kuvio 1.1. Maavoimien valmiusyhtymien ja Maasotakoulun ilmoittamat organisaation 
itsearvioinnin toteuttamisen ja laajuuden tasot vuosilta 1999 – 2006  
Maavoimien valmiusyhtymien nimet on muutettu tunnuksiksi A, B tai C. Organisaation 
itsearvioinnin tasokuvaukset ovat 

� 0 Ei näyttöä / Ei toteutettu ko. vuonna 
� 1 Itsearviointia on kokeiltu 
� 2 Itsearviointi suoritettu koko tulosyksikköä koskevana dokumentoidusti 
� 3 Itsearvioinnin pohjalta on hyväksytty kehittämissuunnitelma tulosyksikön johdon 

hyväksymänä 
� 4 Itsearvioinnin perusteella valittuja kehittämishankkeita on toteutettu 
� 5 Toiminnan tuloksissa on selkeästi nähtävissä itsearvioinnin vaikutukset. 

Lähde: Ahlberg 2005a; Pääesikunnan sotatalousosaston asiakirjat R1537/28.3/D/II/28.5.2003 ja 
R645/28.2/D/II/3.3.2005; M. Ahlberg, henkilökohtaiset tiedonannot sanomilla 9.5.2006, 15.5.2006 ja 
25.4.2007. 
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Kuvio 1.2. Maavoimien kouluttavien tulosyksiköiden (pl maavoimien valmiusyhtymät ja 
Maasotakoulu) ilmoittamat organisaation itsearvioinnin toteuttamisen ja laajuuden tasot 
vuosilta 1999 – 2006 
Tulosyksiköiden nimet on muutettu tunnuksiksi M1 – M13 (n = 13). Organisaation 
itsearvioinnin tasokuvaukset ovat  

� 0 Ei näyttöä / Ei toteutettu ko. vuonna 
� 1 Itsearviointia on kokeiltu 
� 2 Itsearviointi suoritettu koko tulosyksikköä koskevana dokumentoidusti 
� 3 Itsearvioinnin pohjalta on hyväksytty kehittämissuunnitelma tulosyksikön johdon 

hyväksymänä 
� 4 Itsearvioinnin perusteella valittuja kehittämishankkeita on toteutettu 
� 5 Toiminnan tuloksissa on selkeästi nähtävissä itsearvioinnin vaikutukset. 
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Kuvio 1.2. (jatkuu) Maavoimien kouluttavien tulosyksiköiden (pl maavoimien 
valmiusyhtymät ja Maasotakoulu) ilmoittamat organisaation itsearvioinnin toteuttamisen ja 
laajuuden tasot vuosilta 1999 – 2006. Tulosyksiköiden nimet on muutettu tunnuksiksi M1 
– M13 (n = 13). Organisaation itsearvioinnin tasokuvaukset ovat  

� 0 Ei näyttöä / Ei toteutettu ko. vuonna 
� 1 Itsearviointia on kokeiltu 
� 2 Itsearviointi suoritettu koko tulosyksikköä koskevana dokumentoidusti 
� 3 Itsearvioinnin pohjalta on hyväksytty kehittämissuunnitelma tulosyksikön johdon 

hyväksymänä 
� 4 Itsearvioinnin perusteella valittuja kehittämishankkeita on toteutettu 
� 5 Toiminnan tuloksissa on selkeästi nähtävissä itsearvioinnin vaikutukset. 

 
Lähde: Ahlberg 2005a; Pääesikunnan sotatalousosaston asiakirjat R1537/28.3/D/II/28.5.2003 ja 
R645/28.2/D/II/3.3.2005; M. Ahlberg, henkilökohtaiset tiedonannot sanomilla 9.5.2006, 15.5.2006 ja 
25.4.2007. 
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EFQM-MALLIN (1999) JA EFQM-MALLIN (2003) ARVIOINTIKOHDAT 
EFQM-mallien arviointikohdat   

Arviointi-
alueet 

EFQM-malli (1999) EFQM-malli (2003) 

1a. Johtajat kehittävät mission, vi-
sion ja arvot sekä toimivat erin-
omaisuutta edistävän kulttuurin 
esikuvina. 

1a. Miten johtajat kehittävät missi-
on, vision, arvot ja eettiset periaat-
teet sekä toimivat erinomaisuutta 
edistävän kulttuurin esikuvina. 

1b. Johtajat osallistuvat henkilö-
kohtaisesti organisaation johtamis-
järjestelmän kehittämiseen, toteut-
tamiseen ja jatkuvaan parantami-
seen. 

1b. Miten johtajat osallistuvat hen-
kilökohtaisesti organisaation joh-
tamisjärjestelmän kehittämiseen, 
toteuttamiseen ja jatkuvaan paran-
tamiseen. 

1c. Johtajat pitävät yhteyttä asiak-
kaisiin, yhteistyökumppaneihin ja 
yhteiskunnan edustajiin. 

1c. Miten johtajat ovat vuorovaiku-
tuksessa asiakkaiden, yhteistyö-
kumppaneiden ja yhteiskunnan 
edustajien kanssa. 

1d. Johtajat motivoivat ja tukevat 
henkilöstöä ja antavat tunnustusta 
henkilöstölle. 

1d. Miten johtajat vahvistavat ja 
tukevat erinomaisuutta edistävää 
kulttuuria organisaatiossa. 

1. Johtajuus 

 1e. Miten johtajat tunnistavat muu-
tostarpeet ja saavat aikaan muutok-
sia organisaatiossa. 

2a. Toimintaperiaatteet ja strategia 
perustuvat sidosryhmien nykyisiin 
ja tuleviin tarpeisiin ja odotuksiin. 

2a. Miten toimintaperiaatteet ja 
strategia perustuvat sidosryhmien 
nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin ja 
odotuksiin. 

2b. Toimintaperiaatteet ja strategia 
perustuvat suorituskyvyn mittaami-
sesta saatavaan tietoon, tutkimuk-
siin, oppimiseen ja luovaan toimin-
taan. 

2b. Miten toimintaperiaatteet ja 
strategia perustuvat suorituskyvyn 
mittaamisesta saatavaan tietoon, 
tutkimuksiin, oppimiseen ja parhai-
siin käytäntöihin. 

2c. Toimintaperiaatteet ja strategia 
kehitetään, niitä arvioidaan ja pide-
tään ajan tasalla. 

2c. Miten toimintaperiaatteet ja 
strategia kehitetään, arvioidaan ja 
pidetään ajan tasalla. 

2d. Toimintaperiaatteita ja strategi-
aa toteutetaan keskeisten prosessi-
en kautta. 

2d. Miten toimintaperiaatteet ja 
strategia viestitään ja toteutetaan 
keskeisten prosessien avulla. 

2. Toiminta-
periaatteet ja 
strategia 

2e. Toimintaperiaatteet ja strategia 
viestitään ja muunnetaan käytännön 
toiminnaksi. 

 

3a. Henkilöstövoimavaroja suunni-
tellaan, hallitaan ja kehitetään. 

3a. Miten henkilöstövoimavaroja 
suunnitellaan, hallitaan ja kehite-
tään. 

3b. Henkilöstön tietämys ja osaa-
minen tunnistetaan, niitä kehitetään 
ja ylläpidetään. 

3b. Miten henkilöstön tietämys ja 
osaaminen tunnistetaan sekä miten 
niitä kehitetään ja ylläpidetään. 

3.Henkilöstö 

3c. Henkilöstön osallistumista edis-
tetään ja henkilöstöä valtuutetaan. 

3c. Miten henkilöstön osallistumis-
ta edistetään ja henkilöstöä valtuu-
tetaan. 
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EFQM-mallien arviointikohdat   
Arviointi-
alueet 

EFQM-malli (1999) EFQM-malli (2003) 

3d. Organisaatiossa käydään vuo-
ropuhelua. 

3d. Miten organisaatiossa käydään 
vuoropuhelua. 

3e Henkilöstöä palkitaan, henkilös-
tölle annetaan tunnustusta ja henki-
löstön hyvinvoinnista huolehditaan.

3e Miten henkilöstöä palkitaan, 
henkilöstölle annetaan tunnustusta 
ja henkilöstön hyvinvoinnista huo-
lehditaan. 

4a. Ulkoisia kumppanuussuhteita 
hallitaan. 

4a. Miten ulkoisia kumppanuussuh-
teita johdetaan ja hallitaan. 

4b. Taloudellisia resursseja halli-
taan. 

4b. Miten taloudellisia resursseja 
hallitaan. 

4c. Rakennuksia, laitteistoja ja ma-
teriaaleja hallitaan. 

4c. Miten rakennuksia, laitteistoja 
ja materiaaleja hallitaan. 

4d. Teknologiaa hallitaan. 4d. Miten teknologiaa hallitaan. 

4. Kumppa-
nuudet ja re-
surssit 

4e. Tietoa ja tietämystä hallitaan. 4e. Miten tietoa, tietämystä ja tie-
topääomaa hallitaan. 

5a. Prosesseja suunnitellaan ja hal-
litaan järjestelmällisesti. 

5a. Miten prosesseja suunnitellaan 
ja hallitaan järjestelmällisesti. 

5b. Prosesseja parannetaan tarpei-
den mukaisesti ja innovatiivisuutta 
hyödyntäen, jotta tyydytetään asi-
akkaiden ja muiden sidosryhmien 
tarpeet ja tuotetaan heille lisää ar-
voa. 

5b. Miten prosesseja parannetaan 
tarpeiden mukaisesti ja innovatiivi-
suutta hyödyntäen, jotta tyydyte-
tään asiakkaiden ja muiden sidos-
ryhmien tarpeet ja tuotetaan heille 
lisää arvoa. 

5c. Tuotteita ja palveluita suunni-
tellaan ja kehitetään asiakkaiden 
tarpeiden ja odotusten perusteella. 

5c. Miten tuotteita ja palveluita 
suunnitellaan ja kehitetään asiak-
kaiden tarpeiden ja odotusten pe-
rusteella. 

5d. Tuotteita ja palveluita tuote-
taan, toimitetaan, tuetaan ja huolle-
taan. 

5d. Miten tuotteita ja palveluita 
tuotetaan, toimitetaan, tuetaan ja 
huolletaan. 

5. Prosessit 

5e. Asiakassuhteita hallitaan ja ke-
hitetään. 

5e. Miten asiakassuhteita hallitaan 
ja kehitetään. 

6a. Asiakkaiden näkemykset. 6a. Asiakkaiden näkemykset. 6. Asiakastu-
lokset 6b. Suorituskyvyn mittarit. 6b Sisäinen suorituskyky. 

7a. Henkilöstön näkemykset. 7a. Henkilöstön näkemykset. 7. Henkilöstö-
tulokset 7b. Suorituskyvyn mittarit. 7b Sisäinen suorituskyky. 

8a. Yhteiskunnan näkemykset.  8a. Yhteiskunnan näkemykset. 8. Yhteiskun-
nalliset tulok-
set 

8b. Suorituskyvyn mittarit. 8b Sisäinen suorituskyky. 

9a. Keskeiset suorituskyvyn tulok-
set 

9a. Keskeiset suorituskyvyn tulok-
set 

9. Keskeiset 
suorituskyky-
tulokset 9b Keskeiset suorituskyvyn mitta-

rit. 
9b Sisäinen suorituskyky. 

 

Huom. Lähde: EFQM-malli (1999) ja EFQM-malli (2003) suomenkieliset käännökset.  
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Hei 
 
Tässä on yhteenveto kenttätutkimuksista. Esitän, että informoitte johtoryh-
män jäsenille toteutettavasta kenttätutkimuksesta. Yhteystietoni ovat vuosi-
loman aikana: EJ, (numero poistettu) (tarvittaessa viesti vastaajaan) tai (nu-
mero poistettu) (tarvittaessa viesti vastaajaan). Olen vuosiloman jälkeen töis-
sä 9.8.2004 alkaen.    
 
Majuri     Juhani  Ojala
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MAASOTAKOULU   KIRJE 
 
Hallinto-osasto  
Lappeenranta                                                        05.07.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEmaav-os:n ak R3224/8.3/D/III/27.5.2004 
 
LAATUJÄRJESTELMÄTUTKIMUKSEN KENTTÄTUTKIMUS 
 
1. Tutkimuksen tarkoitus 

 
Lähetän tässä perusteita viiteasiakirjan mukaisten kenttätutkimusten toteut-
tamista varten. Kenttätutkimuksissa toimitaan tulosyksikön johdon aset-
tamilla reunaehdoilla. Tutkimuksella tuotetaan tieteellisesti tuotettua uutta 
tietoa ei ainoastaan organisaation itsearvioinnista vaan systeemiajattelun mu-
kaisesti kokonaisvaltaisesti tulosyksikön toimintajärjestelmästä ja sen laadun 
parantamisesta. 
 
Pääaineena on logistiikka (metodologia; laadunhallinta; laatupalkinnot ja 
organisaation itsearviointi; liiketoimintaprosessien ja organisaation kehittä-
minen) (30 opintoviikkoa). Tutkimuksen ja samalla pääaineen ohjaajana on 
professori Timo Pirttilä.  
 
Sivuaineena on tuotantotalous, erityisesti organisaatiot, henkilöstövoimava-
rat ja johtajuus (15 opintoviikkoa). Sivuaineen ohjaajana on dosentti Asko 
Miettinen.  
 
Tutkimuksessa tutkitaan kokonaisvaltaisen laatujohtamisen periaatteista 
(TQM: Total Quality Management) organisaation itsearvioinnin vaikutuksia 
ja vaikuttavuutta tulosyksiköissä joukkotuotantoprosessin kannalta. Organi-
saation itsearviointia tarkastellaan osana tulosyksikön toiminnan ja resurssien 
suunnittelu ja seuranta -prosessia (katso liite 1: Kenttätutkimuksen jatkami-
nen 1.8.2004 - 31.10.2005).  
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2. Tutkimussuunnitelma aikatauluineen 

 
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa (17.2.2000 - 8.6.2003) luotiin pe-
rusta tutkimukselle kokoamalla tutkintovaatimuksiin tarvittava aineisto ja 
käynnistämällä pää- ja sivuaineen opinnot tutkimussuunnitelman mukaisesti.  
 
Tutkimuksen toisessa vaiheessa (9.6.2003 - 31.7.2004) selvitetään tulosyk-
sikössä organisaation itsearvioinnin toimintatavat sekä organisaation itsear-
vioinnin integroimismahdollisuudet osaksi tulosyksikön toiminnan ja resurs-
sien suunnittelu ja seuranta -prosessia (TRSS-prosessia). 
 
Tutkimuksen 2. vaiheessa kenttätutkimuksilla toteutetaan selvitystyö alueelli-
sesti yhdellä maanpuolustusalueella kouluttavissa maavoimien tulosyksiköis-
sä (tulosyksikkö C (nimi on muutettu tunnukseksi) ja MaaSK). 
 
Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa (1.8.2004 - 31.10.2005) painopistee-
na on selvittää organisaation itsearvioinnin integroinnin toteutuminen toi-
minnan ja resurssien suunnittelu ja seuranta - prosessiin (TRSS-prosessi) ot-
taen huomioon kokonaisvaltainen toiminnan parantaminen. Taustavaikuttaja-
na otetaan huomioon mahdollinen osallistuminen laatupalkintokilpailuun. 
 
Tutkimuksen 3. vaiheessa tutkimus on suunniteltu laajennettavaksi kosketta-
maan maavoimien kouluttavia tulosyksiköitä kolmelta maanpuolustusalueelta 
(ainakin valmiusyhtymät ja MaaSK). Tutkimuskohteista (tulosyksikkö C (ni-
mi on muutettu tunnukseksi) ja MaaSK:a tutkitaan pitkittäistutkimuksellises-
ti. Kenttätutkimukset ajoitetaan joukko-osastolle parhaiten soveltuvaan ajan-
kohtaan, mikä tukee myös tutkimustulosten reliabiliteettiä (luotettavuutta). 
Kenttätutkimukset on suunniteltu pidettäväksi ensisijaisesti komppanian tak-
tiikan ja taistelutekniikan kehittämisharjoitusten yhteydessä edellä mainituis-
sa joukko-osastoissa.  
 
Ratkaisuna (1.11.2005 - 15.6.2006) esitetään totuusehdon ja varmuusehdon 
täyttävät tutkimustulokset organisaation itsearvioinnin vaikutuksista ja vai-
kuttavuudesta.  
 
 

3. Tutkimuksen kohderyhmä 
 

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa tutkimus laajennetaan koskettamaan 
maavoimien kouluttavia tulosyksiköitä kolmelta maanpuolustusalueelta (ai-
nakin valmiusyhtymät). Suunnitelma tutkimukseen osallistuvista joukko-
osastoista on: (tulosyksikkö B (nimi on muutettu tunnukseksi) (syksy -04), 
(tulosyksikkö A (nimi on muutettu tunnukseksi) (lokakuu -04) ja (tulosyksik-
kö C (nimi on muutettu tunnukseksi) (marraskuu -04 sekä kesäkuu -05: tar-
kentavat haastattelut ja mittaukset). 
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Kenttätutkimuksissa kohdehenkilöinä ovat linjaorganisaatiosta  
- joukkoyksiköiden komentajat (ja ensimmäinen sijainen kuten pataljoonaup-
seeri, rykmenttiupseeri, patteristoupseeri ja Korkeakouluosaston johtaja); tu-
losyksiköiden päälliköt (ja ensimmäinen sijainen kuten apulaisosastopäällik-
kö) 
- perusyksiköiden (hallintoyksikkö) päälliköt sekä  
- komentaja, esikuntapäällikkö (apulaisjohtaja), laatupäällikkö ja esikunnan 
osastojen osastopäälliköt (tarvittaessa). 
 

 
4. Tutkimusmenetelmät 

 
Tutkimusotteena käytetään toiminta-analyyttistä tutkimusotetta.  
 
Tutkimuslajeina käytetään 
- kenttätutkimusta 
- osallistuvaa havainnointia  
- kehittämis- ja toimintatutkimusta. 
 
Lähdeaineisto kerätään 
- osallistuvalla havainnoinnilla ja toimintatutkimuksella 
- mittauksilla 
- haastatteluilla (teemahaastattelut, avoimet haastattelut ja ryhmähaastattelut), 
kirjallisilla kyselyillä  
- asiakirja- ja kirjallisuustutkimuksella (tutkintovaatimuksien mukainen kir-
jallisuus, tutkimusraportit, asiakirjat ja dokumentit) 
Näistä yhdistyy menetelmätriangulaatio ja aineistotriangulaatio. 
 

5. Tutkimuksen ja sen tulosten julkisuus 
 

Väitöskirjassa esitettävät tulokset ovat julkisia.  
 
Yksittäisten henkilöiden vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja ne ovat 
vastaajan ja tutkijan tiedossa.  
 
Tutkimuksen aikana tulosyksiköiden raporttien sisällöllä ei haluta vaikuttaa 
muiden tulosyksiköiden vastaajien arvioihin eikä mielipiteisiin. Pelkästään 
tulosyksiköille (joukko-osasto) raportoitavat yksityiskohtaiset tulokset on tar-
koitettu vain kyseisen tulosyksikön käyttöön. 
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6. Kenttätutkimuksen osa-alueet 
 

Joukko-osastojen kohdehenkilöt arvioivat vastauksissaan seuraavien osako-
konaisuuksien kautta edustamansa organisaation toiminnan laatua (katso liite 
2): 
- avokysymykset (5-7 kysymystä) (vastataan etukäteen ennen koottua tilai-
suutta/joukkoyksikkö)  
- laatupalkintokriteeristön (EFQM-malli) arviointialueiden merkitys ja toteu-
tuminen (katso liite 3) 
- arviointialueiden painottuminen (parivertailu) (katso liite 4) 
- palaute kenttätutkimuksesta ja suullinen haastattelutieto otetaan vastaan 
vastausten palautusten yhteydessä (aika-arvio on 5 - 15 minuuttia). 
 
MaaSK:ssa ja tulosyksikkö C:ssä tutkimus etenee pitkittäistutkimuksellisesti, 
jolloin kyseisissä tulosyksiköissä on tarkoituksenmukaista toteuttaa myös 
teemahaastattelut, avoimet haastattelut tai ryhmähaastattelut esikuntapäälli-
kön (vast.) ja laatupäällikön kanssa sovittavalla tavalla kohdejoukon ollessa 
johto ja esimiehet joukkoyksiköittäin (aika-arvio on yksi (1) tunti). 
 
Kenttätutkimuksiin osallistumisen edellytyksenä on laatupalkintokriteeristön 
tuntemus ja osallistuminen organisaation itsearviointiin ja toiminnan paran-
tamiseen. Arviot henkilöiden ajan tarpeesta kenttätutkimuksissa on esitetty 
liitteessä 5. Vastatessaan avokysymyksiin ja tehdessään pyydetyt osakoko-
naisuudet esimiesasemassa olevat henkilöt samalla syventävät kyvykkyys-
strategiaansa sisältyvää osaamistaan laatupalkintokriteeristön arviointialueil-
la.  
 
Pääesikunnan sotatalousosaston pysyväisohjeen mukaisesti (PEstal-os:n PAK 
2:4) kussakin joukko-osastossa on toteutettava organisaation itsearviointi 
vuosittain. Arvioidessaan organisaation toimintaa kukin esimies samalla ana-
lysoi edustamansa tulosyksikön toimintajärjestelmän laadun kypsyystasoa.  
 
Kullekin tutkimukseen valitulle tulosyksikölle (joukko-osasto) raportoidaan 
yksityiskohtaiset tutkimustulokset, jotka on mahdollista ottaa huomioon tu-
losyksikön toiminnan parantamisessa. Osa tutkimuksesta jo saaduista tulok-
sista on voitu operationaalistaa käyttöön, mistä muodostuu hermeneuttisen 
kehän mukainen toiminta. 

 
 
Laatupäällikkö 
Majuri   Juhani Ojala 

 
 
LIITTEET 1. Kenttätutkimuksen jatkaminen 1.8.2004 - 

31.10.2005 (= 15 sivua) 
2. Tutkimustehtävät (= 2 sivua) 
3. Merkitys ja toteutuminen (= 1 sivu) 
4. Parivertailu (= 1 sivu) 
5. Henkilökunnan ajan tarve kenttätutkimuksessa 

(= 1 svu) 
JAKELU  
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Tulosyksikkö A (nimi muutettu tunnukseksi) 
- yhteyshenkilö (nimi poistettu) 
Tulosyksikkö B (nimi muutettu tunnukseksi) 
- laatupäällikkö (nimi poistettu) 
Tulosyksikkö C (nimi muutettu tunnukseksi) 
- laatupäällikkö (nimi poistettu) 

TIEDOKSI Professori Timo Pirttilä/LTY 
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Hei 
 
Tässä on ohje kenttätutkimuksesta. Esitän, että välitätte tämän ohjeen kenttä-
tutkimukseen osallistuville henkilöille ja informoitte tarvittaessa esikunta-
päällikköänne. Yhteystietoni ovat: EJ, (numero poistettu) (tarvittaessa viesti 
vastaajaan) tai (numero poistettu) (tarvittaessa viesti vastaajaan). Olen vuosi-
loman jälkeen töissä 26.10.2004 alkaen.   
 
Majuri     Juhani  Ojala 
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MAASOTAKOULU   OHJE 
 
Majuri Juhani Ojala 
Lappeenranta                                                        7.10.2004                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEmaav-os:n asiakirja R3224/8.3/D/III/27.5.2004 
 
KENTTÄTUTKIMUS 
 
1. Tutkimus ja kenttätutkimuksen toiminta-ajatus 

 
Tämä Pääesikunnan päällikön hyväksymä kenttätutkimus sisäl-
tyy laatujärjestelmätutkimukseen, jonka aiheena on Laadun pa-
rantamisen johtaminen maavoimien kouluttavissa tulosyksiköis-
sä joukkotuotantoprosessin kannalta tarkasteltuna. 
 
Kenttätutkimuksen toiminta-ajatuksena on se, että arvioitte vas-
tauksissanne seuraavien osakokonaisuuksien kautta johtamanne 
organisaation (= perusyksikkö, joukkoyksikkö, osasto) toimin-
nan laatua joukkotuotannon kannalta ottaen huomioon joukko-
osastonne kokonaistoiminnan:  
- vastaamalla avokysymyksiin (vastataan etukäteen ennen koot-
tua tilaisuutta/joukkoyksikkö). 
- arvioimalla laatupalkintokriteeristön (EFQM-malli) arviointi-
alueiden arviointikohtien merkitystä ja toteutumista joukkotuo-
tannon laadun kannalta. 
- arvioimalla arviointialueiden painottumista (parivertailu) toi-
siinsa nähden.  
- valmistautumalla ja osallistumalla haastatteluun.  
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2. Teemat ryhmähaastatteluun  

 
Kokoontumisen tavoitteena on arvioida EFQM-mallin arvioin-
tialueiden arviointikohtien merkitystä ja toteutumaa joukkotuo-
tannon laadun kannalta sekä arviointialueiden painottumista toi-
siinsa nähden. Kolmantena aiheena on haastattelu.  
 
Ryhmähaastattelusta saatavalla tiedolla on merkitystä. Olen 
suunnitellut seuraavia teemoja haastattelua varten:  
- Miten ja millä menetelmillä organisaation itsearviointia on to-
teutettu perusyksikössä, joukkoyksikössä, osastossa ja koko tu-
losyksikössä? Onko eroavaisuuksia toteutuksessa joukkoyksi-
kön sisällä? Onko eroavaisuuksia toteutuksessa joukko-osaston 
sisällä? 
- Onko organisaation itsearvioinnilla vaikutusta ja vaikuttavuut-
ta joukkotuotannon laatuun tai yleensä joukkotuotantoprosessiin 
ja sen tuotteisiin? Esitykset, havainnot, arviot, mielipiteet orga-
nisaation itsearvioinnin vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. 
- Voidaanko osoittaa syy-seuraussuhteita organisaation itsear-
vioinnin vaikutuksista joukkotuotantoprosessiin? 
- Avokysymysten perusteella esille nostettavat asiat ja teemat. 
- Palaute kenttätutkimuksesta. 
 

3. Yhteystietoni  
 
Yhteystietoni ovat seuraavat: 
 
Majuri Juhani Ojala 
Maasotakoulu 
Puhelin: (numero poistettu) 
 
 
 
Laatupäällikkö 
Majuri   Juhani Ojala 

 
 
LIITTEET 1. Avokysymykset vastauslomakkeineen (= yh-

teensä 7 sivua) 
 
JAKELU  

Tulosyksikkö A (nimi muutettu tunnukseksi) 
- laatupäällikkö (nimi poistettu) 
Tulosyksikkö B (nimi muutettu tunnukseksi) 
- laatupäällikkö (nimi poistettu) 
Tulosyksikkö C (nimi muutettu tunnukseksi) 
- laatupäällikkö (nimi poistettu) 
- henkilöstöpäällikkö (nimi poistettu) 
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ESIYMMÄRRYKSEN HANKKIMINEN JA TYÖOHJELMAN TOTEUTUMI-
NEN 
 
1. ESIYMMÄRRYKSEN HANKKIMINEN 
 
Olen toiminut Maanpuolustusopiston yksikön päällikkönä (Huoltokeskus) ja Maasota-
koulun (1.8.2001 alkaen) Huoltokeskuksen päällikkönä 1.6.1997 - 1.4.2002. Henkilö-
vahvuus, josta pääosa on siviilihenkilöitä, on ollut 60 - 70 henkilöä viidessä työpistees-
sä (neljässä työpisteessä 1.8.2001 alkaen) (nimikirjanote puolustusvoimien järjestelmäs-
sä). 
 
Olen toiminut muun muassa huollon johtajana KESÄ -01 -kertausharjoituksessa 7. - 
15.6.2002 (Maanpuolustusopiston käsky 111/5.3.6/D/I/VIRK/23.3.2001 ja SALPA -01 
-kertausharjoituksessa 14. - 22.9.2001 (Maasotakoulun käsky 
23/5.3.5/D/I/VIRK/5.9.2001. Vastuualueena molemmissa harjoituksissa oli tehtävän 
edellyttämä organisointi ja johdettavina olevien henkilöiden ja huollon järjestelyjen joh-
taminen harjoituksessa tehtäväkuvan mukaisesti (suunnitelmat ja asiakirjat, koulutus, 
käskyt, valvonta, raportointi, toiminnan arviointi ja korjaavien toimenpiteiden toimeen-
pano). 
 
Olen toiminut Maasotakoulun Tutkimus- ja kehittämisosastossa tutkijaupseerina 
2.4.2002 – 31.8.2003 (nimikirjanote). Olen toiminut Maasotakoulun laatupäällikkönä 
1.9.2003. Tehtäväkokonaisuudet olivat vuoden 2003 loppuun asti seuraavat: Hallinto-
osaston apulaisosastopäällikön tehtävät, suunnittelu-upseerin tehtävät ja laatupäällikön 
tehtävät. Tehtävää tarkennettiin 1.1.2004 alkaen, jolloin tehtävään sisältyi Hallinto-
osaston osastopäällikön tehtävä apulaisosastopäällikön asemesta. 
 
Olen opiskellut työn ohella Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden 
osastolla diplomi-insinöörin koulutusohjelmassa 1.9.1993–16.2.2000 (48 opintoviikkoa) 
sisältäen muun muassa laatujohtamisen peruskurssin (13.10.1997) ja laatujohtamisen 
jatkokurssin (21.12.1998) (Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintosuoritusrekiste-
ri). 
 
Olen laatinut tutkimustyön Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen laitoksella (upsee-
rin tutkinnon täydentäminen ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi 20.9.1999) aiheesta: 
“Maanpuolustusopiston huoltoalan jatkuvan parantamisen integrointi - organisaation it-
searviointiprosessin hyödyntäminen kehitettäessä joukko-osaston huoltojärjestelmää” 
(Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori kenraalimajuri Seppo Tanskasen 20.9.1999 alle-
kirjoittama todistus ja tutkimusryhmän johtaja komentajakapteeni Marco Krogarsin al-
lekirjoittama lausunto tutkimuksesta 29.5.1999). 
 
Olen osallistunut Pääesikunnan teknillisen kehittämisosaston järjestämiin koulutustilai-
suuksiin (Pääesikunnan teknillisen kehittämisosaston käskyt). Olen opiskellut Huollon 
täydennyskoulutuskurssi 2:lla Teknisessä Koulutuskeskuksessa 2.-20.10.2000 aineina 
muun muassa tekninen huoltohallinto, sotatekniikka, logistiikka ja laatutekniikka (Kou-
lutuskeskuksen johtajan sijaisen majuri Raimo Raivion 20.10.2000 allekirjoittama todis-
tus). 
 
Olen toiminut Pääesikunnan teknillisen kehittämisosaston johtaman puolustusvoimien 
laatupalkintokilpailun arvioijana 20.10.2000 - 4.6.2001 (puolustusvoimien pääinsinööri 
insinöörikenraalimajuri Kalle Ukkolan 4.6.2001 allekirjoittama todistus). Olen osallis-
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tunut puolustusvoimien auditointipäällikkö Jorma Mäenpään (Pääesikunnan teknillinen 
kehittämisosasto; Pääesikunnan sotatalousosasto (31.12.2005 saakka)) johtamalle audi-
tointikurssille 6. - 10.11.2000 (SFS-EN ISO 9001 standardin ja julkaisun AQAP 110 
käyttöä auditointiin ja auditointitekniikkaa sisältäen harjoitusauditoinnin Patria Vam-
mas Oy:n tehtailla) (puolustusvoiminen laatupäällikkö insinöörieversti Markku Ahlber-
gin 19.12.2000 allekirjoittama todistus). 
 
Olen suorittanut Pääesikunnan sotatalousosaston ja Laatukeskus Excellence Finlandin 
järjestämään Toiminnan kehittäjän koulutusohjelman ajalla 17.8. – 1.12.2004 (toimin-
nan kehittämisen ja laadunhallinnan tehtävät tulosyksikössä; toimintojen kehittäminen 
prosessina; prosessien kehittämisen työkalut; toiminnan arviointi ja parantaminen). 
Koulutusohjelmassa oli 8 lähiopetuspäivää (60 tuntia), välityöt, päättötyö ja lopputentti. 
Kokonaistyömääräksi on arvioitu noin 12 työpäivää (puolustusvoimien laatupäällikkö 
insinöörieversti Markku Ahlbergin varmentama ja puolustusvoimien pääinsinöörin insi-
nööriprikaatikenraali Markku Ihantolan 1.12.2004 allekirjoittama todistus). 
  
Laatuvastaavana henkilönä tehtäväni oli muun muassa kyseisen organisaatiotason it-
searvioinnin järjestelyt Puolustusvoimien laatupalkintokriteerien ja EFQM-mallin (vuo-
desta 2002 alkaen) mukaisesti.  
 
Olen toiminut organisaatiotason laatuvastaavana henkilönä seuraavasti:  

- Maanpuolustusopiston huoltoalalla (tulosalue) yksikön (Huoltokeskus) päällikön 
tehtävässä (1.6.1997 - 31.7.2001) (muun muassa Maanpuolustusopiston itsear-
viointitilaisuus 1999 ja Maanpuolustusopiston osallistuminen puolustusvoimien 
laatupalkintokilpailuun vuonna 2000 (Maanpuolustusopiston käskyt). 

- Maasotakoulun Huolto-osastossa (1.8.2001 - 31.3.2002) Huoltokeskuksen pääl-
likön tehtävässä (sisältää muun muassa valmistautumisen, osallistumisen ja seu-
rannan Maasotakoulun johtoryhmän itsearviointitilaisuudessa (EFQM-malli) 26. 
– 28.2.2002) (Maasotakoulun käsky R716/2.2.2/D/II/22.2.2002) 

- Tutkimus- ja kehittämisosastossa 2.4.2002 – 31.8.2003.  
 
Olen toiminut Maasotakoulun laatupäällikkönä 1.9.2003 alkaen. Tehtävät sisältävät 
muun muassa toiminnan ja resurssien suunnittelun ja seurannan johtamisen. Johdin 
Maasotakoulun laatupalkintokilpailuhakemuksen laatimisen puolustusvoimien vuoden 
2005 laatupalkintokilpailuun. 
 
2. TYÖOHJELMAN TOTEUTUMINEN 
 
2.1 Tutkimuksen ensimmäinen vaihe (17.2.2000 – 8.6.2003) 
 
Keräsin opintovapaalain mukaisen virkavapauden (1.11.2002 - 8.6.2003) mahdollista-
mana tutkintovaatimukset Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden osas-
ton käsittelyyn. Tutkintovaatimukset saivat hyväksynnän 12.2.2003. Tutkimustani var-
ten myönnettiin kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiön (upseerikoulutuksen edistämi-
seksi) hallituksen myöntämä apuraha 14.4.2003. Esittelin tutkimukseni Maasotakoulun 
johtajalle 16.5.2003. Tämän esittelyn yhteydessä Maasotakoulun johtaja kysyi haluk-
kuuttani laatupäällikön tehtävään. Ilmoitin olevani kiinnostunut tehtävästä. Oman käsi-
tykseni mukaan luonteva ajankohta olisi vuoden 2004 aikana. 
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2.2 Tutkimuksen toinen vaihe (9.6.2003 – 31.7.2004) 
 
Aloitin tutkimuksen toisen vaiheen (9.6.2003 - 31.7.2004) kenttätutkimuksiin sisältyvän 
työn tulosyksikössä C (Maasotakoulun asiakirja 132/8.3/D/I/3.6.2003). Kenttätutkimuk-
sissa kohdehenkilöinä olivat linjaorganisaatiosta joukkoyksiköiden komentajat (ja en-
simmäinen sijainen, kuten pataljoonaupseeri, rykmenttiupseeri, patteristoupseeri ja Kor-
keakouluosaston johtaja); tulosyksiköiden päälliköt (ja ensimmäinen sijainen kuten apu-
laisosastopäällikkö); perusyksiköiden (hallintoyksikkö) päälliköt sekä johdon edustajina 
esikuntapäällikkö (apulaisjohtaja) ja laatupäällikkö. Raportoin kenttätutkimuksen tulok-
set ensimmäisine johtopäätöksineen Maasotakoulun asiakirjalla 239/8.4/D/I/ 
10.10.2003. 
 
Esittelin tutkimuksen tulosyksikön C esikuntapäällikölle 10.6.2003. Esikuntapäällikkö 
hyväksyi kenttätutkimuksen käynnistämisen sekä tutkimuksen kolmannessa vaiheessa 
toteutettavat syventävät kenttätutkimukset. Tutkimustuloksiin perustuva palautetieto 
koetaan tärkeänä tulosyksikössä C. Esittelin tutkimuksen tulosyksikön C ylempänä joh-
toportaana olevassa maanpuolustusalueen esikunnassa esikuntapäällikölle 12.8.2003. 
Esikuntapäällikkö antoi luvan kenttätutkimuksien jatkamiseksi maanpuolustusalueen tu-
losyksiköissä keväällä 2004. En toteuttanut näitä kenttätutkimuksia, koska asetin paino-
pisteen testiaineiston hankkimiseen Maasotakoulun toimintajärjestelmästä. 
 
Minut nimettiin Maasotakoulun laatupäällikön tehtävään 1.9.2003 alkaen. Esittelin tut-
kimuksen puolustusvoimien laatupäällikölle ja maanpuolustusalueiden laatupäälliköille 
Maanpuolustusalueiden laatupäälliköiden kokouksessa Maasotakoulussa 25.9.2003 
(puolustusvoimien laatu-foorumin muistio: Pääesikunnan sotatalousosaston asiakirja 
R2881/28.3/D/III/ 22.10.2003 ). Esittelin tutkimuksen Pääesikunnan maavoimaosaston 
apulaisosastopäällikölle Utin Jääkärirykmentissä 9.10.2003. 
 
Raportoin tulosyksikössä C johtamani kenttätutkimuksen tulokset ensimmäisine johto-
päätöksineen Maasotakoulun asiakirjalla 239/8.4/D/I/10.10.2003. Raportoin Maasota-
koulun Koulutuskeskuksen kurssiosaston menestystekijät ja parantamisalueet 
25.10.2003 päivätyllä asiakirjalla. Raportoin Maasotakoulun Operatiivisen osaston me-
nestystekijät ja parantamisalueet 9.11.2003 päivätyllä asiakirjalla. Johdin Operatiivisen 
osaston itsearviointitilaisuuden 11. – 12.11.2003 (Maasotakoulun asiakirja 
R3832/12.3/D/III/6.11.2003). Organisaation itsearviointi sisällytettiin toiminnan ja re-
surssien hallinnan ja kehittämisen -tukiprosessiin 21.11.2003 (Maasotakoulun asiakirja 
R3981/l.l/D/III/19.11.2003). 
 
Johdin Maasotakoulun Hallinto-osaston itsearviointitilaisuuden 10. – 11.12.2003 (Maa-
sotakoulun asiakirja R4110/5.3.1/D/III/28.11.2003). Maasotakoulun vuoden 2004 it-
searviointi suunniteltiin toteutettavaksi kolmessa vaiheessa (Maasotakoulun asiakirja 
R4269/1.2/D/III/8.12.2003). Tein Maasotakoulun itsearvioinnin 1. vaiheen valmistelut 
(Maasotakoulun asiakirja R4269/1.2/D/III/ 8.12.2003) Kartoitin menestystekijät ja pa-
rantamisalueet. Johdin johtoryhmän organisaation itsearviointi -tilaisuuden 16.12.2003. 
 
Esittelin Maasotakoulun pääprosessit (luonnos 26.11.2003) johtoryhmän päätöksente-
kokokouksessa 27.11.2003. Maasotakoulun pääprosessit hyväksyttiin käyttöön johto-
ryhmän organisaation itsearviointi –tilaisuudessa 16.12.2003. Maasotakoulun toiminnan 
parantamisen päämäärät vuosille 2005 – 2008 on dokumentoitu Maasotakoulun toimin-
ta- ja taloussuunnitelma vuosille 2005 – 2008 (Maasotakoulun asiakirja 
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R3485/1.1/D/II/10.10.2003). Organisaation itsearviointi sisällytettiin Maasotakoulun 
toiminnan ja resurssien suunnittelu ja seuranta - prosessiin vuodelle 2004 (Maasotakou-
lun toimintakäsky 2004: Maasotakoulun asiakirja 305/1.2/D/I/ 19.12.2003). 
   
Raportoin Maasotakoulun joukkoyksikön (Koulutuskeskus) menestystekijät ja paranta-
misalueet 9.1.2004 päivätyllä asiakirjalla (Maasotakoulun asiakirja 
11/12.4/D/I/9.1.2004). Osallistuin Maasotakoulun joukkoyksikön (Koulutuskeskus) it-
searviointitilaisuuden ohjaamiseen 12.- 13.1.2004 (Maasotakoulun asiakirja 
R93/5.3.1/D/III/9.1.2004). Raportoin Maasotakoulun Tutkimus- ja kehittämisosaston 
menestystekijät ja parantamisalueet 14.1.2004 päivätyllä asiakirjalla (Maasotakoulun 
asiakirja 17/8.4/D/I/14.1.2004). Osallistuin Maasotakoulun Tutkimus- ja kehittämis-
osaston itsearviointitilaisuuden ohjaamiseen 15.1.2004 (Maasotakoulun asiakirja 
R166/12.3/D/III/13.1.2004). Raportoin Maasotakoulun menestystekijät ja parantamis-
alueet johtoryhmän jäsenille ja heidän 1. sijaisilleen (kertomus 20.1.2004)  
 
Suunnittelin ja johdin Maasotakoulun itsearvioinnin 2. vaiheen 22.- 23.1.2004 (ohje 
osallistujille 20.1.2004). Esittelin Maasotakoulun menestystekijät ja parantamisalueet – 
kertomuksen (johto - linjaesimiehet) Maasotakoulun johtajalle 22.1.2004 tulkintaa var-
ten. Suunnittelin ja johdin Maasotakoulun itsearvioinnin 3.vaiheen (Maasotakoulun 
asiakirja/12.3/D/III/ 5.2.2004). Suunnittelin ja johdin Maasotakoulun Rakuunasoitto-
kunnan itsearviointitilaisuus 10.2.2004 yhteistoiminnassa soittokunnan päällikön kanssa 
(Maasotakoulun asiakirja R547/24.3/D/III/4.2.2004).   
 
Parantamissuunnitelmien dokumentointi on käsketty (Maasotakoulun asiakirja 
R863/1.2/D/III/ 25.2.2004). Suunnittelin ja johdin Maasotakoulun toiminnan ja resurs-
sien suunnittelu ja seuranta –seminaarin (TRSS-seminaari) (Maasotakoulun asiakirja 
R903/1.2/D/III/27.2.2004). Maasotakoulun parantamissuunnitelma ja parantamisesityk-
set vuodelle 2004 osana Maasotakoulun parantamisohjelmaa (vuodet 2004 - 2009) on 
dokumentoitu 2.7.2004 (Maasotakoulun asiakirja R2689/12.4/D/II/VIRK/2.7.2004). To-
teuma ja jatkotoimenpiteet on dokumentoitu Maasotakoulun asiakirjassa 
58/1.3/D/I/VIRK/ 14.3.2005. Raportoin tutkimuksen 2. vaiheen tuloksien yhteenvedon 
toiminnan kehittäjän projektityössä (Maasotakoulun asiakirja 280/12.4/D/I/19.11.2004). 
 
2.3 Tutkimuksen kolmas vaihe (1.8.2004 – 22.6.2006) ja tutkimusraportin laatimi-
nen 
 
Aloitin tutkimuksen kolmannen vaiheen käytännön valmistelut yhteistoiminnassa Maa-
sotakoulun Tutkimus- ja kehittämisosaston osastopäällikön kanssa 25.11.2003. Suunnit-
telua jatkettiin 3.2.2004 kenttätutkimusten ajankohtien määrittämisellä ja kenttätutki-
musten lupamenettelyn valmisteluilla. Täydensin kenttätutkimuksien kohdehenkilöitä 
kunkin tulosyksikön komentajalla verrattuna tutkimuksen 2. vaiheen tilanteeseen.  
 
Maasotakoulun johtaja allekirjoitti esityksen väitöstutkimuksen kolmannen vaiheen 
kenttätutkimuksista 14.4.2004 (Maasotakoulun asiakirja R1516/8.2/D/III/14.4.2004). 
Esittelin tutkimuksen maavoimien kehittämisen johtoryhmässä maavoimapäällikölle ja 
johtoryhmän jäsenille 23.4.2004 (Pääesikunnan maavoimaosaston asiakirja 
R2203/12/D/III/8.4.2004). Pääesikunnan päällikkö myönsi luvan kenttätutkimuksille 
27.5.2004 Karjalan Prikaatissa, Kainuun Prikaatissa ja Porin Prikaatissa (Pääesikunnan 
maavoimaosaston asiakirja R3224/8.3/D/III/ 27.5.2004). 
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Suoritin hyväksytysti pää- ja sivuaineen tutkintovaatimuksien mukaiset opinnot koko-
naisuudessaan 3.9.2004. Olen dokumentoinut laatujärjestelmätutkimuksen kenttätutki-
muksen (6.11. – 14.11.2004) tulosyksikössä A Maasotakoulun asiakirjassa 
5/12.4/D/I/12.1.2005. Olen dokumentoinut laatujärjestelmätutkimuksen kenttätutkimuk-
sen (20.11. – 28.11.2004) tulosyksikössä B Maasotakoulun asiakirjassa 
60/8.4/D/I/15.3.2005. Haastattelin tulosyksikön C komentajan ja esikuntapäällikön 
8.12.2004 (majuri Juhani Ojalan ohje 12.11.2004).  
 
Suunnittelin Maasotakoulun vuoden 2005 itsearvioinnin toteutettavaksi kolmessa vai-
heessa (Maasotakoulun asiakirja R4126/282/D/III/18.10.2004). Johdin Maasotakoulun 
laatupalkintokilpailuhakemuksen laatimisen siten, että hakemus luovutettiin arviointia 
varten 14.3.2005.  
 
Analysoin ja tulkitsin kenttätutkimuksissa kerättyä ja kirjoitettua haastatteluaineistoa ja 
avokysymyksien vastauksia virkavapaalla 21.3.2005 alkaen (virkavapausaika oli 21.3. – 
24.4.2005). Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiön (upseerikoulutuksen edistämisek-
si) hallituksen myöntämä apuraha 3.11.2004 mahdollisti virkavapaan anomisen (katso 
myös Pääesikunnan henkilöstöosaston asiakirja R1057/2.8/D/II/ 9.2.2005: Opintovapaa-
ajan palkkaus (Ojala)). Dokumentoin organisaation itsearvioinnin merkityskokonaisuu-
den heinäkuussa 2005. Johdin tulosyksikön C johtoryhmän jäsenten avoimen haastatte-
lun 12.9.2005. Esittelin tutkimuksen ensimmäisen kerran käsikirjoituksena (luonnos 
25.9.2005) tutkimustyön ohjaajalle kokouksessa lokakuussa 2005.  
 
Kirjoitin Puolustusvoimien Laatusanomiin yhteenvedon tutkimuksen ensimmäisistä tu-
loksista. Artikkelin aiheena oli ”Poistetaan kivi kengästä, ja hiertäminen loppuu siihen”. 
(Ojala 2005). Tulkitsin ja kirjasin käsikirjoitukseen sisällönanalyysin mukaisesti analy-
soidun tutkimusaineiston virkavapaalla 27.12.2005 alkaen (virkavapausaika oli 
27.12.2005 – 10.2.2006). Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiön myöntämä 
apuraha 17.5.2005 mahdollisti virkavapaan anomisen.  
 
Parantamisohjelman vuoden 2004 toteuma ja jatkotoimenpiteet on dokumentoitu Maa-
sotakoulun asiakirjassa 58/1.3/D/I/VIRK/14.3.2005. Maasotakoulun ratkaisuesitykset 
syksyn tulosneuvottelussa esitettyjen ongelmien ratkaisemiseksi on dokumentoitu Maa-
sotakoulun asiakirjassa R1174/1.1/D/III/ VIRK/15.3.2005 (=Maasotakoulun paranta-
misesitykset maavoimapäällikölle). Määritin toiminnan parantamisen osaksi Maasota-
koulun vuoden 2006 toimintakäskyn kokoamista 1.6.2005 (Maasotakoulun asiakirja 
R2292/1.2/D/III/1.6.2005).  
 
Johdin Maasotakoulun vuoden 2006 toimintakäskyn laatimisen ja kokoamisen. Toimin-
takäsky sisälsi muun muassa tavoitteet toiminnan parantamiselle (Maasotakoulun asia-
kirja R269/1.2/D/I/15.12.2005). Johdin Maasotakoulun Hallinto-osaston itsearviointiti-
laisuuden ja parantamistoimenpiteiden ja -esitysten laatimisen (Maasotakoulun asiakirja 
R4311/2.2.2/D/III/4.11.2005 ja Maasotakoulun asiakirja R4636/1.3/D/III/28.11.2005). 
Johdin Maasotakoulun johdon itsearviointitilaisuuden 29. – 30.11.2005 (Maasotakoulun 
itsearvioinnin vaihe 1) ja parantamistoimenpiteiden kirjaamisen (Maasotakoulun asia-
kirja R4470/28/D/III/ 17.11.2005 ja Maasotakoulun asiakirja 
R5015/28/D/III/22.12.2005). Johdin Maasotakoulun johdon strategisen tason itsearvi-
ointitilaisuuden 21. – 22.2.2006 (Maasotakoulun itsearvioinnin vaihe 3) (Maasotakou-
lun asiakirja R679/1.2/D/III/20.2.2006). Maasotakoulun johtaja allekirjoitti Maasota-
koulun parantamisohjelman vuosille 2006 – 2011 (Maasotakoulun asiakirja 
R1228/28/D/II/4.4.2006).  Määritin toiminnan parantamisen osaksi Maasotakoulun 
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vuoden 2007 toimintakäskyn kokoamista 19.6.2006 (Maasotakoulun asiakirja 
AC8349/19.6.2006). 
 
Esittelin tutkimukseni ja löytämäni tutkimustulokset Lappeenrannan teknillisen yliopis-
ton logistiikan jatko-opintoseminaarissa 24.2.2006 ja Pääesikunnan materiaaliosaston 
laatupäällikköseminaarissa 25.4.2006. Tutkimusta sen raportointia käsiteltiin tutkimuk-
sen ohjauskokouksessa 5.5.2006. Kirjoitin raportin väitöskirjan käsikirjoitukseksi vir-
kavapaalla 28.8.2006 alkaen (virkavapausaika oli 28.8.2006 – 13.10.2006). Lappeen-
rannan teknillisen yliopiston tukisäätiön myöntämä apuraha 13.6.2005 mahdollisti vir-
kavapaan anomisen.  
 
Käsikirjoituksesta saamani palautteen perusteella jatkoin tutkimusraportin viimeistelyä. 
Testasin vaiheistetun organisaation itsearvioinnin toimeenpanon Maasotakoulussa 
7.8.2006 – 7.3.2007. 
   
Lappeenrannan teknillisen yliopiston teknistaloudellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvos-
ton kokouksessa 11.4.2007 väitöskirjatekstille määrättiin esitarkastajat (Opintoasian 
päällikkö Päivi Viitakangas, 11.4.2007).   
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ILMAUKSIEN RYHMITTELY LUOKKIIN (TULOSYKSIKKÖ A) 
 
Yläluokka 1: Organisaation itsearviointi vaikuttaa 
 
� Ydinprosessissa vaikuttaa syy-seuraussuhteella asioita, jotka joko tukevat tai 

heikentävät toiminnan parantamista (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset:  
1. Ydinprosessissa (tuotantoprosessi) työskentelevien kouluttajien vaativuuden arvioinnin ta-

sot eivät ole vertailukelpoisia tukiprosesseissa tarjolla olevien tehtävien kanssa, mikä aihe-
uttaa ydinprosessin henkilöstön nuorentumisen ja sen, että kouluttajakulttuuria ei pystytä 
siirtämään kasvattamalla kokeneemmalta nuoremmalle kouluttajalle. (A15) 

2. Kehityskeskustelu tarjoaa mahdollisuuden ydinprosessin parantamiselle siten, ydinprosessin 
parantamiselle asetetaan ja sovitaan tavoitteet ja konkreettisen toimenpiteet. (A12) 

3. Koko ydinprosessia on vaikea arvioida huippulaadukkaan varusmiespalveluksen ja tasaisen 
varusmiespalveluksen kesken. Ydinprosessin mittaus tasapäistää huippulaadukkaan varus-
miespalveluksen ja tasaisen varusmiespalveluksen suhteessa käytettyyn panostukseen. 
(A11) 

4. Ydinprosessin laadukkuuden mittaaminen siitä, mitkä asiat joukon on osattava, on vaikeaa, 
vaikka siitä voidaan arvioida osakokonaisuuksista. (A13) 

5. Ajoneuvo- ja kuljettajakoulutus määräyksineen ja mahdollisine ulkoistamisineen vaikuttavat 
ydinprosessin toteuttamiseen. (A10) 

6. Laadun parantamista edistää ydinprosessista tuotettavan joukosta ajoissa saatavat taustatie-
dot. (A16) 

7. Tulosyksiköiden välisiä ydinprosessin mittauksia kilpailuilla tai muilla mittaustapahtumilla 
ei ole yhteneviä perusteita, koska tulosyksiköillä on erilaiset tehtävät ja kalustot. (A20) 

8. Kuljetuskaluston käyttäjiltä edellytetään enemmän ja enemmän pätevyyksiä, kuitenkin val-
mistuvilla henkilöillä on yhä vähemmän oikeuksia. (A16) 

9. Tukiprosesseille asetetut vaatimukset, varuskunnalliset tarpeet ja harjoitusvelvoitteet eivät 
ole tasapainossa ydinprosessin kanssa (perusyksikön päällikkö). (A10) 

10. Tukiprosesseille asetetut vaatimukset, varuskunnalliset tarpeet ja harjoitusvelvoitteet eivät 
ole tasapainossa ydinprosessin kanssa (joukkoyksikön komentaja). (A15) 

11. Ydinprosessin arvioinnissa tuijotetaan lopputuotokseen, vaikka se ei kuvaa varusmiespalve-
lusta suorittavan varusmiehen palveluksen laadukkuutta. (A11) 

 
� Ydinprosessiin vaikuttaa, mitä eri johtamistasoilla tehdään prosessin ja tuot-

teiden hyväksi (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Ydinprosessin kannalta on merkitystä sillä, mitä eri johtamistasoilla tehdään prosessin ja 

tuotteiden hyväksi (A15) 
2. Joukkoyksikön sisällä esikunta ja perusyksiköt ovat toteuttaneet organisaation itsearvioin-

nin. (A15) 
3. Organisaation itsearvioinnilla on vaikutusta ydinprosessiin. Ratkaisevaa on, ottaako koulut-

tajahenkilöstö palautteen huomioon käytännössä. Vaikuttava tekijä on vanhempien ja nuo-
rempien kouluttajien asenne toiminnan parantamiseen. (A18) 

4. Perusyksiköiden päälliköiden ammattitaito on ratkaisevan tärkeä siinä, että ydinprosessi ja 
tuotteet kehittyvät halutulla tavalla. (A15) 

5. Joukkoyksikön komentajan yksi tärkeimmistä tehtävistä pääkouluttajana on resurssien 
hankkiminen ja mahdollisten esteiden poistaminen ydinprosessista. (A15) 

6. Joukkoyksikön esikunta osallistuu ydinprosessin toimintaan järjestämällä resursseja ja te-
kemällä suunnitelmia. (A14) 

7. Todellinen organisaation itsearvioinnin vaikutus ydinprosessiin ja tulosyksikön kokonais-
toiminnalle saadaan sillä, että kerätään joukkoyksiköiden pienistä asioista ja parantamis-
ehdotuksista tulosyksikön kannalta suurempi kokonaisuus, joka käsitellään tulosyksikön 
laajempana tapahtumana. (A22) 

8. Laatutyöskentelyllä ollut herättävä vaikutus kouluttajahenkilöstöön. (A13)   
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� Tulosyksikön sisäisellä itsearvioinnilla on välittömiä vaikutuksia ydinprosessis-

sa pitemmällä aikajänteellä muun muassa prosessin vaiheiden toistuvuuden 
kautta (alaluokka) 

Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Laatutyöskentelyllä on pystytty vaikuttamaan osin ydinprosessin mittaamiseen (A13). 
2. Organisaation itsearvioinnilla on saatu aikaan tiettyjen joukkojen mittausjärjestelmä, joka 

on herättänyt kiinnostusta maanpuolustusalueen esikunnassa (A15). 
3. Organisaation itsearvioinnin vaikutus on nähtävissä ydinprosessin toistuvissa harjoituksissa 

erilailla tehtyjen yksittäisien ratkaisujen kautta silloin, kun kouluttajat uudelleen miettivät ja 
suunnittelevat harjoituksen rakennetta, ohjelmaa ja tarvittavia toimenpiteitä (A17). 

4. Ydinprosessin vaiheiden toistaminen mahdollistaa toiminnan parantamisen saatujen havain-
tojen perusteella (A18). 

5. Puolen vuoden tai vuoden periodilla toistuvan ydinprosessin vaiheiden arvioinnin yhteydes-
sä opitaan. Parantamista vaativat havainnot on tärkeä kirjata muistiin, jotta toimintaa voi-
daan parantaa korjaavilla toimenpiteillä. (A18.) 

  
� Tulosyksikön sisäisen itsearvioinnilla on välillistä vaikutusta ydinprosessiin ja 

sen tuotteisiin henkilöstön, työilmapiirin, työhyvinvoinnin, koulutus-
materiaalin, resurssien ja toimitilojen ja alueiden parantamisen ja kehittämi-
sen kautta (alaluokka) 

Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Organisaation itsearvioinnilla saadaan vaikutusta silloin, kun keksitään sellaiset parantamis-

kohteet, joihin pystytään itse vaikuttamaan. Toinen vaihtoehto on se, että kyetään vaikutta-
maan sellaiseen henkilöön, joka kykenee vaikuttamaan. Molempien vaihtoehtojen jälkeen 
on tärkeää vaikutuksen kannalta, onko ryhdytty joihinkin toimenpiteisiin. (A21.) 

2. Laatutoiminnalla on ollut osuutta siihen, että on joukkoyksikköön on saatu järjestettyä lisää 
henkilöstöä, kunnostettua toimitiloja ja parannettua työskentelyvälineitä. Tällä on vaikutusta 
siihen, että henkilöstön työmotivaatio nousee, millä on vaikutusta siihen, että perusyksiköi-
den asiat ovat paremmin. (A14.) 

3. Perusyksikön päälliköllä on vastaavia myönteisiä kokemuksia itsearvioinnin vaikutuksista 
ydinprosessiin (A10). 

4. Perusyksikössä organisaation itsearvioinnilla on pystytty vaikuttamaan ydinprosessin re-
sursseihin ja muihin mahdollisuuksiin (A13). 

5. Organisaation itsearvioinnin vaikutus ei ole heti tapahtuva muutos, vaan vaikutusta on ollut 
se, että on saatu parannettua esiin nousseita pieniä asioita. Samat asiat olisivat voineet nous-
ta esille myös muiden asioiden mukana. Organisaation itsearviointiin tarvitaan henkilöstön 
aikaa. (A19.) 

6. Organisaation itsearvioinnilla on pystytty vaikuttamaan ydinprosessia mahdollistamaan 
toimintaan, kuten henkilöstöön, koulutukseen, toimitilojen työskentely- ja toimitiloihin 
(A20). 

7. Perusyksikön ja joukkoyksikön itsearvioinnilla saadaan sisäisesti parannettua pieniä ja joka-
päiväiseen toimintaan liittyviä kohteita korjattua (A22). 

8. Organisaation itsearvioinnin nykyisellä menettelytavalla on suuri merkitys ydinprosessiin, 
koska sen avulla parannetaan niitä asioita, jotka haittaavat perusyksikön työskentelyä (A23). 
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� Välitön itsearviointi toiminnan parantamiseksi vaikuttaa heti koulutustapah-

tumissa (alaluokka)  
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Koulutustapahtumissa, kuten ampumaharjoituksissa, itsearviointi on mahdollista saada toi-

mimaan välittömästi toiminnan arvioinnin, palautteen, oppimisen ja korjaavien toimenpitei-
den kautta (A18). 

2. Itsearvioinnin vaikuttavuus toteutuu koulutustapahtumissa (harjoitukset) välittöminä lyhyen 
tähtäimen arvioina, koska itsearvioinnissa (toiminnan arviointi) havaitut korjaavat toimen-
piteet pystytään ottamaan toiminnassa huomioon omin toimenpitein (A18). 

3. Välittöminä lyhyen tähtäimen arvioina organisaation itsearviointi vaikuttaa koko ajan toi-
mintaan (heti, seuraavana päivänä, seuraavan saapumiserän vastaavissa koulutustapahtumis-
sa) (A17). 

 
Yläluokka 2: Organisaation itsearviointi ei vaikuta (miksi?)  
 
� Organisaation itsearvioinnin erillisyys toiminnasta (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Organisaation itsearvioinnilla ei ole ollut kovin suurta vaikutusta ydinprosessiin, koska 

ydinprosessi on tulosyksikön yksi pääprosesseista ja tulosyksikön johto ei ole toteuttanut 
organisaation itsearviointia tulosyksikön kokonaisuudessa. Joukkoyksikön komentaja ei 
tunnistanut, että tulosyksikön johdon itsearviointia olisi järjestetty. (A22.) 

2. Itsearviointiprosessin pitäisi olla jatkuvaa, kuitenkin organisaation itsearviontiprosessin ti-
laisuudet ja niiden tuotteet ovat sen kyseisen hetken esillä ja sen jälkeen jäävät vähän unoh-
duksiin. Joukkoyksikön komentaja kokee perusitsearviointia tärkeämpänä toiminnan kehit-
tämisen menettelytapana johtoryhmätyöskentelyn, puhuttelujärjestelmän ja henkilökohtai-
sen johtamisen sisältämät mahdollisuudet. (A15.) 

3. Laatutoimintaa ei koeta tärkeimmäksi tehtäväksi, avaintehtäväksi, jolloin se jää taustalle ja 
unohtuu (A14). 

4. Perusyksikön päällikön tehtävien vaihdossa ei ole juurikaan keskusteltu edellisen päällikön 
kanssa organisaation itsearvioinnista (A17). 

 
� Joukkoyksikössä ja perusyksikössä organisaation itsearvioinnilla ja sen tuotok-

silla ei ole merkittäviä vaikutuksia, koska organisaation itsearviointi tuottaa 
vaikutusta pieniin yksittäisiin harjoituksiin ja tapahtumiin (alaluokka)  

Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Joukkoyksikössä ja perusyksikössä organisaation itsearvioinnin tuotoksilla ei ole merkittä-

viä vaikutuksia, koska organisaation itsearviointi tuottaa vaikutusta pieniin yksittäisiin har-
joituksiin ja tapahtumiin (A16). 

2. Itsearvioinnilla ei ole välttämättä vaikutusta siihen, miten onnistutaan käsketyt joukot tuot-
tamaan. Tehtäviin koulutettu henkilöstö sijoitetaan ja silloin joukkotuotetun joukon laatuun 
vaikuttaa saapumiserän varusmiesten taso. (A17.) 

3. Ydinprosessiin vaikuttaa noin 80 prosenttisesti joukkotuotettava joukko ja perusyksikköön 
tulevan joukon varusmiesvahvuus, joihin perusyksikön itsearvioinnin vaikutukset ovat ol-
leet vähäiset (A20). 

 
� Laajoilla organisaation itsearviointi –tilaisuuksilla ei saavuteta vaikutusta ko-

vinkaan helposti (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Tulosyksikön laajat organisaation itsearviointi –tilaisuudet ovat hyödyllisiä, mutta anti jää 

itse tilaisuuteen ilman jatkokäyttöä. Myönteisiä havaintojakin on kyseisen tilaisuuden tuo-
toksesta, jota lähdettiin viemään eteenpäin. (A16.) 

2. Organisaation itsearvioinnin vaikuttavuutta vähentää se, että laajamittaisen organisaation it-
searvioinnin seminaarin tulos jää pelkästään seminaarin antiin ja pöytäkirjaan. On vaikea 
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löytää itse vaikuttava asia. Usein huomataan, että itse ei voi vaikuttaa, koska laatua paranta-
vat asiat, kuten aikamäärät, henkilöstön määrä ja koulutusmateriaalin määrä ja laatu, ovat 
ylempien esimiesten johdossa. (A18.) 

3. Laajempien ja useamman toimijan yhteisvaikutuksessa olevien asioiden parantaminen on 
hitaampaa ja jää joskus toteutumatta (A18). 

 
� Tutut käsitteet ja termit helpottavat henkilöstön sitoutumista toiminnan pa-

rantamiseen (alaluokka)  
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Perusyksiköiden henkilöstössä normaalista päivittäisestä toiminnasta poikkeavien vieraiden 

EFQM-mallin mukaisten termien käyttö aiheuttaa muutosvastarintaa ja negatiivista asennet-
ta organisaation itsearvioinnille (A16). 

2. Käsitteenä organisaation itsearviointi on uusi. Tämän takia perusyksikössä palvelevan kou-
luttajahenkilöstön on vaikea mieltää organisaation itsearvioinnin tarkoitusta. Organisaation 
itsearviointi käytännössä tarkoittanee sitä, että pyritään omia suorituksia, koulutustilanteita 
parantamaan, ottamaan oppia vanhoista virheistä. Tavoitteena on kehitys- ja kehittämisha-
kuisuus. Aiemminkin tällaista on tehty. (A17.)  

 
� Tiedon dokumentointi, käytettävyys ja vuoropuhelu toiminnan parantamisen 

jatkuvuuden turvaamiseksi (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Esimiesten ja laadun asiantuntijoiden vaihtuvuus aiheuttaa häiriöitä suunnitelmalliselle laa-

tutyöskentelylle (A13). 
2.  Toiminnan parantaminen ei aina etene, koska henkilöitä siirretään eri tehtäviin, asioita ei 

viedä eteenpäin toimenpiteisiin asti tai asia jää yksittäisten ihmisten mieleen ilman toimen-
piteitä (A16). 

3. Aiemmin työstettyä tietoa ei osata tai ei huomata ottaa toiminnassa huomioon. Joukkoyksi-
köiden perusyksiköissä tehdään samoja päällekkäisiä tehtäviä, vaikka mahdollisuus olisi 
hyödyntää jo aiemmin tehdyn perusteella. (A16.) 

4. Palautteena laatupäällikölle on toiminnan parantamisen aloittaminen aina alusta, ikään kuin 
prosessityötä tai itsearviointia ei olisi koskaan aiemmin tehty (A16).  

 
Yläluokka 3: Organisaation itsearvioinnin arviointi on vaikeaa 
  
Pelkistetty ilmaus: 
1. Organisaation itsearvioinnin vaikutusta ydinprosessin laatuun mittaustulosten ja loppu-

kyselyjen perusteella on vaikea arvioida (A15). 
 
Yläluokka 5: Organisaation itsearvioinnin asema vuosiaikataulussa 
 
� Toiminnan ja resurssien suunnittelun ja seurannan perusteiden on ulotuttava 

myös perusyksikön käyttöön (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Vaikutusta saadaan maanpuolustusalueen esikunnasta perusyksikköön ulottuvilla pitkäjän-

teisellä toiminnan ja resurssien suunnittelulla ja seurannalla (A16). 
2. Jotta joukkoyksiön esikunnassa ja perusyksikössä pystytään tekemään tulevan vuoden hen-

kilöstön käyttösuunnitelmia, tarvitaan maanpuolustusalueen esikunnasta perusyksikköön 
ulottuvan pitkäjänteinen toiminnan ja resurssien suunnittelun ja seurannan tuotteet ja tulok-
set käyttöön (ml kehityskeskustelu) (A16). 

3. Perusyksikön henkilöstön suunnitelmallista ajankäytön hallintaa voidaan parantaa sillä, että 
perusyksikössäkin on tiedossa koko tulevan vuoden tehtävät ja resurssit (A16). 

4. Tulosyksiköllä on oltava riittävät ja riittävän ajoissa toiminnan ja resurssien suunnittelun 
perusteet, jotta myös perusyksikössä kyetään suunnittelemaan seuraava vuosi tarkasti. Tar-
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kalla toiminnan ja resurssien suunnittelulla edistetään henkilökunnan jaksamista ja motivoi-
tumista. (A16.) 

 
� Tarkalla ajankäytön suunnittelulla mahdollistetaan organisaation itsearviointi 

–tilaisuuksien häiriötön järjestäminen. Integroidaan organisaation itsearvioin-
tia osaksi puhuttelujärjestelmää ja koulutusta (alaluokka) 

Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Nykyisen koulutusrytmin vuoksi on erittäin vaikea löytää sellaisia ajankohtia, jolloin edes 

joukkoyksikön avainhenkilöt tai joukkoyksikön koko henkilöstö pystyttäisiin kokoamaan 
pohtimaan toimintaa organisaation itsearviointina (A22).   

2. Itsearviointi on tehty koulutuskausien jälkeen, jolloin on ollut käytettävissä harjoituksien tu-
loksia, joista on keskusteltu. Pyrkimyksenä on ollut parannusehdotuksien laatiminen. (A17.) 

3. Viikoittaisissa viikkopuhutteluissa käsitellään arvioiden menneen viikon tapahtumat paran-
nusehdotuksineen. Viikkopuhutteluista laaditaan pöytäkirjoja. (A17.)  

 
Yläluokka 6: Organisaation itsearviointia olisi kehitettävä  
 
� Tulosyksikön johdon itsearvioinnissa pystytään vaikuttamaan kokonaisvaltai-

sesti ydinprosessiin (alaluokka)   
Pelkistetyt ilmaukset: 

1. Vaikuttavuutta saadaan aikaan kunnollisella organisaatioon itsearviointiin syventymi-
sellä ja perehtymisellä. Toinen vaikuttavuutta lisäävä asia on organisaation itsearvioin-
nin vieminen tulosyksikön ylemmälle tasolle ja katsoa, miten ydinprosessiin vaikute-
taan. Tällöin tulosyksikön toiminnan parantamiset vaikuttavat samalla joukkoyksikön ja 
perusyksiköiden toimintaan ja sitä myöten koko organisaation toimintaan. (A22.)  

 
� Organisaation itsearvioinnista on saatava hyöty myös käytännön tasolla työpis-

teissä (alaluokka)   
Pelkistetyt ilmaukset: 

1. Toiveena on, että laatutoiminnan avulla saavutetaan hyötyä työpisteissä ja sen avulla 
parannetaan koulutuskulttuuria ja ydinprosessia. (A14) 

2. Organisaation itsearvioinnin saaminen vaikuttamaan nykyistä enemmän käytännön ta-
solla on parannettava asia. (A18) 

3. Organisaation itsearvioinnilla saadaankin jotakin pientä aikaiseksi. Organisaation it-
searvioinnissa ei ole tapahtunut kehitystä, koska organisaation itsearviointi on pysynyt 
paikallaan viimeiset 4-5 vuotta. (A16). 

4. Ylemmän johtoportaan käsittelyyn otettiin noin kymmenkunta tärkeimmäksi katsottua 
kysymystä organisaation itsearvioinnissa vuonna 2002. Näiden lisäksi paljon työnteki-
jöiden tärkeinä pitämiä asioita jäi käsittelemättä. (A19)  

 
� EFQM-mallin sisältö ja käyttö on saatava tutuksi käyttää (alaluokka)   
Pelkistetyt ilmaukset: 

1. EFQM-mallin termit käännettiin tulosyksikön toiminnan kannalta tutummalle kielelle ja 
käytettyihin termeihin ja käsitteisiin organisaation itsearvioinnin alussa, jotta henkilöstö 
ymmärtäisi termit ja käsitteet. EFQM-mallin kysymykset ovat vaikeita ymmärtää. 
(A19.) 

2. EFQM-mallin kysymykset soveltuvat paremmin siviiliorganisaatiolle kuin puolustus-
voimien tulosyksikölle. Käytettävien itsearviointikysymyksien pitäisi olla yksiselittei-
siä. (A23.) 
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Yläluokka 7: Organisaation itsearvioinnin tavoitteet ja painopisteet 
 
� Henkilöstöön liittyviin asioihin vaikuttamisella tuetaan parhaiten ydinprosessia 

(alaluokka)  
Pelkistetyt ilmaukset: 

1. Toiminnan parantamisen jatkuvana kohteena ovat henkilöstövoimavaroihin ja työhy-
vinvointiin liittyvät toimenpiteet. Kunnossa olevat kalustoresurssitkaan eivät korvaa 
hyvässä kunnossa olevaa, jaksavaa ja määrällisesti riittävää henkilöstöä. Kouluttajia on 
kyettävä tukemaan jaksamisessa, koska kiivaan koulutusrytmin vuoksi kouluttajat ovat 
”koko ajan menossa”.  Muita parantamisen kohteita ovat taloudelliset resurssit, materi-
aali ja kalusto. (A17.) 

2. Henkilöstö on keskeinen tekijä ydinprosessin kehittämisessä, miten sitoutetaan ja miten 
henkilöstö sitoutuu (A12). 

3. Kouluttajahenkilöstön ammattitaidon, osaamisen ja sitouttamisen kehittäminen ydinpro-
sessiin on yksi tärkeimmistä kehittämistavoitteista perusyksikössä (A13).  

4. Henkilökunta on yksi tärkeimmistä asioista ydinprosessin kannalta (A23) 
5. Pitämällä henkilöstö työtyytyväisenä vaikutetaan myönteisesti koulutustuloksiin ja kou-

lutettaviin, jolla vaikutetaan ydinprosessiin ja sen lopputuotteisiin (A23).  
 
� Toiminnan parantamisen osa-alueita (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 

1. Viisi laadun parantamisen kohdetta, joilla on vaikutusta ydinprosessin menestykseen ja 
kilpailukykyyn ovat laadukas koulutus, innostuneet johtajat ja kouluttaja, haasteelliset 
tehtävät, koulutuspaikat ja uusin ja käyttökelpoinen koulutusmateriaali. (A18.) 

2. Joukkoyksikön itsearvioinnissa käsiteltävien asioiden tärkeysjärjestys oli työhyvinvoin-
ti, työssä jaksaminen ja viihtyminen, joista keskusteltiin kaikkein eniten. Tasapuolista 
henkilöstön käyttöä sijaisuuksin vaikeuttaa tilanne, jossa vastuukysymykset ja käyttöoi-
keudet ovat keskittyneet tietyille henkilöille, jolloin heistä on kehittynyt toiminnan kan-
nalta avainhenkilöitä. Muita käsiteltyjä asioita olivat täydennyskoulutus ja sen kehittä-
minen, tiedottaminen ja tiedonkulku, henkilöstön käyttö sekä palkitseminen ja kannus-
taminen. (A18.) 

3. Toiminnan parantamisen kohteet eivät aina edellytä rahallisia resursseja vaan muunlais-
ta toimintaa (A23). 

 
Yläluokka 8: Organisaation itsearvioinnin koulutus ja ohjeistus 
 
� Tulosyksikön sisäiset itsearvioinnit saadaan halutun sisältöisiksi tarkan ohjeis-

tuksen ja laatupäällikön toiminnan avulla (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 

1. Organisaation itsearvioinnin työpisteiden väliset erot muodostuvat siitä, onko saatu ai-
kaan toimenpiteillä positiivista vaikutusta vai ei (A21). 

2. Joukkoyksikön sisällä perusyksiköissä organisaation itsearviointi toteutettiin samansi-
sältöisesti samassa seminaarissa (A18).  

3. Tulosyksikössä organisaation itsearvionti –tilaisuudet kysymyksineen ovat olleet sa-
manlaisia tarkan ohjeistuksen takia (A21). 

4. Tulosyksikössä meneillään olevan tarkennetun itsearvioinnin sisältö on ohjeistuksen ta-
kia samansisältöinen eri joukkoyksiköissä. Eroavaisuus syntyy joukkoyksiköiden it-
searviointien tuloksena esiin nousseista asioista. (A22.) 

5. Perusyksiköt tekevät itsearvioinnin samalla tavalla (A23.)  
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Yläluokka 9: Organisaation itsearvioinnin ja organisaation itsearviointi –
tilaisuuden merkitys organisaatiolle 
 
� Asenne toiminnan parantamiseen on myönteinen – henkilöstö haluaa osallistua 

organisaation itsearviointi –tilaisuuksiin (alaluokka)  
Pelkistetyt ilmaukset: 

1. Normaalin työpisteen ulkopuoleinen tilaisuus motivoi osallistumaan. Suunnitelmalli-
suudella mahdollistetaan se, ettei synny päällekkäisyyksiä. (A16.)   

2. Keväällä yksipäiväisessä tulosyksikön laatupäällikön johtamassa seminaarissa oli jouk-
koyksikön henkilöstöä niin paljon mukana kuin koulutuksesta oli mahdollista irrottau-
tua (A18.)    

3. Perusyksiköstä osallistuttiin myös molempiin järjestettyihin tilaisuuksiin: ajankohta 1. 
kerralla mahdollisti paremman osanoton ja valmistautumisen, jälkimmäiseen tilaisuu-
teen pystyi osallistumaan yksi henkilö (A16).  

4. Tulosyksikön organisaation itsearviointi –tilaisuuden sisällöllä voidaan vaikuttaa osal-
listuvien henkilöiden asenteeseen (V A16).   

5. Osallistuminen työilmapiirikyselyihin on noin 90 prosenttia¸ osallistuminen arvokes-
kusteluun (A16).   

6. Perusyksiköiden tilaisuuksiin osallistui koko yksikön henkilöstö (A23). 
7. Organisaation itsearviointia on tehty aiemminkin, nyt toiminnalla on nimi. Positiivinen 

asia on, että puolustusvoimissa on alettu keskustella (laatutoiminnasta, toiminnan paran-
tamisesta, organisaation itsearvioinnista), millä on saatu aikaan konkreettista hyötyä 
(A11). 

8. Oman toiminnan arviointi on positiivinen asia (A12). 
 
Yläluokka 10: Organisaation itsearvioinnin menettelytavat 
  
� Joukkoyksikön organisaation itsearvioinnin menettelytavat (alaluokka) (A15) 
Pelkistetty ilmaus: 
1. Joukkoyksikön esikunta ja perusyksiköt ovat toteuttaneet itsearvioinnin joukkoyksikössä. 
2. Perusyksikön päällikkö ja/tai varapäällikkö ja perusyksikön laatuvastaava henkilö kävivät 

esittelemässä joukkoyksikön komentajalle ja hänen 1. sijaiselleen organisaation itsearvioin-
nin tiedot. 

3. Joukkoyksikön komentaja teki päätökset asioiden tärkeysjärjestyksestä. 
4. Joukkoyksikön komentaja ja hänen 1. sijainen joukkoyksikön esikunnassa arvioivat ne asi-

at, jotka joukkoyksikön esikunta voi toteuttaa. 
5. Ne asiat, joita joukkoyksikön esikunta ei voinut toteuttaa, esitettiin prikaatin laatutiimille. 
 
� Joukkoyksikön esikunnan itsearvioinnin menettelytavat (alaluokka) (A14) 
Pelkistetty ilmaus: 

1. Esikunnan henkilöstö on kokoontunut varuskunnan ulkopuolella olevissa toimitiloissa 
kahdesti. 

2. Ensimmäisellä kerralla henkilöstö käsitteli 40 tärkeintä kysymystä yhteisinä kysymyk-
sinä. 

3. Pari vuotta edellisestä kerrasta ja henkilöstö käsitteli samat kysymykset uudelleen, mitä 
niistä oli saatu toteutettua, missä oli edelleen parannettavaa. 

4. Käsittelyn perusteella muodostui kolmesta viiteen tärkeintä kysymystä, joista kaksi tai 
kolme kysymystä on esitetty prikaatin laatutiimin käsiteltäväksi. 

5. Laatutiimin käsittelyn jälkeen osasta asioista on palautteena saatu tuloksia.    
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� Perusyksikön itsearvioinnin menettelytavat (alaluokka) (A10) 
Pelkistetty ilmaus: 

1. Perusyksikön kannalta kouluttamisen käytännön kehittämiseen ja asiakassuhteen kehit-
tämiseen liittyy keskeisenä kaksi kertaa vuodessa pidetty suunnittelupalaveri, johon pe-
rusyksikön koko henkilöstö. Tilaisuudessa käsitellään mennyt kausi ja päätetään tulevan 
kauden koulutuksen toteutus ja järjestelyt. Tilaisuus on ajoitettu vuosiaikataulussa siten, 
että koko henkilöstö pystyy osallistumaan siihen ja keskittymään suunnittelutilaisuuden 
sisältöön.  

2. Itsearvioinnin tueksi on kerätty vapaamuotoinen sanallinen asiakaspalaute henkilöstös-
tä, koulutuksesta ja käytännön järjestelyistä. 

 
� Perusyksikön itsearvioinnin menettelytavat (alaluokka) (A11) 
Pelkistetyt ilmaukset: 

1. Perusyksikön päällikön johdolla toteutettiin kausipuhuttelu, jossa oli mukana kaikki 
kouluttajat. Tilaisuudessa käsiteltiin mennyt kausi hyvine ja huonoine puolineen ja ke-
hitettävine asioineen. Parannettavista asioista käsiteltiin työmenetelmiä käytettävissä 
olevilla resursseilla. Kouluttajat kokivat tilaisuuden myönteisesti, koska he pystyvät 
vaikuttamaan työnsä sisältään sen kehittämiseen. 

2. Perusyksikön päällikkö on kirjannut viikko-ohjelmaan havaintonsa hyvin menneistä 
asioista ja kehitystarpeista, jotka on käsitelty siten, että toiminnan parantamisen vaiku-
tus saadaan seuraavan vuoden toimintaan. 

3. Perusyksikön päällikön johdolla useamman päivän taisteluharjoituksissa päällikkö kou-
luttajien ja varusmiesjohtajien kanssa on arvioinut edellisen vaiheen toimintaa, millä on 
sitouttava vaikutus seuraavien harjoitusten toteuttamiseen ja joukkotuotettavan joukon 
johtamiseen. 

 
� Perusyksikön itsearvioinnin menettelytavat (alaluokka) 
Pelkistetty ilmaus: 

1. Perusyksikön viikoittain järjestettävään viikkopuhutteluun osallistuvat kaikki koulutta-
jat. Tällöin käsitellään kuluneella jaksolla olleita harjoituksia tai tapahtumia ja suunni-
tellaan tulevan jakson tapahtumia. Tällä menetelmällä perusyksikön päällikkö haluaa 
saada koko henkilöstö sitoutumaan ja tuottamaan ideoita toimintaan. (A11.) 

 
� Perusyksikön itsearvioinnin menettelytavat (alaluokka) (A12) 
Pelkistetyt ilmaukset: 

1. Perusyksikössä ydinprosessin kehittäminen perustuu siihen, miten koulutuskausi ja har-
joituksia kehitetään, miten harjoituksia suunnitellaan ja toteutetaan sekä joukkotuotan-
non yksityiskohtainen toimeenpano.  

2. Perusyksikön itsearviointi perustuu säännöllisesti kerättäviin asiakaspalautteisiin ja nii-
den analysointeihin. 

3. Joukkueen kouluttajat ohjaavat upseerikokelaiden tiimityöskentelyä päällikön ja/tai va-
rapäällikön antamien ohjeiden perusteiden mukaisesti. 

4. Perusyksikön kouluttajat tekevät päällikön johdolla johtajaprofiileja ja henkilökuntaver-
taisarviointeja, jotka käsitellään ohjeistuksen edellyttämällä tavalla. 

5. Työilmapiirikyselyn kysymykset ja kyselyn tulokset laadittavine parantamiskohteineen 
vaikuttavat organisaation itsearviointiin ja ydinprosessiin. 

6. Perusyksikössä käytetään palaute- ja kyselyjärjestelmää toiminnan parantamisessa arvi-
oimalla niitä kohteita, joissa on toimittu hyvin ja joissa on parantamisen varaa. 

 
� Perusyksikön itsearviointi (alaluokka) (A13) 
Pelkistetyt ilmaukset: 

1. Perusyksikön päällikkö ja perusyksikön laatuvastaava henkilö arvioivat keskenään it-
searvioinnissa käytettävät kysymykset. 
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2. Itse tilaisuudessa perusyksikön henkilöstö jaettiin kahden kolmen hengen työryhmiin. 
Tehtävänä oli miettiä tarkemmin kyseessä olevia muutamia asioita. Tähän vaiheeseen 
käytettiin aikaa noin puoli päivää.  

3. Kaikki kysymykset käsiteltiin koko henkilöstön yhteisessä tilaisuudessa, jolloin kaikilla 
henkilöillä oli mahdollisuus osallistua kaikkien kysymysten käsittelyyn. 

4. Erillisenä teemana tilaisuudessa käsiteltiin joukkotuotantoprosessin vaiheet. 
5. Varusmiesjohtajien johtaja- ja kouluttajakoulutuksen tiimipalavereiden tuloksena löytyy 

esiin tärkeitä käytännön tason kehitettäviä asioita, joita käsitellään tarvittavin osin hen-
kilökunnan viikkopalavereissa (A13). 

6. Perusyksikön päällikkö käyttää johtamansa toimintansa arvioinnissa ulkopuolisia asian-
tuntijoita arvioimassa, onko perusyksikön toiminta kohdennettu ydinprosessin kannalta 
oikeisiin asioiden tekemiseen. Tämän lisäksi käytössä on ydinprosessin tuotteiden mit-
taukset, joiden tuloksia voi käyttää kyseisen päivän tilanteen arviointiin. (A13.) 

    
� Organisaation itsearvioinnin menettelytavat (alaluokka) (A18) 
Pelkistetty ilmaus: 

1. Seminaarissa käsiteltiin tiettyjä itsearvioinnin kysymyksiä. Kouluttajat olivat vastanneet 
etukäteen näihin kysymyksiin, jotka joukkoyksikön esikunnan laatuihminen oli yhdis-
tellyt ennen kyseistä seminaaria. Seminaarissa kysymykset käsiteltiin uudelleen tar-
kemmin, kirjattiin muistiin puhutut asiat ja yhteenvedoksi tehtiin raportti. 

 
 
� Perusyksikön itsearvioinnin menettelytavat (alaluokka) (A16)  
Pelkistetty ilmaus: 

1. Muita yksikössä järjestettyjä tilaisuuksia, joissa on kerätty aiheeseen liittyviä tietoa 
ovat syväjohtajakyselyllä, vapaa sana -kyselyllä sekä kouluttajille että varusmiehille ja 
palautekyselyt koskien koulutuskausia ja saapumiserää sekä kouluttajilta että varusmie-
hiä.  

 
� Joukkoyksikön itsearviointi (alaluokka) (A19) 
Pelkistetty ilmaus: 
1. Joukkoyksikön esikunta ja perusyksiköt ovat toteuttaneet itsearvioinnin joukkoyksikössä. 
2. Joukkoyksikön laatuvastaava henkilö kokosi perusyksiköiden ja esikunnan itsearviointitu-

loksista joukkoyksikön yhteisen tuloksen ja seurannan. 
3. Eroavaisuuksia aiheutui siitä, miten moni henkilöstöstä pystyi osallistumaan tilaisuuksiin. 
  
� Perusyksikön itsearviointi (alaluokka) (A20) 
Pelkistetty ilmaus: 
1. Perusyksikön päällikkö ja perusyksikön laatuvastaava henkilö arvioivat keskenään itsearvi-

oinnissa käytettävät kysymykset. 
2. Perusyksikön itsearvionti -tilaisuudessa perusyksikön henkilöstö on käsitellyt sitten itsear-

viointiin liittyviä kysymyksiä.  
3. Joukkoykskön laatuvastaavan henkilön johdolla joukkoyksikön tilaisuudessa on arvioitu ja 

vertailtu joukkoyksiköiden muiden perusyksiköiden kysymyksiin. 
  
� Tulosyksikön itsearviointi (alaluokka) (A23) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Tulosyksikön organisaation itsearvioinnin aluksi tulosyksikön laatupäällikkö oli avustaji-

neen valinnut vastattavaksi 40 kysymystä perusyksiköille vastattavaksi. 
2. Kysymyksiä tarkasteltiin eri näkökulmista: sen hetkinen tilanne, miten asiat tehdään, mitkä 

ovat sen vahvuudet ja mitkä ovat sen heikkoudet, tarvittavat parannusesitykset. 
3. Kukin yksikkö käytti organisaation itsearviointiin vastaamalla kysymyksiin kaksi päivää. 

Perusyksikön näkökulmasta kaikki kysymykset eivät olleet tärkeitä.  
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4. Reilun vuoden kuluttua arvioitiin näiden 40 kysymyksen toteumaa. Tilaisuus kesti noin 
puolitoista päivää. Tilaisuuden tuloksena lähetettiin 10 kysymystä joukkoyksikön esikun-
taan perusyksikön kannalta tärkistä kysymyksistä, joihin perusyksikkö ei omin toimenpitein 
voinut saada ratkaisua. 

5. Joukkoyksikön esikunnassa yhteistoiminnassa perusyksiköiden kanssa pyrki saamaan rat-
kaisuja esitettyihin kohteisiin. 

6. Joukkoyksikön kannalta tärkeimmät kysymykset, joihin ei löytynyt ratkaisua joukkoyksi-
kön toimenpitein, lähetettiin tulosyksikön esikuntaan. 

7. Toimintaa on parannettu siten, että perusyksiköt ovat itse arvioineet ja miettineet 10 olen-
naista kysymystä, joista yhtä tai kahta kysymystä on esitetty parantamisesityksenä organi-
saatiossa ylöspäin.  

8. Muutaman hengen tiimit ovat valmistelleet tulosyksikön sisäisesti toteutettavat parantamis-
päätökset aihepiireittäin. 

9. Kaksi keskeistä kysymystä, jotka nousivat esille haastateltavan henkilön johtamassa organi-
saatiossa, olivat henkilöstön käyttö ja ajoneuvojen ja kuljettajien saatavuus ja käyttö (A23).    

 
Yläluokka 11: Välitön palaute kenttätutkimuksesta 
 
� Kenttätutkimus koettiin itsearviointina (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Kenttätutkimuksen välittömänä palautteena on, että ryhmäkeskustelu koettiin itsearviointi-

tapahtumana, jossa joukkoyksikön komentaja perusyksiköiden päälliköiden kanssa keskus-
teli ydinprosessin kannalta tärkeimmistä asioista (A15). 

2. Kenttätutkimuksen avulla palautettiin mieleen (laatutoiminnan) asioita (A14).   
3. Perusyksikön päällikkö koki ryhmäkeskustelun toiminnan arvioimiseksi positiivisena asiana 

(A12).  
4. Perusyksikön päällikkö koki ryhmäkeskustelun toiminnan parantamisen jatkuvuuden kan-

nalta positiivisena asiana (A13). 
5. Tutkimukseen suhtaudutaan myönteisesti tuloksia odotellen (A18). 
6. Kenttätutkimukseen osallistunut joukkoyksikön komentaja suhtautuu positiivisesti tutki-

mukseen ja hän odottaa tutkimuksen tuloksien johtavan konkreettisiin toimenpiteisiin. Kent-
tätutkimuksen ajankohta (marraskuu) on kouluttavassa joukko-osastossa yksi kiireisimmistä 
ajankohdista. (A22.) 

 
� Kenttätutkimus koettiin myönteiseksi tapahtumaksi (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 

1. Tutkimukseen osallistunut perusyksikön päällikkö koki haastattelun hyvin valmistelluk-
si, selkeästi ohjeistetuksi ja hyvin läpiviedyksi (A10). 

2. Tieto kenttätutkimuksesta tuli siten ajoissa, että sen jälkeen ehti reagoida ja sopia haas-
tatteluaika. Ei ole huonoa sanottavissa. (A18.) 

3. Kenttätutkimukseen osallistunut perusyksikön päällikkö koki haastattelun selkeästi oh-
jatuksi tilaisuudeksi, jonka toteuttamista edesauttoi se, että se oli käsketty. (A16.) 

 
� EFQM-mallin arviointikohdat eivät ole kaikilta osin yksiselitteisiä puolustus-

voimien tulosyksiköiden käytössä (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 

1. Vastatessa näihin kysymyksiin joutui miettimään, mitenkä tällaiset kysymykset liittyvät 
puolustusvoimien toimintaan, kaikilta osin nämä kysymykset eivät liity puolustusvoi-
mien toimintaan. (A18.) 

2. EFQM-mallin mukaisten termien ja käsitteiden käsittely ennen varsinaista haastatteluti-
laisuutta olisi todennäköisesti vähentänyt termien tulkinnanvaraisuutta (A22). 

3. Kenttätutkimuksen sisällön käsittely ensin varsinaista tilaisuutta päällikön, varapäälli-
kön ja/tai laatuvastaavan henkilön kanssa oli syventänyt todennäköisesti vastauksia 
(A20). 
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ILMAUKSIEN RYHMITTELY LUOKKIIN (TULOSYKSIKKÖ B) 
 
Yläluokka 1: Organisaation itsearviointi vaikuttaa 
 
� Ydinprosessiin vaikuttaa, mitä eri johtamistasoilla tehdään prosessin ja tuot-

teiden hyväksi (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Esimiesten asenne laatuasiaan on ensiarvoisen tärkeä, koska esimiesten asenne heijastuu lä-

pi koko organisaation. (B22) 
2. Suunnitelmallisella, tasapuolisella henkilöstöjohtamisella ja henkilöstön käytön suunnitte-

lulla sekä henkilöstön hyvinvoinnilla vaikutetaan ydinprosessiin. (B13) 
3. Organisaation itsearvioinnissa sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden asiakaspalautteiden kunkin 

organisaatiotason johtajien (ml sisäiset asiakkaat) käsittelyn perusteella saatavilla johtopää-
töksillä on iso merkitys. (B18) 

4. Tulosyksikön johtoryhmän itsearvioinnissa joukkoyksiköiltä koottujen aineistojen käsitte-
lyssä tulee esille joukkotuotantoprosessiin sisältyviä asioita. (B20) 

5. Organisaation itsearvioinnin ja joukkotuotantoprosessin syy-seuraussuhde voidaan osoittaa, 
koska joukkoyksiköiden parantamisesityksiä sisällytetään esikunnan osaston parantamis-
suunnitelmaan. (B21) 

 
� Tulosyksikön sisäisellä itsearvioinnilla on välittömiä vaikutuksia ydinprosessis-

sa tuloksien, prosessien ja tehtävien kehittämisellä (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Organisaation itsearvioinnilla on vaikutusta joukkotuotantoprosessiin, koska jokaisessa it-

searviointitilaisuudessa käsitellään koko arviointikriteeristö ja kuvauksen sisältö keskittyen 
suorituksien ja tuloksien kehittämiseen ja prosesseihin. (B22) 

2. Koulutuksen ja joukkotuotannon pitäminen organisaation itsearvioinnin taustalla tuo esille 
syy-seuraussuhteet organisaation itsearvioinnille ja joukkotuotantoprosessille. (B19) 

3. Pitämällä organisaation itsearvioinnissa osaston joukkotuotantotehtävät taustalla vaikute-
taan joukkotuotantoon ja joukkotuotantoprosessiin. (B21) 

4. Organisaation itsearvioinnin ja joukkotuotantoprosessin syy-seuraussuhde voidaan osoittaa, 
koska organisaation itsearviointia on käytetty toiminnan arviointiin sekä parantamisen 
suunnitteluun ja korjaavien toimenpiteiden toimeenpanoon. (B22)  

5. Organisaation itsearvioinnilla on ollut vaikutusta joukkotuotantoon erikoisosaamisen yhdis-
tämisessä. (B12)     

6. Organisaation itsearvioinnin tuloksilla tuetaan prosessien mittaamista. (B13) 
7. Joukkoyksikön itsearvioinnin yhtenä tuloksena olivat tietyt henkilöstösiirrot henkilöstö-

resurssien tasaamiseksi. (B18)   
8. Kaikki tekeminen vaikuttaa joukkotuotantoon. Itsearviointitilaisuudessa asioiden käsittely 

vaikuttaa joukkotuotantoon. (B17)  
 
� Tulosyksikön sisäisen itsearvioinnilla on välillistä vaikutusta ydinprosessiin ja 

sen tuotteisiin henkilöstön, työilmapiirin, työhyvinvoinnin, koulutus-
materiaalin, resurssien ja toimitilojen ja alueiden parantamisen ja kehittämi-
sen kautta (alaluokka) 

Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Itsearviointitilaisuus vaikuttaa positiivisesti joukkotuotantoprosessin menestykseen. (B10) 
2. Realistisesti valitut ja yksikön resursseihin mitoitetut parantamiskohteet vaikuttavat paran-

tavasti. (B10) 
3. Valitsemalla parantamiskohteiksi opetusmateriaalin ja harjoituspaikkojen kehittäminen vai-

kutetaan joukkotuotantoon positiivisesti. (B10) 
4. Toiminnan kehittämisellä aikaansaadut pienetkin vaikutukset vaikuttavat auttavasti joukko-

tuotantoon. (B11) 
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5. Organisaation itsearvioinnilla saadaan aikaan käytännön parannuksia pienemmissä käytän-
nön asioissa. Henkilöstön riittävyyden ja työssä jaksamisen esille tuominen joukkoyksikön 
itsearviointitilaisuuksissa. (B12)    

6. Organisaation itsearvioinnissa havaitut parantavat toimenpiteet on mahdollista kohdentaa 
joukkotuotantoprosessissa siihen kohtaan, jossa parannettavaa on. (B13) 

7. Organisaation itsearvioinnilla kyetään helposti löytämään kehittämiskohteita ydinprosessis-
sa ja muussakin toiminnassa. (B13) 

8. Vaikuttaminen työssä jaksamiseen joukkotuotantoprosessissa tapahtuu siten, että organisaa-
tion itsearvioinnin avulla saadut havainnot kohdennetaan toimenpiteinä perusyksikön ilma-
piirin ja työhyvinvoinnin edistämiseen. (B13)  

 
� Parannusesitykset (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Perusyksikön itsearvioinnissa löydettyjen parantamiskohteiden toteuttamiseen tar-

vittavat rahalliset resurssitarpeet on tuotava esille joukkoyksikön itsearvioinnissa. 
(B10) 

2. Ylemmässä johtoportaassa havaittujen kehittämiskohteiden esittäminen ylemmän 
johtoportaan itsearviointitilaisuudessa vaikuttaa joukkotuotantoon. (B11)   

3. Organisaation itsearvioinnin avulla pystytään tehostamaan koulutusta saattamalla 
esimiesten tietoon koulutusta vaikeuttavat asiat. (B15) 

 
� Organisaation itsearviointi –tilaisuuden tuotteet toimivat palautteena kyseisen 

organisaation henkilöstölle ja seuraavien johtamistasojen esimiehille (alaluok-
ka) 

Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Perusyksikössä toiminnan arviointi on jatkuvaa. Palaute menee eteenpäin ja organisaatiossa 

keskustellaan avoimesti asioista. (B11) 
2. Organisaation itsearviointi on väline tuoda asioita tietoon ylemmälle esikunnalle. (B12) 
3. Organisaation itsearvioinnin palautteena toimii myös kunkin johtamistasan tekemä itsearvi-

oinnin palauteraportti. (B12)   
4. Esimiehelle lähetettävä dokumentti toimii alaisten kirjallisena palautteena. (B13)  
5. Organisaation itsearvioinnin palaute on samalla ylemmälle esimiehelle lähetettävä itsearvi-

ointiaineisto, joka päätyy eri johtamistasojen tekemien organisaation itsearviointien kautta 
myös tulosyksikön komentajalle. (B13)  

6. Organisaation itsearvioinnilla ylemmästä esikunnasta tai johtoportaasta riippumattoman 
joukkotuotannossa sovellettavista toimintamenetelmistä, strategioista ja niiden jalkaut-
tamisesta saatavan palautteen suunta on alhaalta ylöspäin, jolloin organisaation itsearviointi 
toimii organisaation toiminnan mittarina. (B19)  

7. Itsearviointimateriaalit ovat itsessään tilaisuuksien palautteita, vaikka itsearvioinnista on ke-
rätty palautetta (mm tulospalkkiosääntöjen takia). (B19) 

8. Organisaation itsearvioinnissa työstetään vahvuudet ja heikkoudet, joiden perusteella laadi-
taan jalostunut aineisto. Vahvimmista heikkouksista mietitään parantamiskohteita. Itsearvi-
ointityön tulos toimii samalla palautteena. (B20)  

9. Palautteena toimii myös tilaisuuden perusteella laadittu parantamissuunnitelma. (B22)  
10. Joukkoyksiköistä saadun palautteen erityisen tarkka huomioon ottaminen esikunnan osaston 

parantamissuunnitelman kohteiksi. (B21) 
 
� Esimies saa organisaation itsearviointi –tilaisuudessa palautetta työssä onnis-

tumisesta (alaluokka) 
Pelkistetty ilmaus: 
1. Itsearviointitilaisuudet ovat päällikölle tilaisuus palautteen saamiselle työssä onnistumisesta. 

(B12)  
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Yläluokka 2: Organisaation itsearviointi ei vaikuta (miksi?) 
 
� Organisaation itsearvioinnin erillisyys toiminnasta (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Puolustusvoimissa tehtynä prosessityönä ovat olleet aina ohjesäännöt ja käskyt. (B14)    
2. Joukkoyksikön palvelus pyörii joukkotuotannon ympärillä ilman erillistä syy-

seuraussuhdetta. (B17)  
3. Tulosyksikössä B laatutyötä haittaavana tekijänä on prosessin raskaus ja se, että laatutyötä 

tehdään erillisenä varsinaisesta työstä. (B18) 
4. Laatukäsikirjan laatiminen tarve on perusyksikkölähtöinen, koska laatukäsikirjan mukainen 

toiminta on päivittäistä toimintaa. Laatukäsikirjan sisältö käskyinä on jo olemassa, mikä oli-
si otettava huomioon. Näin estetään laatukäsikirjan irrallisuus ja erillisyys tulosyksikön 
toiminnasta. (B18) 

 
� Perusyksiköissä resurssit eivät tahdo riittää laatutoiminnalle (erillisyys toimin-

nasta) (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Halusta ja tahdosta huolimatta perusyksikkötasolla jää vähän aikaa laatutoiminnalle. (B12) 
2. Laatutoiminnalle käsketyt velvoitteet ja vaatimukset ovat osin niin vaativia, että perusyk-

sikkötasolla resurssit eivät tahdo riittää. Resursseja vaativina tehtävinä koetaan prosessien 
kuvaaminen, mittareiden laatiminen ja kyseisten asioiden taltioiminen toimintakäsikirjaan. 
(B13) 

3. Perusyksikössä laatutoimintaan ei ole hirvittävästi aikaa. (B12)     
4. Pakollisuutensa vuoksi laatutoiminta voi viedä kaksi hyvää koulutuspäivää sitouttaen kui-

tenkin henkilöstön siihen. (B12)    
5. Noin 70 prosenttia edellisen vuoden itsearviointitilaisuuden asioista toistuu. Perusyksiköissä 

junnataan paikallaan kolmen vuoden itsearviointityön jälkeen. (B17)  
 
� Joukkoyksikössä ja perusyksikössä organisaation itsearvioinnilla ja sen tuot-

teilla ei ole merkittävää vaikutusta ydinprosessiin, koska syy-seuraussuhdetta 
ei ole löydetty (alaluokka)  

Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Perusyksikössä laatutoiminnalla ei ole suuria vaikutuksia joukkotuotantoprosessiin. (B12)    
2. Selkeää organisaation itsearvioinnin ja joukkotuotantoprosessin välistä syy-seuraussuhdetta 

ei pystytä nimeämään. (B13) 
3. Selkeää organisaation itsearvioinnin ja joukkotuotantoprosessin välistä syy-seuraussuhdetta 

ei pystytä nimeämään. (B16) 
 
Yläluokka 3: Organisaation itsearvioinnin arviointi on vaikeaa  
 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Organisaation itsearvioinnin vaikutuksen todentaminen joukkotuotantoon on vaikeaa. (B10) 
2. Organisaation itsearvioinnin syy-seuraussuhteen osoittaminen joukkotuotantoprosessiin 

puhtaana prosessina on vaikea arvioida, koska joukkotuotantoprosessi on jo käsketty. Jouk-
kotuotantoprosessissa analysointi keskitetään joukkotuotettavan joukon saaman ulkoisen 
asiakaspalautteen käsittelyyn ja siitä tehtäviin johtopäätöksiin. (B18) 

Yläluokka 4: Laatupäällikön asema ja tehtävä  
 
� Laatupäällikön on oltava ammattitaitoinen ja aktiivinen henkilö (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Laatupäällikön toimintaan ollaan tyytyväisiä. (B14)  
2. Laatupäällikkö on ratkaisevassa asemassa tämän laatutoiminnan ja itsearvioinnin ja – (sana 

poistettu)  Prikaatissa myöskin prosessien eteenpäin viemisessä. (B19) 
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3. Laatupäällikön on oltava ammattitaitoinen ja aktiivinen, jotta organisaation itsearviointi to-
teutuu ja etenee isossa organisaatiossa, jossa henkilöstön vaihtuvuus on suuri. (B22) 

 
� Laatupäällikön ja suunnittelu-upseerin työskentely on yhteistoimintaa (ala-

luokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Laatupäällikkö ja suunnittelu-upseeri työskentelevät samalla osaston samalla toimialalla, 

mikä mahdollistaa heidän yhteistyönsä toiminnan ja resurssien suunnittelussa ja seurannas-
sa. Laatupäällikkö ja suunnittelu-upseeri tekevät rinnakkaissuunnittelua niin, että nämä työ-
kalut tukisivat toinen toistaan ja ulottuisivat kullekin organisaatiotasolle. (B20) 

2. Laatupäällikkö siirrettiin Henkilöstöosastolta Operatiivisen osaston suunnittelualalle, koska 
saatujen havaintojen perusteella laatu ja toiminnan ja resurssien suunnittelu ja seuranta eivät 
tukeneet toisiaan. Tällä hetkellä laatupäällikön ja suunnittelu-upseerin tekevät yhteistoimin-
taa. (B22) 

 
� Odotuksia laatupäällikölle (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Odotuksina toiminnan parantamisesta ovat prosessien kuvaamisen työkalu ja yhtenäinen 

toimintakäsikirja. (B14) 
2. Odotuksena laatupäällikölle on analyysien tekoa siitä, missä asioissa tulosyksikössä ollaan 

jo hyviä. Oppivan organisaation ihminen ei voi kokoajan kehittää ja kehittää itseään pa-
remmaksi, vaan ihminen voi olla hetken tyytyväinen sen hetkiseen tilanteeseen. (B18) 

3. Odotuksena laatupäällikölle on tulosyksikön suurten kokonaisuuksien hahmottaminen ja 
pitkäjänteinen suunnitelmallinen eri vuosille jaettu toiminnan parantaminen, jotta esimiesten 
ja henkilöiden aika riittää töiden tekemiseen. (B21)  

4. Laatupäällikön toteuttama koulutus ei aina kohtaa perusyksikön henkilöstön tarpeita. (B11)  
 
Yläluokka 5: Organisaation itsearvioinnin asema vuosiaikataulussa 
  
� Organisaation itsearvioinnin suunnitelmallisella ajoituksella mahdollistetaan 

toiminnan parantamisen toimenpiteiden sijoittamisen tulevaan toimintaan 
(alaluokka) 

Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Perusyksikössä järjestetään vuosittain itsearviointikyselyn. Organisaation itsearviointitilai-

suus järjestetään syksyisin, minkä jälkeen on purkutilaisuus. (B11)  
2. Perusyksikön itsearviointi pidetään syyskuussa, jonka jälkeen loka- - marraskuussa on jouk-

koyksikön itsearviointi. (B15) 
3. Perusyksikkötasolle on saatava riittävän ajoissa riittävät toiminnan suunnittelun perusteet, 

jotta koulutus kyetään suunnittelemaan huolellisesti ja ennakoiden. (B13) 
4. Joukkoyksikön käsky aikatauluineen tehtiin kuluvan vuoden elokuussa. Perusyksikön orga-

nisaation itsearvioinnin aikataulu on sellainen, että itsearvioinnissa käsitellyt asiat voidaan 
ottaa esille tavoitteisiin joukkoyksikön seuraavan vuoden toimintasuunnitelmassa. (B14)  

5. Sijoittamalla parantamissuunnitelma tulosyksikön toimintakäskyyn pyritään saavuttamaan 
tilanne, jossa johtajilla on yksi työväline johtamisen tukena. (B17) 

6. Organisaation itsearvioinnilla vaikutetaan organisaation toimintaan sisällyttämällä paranta-
missuunnitelmat osaksi toimintasuunnitelmaa.  (B18)  

7. Perusyksikön itsearvioinnista on aikataulullisesti mahdollisuus saada parantamiskohteita 
joukkoyksikön toimintasuunnitelmaan. (B13)  

8. Komentajan 1.sijainen (pataljoonaupseeri) toimii tavallaan joukkoyksikön suunnittelu-
upseerina ja laatupäällikkönä, jolloin hän pystyy ottamaan molemmat osa-alueet toiminnas-
saan huomioon. (B18) 

9. Organisaation itsearviointi on asemoitu hyvin aikataulullisesti vuosirytmiin. (B18)   
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10. Organisaation itsearvioinnilla saavutetaan vaikuttavuutta joukkotuotantoon sisällyttämällä 
vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan joukkotuotannon koulutusta edistävät keskeisimmät 
parantamisen kohdat. (B19)  

11. Organisaation itsearvioinnin aikataulu joukkoyksikön vuosiaikataulussa on hyvä, koska it-
searvioinnilla haetaan parantamistarpeita, jotka pystytään kirjaamaan laadittaviin suunni-
telmiin ja etenkin seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan. Organisaationi itsearviointi on 
osa kokonaissuunnittelua ja prosesseja. (B19) 

12. Toiminnan parantaminen on liitetty kaikkeen toimintaan tulosyksikössä B, jolloin toiminnan 
parantaminen on harjoituskäskyissä, harjoituskertomuksissa, toimintasuunnitelmissa ja pa-
lautteiden analysoinneissa. (B19)  

13. Keskeisin kysymys organisaation itsearvioinnissa on löytää vuosiaikataulusta aika tilaisuuk-
sille. (B19)  

14. Organisaation itsearvioinnin aikataulu on seuraava: syksyllä pidetään varsinainen itsearvi-
ointi, jolloin laaditaan parantamissuunnitelma, mikä ajoittuu siten, että itsearvioinnin tulos 
voidaan ottaa huomioon tulevan vuoden TRSS-suunnittelussa. Kevään tilaisuus keskittyy 
prosesseihin liittyvään työhön. (B20)    

 
Yläluokka 6: Organisaation itsearviointia olisi kehitettävä  
 
� Organisaation itsearvioinnin aikataulun noudattaminen (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Perusyksikkö ja joukkoyksikkö pysyvät organisaation itsearvioinnin aikataulussa. Prikaatin 

johdon itsearviointi ei välttämättä toteudu suunnitellusti ja aikataulussa, koska kaikki henki-
löt eivät voi osallistua itsearviointitilaisuuteen. (B13) 

 
� Sitoutumista toiminnan parantamiseen on vahvistettava (alaluokka)  
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Perusyksikön laatuvastaavana toimii yksikön varapäällikkö. Prikaatin laatupäällikkö on tu-

kenut tarvittaessa prosessikuvauksissa, itsearviointiaikataulusta ja itsearvioinnin toteuttami-
sessa. Sitoutumista laadunhallintaan heikentää se, että perusyksikössä varapäällikkö (päälli-
kön 1. sijainen) ja joukkoyksikössä pataljoonaupseeri (komentajan 1. sijainen) suunnittele-
vat laatutoimintaa ja tekevät parannusesityksiä. Varapäälliköllä ja pataljoonaupseerilla 
useinkaan ei ole päätäntävaltaa taloudellisiin resursseihin. Esimiehen aika ei riitä siihen, että 
perehtyy laadunhallintaan. Laatutyötä tehdään oman toimensa ohella. Aikaa tarvittaisiin li-
sää, jotta toimintasuunnitelmassa käskettäviä laatutöitä ja muita uusia asioita ehtisi tehdä. 
Käskyssä ei käsketä sitä, mitä jätetään pois jo aiemmin käsketyistä tehtävistä. Joukkoyksi-
kön sisällä tarvitaan yhtenäistävää ohjeistusta toimintakäsikirjan rakenteesta. (B14) 

 
� Organisaation itsearviointia on käytettävä tulosyksikön tehtävien ja vision 

kannalta (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Prikaatin johdolta ja joukkoyksiköiden komentajien on käskettävä selkeästi organisaation it-

searvioinnin tavoitteet ja tehtävät, jotta itsearvioinnilla saavutetaan edistystä. (B17) 
2. Organisaation itsearvioinnin pitäisi olla yhtenä työkaluna TRSS-prosessissa sidottuna tulos-

raporttiin ja vuosiraporttiin. (B17)   
3. Organisaation itsearvioinnissa olisi nykyistä enempi käsiteltävä toiminnan ja resurssien 

suunnittelun ja seurannan kannalta, jolloin käytettäisiin enempi hyödyksi toiminnan paran-
tamisessa toiminnan ja resurssien suunnittelun ja seurannan kautta saatavaa tietoa. (B21) 

4. Organisaation itsearvioinnin vaikuttavuutta lisäisi se, että käsiteltäisiin toimenpiteineen 
kaikki organisaation itsearvioinnissa esille nousseet asiat. (B22) 

5. Tulosyksikön kuvaus on hyvällä tasolla. Organisaation itsearviointia pitäisi kehittää siihen 
suuntaan, mitä organisaation itsearvioinnilta halutaan. Vahvuuksien esille tuominen ja se, 
mihinkä tulosyksikön on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, ovat kehittämisen kohtei-
ta. (B18) 
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Yläluokka 7: Organisaation itsearvioinnin tavoitteet ja painopisteet 
  
� Organisaation itsearvioinnin päämääräksi on asetettavissa jatkuva toiminnan 

parantaminen (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Keskeisin organisaation itsearvioinnin tavoite toiminnan parantaminen. (B19) 
2. Organisaation itsearvioinnin lopullisena tavoitteena on se, että se tulee jokapäiväiseksi 

osaksi muuta johtamistoimintaa ja toimintaa, jolloin kukin työpiste itsearvioinnin avulla 
pystyy parantamaan omaa toimintaansa. (B22)   

3. Prikaatin esikunnan osaston itsearviointitilaisuudessa ei ole käsitelty suoraan joukko-
tuotantoprosessia, vaan kaikki esikunnassa tehtävä työ toiminnan parantamiseksi tähtää 
joukkotuotantoprosessin ja laatuun liittyvien tekijöiden suunnitelmalliseen kehittämiseen. 
(B20)  

4. Prikaatin esikunnassa ja osastoissa itsearviointitilaisuuksissa ei käsitellä suoraan joukkotuo-
tantoprosessia. (B20)  

 
� Tulosyksikön asiakirjassa käsketään organisaation itsearvioinnin tavoitteet ja 

painopisteet (alaluokka)  
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Joukkoyksikön käskyssä määritetään, millä EFQM-mallin arviointialueella on itsearvioinnin 

pääpaino. (B10) 
2. Tulosyksikön esikunta asettaa määräaikoja ja raportointivelvoitteita organisaation itsearvi-

oinnille. (B11) 
3. Prikaatin esikunnassa laaditussa käskyssä määritetään tavoitteet organisaation itsearvioinnil-

le. (B15)  
4. Esimiehen tehtävä on ydinasioiden löytäminen. (B19) 
 
� Henkilöstö asettaa tavoitteita organisaation itsearvioinnille (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. EFQM-mallin arviointikohdat käydään järjestyksessä läpi keskustellen niin kauan kuin asi-

aa riittää. Etukäteen on valittu EFQM-mallin arviointikohdista ne, joihin perusyksikön hen-
kilöstöllä voidaan olettaa olevan näkemyksiä. (B10)  

2. Henkilöstö on käsittänyt organisaation itsearvioinnin tavoitteeksi yleisen toiminnan paran-
tamisen laatutoiminnan avulla. (B12) 

3. Perusyksikön päällikön näkökulmasta työpisteen tilanne on hallitsevampi kokonaisuuden 
kustannuksella. (B16)  

4. Joukkoyksikön henkilöstö on sisäistänyt organisaation itsearvioinnin parantamisen väli-
neeksi ja tilaisuudet ovat olleet onnistuneita. (B19)  

5. Henkilöstön organisaation itsearviointiin tuomien asioiden tärkeys muodostuu siitä, että sa-
ma asia toistuu eri arviointialueilla ja -kohdissa. (SK B19)  

6. Organisaation itsearviointi –tilaisuudessa käsitellään henkilöstöön liittyviä asioita johtami-
sen kannalta toisen kokonaisuuden asioiden johtamisen jäädessä vähemmälle. Itsearvioinnin 
tavoitteet muodostuvat asioiden käsittelyn syvällisyydestä. (B22) 

7. Ilmapiiri ei ole vielä otollinen henkilöstöön ja johtamiseen liittyvien asioiden vakavaan kä-
sittelyyn, koska asiat sujuvat suorituskykyjen mittauksien ja tuloksien kautta. (B22)  
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� Organisaation itsearvioinnin tavoitteita (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Organisaation itsearvioinnille asetetut tavoitteet ovat selkeästi määritetty. (B13) 
2. Itsearviointitilaisuuden tavoitteita ovat määräaika, tuotoksen määrälliset tavoitteet ja henki-

löstön osallistumisprosentti. (B14) 
3. Organisaation itsearvioinnin tavoitteeksi on asetettu, että lopputuloksena on löydettävä pa-

rantamisen kohteet. (B18) 
4. Organisaation itsearvioinnissa painotetaan koulutukseen tulevia asioita. (B19) 
5. Organisaation itsearviointi –tilaisuudelle on asetettu painopiste EFQM-mallin tietyille arvi-

ointialueille. (B19) 
 
� Toiminnan parantamista on seurattava (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Parantamisen kohteeksi valittujen asioiden toteutumista seurataan vuoden kuluessa. (B18) 
2. Toiminnan parantamisen tavoitteet on asetettava riittävän pitkälle ajalle, koska vuoden ai-

kana kokonaistavoitteista ehditään saavuttaa tietty osa. (B19) 
3. Organisaation itsearviointi –tilaisuudessa asiat liitetään yhteen arvioimalla mennyt jakso 

vuodesta ja tehtävien toteuttaminen, jotta onnistutaan entistä paremmin. (B19) 
  
� Tärkeimpiä toiminnan parantamisen osa-alueita (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Laadun parantamisessa on keskeistä toimiva henkilöstö ja henkilöstön käyttö, koulutus ja 

oppimisen edistäminen. Toimivat tukitoimet, resurssit määrärahoineen ja koulutusmateriaa-
lit ja niiden kehittäminen vaikuttavat laadun parantamiseen. (B11)  

2. Töiden tasapuolisuudella ja työmäärän tasaisella jakamisella tuetaan henkilöstön työssä jak-
samista ja ennaltaehkäistään työuupumusta. (B12)   

3. Viisi keskeistä laadun parantamisen kohdetta ovat koulutusympäristö, koulutuskalusto, kou-
luttavan henkilöstön ammattitaito ja sen ylläpito ja kehittäminen, huolto- ja tukiprosessit ja 
niiden toimivuus, koulutussuunnitelmat ja harjoitusjärjestelmä. (B14) 

4. Viisi keskeistä laadun parantamisen kohdetta, joilla arvioit olevan yhteyttä edustamasi tu-
losyksikön menestykseen ja kilpailukykyyn:  Työilmapiirikysely, ydinprosessin tuotteiden 
arviointi määräajoin, organisaation mataluus mahdollistaa nopean toimeenpanon, keskuste-
lumahdollisuus avoimen organisaation periaatteiden mukaisesti, Ennakoivalla johtamisella 
perusyksiköiden päälliköt pääsevät vaikuttamaan tulevien tapahtumien onnistumiseen tuo-
malla esiin mahdollisia epäkohtien mahdollisuuksia. (B18)  

5. Yhdestä viiteen keskeistä laadun parantamiskohdetta, joilla arvioit olevan yhteyden edusta-
massasi tulosyksikön joukkotuotannon menestykseen ja kilpailukykyyn: asiantunteva ja 
osaava kouluttajahenkilöstö, hyvät ja tarkoituksenmukaiset koulutustilat, alueet ja materiaa-
li, toimiva organisaatio tulosyksikön kokonaisuudessa, ydinprosessin mittaaminen ja jatku-
va kehittäminen, tavoitteet ja oikeudenmukainen sekä kannustava palkitseminen tai palaute. 
(B21) 

6. Hidastavia tekijöitä tai jopa laatutyön esteitä: henkilöstön suuri vaihtuvuus on laatutoimin-
nan hidaste, mihin pystytään vaikuttamaan jatkuvalla, johdonmukaisella ja säännöllisellä 
koulutuksella. (B22) 

7. Organisaation itsearvioinnin tärkeysjärjestyksen määrittelyssä määräävänä tekijänä on jouk-
kotuotantosuunnitelma, joukkojen koulutuksen toimivuus ja itsearviointiprosessin toimi-
vuus. Tärkeimpinä asioina ovat johtaminen, huolto ja tuki, koulutusympäristö, henkilöstö ja 
sen ammattitaidon kehittäminen ja työssä jaksaminen (ei tärkeysjärjestyksessä). (B14) 
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Yläluokka 8: Organisaation itsearvioinnin koulutus ja ohjeistus  
 
� Koulutus ja ohjeistus yhtenäistävät organisaation itsearvioinnin (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Joukkoyksikkö laatii käskyn itsearviointitilaisuudesta, joka pidetään kaksipäiväisenä prikaa-

tin ulkopuolella. Itsearviointitilaisuuden rakenne on samanlainen joukkoyksikön perusyksi-
köissä ja esikunnassa. (B10)  

2. Itsearviointitilaisuuden rakenne on samanlainen joukkoyksikön perusyksiköissä ja esikun-
nassa. (B11) 

3. Päälliköiden keskinäisen keskustelun perusteella perusyksiköiden itsearviointitilaisuudet 
ovat luonteeltaan samanlaisia. Perusyksikön päälliköllä ei ole varmaa kantaa joukko-osaston 
kokonaisuudesta. (B14) 

4. Organisaation itsearviointia tehdään ohjeistuksen mukaisesti, jolloin joukkoyksikössä ja pe-
rusyksikössä toteutetaan organisaation itsearviointi samalla periaatteella. (B15) 

5. Joukkoyksikön sisällä organisaation itsearviointi toteutetaan laatupäällikön ohjeistuksen 
mukaisesti. (B18) 

6. Laatupäällikkö on kouluttanut perusteet henkilöstölle ja prikaatin sisäisten tulosyksiköitten 
laatuvastaaville, jolloin laatupäällikön toiminnasta johtuen tulosyksikössä pidettävät organi-
saation itsearviointi –tilaisuudet ovat yhtenevät. (B22) 

 
� Organisaation itsearviointi –tilaisuuden palaute (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Tulosyksikön laatupäällikkö on kysellyt organisaation itsearvioinnista suullista palautetta. 

(B12) 
2. Prikaatin laatupäällikön toimesta on kerätty palautetta. (B15)  
3. Organisaation itsearviointi –tilaisuudesta tulee henkilöstöltä kyllä välitön palaute sisällön ja 

järjestelyjen osalta. (B13) 
4. Itsearviointitilaisuudessa keskustellaan tilaisuuden palautteesta. Kirjallista palautetta ei ke-

rätä. (B14)  
5. Organisaation itsearviointi –tilaisuudessa kerätään palautetta osallistujista ja keskeisistä ha-

vainnoista. (B22)  
 
Yläluokka 9: Organisaation itsearvioinnin ja organisaation itsearviointi -
tilaisuuden merkitys organisaatiolle 
  
� Organisaation itsearvioinnilla edistetään henkilöstön sitoutumista toiminnan 

parantamiseen (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Organisaation itsearvioinnin merkityksen tärkeyttä nostaa puolustusvoimain komentajan 

kiinnostus kyseistä asiaa kohtaan. (B14) 
2. Laatutoiminta ja organisaation itsearviointi ovat hyviä asioita. Tulosyksikössä B organisaa-

tion itsearviointi on johdetusti toteutettu läpi koko organisaation. Henkilöstö on sitoutunut 
organisaation itsearviointiin. (B13)    

3. Käsky organisaation itsearvioinnista ja se, että organisaation itsearviointi vaikuttaa tulos-
palkkaukseen, vahvistaa sitoutumista organisaation itsearviointiin. Syvällisempi sitoutumi-
nen on muodostunut 4 vuoden ajalta saaduista positiivisista aikaansaannoksista. (B14)   

4. Päivittäisestä työympäristöstä poikkeavassa paikassa pidettävällä itsearviointitilaisuudella 
parannetaan myös yhteenkuuluvuuden henkeä. (B15) 

5. Organisaation itsearvioinnissa yhteisen keskustelun ja dokumentoinnin kautta henkilöstö si-
toutuu tekemiseen, millä todennäköisesti nostetaan toteutusta ja vaikuttavuutta joukko-
tuotantoprosessissa. (B19) 

6. Organisaatiossa on saatava synnytettyä jatkuvan parantamisen –periaatteen mukainen henki, 
mikä lähtee esimerkillisesti ja innostavasti toimivasta johtajasta. Henkilöstö alkaa tehdä esi-
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tyksiä oma-aloitteisesti toiminnan parantamisesta ja on valmis tukemaan esimiesten johta-
maa toiminnan parantamista yhteisen päämäärän saavuttamisen hyväksi. (B19)  

 
� Koko työpisteen henkilöstön osallistumisella, tilaisuuden paikan valinnalla, jär-

jestelyillä ja kiireettömällä avoimella keskustelulla luodaan onnistunut organi-
saation itsearviointi (alaluokka) 

Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Perusyksikön henkilöstön jatkuva avoin keskustelu liittyy perusyksikön kehittämiseen. 

(B11) 
2. Perusyksikön itsearviointi järjestetään siten, että kaikki osallistuvat tilaisuuteen, jolloin ol-

laan pois normaalilta työpaikalta. Tällöin paneudutaan asioihin keskustelemalla, eivätkä 
normaalit rutiinit häiritse tilaisuutta. (B11) 

3. Organisaation itsearvioinnissa rauhassa kiireettä toteutettu avoin keskustelu työpisteessä 
havaituista mahdollisista keskeisistä epäkohdista vaikuttaa joukkotuotantoon. (B11) 

4. Itsearviointitilaisuudet ovat henkilöstölle tilaisuus tuntojen ja näkemysten purkamiselle. 
(B12)  

5. Organisaation itsearvioinnissa henkilökunnan avoin keskustelu hyvistä ja huonoista puolista 
vaikuttaa joukkotuotantoon. (B13) 

6. Perusyksikön itsearviointitilaisuus kyetään järjestämään, koska itsearviointitilaisuus on sa-
malla työhyvinvointiin ja virkistymiseen liittyvä tapahtuma. (B13) 

7. Perusyksikön itsearviointitilaisuuteen pyritään saamaan koko perusyksikön henkilökunta 
paikalle tekemällä järjestelyjä varusmieskoulutuksessa. (B14) 

8. Organisaation itsearvioinnissa varusmiesten koulutuksen kehittämisestä ja koulutustapojen 
muuttamisesta käytävän keskustelun perusteella parantamiskohteeksi valittavalla koulutus-
kokonaisuudella vaikutetaan parantavasti joukkotuotantoon. (B16) 

9. Ratkaisevaa on, että on kaksi päivää aikaa käsitellä asioita. (B19)  
10. Organisaation itsearvioinnin avulla parannetaan henkeä, koska luvallisesti on mahdollisuus 

kertoa omia tuntemuksia. (B19)  
11. Organisaation soveltamisesta löytyy paljon positiivisia asioita. Parasta on saada työpisteen 

koko henkilöstö kerran tai kahdesti aivan rauhassa miettimään omaa tehtäväänsä osana työ-
pisteen tehtävää. Kokonaisuuden hahmottaminen auttaa tietämään oman työn osuuden ko-
konaisuudesta. (B22)  

12. Vaikka itsearviointi siirtyy tavaksi toimia, itsearviointitilaisuudet tarvitaan käskettyinä ja 
luvallisina palvelukseen sisältyvinä keskustelun, arvioinnin ja arvostelun foorumeina tavoit-
teen ollessa organisaation toiminnan parantaminen. (B19) 

13. Organisaation itsearviointi –tilaisuudet toimivat virallisena foorumina, jossa pystytään kes-
kustelemaan muun muassa työilmapiiriin sisältyviä asioita. (B22)  

 
� Organisaation itsearviointi vaikuttaa myönteisesti työpisteen palvelukseen (ala-

luokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Organisaation itsearviointi helpottaa ja järkevöittää palvelusta perusyksikössä. (SK B10) 
2. Organisaation itsearvioinnilla saavutetun järjestelmällisyyden avulla perusyksikössä ei tois-

teta enää samoja virheitä. (B14) 
3. Organisaation itsearvioinnin soveltamisesta ei ole ollut haittaa tai kielteistä. Se, mitä on teh-

ty, on ollut hyödyllistä. Organisaation itsearvioinnin positiivisia vaikutuksia on suunnitel-
mallisuuden lisääntyminen. Perusyksikön päällikön näkökulmasta erityisesti johtaminen on 
parantunut joukko-osastossa (tulosyksikkö), joukkoyksikössä ja perusyksikössä. (B14) 

4. Organisaation itsearvioinnilla saavutetulla systemaattisuudella ja järjestelmällisyydellä on 
pystytty parantamaan joukkotuotantoon liittyviä asioista. (B14) 

5. Organisaation itsearvioinnilla on saatu positiivisia muutoksia sekä perusyksikön että jouk-
koyksikön työhön. (B15) 

6. Parantamissuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteuttamisella helpotetaan perus-
yksiköiden palvelusta ja siten ehkä tehostetaan joukkotuotantoprosessia. (B17) 
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7. Organisaation itsearvioinnilla on edistetty avointa johtamisilmapiiriä ja avointa keskuste-
levaa ilmapiiriä. (B17)   

8. Organisaation itsearvioinnilla pyritään saamaan organisaatio toimimaan paremmin huomi-
oon ottaen myös vahvuudet. (B18) 

9. Organisaation itsearvioinnilla vaikutetaan suuresti kaiken kokonaisuuden sujuvuuteen, jos 
siinä yhteydessä käsitellään henkilöstön osaamista ja motivaatiota päätyen työilmapiiriin ja 
me-henkeen. (B22) 

10. Henkilöstön vaihtuminen tuo organisaation itsearviointiin uusia näkemyksiä. (B22) 
 
� Organisaation itsearvioinnin tukena käytettäviä työkaluja (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Organisaation itsearviointi on yhtenä tulospalkkion osana. (B19)    
2. Johtajuusprofiilien tekemisellä myös pyritään itsearvioinnin tavoin saamaan positiivisia 

vaikutuksia organisaation toimintaan. Vaikka organisaation itsearvioinnilla haetaan paran-
tamiskohteita, on muistettava sanoa ne asiat, joita ei saa muuttaa. (B18) 

 
� Laatupalkintomallien käyttö organisaation itsearvioinnissa (alaluokka) 
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Käytettävän laatupalkintokriteeristön täydellinen ymmärtäminen ei olekaan pääasia, vaan 

asioiden esille saaminen käsittelyjärjestyksessä. (B19) 
2. EFQM-malli tai yhtä hyvin muukin malli toimivat apuvälineinä itsearvioinnissa käsiteltävi-

en asioiden löytämisessä. Mallin käytön avulla käsitellään asioita tietyssä järjestyksessä. 
(B19) 

3. EFQM-arviointikriteeristön arviointialueiden arviointikohdat kysymyksinä hankaloittavat 
arviointia. (B10) 

4. EFQM-mallin mukaisia kysymyksiä on vaikea yksiselitteisesti ymmärtää. (B19) 
5. EFQM-arviointikriteeristön arviointialueiden arviointikohdissa käsitellään asioita useam-

masta näkökulmasta, jotka voivat tarkoittaa kahta eri asiaa tai kumota toisiaan. (B16)  
6. EFQM-mallin arviointialueiden arviointikohdat ovat ilman kysymyssanaa käyttökelpoisem-

pia. (B20) 
 
Yläluokka 10: Organisaation itsearvioinnin menettelytavat 
  
� Perusyksikön itsearviointi (alaluokka)  (B12) 
Pelkistetty ilmaus: 
1. Joukkoyksikön laatuvastaava kokoaa perusyksiköistä organisaation itsearviointiin osallistu-

vat henkilöt varuskunnan ulkopuolisiin tiloihin kahden vuorokauden ajaksi. Tällöin syksyllä 
kukin perusyksikkö toteuttaa oman itsearviointinsa.  

2. Aluksi tarkastellaan työilmapiirikyselyn tuloksiin vaikuttaneet syyt ja seuraukset, minkä pe-
rusteella toiminnan parantamiseksi laaditaan parantamissuunnitelma.   

3. Seuraavaksi käsitellään EFQM-mallin kysymyksiin perustuva kuvaus perusyksikön työta-
voista. Samalla kuvaukseen päivitetään muuttuneet toimintatavat. 

4. Tämän jälkeen arvioidaan perusyksikön toiminnan vahvuudet ja parantamiskohteet plussin 
ja miinuksin (-, --, +, ++). Perusyksikkö ei pysty vaikuttamaan kahden miinuksen kohtiin (--
). 

5. Kahden miinuksen (--) ja kahden plussan (++) asiat viedään joukkoyksikön itsearviointi-
tilaisuuteen.     

6. Perusyksikön laatuvastaava kokoaa organisaation itsearvioinnin tulokset ja lähettää ne jouk-
koyksikön laatuvastaavalle. 

7. Joukkoyksikön perusyksiköillä on sama toimintatapamalli organisaation itsearvioinnissa. 
Joukkoyksikön laatuvastaava johtaa organisaation itsearviointitoimintaa perusyksiköiden 
laatuvastaavien (yleensä perusyksikön varapäällikkö) kanssa. 
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� Perusyksikön itsearviointi (alaluokka) (B13)  
Pelkistetty ilmaus: 

1. Perusyksikkö ja joukkoyksikkö saavat perusteet Prikaatin esikunnan itsearviointikäs-
kystä.  

2. Perusyksikön itsearviointiajankohta määritetään siten, että itsearviointi voidaan pitää 
ennen joukkoyksikön itsearviointia. 

3. Perusyksikön laatuvastaava muutaman muun henkilön kanssa valmistelevat materiaalin 
tarkistamalla kuvauksen arviointikohdittain. Painopiste voi olla myös muu kuin prikaa-
tin käskyssä käsketty. 

4. Kaikki perusyksikön henkilöt osallistuvat kaksipäiväiseen itsearviointitilaisuuteen va-
ruskunnan ulkopuolella. 

5. Kaikki EFQM-mallin arviointikohdat käsitellään keskustellen hyvistä ja huonoista puo-
lista alkaen arviointialueesta 1. Keskustelua käydään parannettavista asioista ja niistä, 
missä perusyksikkö on yrityisen hyvä.  

6. Perusyksikön laatuvastaava kokoaa aineistosta perusyksikön parantamissuunnitelman 
(myös itsearvioinnin jalostettu aineisto), joka toimitetaan joukkoyksikön esikuntaan. 

7. Joukkoyksikön itsearviointiin osallistuvat esikunnan henkilöt ja noin kolme henkilöä 
kustakin perusyksiköstä. Joukkoyksikön itsearvioinnissa käsitellään esikunnan ja perus-
yksiköiden itsearviointimateriaali, joka edelleen muokataan (myös jalostetaan) mahdol-
lisesti pataljoonan parantamissuunnitelmaksi. Aineisto lähetetään prikaatin esikuntaan. 

 
� Perusyksikön itsearviointi (alaluokka) (B14) 
Pelkistetty ilmaus: 
1. Perusyksiköt pitävät itsearviointitilaisuutensa peruskoulutuskauden päätteeksi syys- - loka-

kuussa ennen kuin seuraavan vuoden toimintasuunnitelman suunnittelu alkaa. 
2. Perusykskön laatuvastaava henkilö (varapäällikkö) valmistelee ja päivittää toiminnan kuva-

uksen ennen tilaisuutta. 
3. Perusyksikön henkilöstö lähtee kahdeksi päiväksi varuskunnan ulkopuolelle, jotta saadaan 

työskentelyrauha. 
4. Tilaisuudessa keskustellaan työryhmäkeskusteluna kuvauksen mukaiset aiheet siten, että 

keskustellaan (eritellään) heikkouksista ja vahvuuksista. Tarkastelunäkökulma on se, että 
miten tai mihin perusyksikkö pystyy vaikuttamaan ja mitkä asiat ovat ylemmän johtopor-
taan asioita, joihin ei pystytä vaikuttamaan. 

5. Tilaisuudessa esitellään työilmapiirikyselyn tulokset. 
6. Tulevan vuoden parantamissuunnitelman laatimisen yhteydessä arvioidaan menneen kauden 

parantamissuunnitelman toteutuminen. 
7. Joukkoyksikön itsearviointiin osallistuvat pataljoonan komentaja, pataljoonaupseeri ja yksi-

kön päälliköt. 
 
� Perusyksikön itsearviointi (alaluokka) (B16) 
Pelkistetty ilmaus: 
1. Kaikki perusyksikön henkilöt osallistuvat itsearviointitilaisuuteen, joka pidetään syys- - lo-

kakuun vaihteessa. 
2. Perusyksikön päällikkö ja varapäällikkö painottanvat avoimuutta. Kaikki havainnot kirja-

taan. 
3. Vahvuudet merkitään plussilla ja kehittämiskohteet miinuksilla, mistä muodostuu perusyk-

sikön parantamissuunnitelma seuraavalle vuodelle. 
4. Perusyksikön asettaman tavoitteena on, että saadut tulokset käsitellään, millainen on perus-

yksikön tila, mitä parannetaan ja asetetaan tavoitteet tulevalle vuodelle.   
5. Perusyksikössä käsitellään jalostunut aineisto, joka lähetetään joukkoyksikön esikuntaan. 
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� Joukkoyksikön itsearviointi (alaluokka) (B17) 
Pelkistetty ilmaus: 
1. Perusyksiköiden itsearviointi pidetään yleensä kaksipäiväisenä varuskunnan ulkopuolella 

ennen joukkoyksikön itsearviointia, joka pidetään myös normaalin työpaikan ulkopuolella. 
2. Organisaation itsearvioinnin tasoa pyritään ohjaamaan ohjeistuksella, mihin saa mennä pi-

tämään itsearvioinnin ja paljonko tilaisuuden kustannukset saavat olla. Rahallisesti arvioi-
den toteutuksessa on eroja. 

3. Organisaation itsearvioinnissa on käytetty EFQM-mallin kysymyksiä. Laatuvastaava henki-
lö on koonnut esikunnan ja perusyksiköiden arvioinnit, jota on käytetty joukkoyksikön it-
searvioinnissa asialistana. Joukkoyksikön komentajan toimiessa puheenjohtajana on keskus-
teltu laajoista ja kipeistäkin asioista. Itsearviointikuvaus on mahdollistanut hyvän ajatusten 
vaihdon. 

4. Joukkoyksikön itsearviointitilaisuudessa on ollut mukana joukkoyksikön komentaja, ko-
mentajan 1. sijaine, päälliköt/varapäälliköt, esikunnan laatuvastaava ja vanhempi opistoup-
seeri kustakin perusyksiköstä. 

 
� Joukkoyksikön itsearviointi (alaluokka) (B18) 
Pelkistetty ilmaus: 
1. Perusyksiköt ja esikunta pitävät kahden päivän organisaation itsearvioinni –tilaisuuden elo- 

- lokakuussa, jonka jälkeen pidetään joukkoyksikön itsearviointi lokakuussa. Tilaisuuteen 
osallistuvat joukkoyksikön komentaja, komentajan 1. sijainen, päälliköt ja kunkin yksikön 
laatuvastaavat henkilöt. Laatuvastaava henkilö (joukkoyksikön komentajan 1. sijainen) on 
koonnut esikunnan ja perusyksiköiden kuvaukset.  

 
� Osaston itsearviointi (alaluokka) (B21) 
Pelkistetty ilmaus: 
1. Itsearviointitilaisuus on syksyllä ja tähän itsearviointitilaisuuteen liittyy sitten tämä työil-

mapiirikysely, palautteet, sitten parantamissuunnitelman laatiminen seuraavalle vuodelle ja 
edellisen vuoden parantamissuunnitelma toteutumisen arviointi. 

2. Osaston itsearvioinnissa päätetään osaston henkilöstön voimin parannettavat kohteet. 
3. Sellaiset kohteet, joita ei kyetä osaston henkilöstön toimenpitein sisäisesti toteuttamaa, esi-

tetään esikunnan itsearvioinnissa. 
4. Osaston itsearviointitilaisuuteen osallistuu koko paikalle oleva henkilöstö. 
5. Organisaation itsearvioinnin aikataulu on käsketty tulosyksikön toimintasuunnitelmassa. 
6. Organisaation itsearvioinnille on asetettu tavoitteet 

- tilaisuus järjestetään 
- mahdollisimman moni henkilö osallistuu tilaisuuteen 
- tilaisuudelle on asetettu selkeät tehtävät: pitää laatia muistio, sitten pitää laatia tämä pa-

rantamissuunnitelma, pitää käsitellä tietyt asiat, kuten osaston työilmapiirikyselyn tu-
lokset, pitää arvioida edellisen vuoden parantamissuunnitelman toteutuminen 

- jokainen osaston henkilö tietää sen, mikä on tulevan vuoden parantamissuunnitelman 
kohteet vastuineen 

- seurannan järjestäminen. 
7. Organisaation itsearviointi –tilaisuutta on parannettu palautteen perusteella. 
 
� Johdon itsearviointi (alaluokka) (B18) 
Pelkistetty ilmaus: 
1. Tulosyksikön johtoryhmän osalta itsearviointi on ollut hajanaista jakautuen useampaan ti-

laisuuteen, ja koottua johtoryhmän itsearviointitilaisuutta, kuten joukkoyksiköissä ja perus-
yksiköissä on toteutettu, ei ole järjestetty vuonna 2004. 
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Yläluokka 11: Välitön palaute kenttätutkimuksesta  
 
� Kenttätutkimus koettiin myönteiseksi tapahtumaksi, josta oli tiedotettu ajoissa 

(alaluokka)   
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Ohjeet ja kysymykset olivat ajoissa käytettävissä. (B10)   
2. Kenttätutkimuksen haastattelun ajankohdan sovittaminen omaan aikatauluun sopivaksi oli 

positiivinen asia. (B11)  
3. Tieto kenttätutkimuksesta tuli hyvissä ajoin, jolloin aikaa oli mahdollisuus varata avokysy-

myksien vastaamiselle ja haastattelulle. Kiivaan koulutusrytmin takia asioista on tiedotetta-
va riittävän ajoissa. (B13)  

4. Tieto kenttätutkimuksesta tuli hyvissä ajoin, jolloin tilaisuuden sovittaminen omaan aikatau-
luun onnistui hyvin. Tulosyksikön B laatima käsky kenttätutkimuksesta tuli ajoissa, jolloin 
valmistautuminen onnistui hyvin. (B14)  

5. Tieto kenttätutkimuksesta tuli ajoissa. (B15)  
6. Samassa arviointikohdassa voi olla kaksi eri, jolloin niiden keskiarvon löytäminen voi olla 

vaikea hahmottaa. (B16)  
7. Tieto kenttätutkimuksesta tuli aikalailla hyvissä ajoin. Ulkopuolelta tuleviin tapahtumiin ei 

ajankäytöllisesti ole aina mahdollisuus sitoutua täysimääräisesti, koska tehtäviä joutuu aset-
tamaan tärkeysjärjestykseen. Kenttätutkimuksen järjestelyt olivat ihan hyvät. (B17)  

8. Tietoa tutkimuksesta ja sen tavoitteista on tullut riittävästi ja riittävän ajoissa. (B18)  
9. Perusteet tutkimukset ja tiedot valmistautumiseen olivat riittävät. Haastatteluun osallistunut 

henkilö koki tilaisuuden toteutukseltaan toimivaksi, koska valmistautumistehtävät olivat 
tiedossa ja tutkimuksen johtaja itse oli läsnä haastattelutilaisuudessa. (B21) 

10. Tieto kenttätutkimuksesta on tullut hyvissä ajoin. Haastattelun jälkeen tunne on, että vielä 
paremmin olisi pitänyt valmistautua. Haastatteluun osallistunut henkilö koki tilaisuuden asi-
alliseksi ja käytännön järjestelyin erittäin hyvin hoidetuksi. (B22)  

 
� Havaintoja ja parannusesityksiä kenttätutkimuksesta (alaluokka)  
Pelkistetyt ilmaukset: 
1. Parannusehdotuksena tutkijan kannalta rasti ruutuun vaihtoehdot voisivat olla helpompia 

analysoida kuin avokysymyksien vastaukset. (B15) 
2. Kenttätutkimuksen tiedonkeräyslomakkeet ovat helppoja nopeita vastata. (B18) 
3. Parannusehdotuksena on, että merkittävyys-toteutuminen yhdistettäisiin samaan lomakkee-

seen. Vastaaminen janalla ei ehkä kerro koko totuutta, vaan parempi vastausmalli tarkastella 
suhteita olisi kolmiulotteinen malli. EFQM-mallin kysymykset ovat vastaajan kannalta 
haasteellisia, koska ei ole aina helppo ymmärtää, mitä tarkoitetaan. Haastattelukysymykset 
ovat hyvä asiakokonaisuus. Parivertailu on varsin selkeä, vaikka ei voi olla täysin varma, 
onko vastannut täysin loogisesti. (B19) 
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PARIVERTAILUN FREKVENSSIMATRIISIT JA PROSENTTIOSUUSMATRII-
SIT TULOSYKSIKÖITTÄIN 

 
 

Parivertailun frekvenssimatriisi 
(jakaumamatriisi)/Tulosyksikkö C (6/2003)

2118570xxxx53Henkilöstö

xxxx05444754Keskeiset 
suorituskykytulokset

28xxxx27242323272625Yheiskunnalliset 
tulokset

231xxxx710220910Henkilöstötulokset

24321xxxx1715231919Asiakastulokset

2441810xxxx12211518Prosessit

244251316xxxx282321Kumppanuudet ja 
resurssit

23219913523xxxx11Toimintaperiaatteet ja 
strategia

2421881072517xxxxJohtajuus

Keskeiset 
suoritusky-
kytulokset

Yhteiskun-
nalliset 
tulokset

Henkilöstö

tulokset

Asiakas-

tulokset

ProsessitKumppa-

nuudet ja

resurssit

HenkilöstöToiminta-

periaatteet

ja strategia

Johtajuusf

Taulukko 1: Parivertailu: laatupalkintokriteeristön arviointialueiden merkityksen painottuminen toiminnan laadun 
kannalta/Tulosyksikkö C (6/2003)

 
 

Parivertailun prosenttiosuusmatriisi (%-matriisi)/ 
Tulosyksikkö C (6/2003)

0,750,040,290,180,250,00x,x0,180,11Henkilöstö

0,860,150,930,460,57x,x1,000,820,75Kumppanuudet ja 
resurssit

6,830,635,072,913,622,464,494,264,02Summa

0,850,080,630,360,450,310,560,530,50Summa/n-1

x,x0,000,180,140,140,140,250,180,14Keskeiset 
suorituskykytulokset

1,00x,x0,960,890,850,850,960,930,93Yheiskunnalliset 
tulokset

0,820,04x,x0,250,360,070,710,320,36Henkilöstötulokset

0,860,110,75x,x0,630,540,820,680,70Asiakastulokset

0,860,150,640,37x,x0,430,750,540,64Prosessit

0,820,070,680,320,460,180,82x,x0,39Toimintaperiaatteet ja 
strategia

0,860.070,640,300,360,250,890,61x,xJohtajuus

Keskeiset 
suoritusky-
kytulokset

Yhteiskun-
nalliset 
tulokset

Henkilöstö

tulokset

Asiakas-

tulokset

ProsessitKumppa-

nuudet ja

resurssit

HenkilöstöToiminta-

periaatteet

ja strategia

Johtajuusp

Taulukko 2: Parivertailu: laatupalkintokriteeristön arviointialueiden merkityksen painottuminen toiminnan laadun 
kannalta/Tulosyksikkö C (6/2003)
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Parivertailun frekvenssimatriisi 
(jakaumamatriisi)/Tulosyksikkö MaaSK (12/2003)

1921813154xxxx1711Henkilöstö

xxxx326151413281813Keskeiset 
suorituskykytulokset

46xxxx43383637453936Yheiskunnalliset 
tulokset

234xxxx191919312116Henkilöstötulokset

32828xxxx3020342828Asiakastulokset

33112917xxxx20332824Prosessit

3410292828xxxx433326Kumppanuudet ja 
resurssit

3082820201332xxxx21Toimintaperiaatteet ja 
strategia

3411301922213728xxxxJohtajuus

Keskeiset 
suoritusky-
kytulokset

Yhteiskun-
nalliset 
tulokset

Henkilöstö

tulokset

Asiakas-

tulokset

ProsessitKumppa-

nuudet ja

resurssit

HenkilöstöToiminta-

periaatteet

ja strategia

Johtajuusf

Taulukko 1: Parivertailu: laatupalkintokriteeristön arviointialueiden merkityksen painottuminen toiminnan laadun 
kannalta/Tulosyksikkö MaaSK (12/2003)

 
 

Parivertailun prosenttiosuusmatriisi (%-matriisi)/ 
Tulosyksikkö MaaSK (12/2003)

0,400,040,370,280,310,08x,x0,350,23Henkilöstö

0,720,210,600,580,58x,x0,920,720,55Kumppanuudet ja 
resurssit

5,251,24,833,593,93,125,944,443,73Summa

0,660,150,600,450,490,390,740,560,47Summa/n-1

x,x0,060,530,320,300,280,600,380,28Keskeiset 
suorituskykytulokset

0,94x,x0,910,830,770,790,960,830,77Yheiskunnalliset 
tulokset

0,470,09x,x0,400,400,400,630,430,35Henkilöstötulokset

0,680,170,60x,x0,640,420,720,580,60Asiakastulokset

0,700,230,600,36x,x0,420,690,580,52Prosessit

0,620,170,570,420,420,280,65x,x0,43Toimintaperiaatteet ja 
strategia

0,720.230,650,400,480,450,770,57x,xJohtajuus

Keskeiset 
suoritusky-
kytulokset

Yhteiskun-
nalliset 
tulokset

Henkilöstö

tulokset

Asiakas-

tulokset

ProsessitKumppa-

nuudet ja

resurssit

HenkilöstöToiminta-

periaatteet

ja strategia

Johtajuusp

Taulukko 2: Parivertailu: laatupalkintokriteeristön arviointialueiden merkityksen painottuminen toiminnan laadun 
kannalta/Tulosyksikkö MaaSK (12/2003)
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Parivertailun frekvenssimatriisi 
(jakaumamatriisi)/Tulosyksikkö A (11/2004)

612310xxxx42Henkilöstö

xxxx144431276Keskeiset 
suorituskykytulokset

17xxxx17171515171617Yheiskunnalliset 
tulokset

141xxxx6231677Henkilöstötulokset

14112xxxx91015119Asiakastulokset

132158xxxx6171814Prosessit

14214711xxxx181712Kumppanuudet ja 
resurssit

1121170114xxxx8Toimintaperiaatteet ja 
strategia

121119461610xxxxJohtajuus

Keskeiset 
suoritusky-
kytulokset

Yhteiskun-
nalliset 
tulokset

Henkilöstö

tulokset

Asiakas-

tulokset

ProsessitKumppa-

nuudet ja

resurssit

HenkilöstöToiminta-

periaatteet

ja strategia

Johtajuusf

Taulukko 1: Parivertailu: laatupalkintokriteeristön arviointialueiden merkityksen painottuminen toiminnan laadun 
kannalta/Tulosyksikkö A (11/2004)

  
 
 

Parivertailun prosenttiosuusmatriisi (%-matriisi)/ 
Tulosyksikkö A (11/2004)

0,330,060,110,170,060,00x,x0,220,11Henkilöstö

0,820,120,820,410,65x,x1,000,940,67Kumppanuudet ja 
resurssit

5,690,654,863,432,72,576,945,004,16Summa

0,710,080,610,430,340,320,870,630,52Summa/n-1

x,x0,060,220,220,240,180,670,390,33Keskeiset 
suorituskykytulokset

0,94x,x0,940,940,880,880,940,890,94Yheiskunnalliset 
tulokset

0,780,06x,x0,330,120,180,890,390,39Henkilöstötulokset

0,780,060,67x,x0,530,590,830,610,50Asiakastulokset

0,760,120,880,47x,x0,350,941,000,78Prosessit

0,610,110,610,390,000,060,78x,x0,44Toimintaperiaatteet ja 
strategia

0,670.060,610,500,220,330,890,56x,xJohtajuus

Keskeiset 
suoritusky-
kytulokset

Yhteiskun-
nalliset 
tulokset

Henkilöstö

tulokset

Asiakas-

tulokset

ProsessitKumppa-

nuudet ja

resurssit

HenkilöstöToiminta-

periaatteet

ja strategia

Johtajuusp

Taulukko 2: Parivertailu: laatupalkintokriteeristön arviointialueiden merkityksen painottuminen toiminnan laadun 
kannalta/Tulosyksikkö A (11/2004)
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Parivertailun frekvenssimatriisi 
(jakaumamatriisi)/Tulosyksikkö B (11/2004)

613410xxxx33Henkilöstö

xxxx07142845Keskeiset 
suorituskykytulokset

14xxxx12111313131313Yheiskunnalliset 
tulokset

72xxxx4621065Henkilöstötulokset

13210xxxx981098Asiakastulokset

10185xxxx61389Prosessit

1211258xxxx141211Kumppanuudet ja 
resurssit

101856114xxxx9Toimintaperiaatteet ja 
strategia

919662115xxxxJohtajuus

Keskeiset 
suoritusky-
kytulokset

Yhteiskun-
nalliset 
tulokset

Henkilöstö

tulokset

Asiakas-

tulokset

ProsessitKumppa-

nuudet ja

resurssit

HenkilöstöToiminta-

periaatteet

ja strategia

Johtajuusf

Taulukko 1: Parivertailu: laatupalkintokriteeristön arviointialueiden merkityksen painottuminen toiminnan laadun 
kannalta/Tulosyksikkö B (11/2004)

 
 
 

Parivertailun prosenttiosuusmatriisi 
(%-matriisi)/Tulosyksikkö B (11/2004)

0,430,070,230,290,070,00x,x0,210,21Henkilöstö

0,860,070,860,380,57x,x1,000,860,78Kumppanuudet ja 
resurssit

5,780,644,943,033,722,616,474,294,49Summa

0,720,080,620,380,470,330,810,540,56Summa/n-1

x,x0,000,500,070,290,140,570,290,36Keskeiset 
suorituskykytulokset

1,00x,x0,860,850,930,930,930,930,93Yhteiskunnalliset 
tulokset

0,500,14x,x0,290,430,140,770,430,36Henkilöstötulokset

0,930,150,71x,x0,640,620,710,640,57Asiakastulokset

0,710,070,570,36x,x0,430,930,570,64Prosessit

0,710,070,570,360,430,140,78x,x0,64Toimintaperiaatteet ja 
strategia

0,640,070,640,430,360,210,780,36x,xJohtajuus

Keskeiset 
suoritusky-
kytulokset

Yhteiskun-
nalliset 
tulokset

Henkilöstö

tulokset

Asiakas-

tulokset

ProsessitKumppa-

nuudet ja

resurssit

HenkilöstöToiminta-

periaatteet

ja strategia

Johtajuusp

Taulukko 2: Parivertailu: laatupalkintokriteeristön arviointialueiden merkityksen painottuminen toiminnan laadun 
kannalta/Tulosyksikkö B (11/2004)
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Organisaation itsearviointi toiminnan parantamisen välineenä 
 
 

MAASK:ssa organisaation itsearviointia käytetään yhtenä tulosjohtamista edistävänä 
toiminnan parantamisen työkaluna liitteessä 1 esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 
MAASK:n sisäisellä organisaation itsearvioinnilla on vaikutusta toimintakäskyyn, tu-
lospalkkiosääntöihin ja kehityskeskusteluihin.    

 
MAASK:n sisäisen organisaation itsearvioinnin teemoja hallintoyksiköissä, tulosyksi-
köissä ja johtoryhmässä vuoden 2006 syksyllä vaiheessa 1 ovat: 

- edellisen vuoden organisaation itsearvioinnissa asetettujen tavoitteiden, tehtävi-
en ja tehtyjen esitysten toteuman arviointi.  

- organisaation ja organisaation osan toiminnan vahvuuksien arviointia.  
- arvokeskustelun jatkaminen siten, että MAASK:n johtajalla on perusteet arvo-

keskustelun yhteenvedolle joulukuussa 2006 (liite 3).  
- toiminnan tuloksellisuuden arviointi, jolloin arvioidaan toteumaa asetettuihin ta-

voitteisiin.  
- vähintään yhden työnkulkukaavion/prosessi (osaprosessi) laatiminen kriittisistä 

prosessien osista.  
- työilmapiirikyselyn tulosten edellyttämien toimenpiteiden jatkaminen ja aloitta-

minen. MAASK:ssa vuoden 2006 työilmapiirikysely ajoitetaan syyskuulle, jol-
loin todennäköisesti työilmapiirikyselyn tulokset ovat käytettävissä lokakuun 
alusta.  

- ajankohtaiset muut teemat. 
 

MAASK:n johdon strategisen tason itsearvioinnissa vaiheessa 2 painopiste on vuoden 
2006 vuosiraportin (VURA 2006) edellyttämässä analysoinnissa ja tulkinnassa (tammi-
kuussa/2007).  

 
MAASK:n johdon strategisen tason itsearvioinnissa vaiheessa 3 painopiste on vuoden 
2007 tulosohjauskeskustelun valmisteluissa (tulosohjauskeskusteluaineisto ja tulosoh-
jauskeskustelu) (maaliskuussa/2007). 

 
Dokumentointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta MAASK:n toiminnan paran-
taminen on suunnitelmallista ja toiminnan parantamista edistäville tehtäville pystytään 
suunnittelemaan tarvittavat resurssit toimintakäskyyn vuodelle 2007 (TOKY 2007). Ti-
laisuuksista laaditaan pöytäkirjat, jotka liitetään PVAH:n asiaan 2147. Käytettävät lo-
makkeet parantamissuunnitelman ja parantamisesitysten tekemiseen on esitetty liittees-
sä 4. 

 
MAASK:n sisäiset organisaation itsearviointi -tilaisuudet toteutetaan organisaatiotasoit-
tain vähintään yhden päivän tilaisuuksina hallintoyksikkö – MAASK:n sisäinen tu-
losyksikkö – MAASK:n johto (JORY:n jäsenet ja SURY:n jäsenet). Hallintoyksiköiden 
ja tulosyksiköiden tilaisuuksia voidaan yhdistää pidettäväksi samana tilaisuutena. Tilai-
suuksien järjestämisessä noudatetaan MAASK:n vuoden 2006 TOKY:ä  ”Seminaarit ja 
muut tilaisuudet järjestetään pääsääntöisesti Maasotakoulun toimitiloissa tai Lappeen-
rannan alueella”. 
 
Huom. Lähde: Maasotakoulun asiakirja AC8349/19.6.2006. 
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Toiminnan laadun parantaminen

organisaation itsearvioinnilla
- tutkimus Suomen puolustusvoimien tulosyksiköissä

Juhani Ojala

Maasotakoulu
Väinö Valveen katu 4
53900 Lappeenranta
Suomi Finland

Puh.
Fax

(05) 181 45111
(05) 181 45000

www.mil.fi

Maasotakoulu Johtamisen
julkaisusarja 1/2007
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