
Voiko välittävää 
todellisuutta rakentaa? 
Esimerkkejä johtamisesta ja organisaation 
muuttamisesta. 
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Rajojen johtaminen!
-! ajat!
-! paikat!
-! tehtävät, roolit!
-! resurssit jne.!

Toivon johtaminen!
-! visio!
-! päämäärät!
-! merkitykset!

Kehityksen, kehittymisen ja osaamisen johtaminen!
-! vaikeuksien kohtaaminen ja sietäminen!

-! osaamattomuuden kohtaaminen!
-! palauttaminen, valmentaminen!

-! ongelmanratkaisun mahdollistaminen!
-! oppimisen tukeminen!

 

Itsensä ja oman"
roolinsa johtaminen!
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POSTMODERNI
 ORGANISAATIOKÄSITYS? 

Onko todellisuus konkreettinen ja sama kaikille organisaation jäsenille. 
Onko se pikemminkin joukko jokaisen organisaation jäsenen erilaisia ajatuksia. 
Organisaatiokaaviosta on vaikea löytää aktiivisesti reagoivaa jännitettä tai toimintaa.

 Ne ovat pikemminkin staattisia kuvia ja laatikoita, joihin on kirjoitettu ihmisten
 nimiä.  

Organisaatiossa on suunnattoman paljon erilaisia näkökulmia ja tulkintoja eri asioista ja 
 tilanteista sekä myös itse organisaatiosta.  

Organisaatiolta puuttuu säätelymahdollisuus, eli se ns. yhtenäinen punainen lanka sekä
 yhtenäiset ja yhteneväiset vaikutusmekanismit. 

Organisaation todellisuus rakentuukin työpaikan ja arjen keskusteluissa. 
Vallalla ovat pienet paikalliset kertomukset.  
Johtamisen asema on vähitellen muuttumassa, sillä kaukana toiminnasta oleva

 organisaation ylin johto ei enää pysty hallitsemaan sirpaleista ja epäjatkuvuuksien
 hallitsemaa maailmaa.  
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Säilöntätehtävä osana 
johtamista?

1)  Muutoksen johtamiseen liittyvä keskeinen haaste on mahdollistaa muutokseen 
liittyvän epävarmuuden ja ahdistuksen käsittely tavalla, joka luo 
edellytykset myönteiselle ongelmien ratkaisulle.

2)  Muutoksen johtamisessa esimiehen ja koko organisaation tehtävänä on toimia 
säiliönä, joka ottaa vaikeuksia ja niihin liittyviä ahdistuksia vastaan, työstää 
vaikeiksi koettuja ilmiöitä ja palauttaa niitä uudelleen pureksittuna yhteisölle.  

3)  Hankaliin tilanteisiin liittyy usein ihmisten tarve sijoittaa esimiehiin joko kielteisiä 
asioita tai toivoa luovia, idealisoivia piirteitä = samaistuva identifikaatio 
(projektiivinen identifikaatio). Esimies siis tuntee haasteet nahoissaan…

4)  Organisatorinen säilöjä on pohjimmiltaan ryhmä ihmisiä, jotka ovat 
sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen perustehtävän luomissa rajoissa. Ryhmän 
jäsenten kokemukset sisältävät järjen ja tarkoituksen koko organisaatiolle ja sen 
osille. Mikäli säilöjät ja säilöttävät kykenevät olemaan vuorovaikutuksessa 
keskenään, sisältyy vuorovaikutukseen mahdollisuus oppia kokemuksesta. 
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Johtaminen IIP
-näkökulmasta:

•  Strategian selkeä määrittely ja ymmärtäminen

•  Henkilöstön kehittäminen ja sen tuki tavoitteille
•  Henkilöjohtamisen periaatteet
•  Esimiesten osaamisten määrittely
•  Esimiesten johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
•  Henkilöstön työpanoksen tunnistaminen ja arvostaminen
•  Henkilöstön vastuunoton rohkaisu
•  Henkilöstön oppiminen ja kehittyminen
•  Investoinnit henkilöstön osaamiseen ja kehityksen tunnistaminen
•  Johtamisen jatkuva parantaminen �
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Mitä tapahtuu, kun
 säilöntätehtävä ei toimi?

- Välijohto koki itsensä ulkopuoliseksi ja vallattomaksi.�
- Aikaisemmat asiakastyön ongelmia säilövät työryhmät oli purettu. Organisaatio
 uudistuessaan pyrkii kieltämään vanhat toimintatavat jättäen kuitenkin työyhteisön
 tyhjän päälle, kun uusia toimintatapoja ei ole.�
- Aikaisempi moniammatillinen paikallinen työryhmä kiellettiin ja korvattiin saman
 ammattiryhmän tiimeillä, joiden jäsenet kuitenkin toimivat maantieteellisesti hyvin
 laajalla alueella. Oli tarve korvata ammatti-identiteettiin liittyvä roolijako uudella
 työnjaolla.�
- Integroidessaan työntekijäryhmän uudella tavalla työyhteisöön kadotettiin vanhat
 ongelmanratkaisun tavat ilman että heti syntyi uutta ongelman ratkaisun tapaa.�
- Johtajat johtivat työpisteitä etätyönä.�
- Esimiehillä oli keskimäärin lähes 20 suoraa alaista ja koko organisaation johtajalla
 25 suoraa alaista.�
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- Johtaminen oli massoittunutta, kaikkia johdettiin samalla tavalla, johtajalla ei ollut
 aikaa yksittäisten väliesimiesten johtamiseen. Johtaminen tapahtui
 osastokokouksissa, joissa oli paikalla yli 20 ihmistä.�
- Väliesimiesten toimenkuvia ei käytetty johtamisen välineenä ja todelliset
 toimenkuvat olivat muotoutuneet paikallisesti.�
- Esikuntia oli organisaatiossa useita ja niiden jäsenillä oli tapana käyttää aloite ja
 johtamisvaltaa ilman mandaattiakin.�
- Organisaation fantasioissa esikunnan jäsenillä oli paljon enemmän tapaamisia
 johdon kanssa kuin väliesimiehillä.�
- Väliesimiehet joutuivat työskentelyssä reagoijan rooliin esikunnan ja ylemmän
 johdon sekä kuntaorganisaation muiden osien toimiessa aloitteen tekijänä. �
- Organisaatiossa oli paljon vainoharhaisuutta, avointa ja toisia vahingoittavaa
 kilpailua, konflikteja  sekä ilmiö, jota ulkopuoliset kutsuivat ryhmäraivoksi. �
- Osallisuuden nimissä eri hierarkiatasoilla oli henkilöitä joiden oli mahdollisuus
 tavata ylintä johtoa. Näistä ihmisistä oli syntynyt epävirallinen ohitusorganisaatio.�
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Mitä muuta seurasi:

•  Säilöntä- tai sisällyttämistehtävän epäonnistuminen näytti
 johtavan esimerkkiorganisaatioissamme haitallisten
 toimintatapojen syntymiseen. Tuloksentekoa estivät
 pahimmillaan konfliktit, vainoharhaisuus, kilpailu ja kauteus.
 Pahimmillaan ryhmäraivo teki rakentavan yhteistyön
 mahdottomaksi. Luonnollisesti paha olo näkyi
 sairaspoissaoloina. 
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- Koko yksikön ylin johto koettiin poukkoilevaksi, uudistuksia käynnistettiin ennen
 kuin edellisiä oli saatu jalkautettua.�
- Strategian laatimisen prosessiin osallistui lopulta pieni osa henkilökuntaa.�
- Strategia on muutosstrategia, jolla ei näytä olevan kytköstä arjen perustehtävään.
 Muutosstrategiassa vakiintuneet tehtävät eivät näy.�
- Strategian ymmärtämistä ei ole työstetty tarpeeksi, jolloin strategiaan liittyvät
 vaatimukset ja arjen tehtävät näyttävät olevan ristiriidassa. Strategioissa käytetty
 kieli oli abstraktia ja epäselvää.�
- Tuloksia mitattiin erilaisilla mittaristoilla, jotka kuitenkin jättivät joitakin
 toimintoja mittaamatta ja olivat toisaalla keskenään ristiriitaisia.�
- Julkisessa hallinnossa on tyypillisesti useita samanaikaisia kehityshankkeita, joita eri
 tason toimijat aktivoivat. Tuloksena on kehittämisähky.�
- Organisaation ylin johtaja kieltäytyi ottamasta vastaan johtamistapaansa
 kohdistuvaa palautetta.
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Miten säilöntätehtävää
 vahvistettiin?

Gooijer (2009):

•  Realistisuuteen tähtäävä päätöksentekoprosessi…
•  Sellaisten mekanismien luominen, joka mahdollistaa sekä yksilöille että ryhmille

 muutoksen synnyttämän ahdistuksen työstämisen tavoitteena kyky vastata
 muutoksen synnyttämiin riskeihin. 

•  Jatkuva virheellisten toimintatapojen syntymiseen liittyvien riskien arviointi. 
•  Johtajien säilöntätehtävään liittyvien roolien tukeminen. 
•  Muutosta edeltäneen tilanteen hyvien ja huonojen piirteiden integroiminen

 muutokseen. 

•  Sellaisten realististen rakenteiden luominen, jotka mahdollistavat ihmisten
 kohtaamiset ja kytkeytyminen muutoksen synnyttämiin uusiin mahdollisuuksiin.

•  Pyritään reagoimaan uhkakuviin ryhdikkäästi niiden kieltämisen sijasta.
•  Luodaan psyykkisen todellisuus, jossa siedetään ahdistusta ja pyritään realistisesti

 vastaamaan ahdistusta aiheuttaviin kysymyksiin.
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Vielä ratkaisuja…
•  Johto jalkautui keskustelemaan erityisesti keskusjohdon, mutta myös

 rivityöntekijöiden kanssa tilaisuuksiin, joissa muutosta käsiteltiin.
•  Välijohdolle pyrittiin luomaan olosuhteet säilöntätehtävän ylläpitämiseen

 esimerkiksi pitämällä alaisten määrä kohtuullisena.

•  Luotiin työryhmiä ja tiimiorganisaatioita, joissa työhön liittyviä haasteita pystyttiin
 ratkomaan.

•  Organisaatioiden rajoja pyrittiin vahvistamaan siten, että kynnys lähteä mukaan
 erilaisiin ulkoa päin tuleviin kehityshankkeisiin nousi.

•  Strategisten tavoitteiden muotouttamiseen ja jalkauttamiseen luotiin
 toimintatapoja.

•  Rooleja ja toimintatapoja pyrittiin määrittelemään siten, että erityisesti säilönnästä
 vastaavien kokemus vallasta muodostui riittäväksi.

•  Massoittuneita – kaikkia samalla lailla johtavia tilanteita vähennettiin ja toisaalta
 yksilölliseen ongelmanratkaisuun tähtääviä foorumeita lisättiin.
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"VOIKO VÄLITTÄVÄÄ TODELLISUUTTA RAKENTAA?"  
 
Esimerkkejä johtamisesta ja organisaation muuttamisesta.  
 
 
 
1. Muutoksen työstäminen organisaation ja johdon tehtävänä 
 
Jari Syrjälä tarkasteli v. 2006 julkaistussa väitöskirjassaan omistajamuutosten vaikutuksia henkilöstön 
hyvinvointiin alun perin Pohjolan Voimana tunnetussa yrityksessä. Aineisto kattaa viiden vuoden ajan 
sekä kolme organisaatiomuutosta. Syrjälän mukaan kaikkiin omistajavaihdoksiin ja niitä seuranneisiin 
organisaatiomuutoksiin liittyi henkilöstön keskuudessa runsaasti toivoa. Valta-asemien menettäminen, 
verkostoista syrjään jääminen ja vieraantuminen päätöksenteosta johti pessimismiin ja omiin 
tehtäviinsä keskittymiseen. Kaikkein kielteisimpiä tarinoita muutoksesta kertoivat johdon entiset 
jäsenet, jotka näkivät omien aikaansaannostensa rapautuvan ja häviävän. Syrjälä kuvaa organisaatiossa 
liikkuvia tarinoita mielen malleina, jotka ohjaavat ihmisten toimintaa ja odotuksia. Väitöskirjassa 
kuvatuissa muutoksissa epäonnistuttiin vastaamaan henkilökunnan odotuksiin ja kielteiset tarinat 
pääsivät vallalle. Se heijastui myös taloudelliseen tulokseen. Myönteisten tarinoiden 
mahdollistamiseksi  työyhteisölle nousi kolme haasteetta. Henkilöstöstrategian täytyy tukea 
organisaation johtoa muutoksen läpi viemisessä, pystyä tukemaan työntekijöitten työllisyyttä, työn 
jatkumista ja näihin liittyviä odotuksia sekä sen täytyy luoda henkilöstölle vaikuttamisen edellytyksiä ja 
mahdollistaa myös sosiaalisten yhteyksien rakentaminen. Sittemmin Empower Oy:n toimiva yritys on 
kehittänyt muutosjohtamisen mallin, jota sovelletaan yritysostoissa ja fuusioissa. Yhtiö käyttää paljon 
voimavaroja Empower Oy:n liittyvän henkilöstön kanssa mahdollisuuksien ja tavoitteiden 
työstämiseen. 
 
Pekka Mattila (2006) on omassa väitöskirjassaan liittänyt muutoksen kokemuksen vallasta ja sen 
menettämisestä. Hänen kuvaamissaan muutoksissa organisaation muutokset synnyttivät tilan, jossa 
toisaalta entistä ja vakiintunutta valtaa menetettiin ja toisaalta tuli tarve ottaa haltuunsa uusia tiloja 
uudenlaisen vallan kautta. Selvitäkseen tilanteesta ihmiset kehittivät erilaisia strategioita aktiivisesta 
osallistumisesta oppositioon asettumiseen (emt. 191). Valtaan liittyvät kysymykset näyttävät monessa 
mielessä olevan keskeinen osa muutoksen synnyttämää tuskaa. Huomion arvoista Mattilan ajattelussa 
on liittyminen niihin tutkijoiden, jotka pitävät valtaa organisaation ominaisuutena pikemminkin kuin 
yksilön ominaisuutena. Organisaatiokulttuurilla – vakiintuneilla tavoilla – on voima muokata 
organisaation toimijoista kulttuurin ehdoilla toimivia (emt. 193-195).  
 
Työyhteisön kyky käsitellä ongelmatilanteita ja liennyttää ongelmatilanteiden aiheuttamaa ahdistusta 
on keskeinen, mutta ilmeisen vähän ymmärretty osa johtamista.  Näyttää siltä, että johtamista 
käsittelevässä kirjallisuudessa korostuvat rajoja korostava managerointi ja toisaalta toivoa ja muutosta 
korostava visiolla johtaminen. Hyvin monessa työpaikassa johtajat – erityisesti ylin johto – ei halua 
olla tekemisissä työhön liittyvien vaikeuksien kanssa. Vaikeuksilta suojaudutaan yksinkertaisesti 
kieltämällä niiden olemassa olo, leimaamalla vaikeuksista puhuvat yksittäisiksi häiriköiksi tai vaikkapa 
nimeämällä työntekijät laiskoiksi ja osaamattomiksi. Pahimmallaan yksipuoliset johtamisjärjestelmät 
johtavat turmioon, kuten viime aikojen uutiset vaikkapa France Telecomista itsemurhia synnyttävänä 
työpaikkana kuvaavat. 
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Säilöminen, sisällyttäminen 
 
Muutoksen johtamiseen liittyvä keskeinen haaste on mahdollistaa muutokseen liittyvän 
epävarmuuden ja ahdistuksen käsittely tavalla, joka luo edellytykset myönteiselle ongelmien 
ratkaisulle. Toisaalta kyse on rajojen luomisesta ja näkyväksi tekemisestä, jotta ongelmien ratkaisulle 
syntyy aikoja ja paikkoja. Rajat vapauttavat ratkomaan tavoitteisiin liittyviä ongelmia, rajattomuus 
johtaa rajojen tutkimiseen.  Toisaalta on kyse merkityksellisten tavoitteiden kuvaamisesta ja 
tavoitteiden saavuttamiseen liittyvien ongelmien käsittelystä. Rajat ja merkitykset muodostavat tilan, 
jossa uudessa tilanteessa voi pyrkiä rajatussa tilassa vakiinnuttamaan työhönsä liittyviä valtasuhteita. 
 
Muutoksen johtamisessa esimiehen ja koko organisaation tehtävänä on toimia säiliönä, joka ottaa 
vaikeuksia ja niihin liittyviä ahdistuksia vastaan, työstää vaikeiksi koettuja ilmiöitä ja palauttaa niitä 
uudelleen pureksittuna yhteisölle. Tässä suhteessa säilöntä muistuttaa valmentamista. Se on 
suoritusten havainnointia, analysointia ja harjoitusten ja pelisysteemien muuttamista hyvien 
suoritusten mahdollistamiseksi. Olennaista on, että valmentaja ei voi tehdä varsinaista työtä urheilijan 
puolesta. Toista on vaikea kehittää, mutta jokainen voi kehittyä. Systeemisen ajattelun näkökulmasta 
säilöntä ja palauttaminen voivat tapahtua luontevasti, mikäli säilömiseen on olemassa aikoja, paikkoja 
ja tavoitteita. Paljaimmillaan hyvin organisoidut kokoukset, joissa on selvät rajat ja selvät tehtävät, 
mutta jotka näiden rajojen sisällä mahdollistavat sekä tietoisten että tiedostamattomien ilmiöiden 
käsittelyn, toimivat säilömisen paikkoina (Avi Nukevits 1998). 
 
Hankaliin tilanteisiin liittyy usein ihmisten tarve sijoittaa esimiehiin joko kielteisiä asioita tai toivoa 
luovia, idealisoivia piirteitä. Tällöin puhutaan samaistuvasta identifikaatiosta (projektiivinen 
identifikaatio). Termi on alun perin peräisin Melanie Kleiniltä (1946), jolla hän kuvasi prosessia, jossa 
lapsi sijoittaa äitiinsä toiveen hyvän olon tuottamisesta ja toisaalta kokemuksensa tyydyttämättömistä 
tarpeistaan, esim. nälästä. Riittävän hyvä äiti sietää lapsensa tarvitsevuutta ja tarjoaa lapselle 
mahdollisesti ilmaista tunteitaan kielteiselläkin tavalla. (Winnicot 1958). Winnicottia mukaille voisi 
puhua riittävän hyvästä esimiehestä tai riittävän hyvästä säilöjästä, joka tarjoaa alaisilleen 
mahdollisuuden työstää työhön liittyviä hankaluuksia joskus hyvinkin tökeröillä tavoilla.  
 
Esimiehen tehtävä on tunnistaa näitä häneen sijoitettuja piirteitä, kantaa niitä ja tarvittaessa palauttaa 
yhteisölle takaisin rakentavassa muodossa. Prosessia kutsutaan säilömiseksi tai yhteisön toimintaan 
sisällyttämiseksi. Säilöminen on sekä yksilön että organisaation ominaisuus.  Voi sanoa, että hyvin 
toimiva säilöntä mahdollistaa rankkojenkin vaikeuksien sietämisen ja työstäminen. Toisaalta huonosti 
hoidettu säilöntätehtävä johtaa kokemukseen ratkaisemattomista ongelmista ja sietämättömältä 
tuntuvaan työyhteisöön.  
 
Organisatorinen säilöjä on pohjimmiltaan ryhmä ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen 
tavoitteeseen perustehtävän luomissa rajoissa. Ryhmän jäsenten kokemukset sisältävät järjen ja 
tarkoituksen koko organisaatiolle ja sen osille. Mikäli säilöjät ja säilöttävät kykenevät olemaan 
vuorovaikutuksessa keskenään, sisältyy vuorovaikutukseen mahdollisuus oppia kokemuksesta. 
Säilöjien kyky integroida ilmiöitä osaksi kokonaisuutta samanaikaisesti säilyttäen kokonaisuus 
avoimena uusille asioille, kyky purkaa jähmettyneitä rakenteita ja kyky olla valmiina sulauttamaan 
uusia asioita, mahdollistaa kyvyn oppia kokemuksesta. Kyky oppia on välttämätön osa sitä työtä, jossa 
organisaatio muuntuu uudeksi. (Jinette De Gooiijer 2009, s. 2002-2003). 
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Huomionarvoista on, että säilömistä tai sisällyttämistä tapahtuu ja pitäisi tapahtua kaikilla 
organisaation tasoilla. Sitä tapahtuu sekä virallisissa että epävirallisissa ryhmissä. Klaus Af Ursin  on 
kuvannut tupakkapaikoilla ja kahvitauoilla tapahtuvaa säilömistä kutsumalla näin syntyneitä 
epävirallisia projektiryhmiä valaryhmiksi. (Af Ursin 2001, 37-48) 
 
 Tietoinen ja järkiperäinen 

säilöntä 
Tiedostamattoman säilöntä 

Viralliset säilömisen paikat: 

Esim. 
esimiesalaiskeskustelut, 
johtoryhmät, tiimit ja 
työryhmät 

Työtehtäviin ja tuloksiin 
liittyvien haasteiden 
tunnistaminen ja käsittely. 
Virallisten toimintatapojen 
arviointi. Julkisten 
konfliktien ratkominen. 
Avoin kilpailu. 

Työn herättämän 
innostuksen tai ahdistuksen 
käsittely. Toimintaa 
ohjaavien mielen mallien ja 
mielikuvien käsittely. 
Organisaatio mielikuvina. 
Ääneen lausumattomien 
jännitteiden, kilpailun ja 
kateuden tunnistaminen. 

Epäviralliset säilönnän 
paikat: 

Esim. 
kahvipöytäkeskustelut, 
tupakkapaikat, saunaillat, 
Sosiaaliset mediat jne. 

Epävirallinen keskustelu 
asioiden etenemisestä, 
tarinat työyhteisöstä, 
työtovereista ja asiakkaista. 

Huhut, juorut ja fantasiat 
työyhteisöstä ja sen 
toimintaympäristöstä. 

 
 
 
 
2. Säilöntätehtävä johtamisjärjestelmissä, esimerkkinä IIP 
 
Investors In People on Englannissa syntynyt henkilöstöjohtamisen laatujärjestelmä, joka on pyrkinyt 
kuvaamaan hyvän henkilöstöpolitiikan piirteitä ja tuloksia. Kiinnostavalla tavalla IIP- kuvaa sellaisia 
piirteitä työyhteisöjen toiminnassa, jotka liittyvät hyvin toimivaan muutosjohtamiseen ja hyvin 
toteutuvaan säilöntätehtävään. 
 
IIP pitää sisällään ajatuksen, että kaikkien organisaation jäsenten tulisi ymmärtää yrityksen pidemmän 
aikavälin tarkoitukset ja tavoitteet sekä pystyä selittämään, miten juuri nyt tehtävä arkinen aherrus 
liittyy niihin. Sen seurauksena henkilöstön oletetaan tukevan ja samaistuvan tavoitteisiin. Johtamisen 
periaatteiden oletetaan olevan julkisia ja selkeitä. Johtamista myös jatkuvasti kehitetään palautteen 
perusteella. Osaaminen on tunnistettua ja määriteltyä. Henkilöstön ajatellaan jatkuvasti kehittävän, 
kehitystä tuetaan ja sitä arvioidaan.  
 
Johtaminen IIP-näkökulmasta: 
 

 Strategian selkeä määrittely ja ymmärtäminen 
 

 Henkilöstön kehittäminen ja sen tuki tavoitteille 
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 Henkilöjohtamisen periaatteet 

 
 Esimiesten osaamisten määrittely 

 
 Esimiesten johtaminen ja henkilöstön kehittäminen 

 
 Henkilöstön työpanoksen tunnistaminen ja arvostaminen 

 
 Henkilöstön vastuunoton rohkaisu 

 
 Henkilöstön oppiminen ja kehittyminen 

 
 Investoinnit henkilöstön osaamiseen ja kehityksen tunnistaminen 

 
 Johtamisen jatkuva parantaminen 

 
IIP-laatukriteerit on kuvattu tarkemmin tämän tekstin liitteenä. 
 
 
 
3. Esimerkkejä siitä, kun säilöntätehtävä ei toteudu 
 
Eräiden julkisen hallinnon organisaatioiden konsultointien yhteydessä olemme tavanneet esimerkkejä 
organisaatiomuutoksista, joiden yhteydessä säilöntätehtävät on hävitetty. Näiden pohjalta olen 
rakentanut kuvitteellisen esimerkin, johon liittyvillä havainnoilla on lähtökohtansa tosielämässä, 
mutta, jotka eivät välttämättä ole esiintyneet samanaikaisesti missään tietyssä organisaatiossa.  
 
Organisaatio pyysi selvitystä tilastaan, koska työhyvinvointikyselyiden palaute oli heikkoa ja 
työterveyshuolto oli reagoinut tilanteesen. Tutustuessamme organisaation tilaan kohtasimme 
yhteisön, jossa: 
 
A: Organisaatiota muutettaessa oli purettu sekä virallisia että epävirallisia säilömisen 
paikkoja: 
- Aikaisempi moniammatillinen paikallinen työryhmä kiellettiin ja korvattiin saman ammattiryhmän 
tiimeillä, joiden jäsenet kuitenkin toimivat maantieteellisesti hyvin laajalla alueella. Oli tarve korvata 
ammatti-identiteettiin liittyvä roolijako alueellisella työnjaolla. 
- Organisaatio uudistuessaan pyrkii kieltämään vanhat toimintatavat jättäen kuitenkin työyhteisön 
tyhjän päälle, kun uusia toimintatapoja ei ole. 
 
B: Hierarkiaa oli madallettu ja samalla alaisten mahdollisuutta asioida esimiesten kanssa 
sisällöllisistä asioista oli vähennetty: 
- Johtajat johtivat työpisteitä etätyönä eivätkä olleet läsnä asiakastyön arjessa. 
- Esimiehillä oli keskimäärin lähes 20 suoraa alaista ja koko organisaation johtajalla 25 suoraa alaista. 
- Johtaminen oli massoittunutta, kaikkia johdettiin samalla tavalla, johtajilla ei ollut aikaa yksittäisten 
väliesimiesten tai yksittäisten alaisten johtamiseen. 
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- Väliesimiesten johtaminen tapahtui osastokokouksissa, joissa oli paikalla yli 20 ihmistä. Varsin usein 
yleiset normittavat päätökset koettiin jonkun osapuolen näkökulmasta paikallisiin olosuhteisiin 
sopimattomina ja väkivaltaisina. 
- Esimiehillä oli paljon hallinnollisia tehtäviä ja lisäksi velvoite osallistua erilaisiin 
kehittämishankkeiden koordinointiin. 
 
C: Perustehtävien oletettiin olevan selviä. Ne olivat kuitenkin monella tavalla hämärtyneitä ja 
epäselviä: 
- Väliesimiesten toimenkuvia ei käytetty johtamisen välineenä ja todelliset toimenkuvat olivat 
muotoutuneet paikallisesti.  
- Esikuntia oli organisaatiossa useita ja niiden jäsenillä oli tapana käyttää aloite ja johtamisvaltaa välillä 
johtajan luvalla välillä ilman lupaa. 
- Koko yksikön ylin johto koettiin poukkoilevaksi, uudistuksia käynnistettiin ennen kuin edellisiä oli 
saatu jalkautettua. Johto puolestaan oli tyytymätön mahdollisuuksiinsa saada välttämättömäksi 
koettuja muutoksia aikaiseksi. 
- Strategian laatimisen prosessiin osallistui lopulta pieni osa henkilökuntaa. 
- Strategia on muutosstrategia, jolla ei näytä olevan kytköstä arjen perustehtävään. Muutosstrategiassa 
vakiintuneet tehtävät eivät näy. Työyhteisöissä oli epäselvää olivatko ne kehittämässä uusia 
toimintatapoja vai toteuttamassa vakiintuneita palveluita. 
- Strategian ymmärtämistä ei ole työstetty tarpeeksi, jolloin strategiaan liittyvät vaatimukset ja arjen 
tehtävät näyttävät olevan ristiriidassa. Strategioissa käytetty kieli oli abstraktia ja epäselvää. Eri 
toimijoilla oli jatkuvasti eri käsitys, mitä strategian käsitteillä esim. tuloksen näkökulmasta tarkoitettiin. 
- Johto tunnisti strategian jalkauttamisen vaikeuden ja piti erityisesti välijohtoa syypäänä. Välijohto 
arvioitiin sekä osaamattomaksi että kapinalliseksi. 
- Tuloksia mitattiin samanaikaisesti useilla erilaisilla mittaristoillan (tuloskortit, laatujärjestelmät, 
tulospalkkaus), jotka kuitenkin jättivät joitakin toimintoja mittaamatta ja olivat toisaalla keskenään 
ristiriitaisia. Toisen tuloksen toteuttaminen esti toisen tuloksen tavoittelua. 
- Julkisessa hallinnossa on tyypillisesti useita samanaikaisia kehityshankkeita, joita eri tason toimijat 
aktivoivat (työyhteisö itse, osasto, virasto, kunnan taloushallinto ja kunnan johtajan esikunta). 
Kehityshankkeista tulee vaatimuksia mahdollisuuksien sijasta. Hankkeet paitsi näyttäytyvät 
käsittämättöminä myös sotkevat toisiansa. Tuloksena on kehittämisähky. 
 
D: Erilaiset epäviralliset ja piilossa olevat tavat kommunikoida johdon kanssa synnyttivät 
huhuja ja salaliittoteorioita: 
- Organisaation fantasioissa esikunnan jäsenillä oli paljon enemmän tapaamisia johdon kanssa kuin 
väliesimiehillä. 
- Osallisuuden nimissä eri hierarkiatasoilla oli henkilöitä joiden oli mahdollisuus tavata ylintä johtoa. 
Näistä ihmisistä oli syntynyt epävirallinen ohitusorganisaatio, joihin kuuluvia pidettiin johdon 
myötäilijöinä ja kuulumattomia joko passiivisina tai oppositiona. 
- Organisaation ylin johtaja kieltäytyi ottamasta vastaan johtamistapaansa kohdistuvaa palautetta. 
 
E: Tilanteen seurauksena: 
- Johto oli tyytymätön saavutettuihin tuloksiin, erityisesti uusien palveluiden kehittämiseen. 
- Väliesimiehet joutuivat työskentelyssä reagoijan rooliin esikunnan ja ylemmän johdon sekä 
kuntaorganisaation muiden osien toimiessa aloitteen tekijänä. Samalla välijohto koki itsensä 
voimattomaksi. 
- Organisaatiossa oli paljon vainoharhaisuutta, avointa ja toisia vahingoittavaa kilpailua, konflikteja  
sekä ilmiö, jota ulkopuoliset kutsuivat ryhmäraivoksi.  
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- Luonnollisesti tilanne näkyi tyytymättömyytenä työhön ja sairaspoissaoloina. 
 
Jokaisella organisaatiolla on säilöntätehtävänsä suhteessa ympäristöön. Erityisesti tällainen tehtävä on 
julkisenhallinnon organisaatioilla ja kansalaisjärjestöillä. Eräs englantilainen vuokra-asumista 
ylläpitävän järjestön johtaja totesi, että heidän todellinen tehtävänsä on säilöä köyhyyttä. Se tapahtuu 
joka päivä huoltomiesten ja isännöitsijöiden toimesta keskusteluissa asukkaiden kanssa. Virallisesti 
järjestö ylläpiti asuntoja. Ajatusta laajentaen mikä tahansa asiakastyötä tekevä organisaatio joutuu 
palveluita tuottaessaan osallistumaan asiakkaiden ongelmien ratkaisuun, jolloin ongelmista tulee osa 
organisaation ongelmia. Kun rautakauppias myy putkieristeitä, hän joutuu joltain osin mukaan 
keskusteluun putkiremontin suorittamisesta. 
 
Kansalaisjärjestöissä säilöntä tehtävä liittyy jäsenille tarjoutuviin mahdollisuuksiin työstää omaan 
elämäntilanteeseen liittyviä asioita. Martti Siisiäinen (1998) puhuu järjestöjen tulkintakehyksestä ja on 
esittänyt, että ne järjestöt, jotka eivät pysty tarjoamaan toimivaa tulkintakehystä, kuolevat pois. 
Vastaavasti menestyvät järjestöt tarjoavat tilanteeseen nähden tarkoituksenmukaisen 
tulkintakehyksen. Jäsenten asioiden säilöminen saattaa kuitenkin tuntua järjestön johdosta raskaalta ja 
epätarkoituksenmukaiselta. Esimerkiksi monet potilasjärjestöt mielellään keskittyvät hoitamaan 
jäsentensä sairautta samaistuen terveydenhuoltoon. Todellisuudessa monet jäsenet haluaisivat käyttää 
järjestöä vaikkapa koetun epäoikeudenmukaisuuden työstämiseen.  Vastaavia esimerkkejä järjestöistä 
oman elämäntavan työstämisen foorumeina on lukuisia. Karjalaista sukujuurta olevat etsivät omia 
juuriaan ja siemie-kultturia. Perhekahviloiden äidit tutkivat vaihtoehtoisen kasvatuksen 
mahdollisuuksia. Maahanmuuttajat yrittävät yhdistyksissään ylläpitää omaa kulttuuriaan ja etsiä tapaa 
olla jäsenenä suomalaisessa yhteiskunnassa. Aikojen muuttuessa myös elämäntapaan liittyvät 
kysymykset muuttuvat ja siten järjestöjen tehtävät muuttuvat. Kyvyttömyys vastata mahdollisesti 
piilossakin olevaan säilömistehtävään johtaa väistämättä konfliktiin. 
 
  
 
4. Mikä auttaisi integroimaan hankalat asiat rakentavaksi osaksi organisaation toimintaa? 
 
Säilöntä- tai sisällyttämistehtävän epäonnistuminen näytti johtavan esimerkkiorganisaatioissamme 
haitallisten toimintatapojen syntymiseen. Tuloksentekoa estivät pahimmillaan konfliktit, 
vainoharhaisuus, kilpailu ja kateus. Pahimmillaan ryhmäraivo teki rakentavan yhteistyön 
mahdottomaksi. Luonnollisesti paha olo näkyi sairauspoissaoloina.  
 
Jinette De Gooijer on kuvannut ylikansallisen yrityksen fuusioprosessia kirjassaan ”The Murde in 
Merger”. Prosessin kaoottisten ja tuhoavienkin vaiheiden dokumentoinnin jälkeen hän päätyy 
esittämään johtajille suosituksia organisaation muutoksen toteuttamiseksi. Hänen mukaan muutosta 
johtaessa tulisi tavoitella seuraavia asioita: 
 

a) Realistisuuteen tähtäävä päätöksentekoprosessi, joka perustuu tietoihin sekä psyykkisistä 
prosesseista että taloudellisesta tuloksesta. Ehdotus korostaa sitä, että johdolla on usein selkeä 
käsitys ympäristön vaatimuksista ja organisaation määrällisistä tuloksista, mutta sillä ei ole 
käsitystä organisaation sisäisistä kitkoista ja psyykkisestä kunnosta. 
b) Sellaisten mekanismien luominen, jotka mahdollistavat sekä yksilöille että ryhmille 
muutoksen synnyttämän ahdistuksen työstämisen tavoitteena kyky vastata muutoksen 
synnyttämiin riskeihin. Tällä viitataan päätöksentekoprosesseihin, joissa asioita voi nostaa 
esille ja joissa voi nähdä johdon reagoivan esille tulleisiin asioihin. 
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c) Jatkuva virheellisten toimintatapojen syntymiseen liittyvien riskien arviointi.  
d) Johtajien säilöntätehtävään liittyvien roolien tukeminen. Riittävien ajallisten ja fyysisten 
resurssien takaaminen johtajille alaistensa kohtaamiseen ja ongelmien ratkaisuun. 
e) Muutosta edeltäneen tilanteen hyvien ja huonojen piirteiden integroiminen muutokseen. 
Aikaisempien tarinoiden ohittaminen näyttäytyy työyhteisön jäsenille loukkauksena ja tarinat 
jäävät vakiintuneina tapoina joka tapauksessa elämään organisaation sisään. 
f) Sellaisten realististen rakenteiden luominen, jotka mahdollistavat ihmisten kohtaamiset ja 
kytkeytyminen muutoksen synnyttämiin uusiin mahdollisuuksiin. 
g) Pyritään reagoimaan uhkakuviin ryhdikkäästi niiden kieltämisen sijasta. 
h) Luodaan psyykkisen todellisuus, jossa siedetään ahdistusta ja pyritään realistisesti 
vastaamaan ahdistusta aiheuttaviin kysymyksiin. 

 
Omissa esimerkkiorganisaatioissamme näitä piirteitä pyrittiin osin tietoisesti osin tiedostamatta ja 
vahingossa edistämään mm. seuraavin keinoin: 
 

a) Johto jalkautui keskustelemaan erityisesti keskusjohdon, mutta myös rivityöntekijöiden 
kanssa tilaisuuksiin, joissa muutosta käsiteltiin. Johto oli valmis sietämään kuvauksia 
muutoksen raskaudesta ja vaikeudesta. 
b)Välijohdolle pyrittiin luomaan olosuhteet säilöntätehtävän ylläpitämiseen esimerkiksi 
pitämällä alaisten määrä kohtuullisena ja mitoittamalla muut työtehtävät kohtuullisesti. 
c) Luotiin työryhmiä ja tiimiorganisaatioita, joissa työhön liittyviä haasteita pystyttiin 
ratkomaan. Huolehdittiin, että näissä ryhmissä on riittävä työnjako ainakin ajan, paikan ja 
kokousten tavoitteiden määrittelyn ja ylläpidon kannalta. 
d) Organisaatioiden rajoja pyrittiin vahvistamaan siten, että kynnys lähteä mukaan erilaisiin 
ulkoa päin tuleviin kehityshankkeisiin nousi.  
e) Strategisten tavoitteiden muotouttamiseen ja jalkauttamiseen luotiin toimintatapoja. 
f) Rooleja ja toimintatapoja pyrittiin määrittelemään siten, että erityisesti säilönnästä 
vastaavien kokemus vallasta muodostui riittäväksi. Esimiehet määriteltiin kehityshankkeiden 
tilaajiksi ja esikuntaan kuuluvat kehittäjät velvoitettiin toimimaan näiden tilausten mukaisesti. 
g) Massoittuneita – kaikkia samalla lailla johtavia tilanteita vähennettiin ja toisaalta 
yksilölliseen ongelmanratkaisuun tähtääviä foorumeita lisättiin. Sen sijaan, että esimies olisi 
kohdannut kaikki alaisensa viikottain yhdessä isossa kokouksessa, hän kohtasi 3-4 alaista 
kerrallaan ja suuria kokouksia pidettiin kerran kuussa. 

 
Ahdistavat asiat, erilaiset tavat puolustautua ja puolustukselliset rakenteet ovat johdolle keskeistä 
informaatiota siitä, mikä on menossa. Tällainen tieto muodostaa yhden prisman, jonka kautta 
organisaation ja työn tekemisen realiteettejä voi arvioida. (Avi Nukevits 1998).  
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Johtaminen IIP-näkökulmasta 
 
Strategian selkeä määrittely ja ymmärtäminen 
Kriteereitä: 
-Ylin johto varmistaa, että organisaatiolla on selkeä päämäärä ja visio, joita strategia tukee. 
- Ylin johto varmistaa, että organisaatiolla on toimintasuunnitelma, jossa on mitattavat 
suoritustavoitteet. 
- Ylin johto varmistaa, että henkilöstön edustajien kanssa on toimivat suhteet ja  
että henkilöstön näkemyksiä on kuultu kehitettäessä organisaation toimintasuunnitelmaa. 
- Esimiehet osaavat kuvata, miten he osallistavat henkilöstön kehittäessään organisaation 
toimintasuunnitelmaa ja sopiessaan ryhmien ja yksilöiden tavoitteista. 
- Henkilöstön edustajat vahvistavat, että heillä on toimivat suhteet ylimpään johtoon ja että 
henkilöstön näkemyksiä on kuultu kehitettäessä organisaation toimintasuunnitelmaa. 
- Henkilöstö osaa kuvata ryhmänsä ja organisaationsa tavoitteet ja mitä heiltä odotetaan tavoitteiden 
asettamisessa ja saavuttamisessa. 
 
Henkilöstön kehittäminen ja sen tuki tavoitteille 
Kriteereitä: 
- Ylin johto pystyy kuvaamaan henkilöstön kehittämistarpeet sekä suunnitelmat ja resurssit tarpeiden 
täyttämiseksi. Ylin johto pystyy kuvaamaan, miten kehittämissuunnitelmista johdetaan konkreettiset 
tavoitteet ja miten niiden saavuttamista arvioidaan. 
- Esimiehet pystyvät kuvaamaan oman yksikkönsä osaamis- ja kehittämistarpeet sekä suunnitelmat ja 
resurssit tarpeiden täyttämiseksi. Esimiehet pystyvät kuvaamaan, miten kehittämissuunnitelmista 
johdetaan konkreettiset tavoitteet  sekä miten niiden saavuttamista arvioidaan.  
- Henkilöstö pystyy kuvaamaan, miten se osallistuu kehittämistarpeiden tunnistamiseen ja 
kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun. 
- Henkilöstö pystyy kuvaamaan, mitkä ovat kehittämistoimenpiteiden tavoitteet henkilökohtaisella, 
ryhmä- ja organisaatiotasolla. 
 
Henkilöjohtamisen periaatteet 
Kriteerit: 
- Ylin johto pystyy kuvaamaan henkilöstöjohtamisen periaatteet, joiden avulla luodaan työympäristö, 
missä jokaista kannustetaan tuottamaan ajatuksia oman ja toisten suorituskyvyn parantamiseksi. 
- Ylin johto tunnistaa yksilöiden erilaiset tarpeet ja voi kuvata henkilöstöjohtamisen periaatteet, joilla 
varmistetaan kaikille tarvittava tuki ja yhdenvertaiset kehittymismahdollisuudet suorituskykynsä 
parantamiseksi.  
- Esimiehet tunnistavat yksilöiden erilaiset tarpeet ja voivat osoittaa, miten he varmistavat, että 
kaikilla on tarvittava tuki ja yhdenvertaiset kehittymis-mahdollisuudet suorituskykynsä parantamiseksi. 
- Henkilöstö uskoo, että esimiehet ovat aidosti sitoutuneet varmistamaan, että kaikilla on tarvittava 
tuki ja yhdenvertaiset ja kehittymismahdollisuudet suorituskykynsä parantamiseksi. 
- Henkilöstö pystyy kertomaan esimerkkejä siitä, miten yksilöitä on kannustettu tuottamaan ajatuksia 
sekä oman että toisten suorituskyvyn parantamiseksi. 
 
Esimiesten osaamisten määrittely 
Kriteerit: 
- Ylin johto pystyy kuvaamaan tiedot, taidot ja toimintatavat, joita esimiehet tarvitsevat johtaakseen ja 
kehittääkseen henkilöstöä tehokkaasti sekä osoittamaan suunnitelmat, joilla varmistetaan, että 
esimiehillä on näihin tarvittava osaaminen.  
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- Esimiehet pystyvät kuvaamaan ne tiedot, taidot ja toimintatavat, joita he tarvitsevat johtaakseen ja 
kehittääkseen henkilöstöä tehokkaasti. 
- Henkilöstö osaa kuvata, mitä esimiehen pitäisi tehdä johtaakseen ja kehittääkseen henkilöstöä 
tehokkaasti. 
 
Esimiesten johtaminen ja henkilöstön kehittäminen 
Kriteereitä: 
- Esimiehet osaavat kertoa, miten he johtavat ja kehittävät henkilöstöä tehokkaasti.  
- Esimiehet osaavat kertoa esimerkkejä siitä, miten he antavat henkilöstölle rakentavaa palautetta 
säännöllisesti ja oikea-aikaisesti. 
- Henkilöstö osaa kuvata, miten esimiehet johtavat ja kehittävät henkilöstöä tehokkaasti. 
- Henkilöstö osaa kertoa esimerkkejä siitä, miten he saavat rakentavaa palautetta työsuorituksestaan 
säännöllisesti ja oikea-aikaisesti. 
 
Henkilöstön työpanoksen tunnistaminen ja arvostaminen 
Kriteereitä: 
- Esimiehet pystyvät kertomaan, miten he antavat tunnustusta ja arvostavat yksilöiden työpanosta 
organisaatiolle.   
- Henkilöstö pystyy kertomaan, mikä heidän merkityksensä on organisaatiolle ja miten he uskovat 
työpanoksellaan parantavansa organisaation suorituskykyä.  
- Henkilöstö pystyy kertomaan, miten heidän työpanostaan arvostetaan ja miten siitä annetaan 
tunnustusta. 
 
Henkilöstön vastuunoton rohkaisu 
Kriteereitä: 
- Esimiehet osaavat kuvata, miten he edistävät vastuunottoa rohkaisemalla henkilöstöä sekä 
itsenäiseen että henkilöstön edustajien kautta tapahtuvaan päätöksentekoon.   
- Henkilöstö pystyy kuvaamaan, miten heitä kannustetaan osallistumaan päätöksentekoon, jolla voi 
olla vaikutusta yksilöiden, ryhmien tai organisaation suorituskykyyn. 
- Henkilöstö pystyy kuvaamaan, miten heitä kannustetaan ottamaan vastuuta päätöksistä, joilla voi 
olla vaikutusta yksilöiden, ryhmien tai organisaation suorituskykyyn. 
 
Henkilöstön oppiminen ja kehittyminen 
Kriteereitä: 
- Esimiehet pystyvät kuvaamaan, miten he varmistavat sen, että henkilöstön kehittymistarpeet 
täytetään. 
- Henkilöstö pystyy kuvaamaan, miten heidän kehittymistarpeisiin on vastattu, mitä he ovat oppineet 
ja miten he ovat soveltaneet oppimaansa työssään.  
- Uudet työntekijät sekä uusiin työtehtäviin tulleet pystyvät kuvaamaan, miten perehdyttäminen on 
auttanut heitä työskentelemään tehokkaasti. 
 
Investoinnit henkilöstön osaamiseen ja kehityksen tunnistaminen 
Kriteereitä: 
- Ylin johto pystyy kuvaamaan ja määrittelemään henkilöstön kehittämiseen suunnatut investoinnit 
sekä ajassa, rahassa että resursseissa.  
- Ylin johto ymmärtää ja osaa määritellä, miten henkilöstön kehittäminen on parantanut organisaation 
suorituskykyä. 
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- Ylin johto pystyy kuvaamaan, miten kehittämistoimien arviointia käytetään hyväksi uusia 
toimintasuunnitelmia laadittaessa.  
- Esimiehet pystyvät kertomaan esimerkkejä, miten henkilöstön kehittäminen on parantanut oman 
yksikön ja organisaation suorituskykyä.  
- Henkilöstö pystyy kertomaan esimerkkejä, miten henkilöstön kehittäminen on parantanut omaa, 
ryhmän ja organisaation suorituskykyä. 
 
Johtamisen jatkuva parantaminen 
Kriteereitä: 
- Ylin johto pystyy kertomaan esimerkkejä, miten arviointitulokset ovat johtaneet parannuksiin 
henkilöstöjohtamisen periaatteissa. 
- Esimiehet pystyvät kertomaan esimerkkejä, miten he ovat parantaneet omia johtamisen ja 
henkilöstön kehittämisen käytäntöjään  
- Henkilöstö pystyy kertomaan esimerkkejä, miten johtamista ja henkilöstön 


