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Tiivistelmä 
Nopeasti ja jatkuvasti muuttuva työelämä ja siihen tarvittavat kyvykkyydet ovat olleet jo 
pitkään puheenaiheena sekä tieteellisessä tutkimuksessa että valtamedioissa. Itseohjautu-
vuuden ja siihen liittyvien taitojen sanotaan olevan tulevaisuuden työmarkkinoiden valuut-
taa. Yhä useampi yritys on muuttamassa organisaatiotaan kohti itseohjautuvampaa orga-
nisaatiota. Tämä diplomityö on tapaustutkimus, jonka tavoitteena on selvittää tutkittavan 
yrityksen työntekijöiden käsityksiä itseohjautuvuutta kohtaan sekä itseohjautuvuuteen liit-
tyviin taitoihin ja tietoihin. 
 
Työ on kvalitatiivinen tutkimus, jossa tutkitaan suomalaisen henkilöstöalan yrityksen asi-
antuntijoiden käsityksiä itseohjautuvuuteen liittyen. Aihetta tarkastellaan yksilön ja tiimin 
näkökulmasta. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla yrityksen asiantuntijoita jokai-
sesta roolista. Haastattelut pidettiin puolistrukturoituina haastatteluina ja niitä tehtiin yh-
teensä 12. Haastattelut suoritettiin etäyhteyksin vallitsevan COVID-19 pandemian vuoksi. 
 
Tutkimuksen tuloksena identifioitiin tutkittavan yrityksen työntekijöiden käsityksiä itse-
ohjautuvuudesta. Lisäksi onnistuttiin tunnistamaan itseohjautuvuuden vaatimia tietoja ja 
taitoja. Tulosten perusteella työntekijät suhtautuivat itseohjautuvuuteen keskimäärin po-
sitiivisesti, mutta he tiedostivat myös realistiset haasteet itseohjautuvuuteen liittyen. Eri-
tyisen positiivisena yksilötasolla nähtiin itseohjautuvuuden mahdollistama vapaus ja vas-
tuu omassa työnkuvassa, mutta kääntöpuolena tunnistettiin riskit yksilön uupumiseen ja 
riittämättömyyden tunteeseen. Tiimitasolla puolestaan koettiin itseohjautuvien tiimien 
olevan tehokkaampia ja innovatiivisempia, mutta ”vapaamatkustajuus” ja ”ei-kenenkään-
vastuulla”-olevat työtehtävät nähtiin haasteiksi. Tärkeimmiksi itseohjautuvuuden taidoiksi 
nähtiin yleiset työelämätaidot, oman roolin ja organisaation tunteminen sekä vahva johta-
juus. 
 
Tutkimus lähestyi itseohjautuvuutta uudesta näkökulmasta, ja tuotti tutkittavalle yrityk-
selle käytännön suosituksia siitä, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun siirrytään kohti it-
seohjautuvampaa organisaatiota. Lisäksi tunnistettiin itseohjautuvuuteen liittyviä tarpeel-
lisia jatkotutkimuksen aiheita. 
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Abstract 
 
The rapidly and constantly changing working life and the skills required for it have long 
been the subject of discussion in both scientific research and the mainstream media. Self-
leadership and related skills are said to be the currency of the future labor market. More 
and more companies are moving their organization towards a more self-managing organi-
zation. This master’s thesis is a case study, the aim of which is to find out the perceptions 
of the employees of the researched company towards self-leadership and the skills and 
knowledge related to self-leadership. 
  
The work is a qualitative study, in which the perceptions of the experts of a Finnish person-
nel company in relation to self-leadership are studied. The topic is viewed from the per-
spective of the individual and the team. The research data was collected by interviewing 
company experts from each role. The interviews were considered as semi-structured inter-
views and a total of 12 interviews were conducted. The interviews were conducted remotely 
due to the prevailing COVID-19 pandemic. 
 
As a result of the study, the perceptions of the employees of the company under study about 
self-leadership were identified. In addition, the knowledge and skills required for self-lead-
ership were identified. Based on the results, employees had a positive attitude towards self-
leadership, but they were also aware of realistic challenges related to that. At the individual 
level, the freedom and responsibility made possible by self-leadership in one's own work 
was seen as particularly positive, but the downside was the identification of risks to the 
individual's exhaustion and feeling of inadequacy. At the team level, on the other hand, self-
managed teams were perceived to be more efficient and innovative, but free travel and “no-
one-responsibility” work tasks were seen as challenges. General working life skills, 
knowledge of one's own role and organization, and strong leadership were seen as the most 
important self-leadership skills. 
 
The study approached self-leadership from a new perspective and provided the company 
under study with practical recommendations on what to consider when moving toward a 
more self-managing organization. In addition, necessary topics for further research related 
to self-leadership and -management were identified. 
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1 Johdanto 

 

Tässä diplomityössä tutkitaan keskikokoisen henkilöstöalan yrityksen työn-

tekijöiden käsityksiä itseohjautuvuudesta sekä siihen tarvittavista kyvyk-

kyyksistä. Nopeasti ja jatkuvasti muuttuva työelämä ja siihen tarvittavat ky-

vykkyydet ovat olleet jo pitkään puheenaiheena sekä tieteellisessä tutkimuk-

sessa että valtamedioissa. Vaikka itseohjautuvuus on viime aikoina ollut jul-

kisuudessa esillä, konsepti ei kuitenkaan ole aivan uusi. Kirjallisuudesta en-

simmäiset maininnat itseohjautuvuudesta löytyvät jo 1960-luvulta, jolloin 

Trist (1963 ja 1981) kuvaili artikkelissaan (viitattu Hoda ja Murugesan, 2016) 

vuoden 1950 englantilaisten hiilikaivostyöntekijöiden autonomisia ryhmiä 

itseohjautuviksi. Cohen ja Ledford, Jr. (1994) puolestaan totesivat yli 20 

vuotta sitten, että itseohjautuvia tiimejä luodaan jatkuvasti lisää vastauksena 

jatkuvasti kehittyvään ja haasteelliseen työelämään. Jo tuolloin, vuonna 

1994, heidän tutkimuksessaan todettiin, että 47% Fortune 1000 listalla ole-

vista yrityksistä hyödynsi ainakin jollain tasolla iteohjautuvia tiimejä ja 60% 

suunnitteli lisäävänsä itseohjautuvien tiimien määrää seuraavan kahden 

vuoden aikana. 

 

Martela ja Jarenko (2017) tunnistavat kirjassaan kolme syytä sille, miksi it-

seohjautuvuus on nykyajan työelämässä jatkuvasti esillä: 

1. Maailma muuttuu nopealla tahdilla. Jotta muutoksessa pysytään mu-

kana, tarvitaan nopeita päätöksiä ja jatkuvaa omien ja muiden teke-

misen haastamista.  

2. Tiimien tapa työskennellä on muuttunut. Teknologian ansiosta ryh-

mät voivat organisoitua niin, että väliin ei tarvita formaalia esimiestä. 

3. Työtehtävät ovat muuttuneet. Työelämässä korostuu yhä enenevissä 

määrin ajattelutyötä ja luovuutta korostavat työtehtävät. Lähes kaikki 

rutiinitehtävät voidaan korvata nykyaikana teknologialla. 
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Kaikki yllä esitetyt syyt tulevat tulevaisuuden työelämässä painottumaan 

vielä nykyisestäkin, joten itseohjautuvuus ja siihen liittyvien taitojen voidaan 

sanoa olevan tulevaisuuden työmarkkinoilla tärkeää.  

 

Uutisoinnissa on välähdellyt sanoja ”itseohjautuvuus”, ”itsensä johtaminen” 

ja ”agile”. Itseohjautuvuutta on tutkittu tieteessä erityisesti teknologia ja IT-

aloilla yhä enenevissä määrin lähtien 2000-luvun alusta. Esimerkiksi Noble, 

Marshall ja Hoda (2010) tutkivat itseohjautuvien tiimien rooleja ketterissä 

ohjelmistokehitysyrityksissä ja Moe, Dingsøyr ja Dybå (2008) tutkivat vas-

taavassa kontekstissa itseohjautuvien tiimien haasteita. Näiden tutkimusten 

pohjalta voidaan identifioida joitakin taitoja ja kykyjä, joita yksilö tarvitsee 

toimiakseen itseohjautuvassa organisaatiossa ja tiimissä.  

 

Vaikka ohjelmistokehityksen puolella itseohjautuvuuteen liittyvä tutkimus 

on jo hyvässä vauhdissa, aiheen tutkiminen muussa kuin ohjelmistokehityk-

sen kontekstissa on edelleen pientä. Lisäksi itseohjautuvuuteen liittyvät kä-

sitykset ja ennakkokäsitykset on sivuutettu kirjallisuudessa lähes kokonaan. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on laajentaa itseohjautuvuuteen liittyvää 

tutkimuskenttää ohjelmistokehityksen ulkopuolelle, erityisesti henkilöstö-

alanyritysten puolelle, sekä lisätä tietoutta itseohjautuvuuteen liittyvistä kä-

sityksistä asiantuntijatyöntekijöiden keskuudessa. Työ on tapaustutkimus, 

jossa tutkitaan yhtä henkilöstöalan yritystä. Aihetta käsitellään kahden tut-

kimuskysymyksen kautta: 

 

1. Millaisia käsityksiä henkilöstöalan yrityksen asiantuntijoilla on itse-

ohjautuvuutta kohtaan? 

2. Millaisia taitoja ja tietoja henkilöstöalan yrityksen asiantuntijat koke-

vat itseohjautuvuuden vaativan? 

 

Tässä työssä halutaan ymmärtää itseohjautuvuutta yksilö- ja tiimitason il-

miönä. Tämän vuoksi tässä työssä keskitytään vain yksilö- ja tiimitason 
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itseohjautuvuuteen, joten koko organisaatiotason itseohjautuvuuden tarkas-

telu jätetään vähemmälle.  

 

Ensimmäisenä tässä työssä tarkastellaan itseohjautuvuuden teoreettista 

taustaa yksilö- ja tiimitasolla ja kuvaillaan työn teoreettista viitekehystä. Tä-

män jälkeen kuvaillaan työn tutkimusaineiston keruuta sekä kerätyn aineis-

ton analysointia. Aineistonkeruumenetelmien kuvailun jälkeen esitellään 

työn tulokset sekä johtopäätökset, joissa pyritään vastamaan molempiin tä-

män tutkimuksen tutkimuskysymyksiin ja laajennetaan itseohjautuvuuden 

tutkimusta henkilöstöalanyritysten puolelle. Lopuksi esitetään konkreettisia 

ehdotuksia siitä, miten tutkittava yritys voisi hyötyä käytännössä tämän dip-

lomityön tuloksista. 
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2 Kirjallisuuskatsaus 

 

2.1 Itseohjautuvuusteoria 

Deci ja Ryan (2000a) määrittelevät itseohjautuvuusteorian, joka käsittelee 

ihmisen motivaatiota ja hyvinvointia kaikilla elämän osa-alueilla. Teoria ja-

kaa motivaation kolmeen pääkategoriaan: amotivaatioon sekä sisäiseen ja ul-

koiseen motivaatioon. Näiden lisäksi Deci ja Ryan (2008) erottelee myös au-

tonomisen ja kontrolloidun motivaation toisistaan.   

 

 

Kuva 1: Motivaation jaottelu (muokattu Deci ja Ryan, 2008) 
 

Kuvassa 1 on esitetty itseohjautuvuusteorian motivaatioiden jaottelu Decin 

ja Ryanin (2000a) mukaan. Ulkoinen motivaatio viittaa motivaatioon, joka 

syntyy ulkoisista tekijöistä, kun taas sisäinen motivaatio kumpuaa ihmisestä 

itsestään (Deci ja Ryan, 2000a). Näiden lisäksi ulkoinen motivaatio on jaettu 

vielä pienempiin osiin sen mukaan, mitkä ovat motivaation säätelykeinot ja 

lähteet.  

Autonomisen motivaation erottaa kontrolloidusta motivaatiosta se, että mo-

tivaation lähde on sisäinen (Deci ja Ryan, 2000a). Kuvasta 1 nähdään, että 

määritelmällisesti myös yksi ulkoisen motivaation alakategoria, integroitu 

säätely, lasketaan mukaan sisäiseen motivaatioon. Vastaavasti kuvasta 
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havaitaan, että muut ulkoisen motivaation muodot ovat enemmän tai vä-

hemmän kontrolloitua motivaatiota. Deci ja Ryan (2008) jättää amotivaation 

kokonaan ulos kontrolloidun ja autonomisen motivaation spektriltä, sillä se 

kuvastaa täydellistä motivaation puutetta. Autonomisen motivaation on to-

dettu johtavan parempaan psykologiseen hyvinvointiin, tehokkaampaan 

suoriutumiseen sekä tavoitteiden saavuttamiseen, kun vastaavasti kontrol-

loitu motivaatio heikentää näitä suorituksia (Koestner ym., 2008; Deci ja 

Ryan, 2008).  

 

Itseohjautuvuusteorian mukaan ihmisellä on kolme peruspsykologista tar-

vetta, joiden täyttymisen myötä ihminen kokee autonomista motivaatiota 

suoritettavaa tehtävää kohtaan: autonomian, kompetenssin ja yhteisöllisyy-

den tarve (Deci ja Ryan, 2000a). Nämä kolme tarvetta on useiden tutkimus-

ten perusteella todettu olevan universaaleja kulttuurista riippumatta 

(Chirkov ym., 2003; Church ym., 2013; Deci ym., 2001). Toisin sanoen itse-

ohjautuvuusteorian tavoite on tehdä yksilöistä itseohjautuvampia saavutta-

malla yksilön autonominen motivaatio. 

 

Autonomialla itseohjautuvuusteoriassa tarkoitetaan ihmisen tarvetta kokea 

olevansa omien tekojensa aiheuttaja (Deci, Ryan ja Niemiec, 1987). Toisin 

sanoen ihmisellä on tunne, että hän pystyy itsenäisesti päättämään mitä ja 

miten asiat tekee ja lopputulos on riippuvainen hänen omista suorituksis-

taan. Kompetenssilla tarkoitetaan tunnetta siitä, että ihmisellä itsellään on 

tarpeelliset taidot suoritettavasta tehtävästä selviytymiseen (Niemiec ja 

Ryan, 2009). Yhteisöllisyyden tarpeella käsitetään ihmisen tarve kuulua 

osaksi yhteisöä ja ryhmää (Baumeister ja Leary, 1995). Autonomiaa ilmiönä 

on käsitelty kirjallisuudessa jo kauan, ja sillä on todettu olevan hyvin vahva 

yhteys hyvinvointiin, terveyteen ja tunnekuvioihin (Baumeister ja Leary, 

1995) kuin myös myöhemmin autonomisen motivaation syntyyn (Deci ja 

Ryan, 2008). 
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Itseohjautuvuusteoria on yksilötason makroteoria, jota on sovellettu myös 

työmotivaatio- ja johtamisteorioihin. Monet tutkimukset tukevat itseohjau-

tuvuusteorian hyödyntämistä työmotivaatiosta puhuttaessa. Eden (1975) 

löysi tutkimuksessaan relaation ulkoisten palkintojen ja sisäisen motivaation 

välillä. Vastaavasti Deckopin ja Cirkan (2000) tutkimuksessa havaittiin an-

sio- ja palkkaohjelmien käyttöönoton voittoa tavoittelemattomissa organi-

saatioissa johtavan autonomian ja sisäisen motivaation laskuun. Tästä voi-

daan päätellä työtehtävistä tapahtuvan palkinnon heikentävän sisäistä moti-

vaatiota. Lisäksi useat tutkimukset ovat todenneet johtajan autonomian tu-

kemisen johtavan edellä mainittujen psykologisten perustarpeiden, autono-

mian, kompetenssin ja yhteisöllisyyden tarpeen, tyydyttymiseen (Baard, 

Deci ja Ryan, 2004; Gagné, Zuckerman ja Koestner, 2000). Yksilön itseoh-

jautuvuudella voidaan siis todeta olevan merkitystä myös työelämänkonteks-

tissa autonomisen motivaation syntymisessä. 

 

2.2 Itseohjautuvuus yksilötasolla 

Millikin, Hom ja Manz (2010) tutkivat yksilön itsensä johtamistaitojen (eng. 

self-management competencies) vaikutusta itseohjautuvien tiimien produk-

tiivisuuteen ja löysivät yhteyden tiimien, joissa yksilöt käyttivät itsensä joh-

tamisen strategioita, ja korkean tehokkuuden välillä. Tehokkaan itseohjau-

tuvan tiimin voidaan siis sanoa tarvitsevan jäseniä, joilla on halua ja kompe-

tenssia johtaa myös itseään, eli he ovat itseohjautuvia. Manz ja Sims (1980) 

yhdistävät itsensä johtamisen (eng. self-management) vahvasti itsekontrol-

liin ja he määrittelevätkin itsensä johtamisen olevan ”prosessi, jossa yksilö 

kohtaa välittömät vastausvaihtoehdot, joihin liittyy erilaisia seurauksia ja 

henkilö valitsee näistä näennäisesti matalimman todennäköisyyden vas-

tauksen.” Toisin sanoen henkilö kohtaa vaihtoehtoja, joista hän valitsee sen 

vaihtoehdon, joka ei ole kaikkein mieluisin ja joka vaatii eniten työtä.  

 

Myöhemmin Manz (1992) määrittelee itsensä johtamisen nykyaikaisemman 

version (eng. self-leadership) olevan vaikuttamiseen liittyvä prosessi, jonka 

kautta yksilöt ja työryhmät navigoivat, motivoivat ja johtavat itsensä kohti 
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haluttua käyttäytymistä ja tulosta. Houghton ja Neck (2002) tarkentavat 

vielä entisestään itsensä johtamisen nykyversion määritelmää. Heidän mu-

kaansa itsensä johtaminen on tietty kokoelma käyttäytymis- ja kognitiivis-

strategioita, jotka on suunniteltu muotoilemaan yksilön suoritusta.  

 

2.2.1 Itsensä johtamisen strategiat 
 
Itsensä johtamisen strategiat voidaan jakaa kolmeen yleiskategoriaan: käyt-

täytymiseen liittyvät, luonnolliseen palkitsemiseen liittyvät sekä tiedonkäsit-

telyyn liittyvät strategiat (Houghton ja Neck, 2002). Näiden lisäksi Manz ym. 

(2016) esittelevät itsensä johtamiseen liittyviä tunteiden säätelyn strategi-

oita. Strategiat on havainnollistettu kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2: Itsensä johtamisen strategiat (muokattu Houghton ja Neck, 2002; 
muokattu Manz ym., 2016) 
 

Käyttäytymiskeskeiset strategiat keskittyvät pohtimaan, miten yksilön ei-toi-

vottua käytöstä voitaisiin muuttaa toivotuksi käytökseksi (Furtner, 

Baldegger ja Rauthmann, 2013). Furtner, Baldegger ja Rauthmann (2013) 

mainitsevat, että yksilön omaa toimintaa voidaan ohjailla esimerkiksi erilai-

silla palkinnoilla ja rangaistuksilla. Toisaalta, kuten jo luvussa 2.1 todettiin, 
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ulkoiset palkinnot ja rangaistukset eivät useinkaan johda sisäiseen eli auto-

nomiseen motivaatioon, joka itseohjautuvusteorian tavoitteena on.  

 

Luonnolliseen palkitsemiseen liittyvät strategiat tarkoittavat käytännössä 

yksilön motivaation säätelyyn liittyviä strategioita (Furtner, Baldegger ja 

Rauthmann, 2013). Tavoitteena on synnyttää ja ylläpitää yksilön sisäistä mo-

tivaatiota esimerkiksi valitsemalla itsessään sisäisesti motivoivia tehtäviä 

sekä sisällyttämällä tehtäviin sisäistä motivaatiota ruokkivia elementtejä 

(Furtner, Baldegger ja Rauthmann, 2013).  

 

Tiedonkäsittelyä säätelevät strategiat sisältävät positiivisen havainnon ja 

ajattelun mallit (Furtner, Baldegger ja Rauthmann, 2013). Tavoitteena on 

tunnistaa ja arvioida omat dysfunktionaaliset ajatukset ja muokata ne raken-

taviksi ja toiminnallisiksi ajatusmalleiksi (Furtner, Baldegger ja Rauthmann, 

2013). Tässä apuna voidaan hyödyntää esimerkiksi myönteistä minäpuhetta 

sekä mielikuvia (Furtner, Baldegger ja Rauthmann, 2013).  

 

Tunteita säätelevien strategioiden tavoitteena on luoda, tunnistaa ja edistää 

tunnekokemuksia, jotka tukevat ja edistävät yksilön hyvinvointia ja selviyty-

mistä (Manz ym., 2016). Apuna voidaan käyttää esimerkiksi työympäristön 

säätelyssä värejä ja ääniä, jotka aiheuttavat toivotunlaisen tunnekokemuksen 

(Manz ym., 2016).  

 

2.2.2 Itsensä johtamisen hyödyt 
 
Kirjallisuudessa on todettu itseään johtavien yksilöiden tarvitsevan vähem-

män ulkoista johtamista sekä suorituvan annetuista tehtävistä tehokkaam-

min (Markham ja Markham, 1995; Manz ja Sims, 1980; Konradt, Andreßen 

ja Ellwart, 2009). Myös yhteys innovatiivisuuden ja itsensäjohtamisen välillä 

on löydetty tutkimuksissa (Carmeli, Meitar ja Weisberg, 2006). Lisäksi 

Roberts ja Foti (1998) löysivät yhteyden työtyytyväisyyden, itsensä johtami-

sen ja matalarakenteisen organisaation välillä. Heidän tutkimuksessaan 
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työntekijät, jotka harjoittivat paljon itsensä johtamisen strategioita ja jotka 

työskentelivät matalahierarkisissa organisaatioissa, olivat tyytyväisempiä 

työhönsä kuin työntekijät, jotka eivät harjoittaneet itsensä johtamisen stra-

tegioita ja jotka työskentelivät hierarkisemmissa organisaatioissa (Roberts ja 

Foti, 1998). Myös Politis (2006) löysi positiivisen korrelaation itsensä johta-

misen käyttäytymiskeskeisten strategioiden ja työtyytyväisyyden välillä. Vas-

taavia tuloksia havaitsivat myös Martela ym. (2021) tutkimuksessaan, jossa 

he totesivat itseohjautuvuuden olevan yhteydessä työntekijöiden parempaan 

työhyvinvointiin, työimuun sekä alempaan uupumisriskiin.   

 

Kuten edellä mainittu, määritelmällisesti itsensä johtaminen on ”prosessi” ja 

sisältää ”strategioita” (Manz, 1992; Houghton ja Neck, 2002). Frayne ja 

Geringer (2000) todistivat tutkimuksessaan, että nämä prosessit ja strategiat 

ovat opittavissa, eivätkä ne näin ollen ole sisäsyntyisiä. Politis (2006) suosit-

telee suoraan vaikutusmahdollisuuksia korostavien organisaatioiden keskit-

tyvän työntekijöiden käyttäytymiskeskeisten strategioiden kehittämiseen 

erilaisilla koulutusohjelmilla. Toisin sanoen voitaisiin todeta, että kehittä-

mällä työntekijöiden itsensä johtamisen taitoja, voidaan parantaa työnteki-

jöiden työtyytyväisyyttä, innovatiivisuutta sekä vähentää ulkoisen johtami-

sen tarvetta. 

 

2.2.3 Itsensä johtamisen haasteet 
 
Stewart, Courtright ja Manz (2019) ovat tunnistaneet itsensä johtamisessa 

yksilötasolla neljä paradoksia, jotka saattavat aiheuttaa haasteita: loppuun 

käyttäminen ja vahvistuminen (eng. depletion and strengthening), itsensä 

johtaminen yhteistyön kautta (eng. self-leadership through collaboration), 

”minä-mutta-et-sinä” itsensä johtaminen (eng. me-but-not-you self-lea-

dership) sekä se, että jotta yksilöt voivat parantaa ja kehittää itsensä johta-

mista heidän pitää ensin osata johtaa itseään (eng. needing self-leadership 

to improve self-leadership). 
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Ensimmäinen paradoksi, loppuun käyttäminen ja vahvistuminen, viittaa sii-

hen, että itsensä johtaminen vaatii yksilöltä paljon resursseja, mutta samaan 

aikaan itsensä johtamisen sanotaan vahvistavan yksilöä (Stewart, Courtright 

ja Manz, 2019). Esimerkiksi Muraven ja Baumeister (2000) toteavat, että ih-

misillä on vain rajoitettu kapasiteetti hallita ja muuttaa käyttäytymistään ja 

tämä kyseinen kapasiteetti pienenee, jos sitä käytetään aktiivisesti. Toisin sa-

noen itsensä johtaminen vaatii vaivaa ja energiaa, joka voi kulua loppuun it-

sensä johtamista harjoitettaessa. Toisaalta täysin vastakkaisen näkökulman 

tarjoavat Martela ym. (2021), jotka tutkimuksessaan todistavat itseohjautu-

vuuden olevan yhteydessä alempaan työuupumukseen ja -stressiin. Näiden 

kahden tutkimuksen vastakkaisia tuloksia selittää osittain Muraven ja 

Baumeisterin (2000) tutkimus, jossa itsekontrollia verrataan lihakseen, ja 

todetaan itsekontrollin ja itsensä johtamisen harjoittamisen pitkällä aika jän-

teellä kasvattavan edellä mainittua kapasiteettia hallita ja muuttaa käyttäy-

tymistä. Näin ollen voitaisiin sanoa, että lyhyesti ja hetkellisesti hyödynnet-

tynä itsensä johtaminen saattaa uuvuttaa yksilöä, mutta pitkällä aikavälillä 

sen hyödyt pääsevät oikeuksiinsa. 

 

Toinen paradoksi jonka Stewart, Courtright ja Manz (2019) esittää, on it-

sensä johtaminen yhteistyön kautta. Itsensä johtaminen sanana viittaa sii-

hen, että yksilö yksin johtaa itseään, mutta sen sijaan tosielämässä itsensä 

johtaminen vaatii lähes aina yhteistyötä muiden ihmisten kanssa (Stewart, 

Courtright ja Manz, 2019). He nostavat esiin yksilön tietojen ja taitojen ra-

joitukset, joiden vuoksi yksin omassa kuplassaan tekeminen ei ole tehokas 

tapa työskennellä. Itsensä johtaminen käsitteenä saattaa johtaa helposti har-

haan, ja tuota harhaa ylläpitämällä, eli eristämällä itsensä muista ihmisistä, 

saattaa itseään johtava yksilö aiheuttaa itselleen enemmän haittaa kuin hyö-

tyä (Stewart, Courtright ja Manz, 2019). 

 

Kolmas tunnistettu paradoksi on ”minä-mutta-et-sinä” itsensä johtaminen. 

Kyseinen paradoksi viittaa siihen, että organisaatioissa esimiehet usein ar-

vostavat itsensä johtamista ja harjoittavat sitä itse, mutta eivät ole valmiita 
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antamaan itseohjautuvuuden vastuuta omalle tiimilleen (Stewart, Courtright 

ja Manz, 2019). Käytännön työelämässä tämä näkyy esimerkiksi siinä, että 

mikromanageerauksen, jonka on todettu rajoittavan itseohjautuvuutta 

(Pearce ja Sims, 2002), on usein raportoitu olevan yksi suurimmista valituk-

sen aiheista, kun työntekijöiltä on kerätty palautetta esimiehistään (Stewart, 

Courtright ja Manz, 2019).  

 

Neljäs paradoksi, jonka Stewart, Courtright ja Manz (2019) esittelee on se, 

että jotta yksilöt voivat parantaa ja kehittää itsensä johtamista heidän pitää 

ensin osata johtaa itseään. Jotta itseohjautuvuutta ja itsensä johtamista voisi 

kehittää eteenpäin, yksilö tarvitsee ensin vahvaa itsensä johtamisen osaa-

mista (Stewart, Courtright ja Manz, 2019). Ensimmäisen paradoksin mukai-

sesti itsensä johtaminen alussa vie yksilöltä enemmän resursseja kuin antaa, 

mutta pitkällä aikavälillä se alkaa tuottaa tulosta (Muraven ja Baumeister, 

2000). Pitkän aikavälin itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen on kuitenkin 

haaste, sillä yksilön pitäisi ensin selvitä lyhyen aikavälin hetkellisesti kuor-

mittavasta itsensä johtamisesta, josta selviämisestä itsensä johtamisen taidot 

taas puolestaan hyödyttäisivät huomattavasti. 

 

2.3 Itseohjautuvuus tiimitasolla 

Suomen kielen sana ’itseohjautuvuus’ tarkoittaa sekä yksilön että ryhmien ja 

tiimien itseohjautuvuutta. Englanninkielisessä kirjallisuudessa itseohjautu-

vuudelle on kuitenkin useampi käsite. Lee ja Edmondson (2017) määrittele-

vät itseohjautuvan organisaation (eng. self-managing organization) sel-

laiseksi, ”jossa valta on radikaalisti hajautettu muodollisesti ja järjestelmäl-

lisesti läpi koko organisaation”. Toisin sanoen organisaation sisäinen vaiku-

tus- ja päätäntävalta on hajautettu eri organisaation osiin, eikä esimerkiksi 

perinteiseen tapaan johtoryhmälle. Itseohjautuva organisaatio koostuu siis 

itseohjautuvista tiimeistä. 

 

Noble, Marshall ja Hoda (2010) määrittelevät itseohjautuvan tiimin (eng. 

self-organizing team) ohjelmistokehityksen kontekstissa tiimiksi, joka 
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johtaa ja hallinnoi autonomisesti omaa työtään ja organisoi itsenäisesti teh-

täviensä yksityiskohdat. Toisaalta vastaavalle itseohjautuvalle tiimille on 

englannissa myös synonyymi ’self-managing team’, jonka Cohen ja Ledford, 

Jr. (1994) määrittelevät olevan ryhmä toisistaan riippuvaisia yksilöitä, jotka 

itsesäätelevät omaa käyttäytymistään suhteessa meneillä olevaan tehtävään. 

Goodman ym. (1988, viitattu Cohen ja Ledford, Jr., 1994) määrittelevät itse-

ohjautuvien tiimien kolme tärkeintä ominaisuutta: kasvokkain tapahtuva 

vuorovaikutus, työntekijät ovat vastuussa tuotteen tai palvelun tekemisestä 

ja heillä on toisiinsa liittyviä tehtäviä sekä työntekijän päätäntävalta sellais-

ten päätösten suhteen kuin tehtävänjako, työmenetelmien valinta ja tehtä-

vien aikatauluttaminen. Kaikkia näitä kolmea edellä mainittua määritelmää 

itseohjautuvalle tiimille yhdistää tiimin itsemääräämisvalta suhteessa tiimin 

tehtäviin.  

 

Vaikka itseohjautuvuus on viime aikoina ollut julkisuudessa esillä, konsepti 

ei kuitenkaan ole aivan uusi. Kuten edellä voidaan havaita, itseohjautuvien 

tiimien määritelmiä löytyy jo 1900-luvun loppuvuodelta. Kirjallisuudesta en-

simmäiset maininnat itseohjautuvuudesta löytyvät kuitenkin jo 1960-lu-

vulta, jolloin Trist (1963 ja 1981) kuvaili artikkelissaan (viitattu Hoda ja 

Murugesan, 2016) vuoden 1950 englantilaisten hiilikaivostyöntekijöiden au-

tonomisia ryhmiä itseohjautuviksi. 

 

2.3.1 Itseohjautuvien tiimien hyödyt 
 
Itseohjautuva tiimin on todettu nostavan työntekijöiden työtyytyväisyyttä 

sekä alentavan poissaoloja (Cohen ja Bailey, 1997). Lisäksi Cohen ja Ledford, 

Jr. (1994) löysivät tutkimuksissaan itseohjautuvien tiimien olevan tehok-

kaampia kuin perinteisesti johdettujen tiimien. Toisaalta Rousseau ja Aubé 

(2010) tulivat omassa tutkimuksessaan siihen lopputulokseen, että itseoh-

jautuvien tiimien tehokkuus on riippuvainen tiimin suoritettavien tehtävien 

rutiinisuudesta. Heidän mukaansa mitä vähemmän suoritettavat tehtävät 

ovat rutiininomaisia sitä enemmän itseohjautuvan tiimin hyödyt ja 
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tehokkuus merkitsevät. Vastaavasti jos tiimin tehtävät ovat hyvin rutiinin-

omaisia, tiimin itseohjautuvuudesta ei näyttäisi olevan merkittävää hyötyä 

tiimin tehokkuuden kannalta (Rousseau ja Aubé, 2010).  

 

Vastakkaisen näkökulman itseohjautuvien tiimien tehokkuudelle esittää 

Langfred (2004), joka tuo tutkimuksessaan esille tiimin jäsenien välisen 

luottamuksen vaikutuksen toistensa työn valvomiseen ja tätä kautta tiimin 

tehokkuuteen. Hän esittää, että tietyissä tilanteissa, joissa tiimin jäsenillä on 

hyvin korkea autonomia ja joissa tiimin jäsenten välillä on korkea luottamus, 

jäsenet lopettavat toistensa työn seuraamisen ja valvomisen. Tämän seu-

rauksena itseohjautuvan tiimin tehokkuus laskee (Langfred, 2004). Langfred 

(2004) ei kuitenkaan suoraan kumoa aikaisempia tutkimustuloksia luotta-

muksen tärkeydestä tiimissä, vaan suosittelee, että myös vahvasti autonomi-

sessa tiimissä yksilöiden suorituksia on hyvä seurata, jotta itseohjautuvan tii-

min tehokkuus säilyy. 

 

2.3.2 Itseohjautuvien tiimien haasteet 
 
Moe, Dingsøyr ja Dybå (2009) identifioivat itseohjautuvien tiimien haasteita 

tiimi- ja organisaatiotasolla. Tiimitasolla haasteina ovat yksilön sitoutunei-

suus, yksilöllinen johtajuus sekä oppimisen epäonnistuminen (Moe, 

Dingsøyr ja Dybå, 2009). Organisaatiotasolla haasteet puolestaan ovat jaetut 

resurssit, organisaation valvonta ja asiantuntijakulttuuri (Moe, Dingsøyr ja 

Dybå, 2009). Kuvassa 3 on havainnollistettu edellä mainitut haasteet. 
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Kuva 3: Itseohjautuvien tiimien haasteet (Moe, Dingsøyr ja Dybå, 2009) 
 

Tutkimuksessa huomattiin, että usein itseohjautuvia tiimejä muodostetta-

essa yksilöt keskittyivät omien tavoitteidensa saavuttamiseen tiimin tavottei-

den sijaan (Moe, Dingsøyr ja Dybå, 2009). He olivat toisin sanottuna vähem-

män sitoutuneita tiimin tavoitteisiin kuin omiin henkilökohtaisiin tavoittei-

siinsa.  

 

Sitoutuneisuuden lisäksi myös yksilöllinen johtajuus saattaa tuottaa haas-

teita. Itseohjautuvien tiimien on haastavaa muuttaa päätöksenteko tiimita-

solle, sillä tiimin jäsenet eivät ole valmiita luopumaan omista päätöksente-

komalleistaan (Moe, Dingsøyr ja Dybå, 2009). Tämä saattaa aiheuttaa vai-

keuksia tiimin sisäisessä kommunikaatiossa ja sitä myöten myös päätöksen-

teossa (Moe, Dingsøyr ja Dybå, 2009).  

 

Oppimisen epäonnistumisella tarkoitetaan sitä, että tiimin sisäisten työtapo-

jen jatkuva kehittäminen epäonnistuu (Moe, Dingsøyr ja Dybå, 2009). Jotta 

itseohjautuva tiimi pystyy toimimaan tehokkaasti muuttuvassa työympäris-

tössä, pitää sekä tiiminjäsenten että koko tiimin kehittää jatkuvasti omia ky-

kyjään ja ominaisuuksiaan (Sims ja Manz, 1995). 
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Organisaatiotasolla itseohjautuvan tiimin haasteita ovat jaetut ja rajalliset 

resurssit (Moe, Dingsøyr ja Dybå, 2009). Joissan organisaatioissa työntekijät 

toimivat kahdessa tai useammassa tiimissä, jolloin resursseja jaetaan useam-

man tiimin kesken. Tämä saattaa aiheuttaa ristiriitoja eri tiimien tavoitteiden 

välillä ja vaikeuttaa näin itseohjautuvien tiimien toimintaa (Moe, Dingsøyr ja 

Dybå, 2009). 

 

Jaettujen resurssien lisäksi myös organisaation ylemmän tason valvonta voi 

aiheuttaa haasteita tiimien toiminnassa (Moe, Dingsøyr ja Dybå, 2009) Itse-

ohjautuvat tiimit haastavat varsinkin alkuvaiheessa usein organisaation 

ylempää johtoa aiheuttaen näin epävarmuutta johdossa (Sims ja Manz, 

1995). Myöhemmin luottamuksen muodostettua myös ylempään johtoon, it-

seohjautuvat tiimit ovat usein taipuvaisia tehokkaampaan työskentelyyn 

kuin ei-itseohjautuvat tiimit (Sims ja Manz, 1995; Moe, Dingsøyr ja Dybå, 

2009). 

 

Kolmas haaste, jonka itesohjautuvat tiimit kohtaavat organisaatiotasolta, on 

asiantuntijakulttuuri (Moe, Dingsøyr ja Dybå, 2009). Itseohjautuvat tiimit 

tarvitsevat toimiakseen generalisteja, jotka pystyvät tekemään ja tarvittaessa 

myös paikkailemaan toisten tiiminjäsenten töitä (Sims ja Manz, 1995; Moe, 

Dingsøyr ja Dybå, 2009). Ongelmaksi voi muodostua organisaatiokulttuuri, 

jossa usein kannustetaan ja tuetaan asiantuntijuuteen (Moe, Dingsøyr ja 

Dybå, 2009). 

 

2.4 Yhteenveto 
 
Itseohjautuvuutta on tutkittu paljon motivaation näkökulmasta sekä yksilö- 

että tiimitasolla, ja tutkimus on saanut alkunsa jo 1960-luvulla, joten aihe ei 

ole uusi. Itseohjautuvuuteen liittyen aikaisemmissa tutkimuksissa on tunnis-

tettu paljon yksilöä ja tiimiä hyödyttäviä elementtejä, mutta myös haasteita 

aiheuttavia tekijöitä. 
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Tämä tutkimus tuo uutta näkökulmaa itseohjautuvuuden tutkimuskenttään, 

sillä tutkimuksessa tarkastellaan itseohjautuvuutta pääasiassa siihen vaadit-

tavien tietojen ja taitojen kautta, ei niinkään motivaation. Lisäksi aikaisem-

mista tutkimuksista on jäänyt puuttumaan työntekijöiden käsitykset ja mah-

dolliset ennakkokäsitykset itseohjautuvuuteen liittyen. Tämä työ pyrkii vas-

taamaan myös tähän aikaisemmin tutkimattomaan aiheeseen. 
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3 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

 

Tässä luvussa käsitellään diplomityön tutkimusaineiston keruuta sekä tutki-

musmenetelmiä. Aluksi käsitellään tutkimuksen lähestymistapaa, minkä jäl-

keen kuvaillaan työn aiheena olevaa yritystä. Luvun loppupuolella käsitel-

lään tutkimusaineiston keruuta sekä aineiston analysointia. 

 

3.1 Tutkimuksen lähestymistapa 
 
Tämän diplomityön tavoitteena on pyrkiä saamaan lisää ymmärrystä työnte-

kijöiden itseohjautuvuuteen liittyvistä käsityksistä sekä siihen tarvittavista 

kyvykkyyksistä keskikokoisessa henkilöstöalan yrityksessä. Kuten aikaisem-

min luvussa 1 todettiin, aihetta käsitellään kahden tutkimuskysymyksen 

kautta: 

 

1. Millaisia käsityksiä henkilöstöalan yrityksen asiantuntijoilla on itse-

ohjautuvuutta kohtaan? 

2. Millaisia taitoja ja tietoja henkilöstöalan yrityksen asiantuntijat koke-

vat itseohjautuvuuden vaativan? 

 

Tutkimuskysymysten tavoitteena on selvittää työtentekijöiden käsityksiä 

mahdollisimman laajasti ja pyrkiä ymmärtämään itseohjautuvuuden käsi-

tyksiä ilmiönä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tutkimuksessa oli tarpeel-

lista käyttää kvalitatiivista, eli laadullista, lähestymistapaa, jotta saavutetaan 

syvällinen ymmärrys tutkittavasta aiheesta (Patton, 2005). Patton (2005) 

kuvailee kvalitatiivisten tutkijoiden tutkivan reaalimaailman asetelmia usein 

induktiivisesti tapaustutkimusten rakentamiseksi. Bengtsson (2016) toteaa 

kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena olevan ihmisen tilan tutkiminen ja 

havainnointi erilaisissa ympäristöissä. Aineistonkeruumenetelmiä kuvail-

laan tarkemmin luvussa 3.3. 
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Kvalitatiivista lähestymistapaa hyödynnettiin tässä työssä tapaustutki-

musessa. Tapaustutkimus on tutkimusstrategia, joka keskittyy yhteen yksik-

köön, kuten ihmiseen tai organisaatioon, ja jota tutkitaan suhteessa ympä-

ristöön (Denzin ja Lincoln, 2011). Tellis (1997) kuvailee tapaustutkimusten 

tavoitteena olevan holistinen ymmärrys tutkittavasta aiheesta toimintaym-

päristössä. Stake (1995) puolestaan määrittelee tapaustutkimuksen olevan 

tutkimusta yhden tapauksen erityisyydestä ja kompleksisuudesta, jonka ta-

voitteena on ymmärtää tapauksen toimintaa tärkeissä olosuhteissa. Vaikka 

määritelmät eroavatkin hieman sanamuodoiltaan, tärkeimpänä kaikissa 

näissä määritelmissä on tutkittava tapaus kontekstissaan.  

 

Stake (1995) jaottelee tapaustutkimukset kolmeen erilaiseen metodologiaan: 

itsessään arvokkaaseen (eng. intrinsic case study), instrumentaaliseen (eng. 

instrumental case study) ja kollektiiviseen (eng. collective case study) ta-

paustutkimukseen. Itsessään arvokkaassa tapaustutkimuksessa Staken 

(1995) mukaan tutkijalla on kiinnostus tiettyyn tapaukseen ja tapaus on va-

likoitunut tutkittavaksi nimenomaan uniikkiudensa ja tutkijan mielenkiin-

non vuoksi. Intstrumentaalisessa tapaustutkimuksessa puolestaan tavoit-

teena on saada lisää tietoa tutkittavasta tapauksesta yleisenä ilmiönä tai tee-

mana (Stake, 1995).  Kolmas tapaustutkimustyyppi Staken (1995) jaottelussa 

on kollektiivinen tutkimus. Kollektiivinen tapaustutkimus muodostuu use-

ammasta tapauksesta, ja siinä pyritään tutkimaat tapausten välisiä relaati-

oita ja rinnasteisuuksia (Stake, 1995). Kollektiivinen tutkimus on ikään kuin 

instrumentaalisen tutkimuksen laajentamista useampaan rinnasteiseen ta-

paukseen (Stake, 1995). 

 

Näistä tapaustutkimustyypeistä tässä tutkimuksessa käytettiin instrumen-

taalista tapaustutkimusta, sillä tutkittavan yrityksen voidaan olettaa olevan 

tyypillinen esimerkkitapaus muiden keskikokoisten henkilöstöalan yritysten 

joukossa. Kyseistä metodologiaa hyödyntämällä voidaan saavuttaa tuloksia, 

joita yhdessä muiden tapaustutkimusten tulosten kanssa, voidaan kokonai-

suutena yleistää vastaavanlaisiin yrityksiin (Stake, 1995).  
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3.2 Tutkittava yritys 
 
Tämä diplomityö on tapaustutkimus, jossa tutkittavana tapauksena toimii 

keskisuuri rekrytoivia koulutusohjelmia ja muutospalveluita tuottava henki-

löstöalan yritys. Rekrytoivilla koulutusohjelmilla tarkoitetaan ohjelmia, 

jotka toteutetaan yhdessä ELY-keskuksen ja TE-keskuksen kanssa työvoima-

koulutuksina, joissa työttömille työnhakijoita koulutetaan työssä vaadittavat 

taidot heidän työskennellessään yhtä aikaa rekrytoivassa yrityksessä. Muu-

tospalveluilla puolestaan viitataan palveluun, jota tarjotaan henkilöstön vä-

hennystilanteissa yrityksille. Muutospalveluprojekti suunnitellaan aina yh-

dessä asiakkaan kanssa, ja siinä yhdistetään työllistymistä tukeva henkilö-

kohtainen valmennus, työnhakuvalmennukset, rekrytointiaktiviteetit ja 

osaamisen kehittäminen. Diplomityön aihe valikoitui tutkittavaksi tutkitta-

van yrityksen toiveesta, sillä yrityksen tavoitteena on siirtyä nykyisestä kes-

kusjohtoisesta organisaatiomallista itseohjautuvampaan suuntaan. 

 

Yrityksessä on yhteensä noin 100 työntekijää ja tämänhetkinen organisaatio-

malli on keskusjohtoinen. Yrityksessä on kaksi eri liiketoiminta-aluetta sekä 

näitä tukevat toiminnot kuten markkinointi, henkilöstöhallinto ja tietohal-

linto. Tukitoiminnoista vastaa yhteensä noin kymmenen ihmistä ja loput 

työntekijät toimivat suoraan jommankumman liiketoiminnan alla. Yrityksen 

liiketoiminta-alue on koko Suomi ja liiketoimintaa löytyy Lapista aina Varsi-

nais-Suomeen saakka. Toimistoja on yhteensä kahdeksalla eri paikkakun-

nalla, joista suurin sijaitsee Espoossa. Kaikki yrityksen työntekijät ovat suo-

menkielisiä.  

 
3.3 Aineisto ja aineistonkeruu menetelmät 
 
Tässä diplomityössä hyödynnettiin tutkittavan kohderyhmän valinnassa 

kiintiöotantaa, joka kuvaillaan tarkemmin luvussa 3.3.1. Aineistonkeruume-

netelmänä puolestaan käytettiin puolistrukturoituja yksilöhaastatteluja. 

Haastatteluja käsitellään luvussa 3.3.2. 
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3.3.1 Tutkittavan kohderyhmän valinta 
 
Empiirisen tutkimuksen tutkittava kohderyhmä voidaan valita kahdella eri-

laisella tekniikalla: satunnaisella tai ei-satunnaisella otannalla (Saunders, 

2012). Ei-satunnaisessa otannassa tutkija tekee itse tietoisesti valinnan tut-

kittavista henkilöistä valitsemalla osallistujia, jotka tukevat tutkimuksen 

päämäärän saavuttamista (Saunders, 2012). Satunnaisotannalla tehdyssä 

valinnassa osallistujat puolestaan tulevat valituksi perusjoukosta satunnai-

sesti, jolloin tutkijan mielipiteen vaikutus eliminoidaan (Saunders, 2012). 

Saunders (2012) toteaa ei-satunnaisella tavalla valitulla kohderyhmällä teh-

dyn tutkimuksen olevan helpommin yleistettävissä myös muihin vastaaviin 

organisaatioihin. Lisäksi ei-satunnaista valintatapaa käytetään yleisemmin 

kvalitatiivissa tutkimuksissa kun taas satunnaista tapaa hyödynnetään use-

ammin kvantitatiivisissa tutkimuksissa (Saunders, 2012). 

 

Ei-satunnainen otanta voidaan jakaa vielä useampaan erilaiseen otantata-

paan kuten kiintiöotantaan (eng. quota sampling), harkintaotantaan (eng. 

judgmental sampling) sekä lumipallo-otantaan (eng. snowball sampling) 

(Etikan, 2017; Saunders, 2012). Kiintiöotannassa tutkija jakaa perusjoukon 

kiintiöihin joidenkin tutkittavien asioiden suhteen (Etikan, 2017). Tämän jäl-

keen tutkija päättää tutkittavien kokonaismäärän kiintiöittäin ja kustakin 

kiintiöstä poimitaan tutkittavia haluttu määrä (Saunders, 2012; Etikan, 

2017). Harkintaotannassa tutkija itse valitsee omalla päätöksellään tutkitta-

vat henkilöt perusjoukosta, kun taas lumipallo-otannassa yksittäinen sovel-

tuva osallistuja ohjaa tutkijan seuraavan soveltuvan osallistujan luo (Etikan, 

2017).  

 

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus, joten edellä esiteltyjä 

otantamenetelmiä ei voida suoraan hyödyntää kohderyhmän valinnassa 

(Yin, 2014). Yin (2014) perustelee kirjassaan, että sana ”otanta” assosioituu 

tilastolliseen yleistettävyyteen, kun taas tapaustutkimuksessa tavoitteena on 

analyyttinen yleistettävyys. Tämän vuoksi tässä työssä sovellettiin hieman 
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yllä esiteltyä ei-satunnaista otantatapaa ja tarkemmin sanottuna lumipallo-

otantaa, jossa perusjoukkona toimi koko yrityksen työntekijät. Tästä perus-

joukosta valittiin haastatteluihin alun perin jokaisen tiimin tiimivetäjä. Näitä 

oli yhteensä neljä: koordinaattori, projektipäällikkö, valmentaja sekä mah-

dollistavan palvelun tiiminvetäjä. Näiden haastattelujen yhteydessä osallis-

tujilta kysyttiin suosituksia oman tiiminsä sisältä haastateltaviksi. Tämän li-

säksi valintakriteerinä oli myös haastateltavien vapaaehtoisuus. Näin saatiin 

valittua tutkittava kohderyhmä. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada mahdollisimman laaja ymmärrys 

koko organisaation käsityksistä itseohjautuvuutta kohtaan, minkä lisäksi tut-

kittavan organisaation omana tavoitteena on siirtyä kokonaisuudessaan itse-

ohjautuvammaksi organisaatioksi. Valitsemalla organisaation sisäiset roolit 

haastateltavien valintakriiteriksi varmistettiin, että saatiin mahdollisimman 

laaja läpileikkaus koko organisaatiosta ja saavutettiin asetetut tavoitteet. Li-

säksi valitsemalla tiiminvetäjät ja heidän suosittelemansa työntekijät haas-

tatteluun saatiin mahdollisimman laaja diversiteetti haastatteluihin. Tiimin-

vetäjät pyrkivät suosittelemaan haastateltaviksi mahdollisimman erilaisia 

asiantuntijoita, joilla heidän mielestään voisi olla eroavia käsityksiä itseoh-

jautuvuudesta.  

 

3.3.2 Aineiston keruu 
 
Aineistonkeruumenetelmänä tässä diplomityössä käytettiin yksilöhaastatte-

luja, jotka toteutettiin tutkittavan yrityksen valituille asiantuntijoille. Kvali-

tatiiviset datankeruumenetelmät, kuten haastattelut, ovat soveltuvia erityi-

sesti tapaustutkimuksiin, sillä niiden avulla tutkittavaa ilmiötä on mahdol-

lista ymmärtää syvällisellä tasolla (Easterbrook ym., 2008). Haastattelut jae-

taan kolmeen eri kategoriaan niiden struktuurin perusteella: strukturoitu, 

puolistruktuoiru sekä vapaa haastattelu (Galletta, 2013). Strukturoidussa 

haastattelussa haastattelun runko on mietitty kysymyskysymykseltä val-

miiksi, kun taas puolistrukturoidussa haastattelussa osa kysymyksistä on 
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valmisteltu, mutta haastattelun runko saa elää haastattelun mukana 

(Galletta, 2013). Vapaassa haastattelussa haastattelukysymyksiä ei ole pää-

tetty etukäteen (Galletta, 2013). 

 

Tässä diplomityössä haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina yksilö-

haastatteluina. Haastattelukysymykset on esitetty liitteessä A. Puolistruktu-

roitu haastattelu tarjoaa mahdollisuuden tutkittavan ilmiön syvälliseen ym-

märtämiseen antamalla sekä haastateltavalle että haastattelijalle mahdolli-

suuden esittää tarkentavia kysymyksiä ja reflektioita (Galletta, 2013). Tämä 

mahdollisti tutkimuskysymyksiin vastaamisen niiden vaatimassa laajudes-

saan.  

 

Haastattelut pidettiin huhtikuun 2021 aikana etänä Teams-sovelluksen 

avulla COVID-19 pandemian rajoitusten vuoksi, eikä muistiinpanoja otettu 

haastattelun aikana. Kaikki haastattelut pidettiin suomen kielellä. Haastat-

telut nauhoitettiin myöhempää analysointia varten haastateltavien luvalla. 

Näin pystyttiin olemaan läsnä haastattelun aikana ja kysymään tarvittavia 

jatkokysymyksiä. Kaiken kaikkiaan haastatteluita pidettiin 12. Haastattelu-

jen pituus vaihteli 17 minuutista 45 minuuttiin, keskiarvon ollessa noin 28 

minuuttia. 

 

Haastateltavista seitsemän on jossakin vaiheessa uraansa työskennellyt yri-

tyksessä muutospalveluiden liiketoiminnan puolella ja haastateltavista viisi 

on puolestaan työskennellyt rekrytoivien koulutusohjelmien puolella. Mo-

lemmissa liiketoiminnoissa työskennelleitä oli haastateltavissa yhteensä 

kolme. Mahdollistavista palveluista haastateltiin yhteensä kolmea asiantun-

tijaa. Kaikki haastateltavat ovat olleet työelämässä 5 - 35 vuotta. Tutkitta-

vassa yrityksessä osallistujat ovat olleet töissä 0,5 – 7 vuotta. Viidellä haas-

tatteluun osallistujista on alempi korkeakoulututkinto kun taas seitsemän 

heistä on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon. Haastateltavista noin 

puolella on jonkinlaista kokemusta itseohjautuvuudesta edellisten työkoke-

musten kautta.  
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3.4 Aineiston analysointi 
 

Työssä kerätty aineisto saatiin puolistrukturoiduista haastatteluista, joten ai-

neisto oli kvalitatiivista. Kvalitatiivista aineistoa voidaan analysoida koodaa-

malla ja tässä työssä koodaamisessa hyödynnettiin ATLAS.ti järjestelmää. 

Kvalitatiivinen data voidaan koodata perinteisesti joko teorialähtöisesti tai 

aineistolähtöisesti (Gibbs, 2012). Teorialähtöisessä, eli deduktiivisessa, ana-

lyysissa koodien kategoriat tai konseptit valitaan etukäteen olemassaolevan 

teorian perusteella (Gibbs, 2012). Aineistolähtöisessä, eli induktiivisessa, 

analyysissa puolestaan koodit kehitetään nimensämukaisesti suoraan aineis-

tosta (Gibbs, 2012). Timmermans ja Tavory (2012) kritisoi tätä kahtiajakoa 

ja esittelee kolmannen lähestymistavan, jonka on alun perin kehitellyt prag-

matisti tiedemiesfilosofi Charles S. Peirce: abduktiivisen eli teoriasidonnai-

sen analyysin. Abduktiivinen analyysi yhdistää edellä mainitut deduktiivisen 

ja induktiivisen analyysin yhdeksi, joka ei perustu suoraan teoriaan, mutta 

yhteydet siihen ovat havaittavissa  (Timmermans ja Tavory, 2012). Abduktii-

visessa tarkastelussa tavoitteena on etsiä tilannekohtaista selitystä kerätyn 

aineiston ja teorian välillä (Timmermans ja Tavory, 2012). 

 

Tässä työssä hyödynnettiin abduktiivista eli teoriasidonnaista analyysiä. 

Tällä tavoin pystyttiin analyysissä hyödyntämään sekä aikaisempaa tutki-

mustietoa että tätä tutkimusta varten kerättyä aineistoa. Lisäksi seurattiin 

Greenin ym. (2007) määrittelemää neliaskeleista mallia, joka on kehitetty 

erityisesti haastattelupohjaisen aineiston analysoimiseen. Mallin viisi askelta 

ovat: 

1. Aineistoon uppoutuminen 

2. Koodaus 

3. Kategorioiden luonti 

4. Teemojen identifioiminen 
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Näistä ensimmäinen, eli aineistoon uppoutuminen ja siihen tutustuminen 

aloitettiin hyvissä ajoin jo haastatteluja tehdessä. Uppoutuminen jatkui 

haastattelujen litterointina, joka tehtiin aina erikseen jokaisen haastattelun 

jälkeen. Litterointia varten nauhoitetut haastattelut kuunneltiin läpi useam-

paan otteeseen. Litterointien tekeminen heti haastattelujen jälkeen auttoi 

hallitsemaan analyysintekoa, kun aineistoon pääsi tutustumaan pieni osa 

kerrallaan (Green ym., 2007). 

 

Toinen askel, koodaus, aloitettiin haastattelujen litteroinnin jälkeen. Jokai-

nen haastattelu koodattiin hyödyntäen apuna ATLAS.ti ohjelmistoa. Kuten 

aiemmin mainittiin, koodaamisessa hyödynnettiin abduktiivista analyysia, 

eli koodeja kehiteltiin sekä olemassa olevan teorian että kerätyn aineiston 

pohjalta. Koodaaminen suoritettiin iteratiivisena prosessina, jossa uusia 

koodeja lisätessä tarkasteltiin myös jo kehiteltyjen koodien tarkoituksia uu-

destaan.  

 

Koodamisen jälkeen aineistosta oli tunnistettu 212 koodia, joita alettiin yh-

distelemään Greenin ym. (2007) prosessin mukaisesti laajemmiksi kategori-

oiksi. Kategorioita luodessa otettiin huomioon tutkimuskysymykset ja lo-

pulta kategorioiksi muodostui aiheet, jotka olivat relevantteja näiden kan-

nalta. Kategorioita oli yhteensä 26. 

 

Viimeisenä askeleena datan analysoinnissa identifioitiin laajemmat teemat 

kategorioiden pohjalta ja jaoteltiin ne tutkimuskysymyksittäin. Teemojen 

identifioinnissa tavoitteena oli ymmärtää syitä ja tulkintoja kategorioiden 

taustalla (Green ym., 2007) ja näin luoda tutkimuskysymyksiin mahdollisim-

man hyvin vastaavat teemat.  

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, ”Millaisia käsityksiä henkilöstö-

töalan yrityksen asiantuntijoilla on itseohjautuvuutta kohtaan?”, tunnistet-

tiin neljä teemaa: itseohjautuvuuden hyödyt ja haasteet yksilötasolla sekä 
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itseohjautuvuuden hyödyt ja haasteet tiimitasolla. Teemoja on avattu tar-

kemmin luvussa 4. 

 

Toiseen tutkimuskysymykseen, ”Millaisia taitoja ja tietoja henkilöstöalan 

yrityksen asiantuntijat kokevat itseohjautuvuuden vaativan?” 

tunnistettiin kolme teemaa: työelämätaidot, oman roolin ja organisaation 

tunteminen sekä vahva johtajuus. Teemoja on avattu tarkemmin luvussa 4. 
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4 Tulokset 

Tämä luku esittelee työn empirian tulokset. Haastatteluista kerätty aineisto 

analysoitiin luvussa 3.4 esitetyllä tavalla ja tämä luku on jaoteltu aineiston 

analyysissä tunnistettujen teemojen mukaisesti. Alaluku 4.1 vastaa työn en-

simmäiseen tutkimuskysymykseen (”Millaisia käsityksiä henkilöstötöalan 

yrityksen asiantuntijoilla on itseohjautuvuutta kohtaan?”) ja alaluku 4.2 

puolestaan esittelee toiseen tutkimuskysymykseen (”Millaisia taitoja ja tie-

toja henkilöstöalan yrityksen asiantuntijat kokevat itseohjautuvuuden vaa-

tivan?”) liittyvät löydökset. Tuloksiin liittyvä tarkempi pohdinta esitetään lu-

vussa 5. 

 

Tässä luvussa esitetyt lainaukset ovat peräisin pidetyistä haastatteluista, 

mutta niitä on haastateltavien anonymiteetin takaamiseksi hieman muo-

kattu. Lainauksista on häivytetty haastateltavan rooli ja tarkemmat työtehtä-

vät. Lainauksien sävy ja sisältö on kuitenkin pyritty pitämään mahdollisim-

man samanlaisena. 

 

4.1 Käsitykset itseohjautuvuudesta 
 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen (”Millaisia käsityksiä henkilöstö-

töalan yrityksen asiantuntijoilla on itseohjautuvuutta kohtaan?”) liittyvät 

löydökset on aluksi esitelty kokonaisuudessaan taulukkona taulukossa 1, ja 

jokainen alaotsikko käsitellään myöhemmin yksittäisissä alaluvuissa. 
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Taulukko 1: Käsitykset itseohjautuvuudesta 
 

Yksilötasolla Tiimitasolla 

Hyödyt 

Oman työn aikatauluttaminen 

ja priorisointi 

Innovatiivisuuden ja tehokkuu-

den kasvu 

Vastuun ottaminen ja vastuun 

kantaminen 

Läpinäkyvyys 

Omaan työnkuvaan vaikuttami-

nen 

Yhdessä oppiminen ja tiedon ja-

kaminen 

Sisäinen motivaatio Tavoitteisiin sitoutuminen 

Hallinnan, vallan ja vapauden 

tunne 

 

Haasteet 

Uupuminen ja kuormittuminen ”Vapaamatkustajuus” 

Riittämättömyyden ja epäonnis-

tumisen tunne 

Erilaiset toimintatavat 

Omat henkilökohtaiset vahvuu-

det eivät pääse esille 

”Ei-kenenkään”- tehtävät 

 

 

4.1.1 Itseohjautuvuuden hyödyt yksilötasolla 
 
Tässä alaluvussa käsitellään itseohjautuvuuden hyötyjä yksilötasolla. Luku 

on jaettu edelleen alalukuihin, joissa käsitellään yksityiskohtaisesti aineis-

tosta esiin nousseita yksilötason hyötyjä ja tuetaan havaintoja lainauksilla 

haastatteluista. 

 
Oman työn aikatauluttaminen ja priorisointi 
 
Lähes jokainen haastatteluihin osallistuneista mainitsi oman työn aikatau-

luttamisen ja priorisoinnin olevan osa itseohjautuvuutta ja sen nähtiin ole-

van positiivinen puoli. Eräs haastateltava kiteytti ajanhallinnan hyvät puolet 

näin: 
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”Itseohjautuvuus on sitä että itse saa päättää miten tekee 
työnsä. -- Ehdottomasti mulle henkilökohtasesti isoin hyöty 
on se, että pääsee itse päättämään omasta ajankäytöstä ja 
priorisoimaan työpäivää. Se myös mahdollistaa sen, että ei 
tarvii tehdä kello 8-16 työpäivää vaan voi tehdä sillon kun 
itelle sopii ja tuntuu kaikkein tehokkaimmalta.” (Asiantun-
tija 1) 
 

 
Vastuun ottaminen ja vastuun kantaminen 
 
Itseohjautuvuuden nähtiin olevan vastuun ottamista ja sen kantamista: 
 

” Itseohjautuvuus on kykyä ottaa vastuuta omasta työnkuvan 
vastuualueesta --.” (Asiantuntija 7) 
 

Vastuun ottamisen ja kantamisen puolestaan kuvattiin kasvattavan luotta-

musta työnantajaa kohtaan sekä kasvattavan osaltaan myös motivaatiota 

työhön: 

 
”Kun uskalletaan antaa se vastuu työntekijälle niin kyllä 
siinä kasvaa samalla se luottamus työnantajaa kohtaan ja 
myös motivaatio ihan niitä omia työtehtäviä kohtaan kasvaa 
kun saa itse vähän määritellä miten tekee ja mitä tekee.” 
(Asiantuntija 3) 

 
 
Omiin työtapoihin vaikuttaminen 
 
Tärkeänä elementtinä itseohjautuvuudessa nähtiin omiin työtapoihin vai-

kuttamisen mahdollisuus arkityöelämässä:  

 

”Itseohjautuvuus on sitä, että sulla on ne työn tavoitteet sel-
keenä mielessä mutta sä saat itse päättää miten sä kuljet sen 
matkan pisteestä A pisteeseen B.” (Asiantuntija 7) 

 

Lisääntyvää omaan työnkuvaan vaikuttamista toivottiin myös tulevaisuuden 

itseohjautuvalta organisaatiolta. Esiin nostettiin myös johdon rooli: 
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”Mä nään että tulevaisuudessa [itseohjautuvassa organisaa-
tiossa] saisin vaikuttaa vieläkin enemmän siihen miten mä 
oikeestaan teen työtäni. Tälläkin hetkellä saan jo tosi paljon 
vapautta mutta ehkä se tulevaisuudessa näkyis vielä sel-
keemmin sieltä johdolta päin viestittynä että se on ihan ok 
vähän miettiä uusiksi niitä omia työtapoja.” (Asiantuntija 
10) 

 
Sisäinen motivaatio 
 
Osa haastateltavista mainitsi itseohjautuvuuteen kuuluvan olennaisena 
osana yksilön sisäisen motivaation. Osa totesi motivaation kuuluvan itses-
sään itseohjautuvuuteen: 
 

”Itseohjautuvuus on sitä, että osaa tehdä sellasia asioita, 
jotka tukee strategisia tavotteita. Lisäksi on se sisäinen halu 
tehdä, on motivaatiota ja työasiat on sellasia jotka tukee 
omaa ammatillista kasvua.” (Asiantuntija 11) 
 

Osa puolestaan totesi motivaation kasvun olevan seurausta itseohjautuvuu-
desta: 
 

”Kyllähän se tietysti kasvattaa sitä omaa sisäistä motivaa-
tiota kun suhun luotetaan ja saat sitä vapautta vaikuttaa sii-
hen omaan työhön eli kun saat olla itseohjautuva.” (Asian-
tuntija 3) 

 
Hallinnan, vallan ja vapauden tunne 
 

Tärkeänä elementtinä itseohjautuvuudessa nähtiin myös olevan hallinnan, 

vallan ja vapauden tunne. Eräs haastateltavista totesi, että ”itseohjautuvuus 

on hallinnan tunnetta” ja sisällytti tähän esimerkiksi oman ajankäytön hal-

linnan. Toinen haastateltava puolestaan nosti esiin vallan ja vapauden tun-

teen tärkeyden omassa työssään ja itseohjautuvuuden tukevan tätä.  Hän ki-

teytti tiiviisti näiden suhteen toisiinsa: 

 

”Saadakseen valtaa pitää olla luottamus kunnossa ja kun saa 
vastuuta niin saa valtaa ja kun saa valtaa niin saa vallan- ja 
hallinnantunnetta.” (Asiantuntija 3) 
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4.1.2 Itseohjautuvuuden haasteet yksilötasolla 
 
Tässä alaluvussa käsitellään itseohjautuvuuden haasteita yksilötasolla. Luku 

on jaettu edelleen alalukuihin, joissa käsitellään yksityiskohtaisesti aineis-

tosta esiin nousseita yksilötason haasteita ja tuetaan havaintoja lainauksilla 

haastatteluista. 

 
Uupuminen ja kuormittuminen 
 
Itseohjautuvuuden kääntöpuolena todettiin olevan yksilön uupuminen ja 
kuormittuminen. Sen nähtiin olevan haasteena erityisesti yksilöillä, jotka 
ovat tottuneet suorittamaan kaiken täydellisesti sekä niillä, joilla on mahdol-
lisesti vielä hieman vajavaiset taidot itsensä johtamiseen: 

 
”Kun itseohjautuvassa organisaatiossa ei kukaan vahtaa sua 
selän takana, niin kukaan ei myöskään välttämättä huomaa, 
jos on liikaa tekemistä, ja sillon se vastuu oman tekemisen 
rajottamisesta siirtyy sille yksilölle itselleen. Jos on tottunu 
suorittamaan kaiken täydellisesti niin onhan siinä ihan oikea 
riski uupua.” (Asiantuntija 3) 
 
”Jos ei sillä yksilöllä ole niitä taitoja ja kyvykkyyksiä oikeesti 
johtaa itseään niin kyllähän se aina johtaa lopulta sen yksi-
lön ylikuormittumiseen. Haaste tulee siitä, että jos ihmisellä 
ei ole riittävästi tietoa ja taitoa ja uskoa omaan tekemiseensä 
ja itsevarmuutta niin yhtäkkiä itseohjautuvana oleminen ja 
vastuun kantaminen on haastavaa.” (Asiantuntija 9) 
 

Riittämättömyyden ja epäonnistumisen tunne 
 
Riittämättömyyden ja epäonnistumisen tunteen todettiin olevan yleisempiä 
itseohjautuvien yksilöiden joukossa. Esimerkkejä näille tunteille esitettiin 
useita: 
 

”Jos kokee että on paljon uutta mitä tekee omassa roolissaan 
niin varsinkin alussa voi olla riittämättömyyttä, että huo-
maako joku mun panoksen kun itsenäisesti porskutan me-
nemään.” (Asiantuntija 10) 
 
”Jos ei sitä oo yhdessä käyty läpi että mitä sulta oikeastaan 
odotetaan ja mitä se itseohjautuvuus tarkottaa niin ethän sä 
voi tietää mitä sun pitäisi tehdä, ootko tehnyt oikeita asioita 
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ja ootko tehnyt niitä riittävästi. Siitä tulee helposti tosi riit-
tämätön ja epäonnistunut olo.” (Asiantuntija 8) 
 
”Ei välttämättä tuu kovin paljon onnistumisen tunteita jos 
jatkuvasti miettii ja keksii uusia tapoja tehdä omaa työtään.” 
(Asiantuntija 5) 
 

Omat henkilökohtaiset vahvuudet eivät pääse esille 
 
Haastateltavat uskoivat, että itseohjautuvuutta pystyy opettamaan ja oivalta-

maan toiselle, jos asenne itseohjautuvuutta kohtaan on avoin ja yksilö on ha-

lukas oppimaan ja tukea on saatavilla: 

 
”Uskoisin että joo, kyllä sitä itseohjautuvuutta pystyy oival-
luttamaan toiselle, mutta siinä on kyllä ihan hirveen isossa 
osassa sen yksilön asenne sitä itseohjautuvuutta kohtaan -- 
ei mitään voi opettaa toiselle jos ei se ole halukas sitä oppi-
maan.” (Asiantuntija 11) 
 
”Pitäisi aina uskoa yksilön kyvykkyyteen oppia ja lähteä puh-
taalta pöydältä. Uskon että kykyjä voi kyllä kasvattaa, mutta 
se vaatii koko organisaation, johdon, tiimiläisten, työkave-
reiden tukea.” (Asiantuntija 9) 

 
Toisaalta esiin nousi myös huoli siitä, että vaikka asenne vaikuttaakin itse-

ohjautuvuteen, niin itseohjautuva organisaatio ei välttämättä silti tue kaik-

kien työntekijöiden parhaita puolia. Eräs haastateltavat kiteytti ajatuksen hy-

vin: 

 
”Uskon että kaikkien kohdalla voidaan kasvattaa ajattelun-
taitoja ja työelämätaitoja, mutta jokaisella persoonalla on 
omat vahvuudet ja osaamisalueet ja mä henkilökohtaisesti 
uskon että kaikkien vahvuudet ei tule esiin itseohjautuvassa 
kulttuurissa ja mallissa. En usko, että tää itseohjautuvuus on 
kaikille sopiva kulttuuri.” (Asiantuntija 9) 
 

4.1.3 Itseohjautuvuuden hyödyt tiimitasolla 
 
Tässä alaluvussa käsitellään itseohjautuvuuden hyötyjä tiimitasolla. Luku on 

jaettu edelleen alalukuihin, joissa käsitellään yksityiskohtaisesti aineistosta 
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esiin nousseita tiimitason hyötyjä ja tuetaan havaintoja lainauksilla haastat-

teluista. 

 
Innovatiivisuuden ja tehokkuuden kasvu 
 
Innovatiivisuuden ja sen kasvun mainittiin olevan yhteydessä itseohjautu-

vaan tiimiin. Muista itseohjautuvuuteen liittyvistä elementeistä nostettiin 

myös innovatiivisuuden kohdalla esiin tiimin oma päätösvalta työskentelyta-

voissa, tiimin avoin vuorovaikutus sekä rohkeampi päätöksen teko: 

 
”Lisäksi [itseohjautuva tiimi] kannustaa innovatiivisuuteen: 
voi tuottaa uusia palveluideoita ja uusia toimintamalleja kun 
ei rajata sitä miten pitäisi toimia.” (Asiantuntija 3) 
 
” Itseohjautuva tiimi tekee paljon rohkeammin päätöksiä ja 
on itsevarmempia tekemisessään ja omassa ammattitaidos-
saan. Se ruokkii myös innovatiivisuutta, kun mietitään itse 
miten voisi kehittää eikä vain odoteta, että voisiko joku muu 
kehittää.” (Asiantuntija 5) 
 

Innovatiivisuuden lisäksi myös tiimin tehokkuudeen arveltiin nouse-

van itseohjautuvuuden myötä: 

 
”Kyllä se tiimin tehokkuuskin ihan varmasti kasvaa jos ver-
taa tähän nykytilanteeseen kun jokainen on itse asian päällä 
ja saa tehdä itsenäisesti arjessa päätöksiä eikä tarvitse aina 
kysellä ylempää.” (Asiantuntija 10) 

 
 
Läpinäkyvyys 
 
Läpinäkyvyys itseohjautuvien tiimien arjessa nostettiin haastatteluissa tär-

keäksi. Jokaisen tiimiläisen työtehtävien läpinäkyvyyden koettiin helpotta-

van myös kollegoiden auttamista ja kokonaiskuvan hahmottamista: 

 
”Tiimissä pystyy luottamaan siihen, että ei jää yksin työn 
kanssa kun muutkin pystyy hahmottamaan kokonaisuuden. 
Selkeyttää tekemistä kun kaikilla on kokonaiskuva taustalla. 
Pystyy tukemaan ja huomioimaan tiimin tilannetta parem-
min.” (Asiantuntija 10) 
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Läpinäkyvyyden koettiin myös vahvistavan luottamusta tiimin sisällä ja si-

touttavan työntekijöitä, mutta myös helpottavan käytännöntyössä resursoin-

tia: 

 
”Itseohjautuvassa tiimissä on läpinäkyvyys jäsenten välillä, 
esimerkiksi avoimet kalenterit on välttämättömyys. Se hel-
pottaa omaa työtä ja resursointia ja jakamista ja tuo myös 
luottamuksen työkavereihin ja sitouttaa työhön” (Asiantun-
tija 6) 

 
Yhdessä oppiminen ja tiedon jakaminen 
 
Itseohjautuvan tiimin ehdottomaksi eduksi laskettiin myös yhdessä oppimi-

nen ja tiedon jakaminen. Itseohjautuvassa tiimissä tiimiläisten nähtiin ole-

van motivoituneempia hahmottamaan kokonaiskuvaa ja tätä kautta yhdessä 

oppimaan ja jakamaan uutta tietoa: 

 
”Koko organisaation muutoskyvykkyys kasvaa, kun yhdessä 
jaetaan tietoa ja kaikki oppii. Me voidaan tiimissä opettaa 
toisiamme ja sitä kautta levittää tietoa myös laajemmalle or-
ganisaatioon.” (Asiantuntija 9) 
 

 
Tavoitteisiin sitoutuminen 
 
Itseohjautuvan tiimin jäsenten todettiin olevan sitoutuneempia tavoitteisiin 

ja ylipäätänsä työhön, kun heillä on koko tiimin tuki taustalla. Tavoitteisiin 

sitoutumisessa pidettiin huomattavan tärkeänä, että tiimi on itsenäisesti, tai 

fasilitaattorin johdolla, itse määritellyt omat tavoitteensa: 

 

”Jotta itseohjautuva tiimi voi toimia kunnolla niin jokaisen 
tiimiläisen pitää olla sitoutunut sata prosenttisesti niihin tii-
min tavotteisiin. Toisaalta mä myös koen sen olevan hel-
pompaa itseohjautuvassa tiimissä, kun kaikki on kartalla 
siitä missä mennään ja kaikki tavoitteet on myös yhdessä 
asetettuja.” (Asiantuntija 7) 
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”Kyllä se ykkösjuttu itseohjautuvassa tiimissä on se sitoutu-
neisuus niihin yhteisiin tavotteisiin jotka on alussa määri-
telty yhdessä.” (Asiantuntija 2) 

 

 

4.1.4 Itseohjautuvuuden haasteet tiimitasolla 
 
Tässä alaluvussa käsitellään itseohjautuvuuden haasteita tiimitasolla. Luku 

on jaettu edelleen alalukuihin, joissa käsitellään yksityiskohtaisesti aineis-

tosta esiin nousseita tiimitason haasteita ja tuetaan havaintoja lainauksilla 

haastatteluista. 

 
”Vapaamatkustajuus” 
 
Tiimitason haasteena nähtiin itseohjautuvuuden väärinkäyttö ja sitä myöten 

jonkun tiimiläisen ”vapaamatkustajuus” eli omien töiden välttely ja muiden 

työntekijöiden työpanoksen hyväksikäyttö. Itseohjautuvassa tiimissä ”va-

paamatkustajuus” nähtiin mahdollisuudeksi erityisesti, jos tiimin tavoitteet 

on huonosti asetetut: 

 

”Kun ei ole koko ajan joku vahtimassa ja kontrolloimassa 
niin harmaan pystyy puhumaan mustaksi tai valkoiseksi. 
Varsinkin jos tavoite asetetaan väärin niin itseohjautuvuus 
mahdollistaa vapaamatkustamisen.” (Asiantuntija 3) 

 
Toisena ”vapaamatkustajuuteen” altistavana tekijänä nähtiin ongelmien ja 

ajatusten kanssa yksin jääminen: 

 
”Lisäksi saattaa jäädä ihan jumiin tekemisen kanssa jos ei 
kukaan ole valvomassa. Se saattaa taas johtaa vapaamatkus-
tajuuteen.” (Asiantuntija 6) 
 

 
Erilaiset toimintatavat 
 
Kuten kaikissa tiimeissä, myös itseohjautuvissa tiimeissä tunnistettiin haas-

teena ihmisten erilaisuus ja erilaiset toimintatavat. Näiden uskottiin 
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kuitenkin korostuvan itseohjautuvassa tiimissä, jos itseohjautuvuuteen ei ole 

määritelty yhteisiä pelisääntöjä: 

 
”Tiimitasolla haasteena on se, että jokainen on yksilö ja jo-
kainen on omalla tavallaan itseohjautuva niin ne pitää sovit-
taa toisiinsa ja tehdä kompromisseja. Tiimitasolla tietyistä 
käytänteistä pitää sopia. Kaikki pitää tulla kuulluksi ja pitää 
pystyä toimimaan tietyissä rajoissa jotka sovitaan yhdessä 
vaikka ollaankin itseohjautuvia.” (Asiantuntija 5) 

 
Myös toimintatavat tiimin johtajuudessa herättivät puhetta: 
 

”Mikromanageeraus on ehkä pahin itseohjautuvuuden tap-
paja mutta se saattaa olla joillekin team leadereille tosi vai-
keeta oppia sellanen uusi itseohjautuva tapa johtaa.” (Asian-
tuntija 1) 

 
”Ei-kenenkään”- tehtävät 
 
Nykyisellään tiimityölle nähtiin vahvuutena, että jokaisella on selkeät omat 

työtehtävänsä joita hoitaa. Itseohjautuvaan tiimiin liittyi haastatteluissa 

huoli vastuiden jakamisesta ja tehtävien tekemisestä, jos ne eivät ole viralli-

sesti kenenkään vastuulla: 

 
“Jos ei ole esimiestä joka pitää huolta siitä että tiimin työ ni-
voutuu nätisti yhteen niin syntyy harmaita alueita joista ku-
kaan ei ole vastuussa. Jos ei tehtävä tipu kenenkään harteille 
niin kuka sen hoitaa?” (Asiantuntija 2) 
 
 ”Haastavaa on että ei ole rutiinia tehdä itseohjautuvasti ja 
roolit ja vastuut ovat välillä hieman epäselviä, kenen vas-
tuulla on mikäkin ja kuka hoitaa mitäkin. Tulee varmaan ko-
kemuksen kautta, mutta malli puuttuu vielä joten nykyisel-
lään on vaikeaa toteuttaa [itseohjautuvuutta]” (Asiantuntija 
7) 

 

4.2 Tarvittavat tiedot ja taidot 
 
Toiseen tutkimuskysymykseen (”Millaisia taitoja ja tietoja henkilöstöalan 

yrityksen asiantuntijat kokevat itseohjautuvuuden vaativan?”) liittyvät 
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löydökset on aluksi esitelty kokonaisuudessaan taulukkona taulukossa 2, ja 

jokainen alaotsikko käsitellään myöhemmin yksittäisissä alaluvuissa. 

 

Taulukko 2: Tarvittavat tiedot ja taidot 

Työelämätaidot 
Oman roolin ja orga-

nisaation tunteminen 
Vahva johtajuus 

Vastuun ottaminen ja 

vastuun kantaminen 

Laajojen kokonaisuuk-

sien ja syy-seuraussuh-

teiden ymmärtäminen 

Uudenlaiset johtamistai-

dot 

Vuorovaikutustaidot 
Itsetuntemus ja -reflek-

tio 

Luottamuksen rakenta-

minen 

Oma-aloitteisuus 

Omien ja organisaation 

tavoitteiden hahmotta-

minen 

 

Oman työn aikataulutus   

Palautteen vastaanotto ja 

antaminen 
  

Asenne   

 

 

4.2.1 Työelämätaidot 
 
Tässä alaluvussa käsitellään itseohjautuvuuteen tarvittavia työelämätaitoja. 

Luku on jaettu edelleen alalukuihin, joissa käsitellään yksityiskohtaisesti ai-

neistosta esiin nousseita tarvittavia työelämätaitoja ja tuetaan havaintoja lai-

nauksilla haastatteluista. 
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Vastuun ottaminen ja vastuun kantaminen 
 
Kuten aikaisemmin luvussa 4.1 esitettiin, niin vastuu omasta työstä nähtiin 

itseohjautuvuuden tärkeänä hyötynä yksilön näkökulmasta tarkasteltuna. 

Tämän kääntöpuolella todettiin olevan myös kyky ottaa ja kantaa annettua 

vastuuta: 

 
”Itseohjautuvuuden vaatimaa vastuuta ei voi antaa, jos ei 
henkilö ole kykenevä sitä annettua vastuuta kantamaan.” 
(Asiantuntija 12) 

 
Vuorovaikutustaidot 
 
Monet haastateltavista toi esille avoimen dialogin ja vuorovaikutuksen tär-

keyden itseohjautuvassa tiimissä ja organisaatiossa. Vuorovaikutuksen puut-

teen arveltiin vähentävän tiimin tehokkuutta: 

 

”Jos siellä tiimissä on joku joka ei ehkä ole ihan niin kyke-
nevä kommunikoimaan muiden kanssa, niin kyllähän se var-
masti vaikuttaa tosi paljon sen tiimin tehokkuuteen ” (Asian-
tuntija 4) 

 
Vuorovaikutustaidoista puhuttaessa korostettiin myös vuorovaikutuksen 

vaikutusta tiimin sisäiseen luottamukseen sekä avoimen dialogin kaksisuun-

taisuuden tärkeydestä: 

 
”Itseohjautuvassa tiimissä luottamus on ihan aina kaiken 
keskiössä ja sitä ei millään voida rakentaa ilman jatkuvaa 
vuorovaikutusta ja avointa dialogia. Ja sen avoimen dialogin 
pitää olla totta kai ihan kakspuolista. Että eihän se toimi että 
vaan se team lead huutelee tiimiläisille että asiat on näin 
vaan myös niiden tiimiläisten pitää uskaltaa avata suu ja ra-
kentaa sitä dialogia myös ylöspäin sinne team leadin suun-
taan.” (Asiantuntija 3) 
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Oma-aloitteisuus 
 
Haastatteluissa pyydettiin osallistujia määrittelemään itseohjautuvuus ja 

määritelmissä korostui yksilön oma-aloitteisuus. Sen nähtiin olevan itseoh-

jautuvuudelle lähes välttämättömyys: 

 
”Mä nään että itseohjautuvuus on sellasta että tekee asioita 
oma-aloitteisesti eikä tarvii jatkuvaa seurantaa ja valvon-
taa.” (Asiantuntija 5) 

 
Osa haastateltavista mainitsi myös yksilön oma-aloitteisuuden heijastuvan 

laajemmallekin tiimitasolle: 

 
”Se oma-aloitteisuus mitä itseohjautuvuus vaatii niin heijas-
tuu myöskin sinne tiimitasolle asti ja itseohjautuvassa tii-
missä ollaan tosi paljon enemmän halukkaita auttamaan ja 
jeesaamaan kaveria.” (Asiantuntija 1) 

 
Oman työn aikataulutus 
 
Kuten luvussa 4.1 todetaan, itseohjautuvuuden hyvänä puolena nähtiin 

oman työn aikataulutus ja oman ajanhallinta. Nämä mainittiin myös erityi-

sinä taitoina, joita ilman yksilön itseohjautuvuus on mahdotonta:  

 
”Itseohjautuvuus käytännössä lähtee suoraan sielät tavoit-
teiden ja oman ajanhallinnan kautta.” (Asiantuntija 3) 
 
”Jos miettii työkaluja niin kyvykkyys johtaa omaa kalenteri-
aan on ihan välttämättömyys. Pitää pystyä suunnittelemaan 
omaa työtään lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.” (Asiantuntija 
4) 

 
Aikatauluttamisen lisäksi priorisointia ja omia tavoitteita edistämättömistä 

asioista kieltäytyminen nostettiin esiin tärkeänä: 

 
”Aina kun osallistuu johonkin palaveriin tai tekee jotakin 
niin pitää miettiä viekö tää asia kohti mun tavoitteita. Jos 
vastaus on ei niin sitte siinä kohtaa pitää osata sanoa ”ei” ja 
kieltäytyä esimerkiksi turhista palavereista. Se on sitä 
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priorisointia jota itseohjautuvuudessa tarvitaan.” (Asiantun-
tija 3) 

 
Palautteen vastaanotto ja antaminen 
 
Kuten aikaisemmissa luvuissa esitetään, itseohjautuvuuden kääntöpuolena 

nähtiin uupuminen ja riittämättömyyden tunne. Osittain näihin vastauksena 

ja ratkaisuna todettiin olevan palautteen vastaanottokyky ja palautteen anta-

minen. Palautteen mainittiin myös olevan tärkeä työkalu oman työn ohjaa-

misessa: 

 
”Tällasessa perinteisessä yrityksessähän palautteen antami-
sesta vastaa tosi usein se oma esimies. Vaikka tulevaisuu-
dessa [itseohjautuvussa organisaatiossa] ei olisikaan enää 
suoraan esimiehiä niin kyllä sitä palautetta pitää silti antaa. 
Tavallaan se muuttuu vieläkin tärkeemmäksi koska se pa-
laute on se minkä avulla sä sitten ohjaat sitä sun työtä. Se 
palautteen antaminen ja pyytäminen siirtyy myös varmasti 
enemmän siihen kollegatasolle.” (Asiantuntija 9) 
 
”Itseohjautuvuudessa saattaa helposti syntyä sellanen riittä-
mättömyyden tunne että teenkö mä nyt oikeesti tarpeeksi. -
- Siihen tunteeseen yks tosi tärkee työkalu on tietysti palaut-
teen antaminen ja vastaanottaminen. Sekin [palautteen an-
taminen ja vastaanottaminen] voi muuten olla joillekin yllät-
tävän vaikeeta.” (Asiantuntija 10) 

 
Asenne 
 
Yksilön asenteella itseohjautuvuutta kohtaan todettiin olevan vaikutusta sii-

hen, miten hyvin yksilö adaptoituu itseohjautuvaan organisaatioon. Eräs 

haastatelluista kuvasi ilmiötä hyvin: 

 
”Asenne on ykkönen. Se, että nähdäänkö ongelmat tai asiat, 
että ne on henkilön ulkopuolella ja kykeneekö henkilö itse 
niihin vaikuttamaan. On henkilöitä, jotka näkee, että asiat 
on itsensä ulkopuolella eikä niihin pysty vaikuttamaan, jol-
loin itseohjautuvuus on käytännössä mahdotonta, koska he 
kokee ettei voi itse vaikuttaa niihin [asioihin]. He jotka us-
koo että itse voi olla aktiivinenpeluri niin heidän on mahdol-
lista olla itseohjautuva.” (Asiantuntija 2) 
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4.2.2 Oman roolin ja organisaation tunteminen 
 
Tässä alaluvussa käsitellään itseohjautuvuuteen tarvittavia oman roolin ja 

organisaation tuntemiseen liittyviä taitoja. Luku on jaettu edelleen alalukui-

hin, joissa käsitellään yksityiskohtaisesti aineistosta esiin nousseita tarvitta-

via tarvittavia oman roolin ja organisaation tuntemiseen liittyviä taitoja ja 

tuetaan havaintoja lainauksilla haastatteluista. 

 
Laajojen kokonaisuuksien ja syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen 
 
Laajojen kokonaisuuksien hahmottamisen ja syy-seuraussuhteiden ymmär-

tämisen mainittiin olevan tärkeitä taitoja erityisesti tutkittavan yrityksen it-

seohjautuvuuden tapauksessa. Oman roolin ja tekemisen vaikutuksen ym-

märtäminen suhteessa organisaation muihin osiin oletettiin olevan tulevai-

suuden itseohjautuvassa organisaatiossa tärkeä taito. Syy-seuraussuhteiden 

ymmärtämisen todettiin olevan yksi tärkeimmistä taidoista itsenäisiä pää-

töksiä tehdessä: 

 
”Meidän pitää yhdessä luoda tahtotilaa ja näkemystä yrityk-
sen tasolta aina yksilötasolle yhteisen dialogin ja ymmärryk-
sen kautta. Itseohjautuvassa kulttuurissa jokainen ymmär-
tää oman roolinsa suhteessa muihin ja pystyy tekemään itse 
päätöksiä.” (Asiantuntija 9) 
 

Yksi haastateltavista mainitsi myös organisaation sisäisten vahvojen lii-

ketoimintarajojen rikkomisen: 

 
”Sellanen tietynlainen oman roolin ulkopuolelle kattominen 
ja syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen tarvitaan ennen 
kun voidaan siirtää sitä päätöksentekovastuuta yksilö- ja tii-
mitasolle. Tää pätee myös liiketoimintojen yli eli kaikilla pi-
täisi olla myös tietoa miten toisessa liiketoiminnassa asiat 
hoituu ja millasia prosesseja heillä siellä on ja miten oma te-
keminen mahdollisesti vaikuttaa niihinkin.” (Asiantuntija 6) 
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Itsetuntemus ja -reflektio 
 
Itseohjautuvuuden todettiin tarkoittavan kaikille aina hieman eria asiaa ja 

sen myötä itsetuntemus, oman osaamisen, työtapojen ja rajojen tunnistami-

nen nostettiin tärkeiksi.  

 
”Siihen että on itseohjautuva niin siihen tarvitaan aikaa 
suunnitella ja pohtia mitä sulle tarkoittaa itseohjautuvuus, 
että mikä on sun tapa toimia ja miten sä voit katsoa sinne 
tulevaan ja sitä kautta tulee sellanen pystyvyyden ja toimi-
juuden kokemus.” (Asiantuntija 4) 

 
Osallistujat mainitsivat myös, että itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen ei 

nimistään huolimatta tarkoita yksin tekemistä tai yksin jäämistä. Sen sijaan 

siihen kuuluu olennaisena osana avun pyytäminen, jota varten yksilön pitää 

tunnistaa oman osaamisensa rajat: 

 
”Itseohjautuvuus sanana ymmärretään usein väärin niin, 
että ihminen jätetään ihan kokonaan yksin kun eihän se sitä 
tarkota. Jos luotetaan ja annetaan vastuuta niin ei se silti tar-
kota että tarvitsee yksin selvitä. Sen sijaan musta itseohjau-
tuvuuteen kuuluu tosi tärkeenä osana se yhdessä tekeminen. 
Pitää osata pyytää apua kun oma osaaminen loppuu ja toi-
saalta pitää myös tietää keneltä sitä apua voi pyytää.” (Asi-
antuntija 11) 

 
Omien ja organisaation tavoitteiden hahmottaminen 
 
Kaikissa haastatteluissa esille nousi tavoitteet, niiden tekeminen ja niihin si-

toutuminen. Tehokkaan itseohjautuvuuden tunnistettiin olevan mahdotonta 

ilman selkeitä yhdessä luotuja tavoitteita, jotka jokaisen pitää kyetä hahmot-

tamaan: 

 

”Itseohjautuvalla tiimillä täytyy olla yhteinen selkeä tavoite 
ja suunta. Yhteinen ymmärrys siitä mihin ollaan menossa ja 
sen suhde koko yrityksen strategiaan. Jokaisen pitää ym-
märtää yksilönä minkä panoksen omalla ammattitaidollaan 
siihen tuo ja miten se edistää yhteistä päämäärää.” (Asian-
tuntija 6) 
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”Itseohjautuva tiimissä tehdään yhdessä omaa työtä koske-
vat päätökset ja suunnitellaan ja ohjataan tiimin työskente-
lyä itsenäisesti kohti tavoitteita, jotka he ovat itse asetta-
neet.” (Asiantuntija 5) 

 
”Mä uskon siihen, että jos ei mitään mitata niin mitään ei ta-
pahdu. Pitää olla henkilökohtasia tavotteita ja tiimin tavot-
teita, jotka tukee sitä koko organisaation strategiaa. Yksilön 
pitää myös olla kyvykäs ymmärtämään nämä tavotteet ja si-
toutumaan niihin.” (Asiantuntija 11) 
 

 
4.2.3 Vahva johtajuus 
 
Tässä alaluvussa käsitellään itseohjautuvuuteen tarvittavia vahvan johtajuu-

den taitoja. Luku on jaettu edelleen alalukuihin, joissa käsitellään yksityis-

kohtaisesti aineistosta esiin nousseita tarvittavia johtajuuden taitoja ja tue-

taan havaintoja lainauksilla haastatteluista. 

 
Uudenlaiset johtamistaidot 
 
Lähes kaikki haastateltavat olivat yhtämieltä siitä, että itseohjautuvuus ei 

tarkoita sitä, että johtajuus häviäisi organisaatiosta kokonaan. Päinvastoin 

uskottiin, että itseohjautuva organisaatio vaatii entistäkin vahvempaa lähi-

johtamista, mutta lähijohtamisen muoto vain tulee muuttumaan. Tämä tulee 

vaatimaan uusia johtamistaitoja: 

 
”[Itseohjautuva organisaatio] tarvitsee jopa vahvempaa joh-
tamista kuin perinteinen organisaatio, mutta se on erilaista. 
Se on enemmän ohjaavaa, fasilitoivaa ja sen tavoitteena on 
luoda yhteistä visiota, jotta yksilö voi itse miettiä miten pää-
see lopputulokseen.” (Asiantuntija 9) 

 
Myös yrityksen ylätason johdon roolia korostettiin tärkeänä: 
 

”Johdolla on suuri merkitys ja rooli siinä miten johto sanoit-
taa meidän tapaa tehdä ja miten johto asettaa reunaehtoja. 
Se [itseohjautuvuus] lähtee ylhäältä mutta syntyy lopulta ar-
jessa kaikkien tasolla. Jos viesti on ristiriidassa käytännön 



43 
 

tason kanssa niin se ei ainakaan ruoki luottamusta ja avointa 
keskustelua ja sitä kautta itseohjautuvuutta.” (Asiantuntija 
3) 

 
Luottamuksen rakentaminen  
 
Tärkeänä taitona erityisesti lähijohtajien keskuudessa nähtiin luottamuksen 

rakentaminen ja psykologisesti turvallisen ympäristön luonti. Toisaalta nos-

tettiin esiin myös se, että tämä ei ole pelkästään johtajien harteilla, vaan 

myös kaikkien työntekijöiden tarvitsema taito: 

 
”Ilman luottamusta ja ilman psykologisesti turvallista ympä-
ristöä vaikeista asioista keskusteleminen on mahdotonta ja 
sitä tarvitaan että voidaan olla innovatiivisia ja itseohjautu-
via. Luottamuksen rakentaminen nähdään tosi usein lähi-
johtajien vastuulla olevaksi jutuksi mutta oikeastaanhan se 
on ihan jokasen meidän vastuulla, että omalta osaltaan luo-
daan sitä turvallisuuden tunnetta meidän ympärille.” (Asi-
antuntija 9) 
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5 Pohdinta 

Tämä luku vastaa työn tutkimuskysymyksiin luvussa 4 esitettyjen tulosten 

pohjalta. Lisäksi tässä luvussa arvioidaan kriittisesti tämän tutkimuksen luo-

tettavuutta sekä esitetään jatkotutkimusehdotuksia tulevaisuuden tutkimuk-

sia silmällä pitäen. Luvun lopussa kuvataan myös käytännön suosituksia tut-

kittavalle yritykselle perustuen tämän luvun aikaisempaan pohdintaan. 

 
Vastaukset työn tutkimuskysymyksiin esitetään vertailemalla luvussa 4 esi-

tettyjä empiirisen tutkimuksen tuloksia työn alussa esiteltyyn teoreettiseen 

viitekehykseen (luku 2). Tätä työtä ohjanneet tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Millaisia käsityksiä henkilöstöalan yrityksen asiantuntijoilla on itse-

ohjautuvuutta kohtaan? 

2. Millaisia taitoja ja tietoja henkilöstöalan yrityksen asiantuntijat koke-

vat itseohjautuvuuden vaativan? 

 

5.1 Käsitykset itseohjautuvuutta kohtaan 
 

Tiiviinä vastauksena ensimmäiseen tutkimuskysymykseen on, että tutkitta-

van yrityksen asiantuntijat tunnistivat itseohjautuvuudesta sekä hyötyjä että 

haittoja, mutta kaiken kaikkiaan itseohjautuvuuden koettiin olevan oikein 

toteutettuna tehokkuutta ja työhyvinvointia kasvattava tekijä. Yksilötasolla 

puhuttaessa asiantuntijat pitivät itseohjautuvuuden tuomasta vapaudesta, 

vastuusta ja motivaation kasvusta, mutta toisaalta haasteina tunnistettiin 

olevan uupuminen, riittämättömyyden tunne sekä henkilökohtaisten vah-

vuuksien esiinpääsemättömyys. Tiimitasolla puolestaan itseohjautuvuuden 

koettiin kasvattavan tiimin innovatiivisuutta ja tehokkuutta, mahdollistavan 

yhdessä oppimista ja vahvistavan tavoitteisiin sitoutumista. Toisaalta kään-

töpuolen haasteina koettiin itseohjautuvuuden mahdollistama ”vapaamat-

kustajuus” tiimissä, tiimiläisten erilaiset toimintatavat sekä niin sanotusti 

”ei-kenenkään”-tehtävät. 
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Kuten Deci ja Ryan (2000b) esittävät itseohjautuvuuteen liittyvässä tutki-

muksessaan, yksi kolmesta ihmisen psykologisesta perustarpeesta on auto-

nomian tunne. Tässä tutkimuksessa esiin noussut vastuun ja vapauden tunne 

itseohjautuvuudessa tukee erinomaisesti tätä tutkimustulosta. Tutkittavan 

yrityksen työntekijät kokivat saavuttavansa autonomian tunteen nimen-

omaisesti itseohjautuvuuden kautta. Saadessaan olla itseohjautuvia, he koki-

vat, että heihin luotetaan, heille annetaan vastuuta ja he saavat itsenäisesti 

päättää työtavat, joilla pääsevät yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Toisin-

sanoen heillä on vahva autonomian tunne omassa työssään.  

 

Toinen Decin ja Ryanin (2000b) tutkimusta tukeva tulos on yksilön tarve yh-

teisöllisyyteen. Itseohjautuvan tiimin koettiin tässä tutkimuksessa olevan si-

toutuneempia yhdessä asetettuihin tavoitteisiin ja kommunikoivan läpinäky-

vämmin keskenään kuin perinteinen tiimin. Näiden tekijöiden koettiin vah-

vistan tiimin välistä yhteistyötä, avun antoa sekä tiimihenkeä. Vastaavasti 

haasteeksi koettujen tiimiläisten erilaisten työskentely- ja vuorovaikutusta-

pojen tunnistettiin heikentävän tiimin me-henkeä, ja sitä kautta tiimin te-

hokkuutta. Erilaisista työskentelytavoista nousevia haasteita itseohjautu-

vissa tiimeissä on tunnistanut myös Moe, Dingsøyr ja Dybå (2009), joten tä-

mänkin löydöksen voidaan sanoa olevan linjassa aikaisempien tutkimusten 

kanssa. 

 

Edellä mainittu tiimin sitoutuminen yhteisiin tavotteisiin koettiin olevan 

vahvempaa itseohjautuvassa tiimissä kuin niin sanotusti normaalissa tii-

missä. Kiinnostava havainto on, että Moe, Dingsøyr ja Dybå (2009) tunnisti-

vat yhteiseen tavoitteeseen sitoutumisen olevan potentiaalinen haaste itse-

ohjautuvassa tiimissä. He perustelivat havaintoaan sillä, että työntekijät oli-

sivat vähemmän sitoutuneita tiimin tavoitteisiin kuin henkilökohtaisiin ta-

voitteisiin. Toisaalta myös tämän tutkimuksen tuloksissa painottui, että ta-

voitteisiin sitoutuminen on vahvempaa vain, jos tiimin tavoitteet ovat tiimin 

yhdessä luomia. Toisin sanoen asiantuntijat kokivat, että jos tiimin 
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tavoiteasetanta ei vastaa tiimiläisten itsensä toiveita ja ajatuksia, ei tiimin ta-

voitteisiin sitoutuminen ole kovinkaan vahvaa. 

 

Tulosten perusteella itseohjautuvuuden uskottiin kasvattavan työntekijöiden 

motivaatiota, erityisesti sisäistä motivaatiota, sekä parantavan työtyytyväi-

syyttä yksilö- ja tiimitasolla. Lisäksi itseohjautuvien tiimien uskottiin olevan 

huomattavasti tehokkaampia ja innovatiivisempia verrattuna tutkittavan yri-

tyksen nykyisiin tiimeihin. Nämä löydökset vaikuttaa tukevan Robertsin ja 

Fotin (1998) sekä Cohen ja Baileyn (1997) tutkimusten tuloksia. Lisäksi tämä 

tukee Decin ja Ryanin (2008) motivaation erottelua, jossa löydettiin yhteys 

sisäisen motivaation, hyvinvoinnin ja tehokkuuden välillä. Toisaalta sisäisen 

motivaation ja työhyvinvoinnin kasvun lisäksi tutkittavan yrityksen asian-

tuntijat mainitsivat riskin yksilön uupumiseen olevan korkea. Myös Stewart, 

Courtright ja Manz (2019) tunnistivat itseohjautuvuuden haasteeksi yksilön 

rajalliset voimavarat. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella sen huomat-

tiin olevan todellinen riski erityisesti, jos muutos itseohjautuvaan organisaa-

tioon tehdään liian vähäisellä valmistelulla eikä muutoksesta seuraavia odo-

tuksia käydä koko yrityksen tasolla läpi. Odotusten puutosten mainittiin 

myös aiheuttavan helposti riittämättömyyden tunteita. 

 

Tämän tutkimuksen uusi löydös, jota kirjallisuudessa on aikaisemmin käsi-

telty vain vähän itseohjautuvuuden kontekstissa, on ”vapaamatkustajuus”. 

Tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että itseohjautuvien tiimien pelättiin 

mahdollistavan tiiminjäsenten ”vapaamatkustajuus” ja työtehtävistä luista-

minen ilman, että sitä huomattaisiin ajoissa. ”Vapaamatkustajuutta” edistä-

vänä elementtinä koettiin itseohjautuvien tiimien vastuunjaon vaikeus. Itse-

ohjautuvissa tiimeissä todettiin usein olevan työtehtäviä, jotka eivät suoraan 

putoa kenenkään tiimiläisen vastuualueelle, jolloin ne jäävät helposti teke-

mättä.  

 

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa vastausten ensimmäiseen tutkimustulok-

seen tukevan hyvin aikaisempia tutkimuksia, eikä suurempia ristiriitoja 
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voida havaita. Osa tuloksista perustuu asiantuntijoiden ennakkokäsityksiin 

itseohjautuvuudesta, eikä heillä ole omakohtaista kokemusta itseohjautu-

vassa organisaatiossa toimimisesta. Mielenkiintoista on, että myös nämä en-

nakkokäsitykset vastaavat hyvin aikaisempia tutkimustuloksia. Sen sijaan tä-

män tutkimuksen tuloksena tunnistettiin uusi, vähemmän itseohjautuvuu-

den kontekstissa tutkittu itseohjautuvien tiimien ja organisaatioiden haaste: 

”vapaamatkustajuus”. Vaikuttaa siltä, että suhtautuminen itseohjautuvuu-

teen tutkittavassa yrityksessä on pääosin hyvin positiivista ja myönteistä, 

mutta yhtä aikaa asiantuntijat tunnistavat myös malliin liittyvät kirjallisuu-

dessakin tunnistetut todelliset riskit. 

 

5.2 Vaadittavat tiedot ja taidot 
 
Tiivistetty vastaus tutkimuksen toiseen tutkimuskysymykseen on, että yleiset 

työelämätaidot nähtiin hyvin tärkeänä osaamisena itseohjautuvuudesta pu-

huttaessa. Näiden lisäksi nousi esiin oman roolin ja koko organisaation tun-

temisen tärkeys sekä johtamiseen liittyvät taidot. Kirjallisuudessa ei ole suo-

ranaisesti käsitelty konkreettisia itseohjautuvuuden vaatimia taitoja tai tie-

toja, lukuunottamatta Houghtonin ja Neckin (2002) ja Manzin ym. (2016) 

kuvailevaa itsensä johtamisen strategioiden mallia. 

 

Kaikkien tuloksissa mainittujen taitojen todettiin vaikuttavan edellisessä lu-

vussa esitettyyn uupumisen riskiin. Mikäli yksilöltä uupuu tärkeitä itseoh-

jautuvuuden vaatimia taitoja, niin hänellä on kohonnut riski uupumiseen ja 

kuormittumiseen. Toisaalta positiivisena huomiona tuloksista voidaan tul-

kita, että itseohjautuvuuden todettiin olevan taito, jota voidaan opettaa ja oi-

valluttaa toisille, jos yksilön asenne on kohdillaan. Tämä tukee Fraynen ja 

Geringerin (2000) tutkimuksen tuloksia. Toisaalta voidaan myös tulkita, että 

tutkittavien asiantuntijoiden mielestä itseohjautuvuus ei ole kaikille yksi-

löille luontainen tapa toimia, eikä itseohjautuva toimintatapa välttämättä tuo 

kaikkien vahvuuksia esiin. 
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Kuten edellisessä luvussa mainittiin, vastuun ottaminen ja vapaus nähtiin 

erityisen positiivisena puolena itseohjautuvuudessa. Kääntöpuolena se tuo 

mukanaan myös taidon ottaa ja kantaa annettua vastuuta. Jos yksilö on tot-

tunut suorittamaan annetut työtehtävät, joista joku muu kantaa vastuun, 

saattaa yhtäkkinen vastuun ottaminen olla haastavaa.  

 

Muita tuloksista esiin nousseita yleisiä työelämätaitoja, joita itseohjautuvuu-

den todettiin vaativan, ovat oman työn aikataulutus ja priorisointi, oma-

aloitteisuus, vuorovaikutustaidot sekä palautteen vastaanotto ja antaminen. 

Nämä työelämätaidot ovat tärkeitä kaikissa organisaatioissa ja tiimeissä, 

vaikkei kyseessä olisikaan itseohjautuva organisaatio. Itseohjautuvassa ym-

päristössä näiden todettiin kuitenkin olevan välttämättömyys yksilön, tiimin 

ja koko organisaation toimimiseksi. Esimerkiksi palautteen vastaanotto ja 

antaminen voi ennaltaehkäistä työntekijän riittämättömyyden ja osaamatto-

muuden tunteita ja täten edesauttaa yksilön voimavarojen kasvattamista. 

 

Yleisten työelämätaitojen tärkeyden lisäksi tuloksista voidaan havaita myös 

itsetuntemuksen ja -reflektion tärkeys. Itsetuntemus- ja reflektio löytyy kir-

jallisuudesta myös suoraan Houghtonin ja Neckin (2002) itsensä johtamisen 

strategioista. Tämän tutkimuksen empiirisessä osassa kyseinen aihe tuotiin 

kuitenkin arkityöelämän tasolle. Tuntemalla omat vahvuutensa ja kehitys-

kohteensa ja jatkuvasti niitä reflektoimalla työntekijä osaa ja pystyy pyytä-

mään apua sitä tarvitessa. Tämä yhdistyy myös hyvin läheisesti edellä mai-

nittuun palautteen pyytämiseen ja antamiseen. Vahvistamalla työntekijöiden 

taitoja näissä osa-alueissa, voidaan ennaltaehkäistä riski siitä, että työntekijä 

jää itseohjautuvassa organisaatiossa oman onnensa nojaan.  

 

Toisaalta myöskään substanssiosaamista itseohjautuvassa ympäristössä ei 

tulosten perusteella vähätelty. Organisaation syy-seuraussuhteiden ymmär-

täminen ja omien ja koko organisaation tavoitteiden hahmottaminen todet-

tiin olevan välttämättömiä taitoja itseohjautuvuudessa. Tämä tukee myös 

Decin ja Ryanin (2000b) tutkimusta, jossa ihmisen yhdeksi psykologiseksi 
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perustarpeeksi on määritelty kompetenssin tunne. Ilman tunnetta siitä, että 

tekeillä oleva tehtävä on yksilön ja tiimin osaamisalueen sisäpuolella, itseoh-

jautuvuus on lähes mahdotonta. Yksilö tai tiimi ei voi ottaa vastuuta ja tehdä 

päätöksiä operatiivisen työn lomassa, ellei kokonaiskuva päätöksen seurauk-

sista ole selkeä. Tämän taidon ja tiedon kehittämisessä yksilön ja tiimin li-

säksi myös koko organisaatiolla ylempää johtoa myöten on iso vastuu. 

 

Johdolla ja johtamisella on vahva rooli myös itseohjautuvan organisaation 

päivittäisessä työssä. Tuloksissa itseohjautuvan organisaation ei suinkaan 

nähty olevan täysin ilman hierarkiaa, vaan johdon ja lähiesimiesten johtami-

sen tarpeen todettiin vaativan entistäkin vahvempaa, mutta uudenlaista, joh-

tamistyyliä. Stewartin, Courtrightin ja Manzin (2019) ”minä-mutta-et-sinä” 

paradoksin pelättiin toteutuvan tulevaisuudessa.  

 

Kaiken kaikkiaan itseohjautuvuuden ja itsensä johtamisen tunnistettiin vaa-

tivan paljon erilaisia ja eritasoisia taitoja ja tietoja. Lisäksi itseohjautuvuuden 

todettiin olevan opittavissa oleva taito, jonka oppimiseen kuitenkin vaikuttaa 

vahvasti myös yksilön asenne. Voidaan myös tulkita, että itseohjautuvan or-

ganisaation ei nähdä olevan organisaatio ilman hierarkiaa, vaan johdolla on 

iso vastuu itseohjautuvuuteen liittyvien taitojen ja tietojen välittämisessä 

eteenpäin.  

 
5.3 Tutkimuksen kriittinen tarkastelu 
 
Patton (1999) loi mallin, jolla voidaan kriittisesti arvioida kvalitatiivisen tut-

kimuksen luotettavuutta. Mallissa tarkastellaan kolmea osa-aluetta: aineis-

ton keräämiseen ja analysointiin hyödynnetyt menetelmät, tutkijan uskotta-

vuus, pätevyys ja koettu luotettavuus sekä filosofinen uskomus laadullisen 

tutkimuksen pätevyyteen. Tässä luvussa tarkastellaan tämän diplomityön 

luotettavuutta Pattonin (1999) mallin mukaisesti. Lisäksi hyödynnetään Sta-

ken (1995) tapaustutkimuksen yleistettävyyteen esittämää mallia. 
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Analyysin eheys: Kilpailevien selitysten testaaminen 

Aineiston analyysivaiheessa aineistoa koodattiin ja järjesteltiin useampaan 

kertaan. Litteroinnin jälkeen aineistoa koodattiin. Alustavien koodausten jäl-

keen, koodeja käytiin useampaan kertaan läpi ja yhdisteltiin toisiaan vastaa-

via koodeja. Tämän jälkeen koodeja kategorisoitiin ja myöhemmin luotiin 

teemat kategorioiden pohjalta. Kategorisointi vaiheessa testattiin useampia 

erilaisia kategorioita, joista lopulta 26 todettiin olevan tutkimuskysymysten 

kannalta relevantteja. Vaihtoehtoisia selityksiä testattiin siis aineiston ana-

lyysivaiheessa. 

 

Negatiiviset tapaukset 

Patton (1999) tarkoittaa negatiivisilla tapauksilla tuloksia, jotka poikkeavat 

selkeästi muista yhteneväisistä tuloksista. Tämä tutkimus on tapaustutki-

mus, jonka empiria kerättiin haastattelemalla tutkittavan yrityksen asian-

tuntijoita. Jokaisen asiantuntijan mielipiteitä pidettiin tutkimuksen kan-

nalta yhtä relevantteina, joten suoranaisia negatiivisia tapauksia ei voitu tun-

nistaa aineistosta.  

 

Triangulaatio 

Triangulaatiolla tarkoitetaan useamman tutkimusmenetelmän, useamman 

aineiston, useamman tutkijan ja useamman teorian/perspektiivin hyödyntä-

mistä tutkimuksen teossa (Patton, 1999). Näiden hyödyntäminen vähentää 

huomattavasti tutkimusvirheitä (Patton, 1999).  

 

Menetelmätriangulaatio 

Tässä tutkimuksessa aineistonkeruu menetelmänä käytettiin puolistruktu-

roitua haastattelua tutkittavan yrityksen asiantuntijoille. Tutkimusmene-

telmä valittiin, sillä tarkoituksena oli tuottaa syvällinen tapaustutkimus. Ai-

neistonkeruu menetelmiä oli käytössä siis vain yksi.  
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Aineistotriangulaatio 

Tutkimuksessa haastateltiin tutkittavan yrityksen asiantuntijoita jokaisesta 

roolista. Jokaisesta roolista edustettuna oli myös useampi asiantuntija. Toi-

saalta aineistona käytettiin vain haastatteluista saatua aineistoa. Aineistotri-

angulaatiota olisi voitu kasvattaa hyödyntämällä myös esimerkiksi yrityksen 

sisäisiä aineistoja itseohjautuvuuteen liittyen. Näin ollen aineistotriangulaa-

tion voidaan sanoa osittain toteutuneen.  

 

Tutkijatriangulaatio 

Tämän työn aineiston keräsi ja analysoi vain yksi tutkija, minkä johdosta 

työn tuloksissa saattaa olla vaikutuksia tutkijan omista subjektiivisista mie-

lipiteistä työn aihetta kohtaan. Tämän olisi voinut välttää käyttämällä use-

ampaa tutkijaa sekä aineiston keruu että aineiston analyysi vaiheessa. Näin 

olisi saatu objektiivisemmat tulokset. 

 

Teoriatriangulaatio 

Aineistoa analysoitiin abduktiivisesti, joten aineistoa tulkittiin sekä teorioi-

den että aineiston kautta. Teorian kautta analysoitaessa hyödynnettiin use-

ampia teorioita, jotka oli käsitelty työn luvussa 2. Teoriatriangulaation voi-

daan siis sanoa toteutuneen. 

 

Suunnittelun tarkistaminen: Menetelmien ja aineiston pitäminen 

kontekstissa 

Tutkimuksen empiirinen osuus suunniteltiin tutkimuskysymyksiä silmällä 

pitäen. Myös aineistonanalysointi suoritettiin niin, että kategorioiksi ja tee-

moiksi valikoitui tutkimuskysymysten kannalta relevantit asiat. Tutkimuk-

sen menetelmät ja aineisto on siis pyritty pitämään tutkimuksen kannalta re-

levantissa kontekstissa.  

 

Tutkijan uskottavuus ja luotettavuus 

Erityisesti kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijalla itsellään on paljon vaiku-

tusta tutkimuksen tuloksiin ja täysin objektiivinen tarkastelu on mahdotonta 
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(Patton, 1999). Tutkijan taustat, koulutus, kulttuuri ja työkokemus vaikuttaa 

aina siihen, miten aineistoa on kerätty ja analysoitu (Patton, 1999). 

 

Tutkijan koulutus, kokemus ja valmistelu 

Tämä työn tutkijana toimi informaatioverkostojen opiskelija, joka on suorit-

tanut kaikki koulutukseen vaadittavat kurssit. Sivuaineena tutkijalla on psy-

kologia, mikä on varmasti vaikuttanut esimerkiksi haastattelutilanteissa sii-

hen, miten haastatteluita on pidetty. Tutkimuksen tekemisestä tutkijalla on 

kokemusta kandidaatintyön verran, mutta siitä puuttui empiirinen osuus. 

Tämä tutkimus on siis tekijän ensimmäinen empiirinen tutkimus, mikä on 

saattanut vaikuttaa tutkimuksen aineiston keräämisessä ja analysoinnissa. 

Koulutuksen lisäksi tutkija on työskennellyt tutkitussa yrityksessä lähes vuo-

den ennen tutkimuksen aloittamista, joten haastatteluissa esiin noussut sub-

stanssiosaaminen oli tutkijalle jo valmiiksi tuttua. Tämä helpotti aineiston 

ymmärtämistä niiden analysointi vaiheessa. 

 

Tutkija ja tutkimuksen vaikutukset 

Tutkimuksen tekijä on työskennellyt tutkitussa yrityksessä lähes vuoden en-

nen tutkimuksen aloittamista. Tämän myötä osa haastateltavista asiantunti-

joista on ollut tutkijalle tuttuja ja entuudestaan. Tämä on saattanut heijastua 

siihen, mitä haastatteluissa on noussut esille. Osa asiantuntijoista on saatta-

nut ”siloitella” tilannetta tutkijan tuttuuden vuoksi ja toisaalta osa on saatta-

nut puolestaan kokea helpommaksi kertoa luotettavasti omia mielipiteitään. 

 

Tutkimuksen yleistettävyys 

Stake (1995) toteaa, että yksittäisen tapaustutkimuksen tuloksia ei ole tarkoi-

tus yleistää, vaan ne lisätään joukkoon tapauksia, joista voidaan kokonaisuu-

ten tehdä yleistyksiä. Tämä tutkimus on instrumentaalinen tutkimus, joten 

tämän työn tulokset voivat tulevaisuudessa olla osa Staken (1995) mainitse-

maa joukkoa. Työn tuloksia ei sen mukaan voida välttämättä suoraan yleis-

tää, mutta ne toimivat hyvinä suuntaviivoina tulevaisuuden tutkimuksille.  
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Toisaalta tämä tutkimus laajensi itseohjautuvuuden tutkimusta ohjelmisto-

alalta henkilöstöalan puolelle. Alat ovat keskenään hyvin erilaisia, mutta tä-

män tutkimuksen tulokset seurasivat silti hyvin vahvasti aikasempienkin tut-

kimusten tuloksia. Ottaen tämän huomioon, voitaisiin tulkita, että tässä tut-

kimuksessa esimerkiksi uutena noussut ”vapaamatkustajuus” saattaisi tie-

tyissä tilanteissa olla yleistettävissä myös muihin tapauksiin. Toki tämän ky-

seisen haasteen voidaan tulkita olevan myös toimialakohtainen haaste, sillä 

se ei aikaisemmissa tutkimuksissa ole noussut esille. Näin ollen se olisi yleis-

tettävissä nimenomaan henkilöstöalalla. 

 

5.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Itseohjautuvuus on hyvin kompleksi kokonaisuus, jota voidaan tarkastella 

useista eri näkökulmista. Perinteisesti aihetta on lähestetty motivaation 

kautta, mutta tämä työ toi uutta näkökulmaa tarkastelemalla itseohjautu-

vuutta siihen liittyvien tietojen ja taitojen kautta. Lisäksi tarkastelussa oli it-

seohjautuvuuteen liittyvät käsitykset, joita ei aikaisemmissa tutkimuksissa 

ole tutkittu. 

 

Tutkimuksen tuloksissa sivuttiin johtajuuden taitoja itseohjautuvassa orga-

nisaatiossa, mutta tässä työssä aiheeseen ei paneuduttu tarkemmin. Tulevai-

suuden tutkimuksissa voitaisiin tarkastella itseohjautuvien tiimien ja orga-

nisaatioiden johtamista nimenomaan johtajien ja esimiesten osaamisen 

kautta. Lisäksi tässä tutkimuksessa tunnistettiin uhka ”vapaamatkustajuu-

teen” itseohjautuvissa tiimeissä. Aihetta ei ole kirjallisuudessa vielä käsitelty 

sen enempää, joten tämäkin on potentiaalinen jatkotutkimuksen aihe. 

 

Kuten luvussa 5.1.2 todettiin, itseohjautuvuuteen liittyviä taitoja ja tietoja ei 

konkreettisella tasolla ole tutkittu kirjallisuudessa. Aiheesta löytyy paljon 

esimerkiksi yritystason blogitekstejä, mutta itseohjautuvuuteen liittyvä osaa-

minen on tieteellisessä tutkimuksessa jäänyt vähemmälle. Paneutumalla ai-

heeseen tarkemmin, voitaisiin tulevaisuudessa mahdollisesti tunnistaa 
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itseohjautuvuuteen tarvittavaa konkreettista osaamista ja kehittää sitä itse-

ohjautuvien organisaatioiden työntekijöissä.  

 

5.5 Käytännön suositukset 

Tässä työssä onnistuttiin identifioimaan tutkittavan yrityksen työntekijöiden 

käsityksiä itseohjautuvuudesta. Lisäksi onnistuttiin nimeämään tietoja ja tai-

toja, joita tutkittavan yrityksen työntekijät kokevat itseohjautuvuuden vaati-

van. Käytännön hyötynä voidaan esittää suosituksia tutkittavalle yritykselle, 

jotka potentiaalisesti auttavat muutosmatkalla kohti itseohjautuvampaa or-

ganisaatiota. Toisaalta, kuten luvussa 5.3 todettiin, tämän tutkimuksen tu-

lokset seurasivat hyvin vahvasti aikaisempien tutkimusten tuloksia. Näin ol-

len alla olevat käytännön suositukset ovat erittäin todennäköisesti sovellet-

tavissa myös muihin vastaavassa tilanteessa oleviin yrityksiin. 

 

Yhteinen tavoiteasetanta ylemmältä johdolta siitä, mitä tutkitta-

van yrityksen itseohjautuvuus tarkoittaa 

Ensimmäisenä askeleena kohti itseohjautuvampaa organisaatiota olisi tär-

keä käydä läpi yhteinen tavoite matkalle. Epävarmuuden tunteiden itseoh-

jautuvassa organisaatiossa koettiin nousevan nimenomaan tietämättömyy-

destä ja siitä, että itseohjautuvuus tarkoittaa jokaiselle työntekijälle eri asiaa. 

Johdon olisi viestinnällisesti tärkeä kertoa ja kuvailla, miltä itseohjautuva or-

ganisaatio juuri tässä tietyssä yrityksessä tarkoittaa: miten työnkuvat ja työ-

tavat tulevat muuttumaan nykyisestä sekä mitä työntekijöiltä odotetaan käy-

tettäessä sanaa ”itseohjautuvuus”. Tämä ennaltaehkäisee myös työn tulok-

sissa esiin noussutta riittämättömyyden tunnetta: kun työntekijä tietää mitä 

häneltä odotetaan, hänen on helppo reflektoida omaa tekemistään tavoittei-

siin. 

 

Esimieskäytäntöjen läpikäynti yhdessä 

Tutkimuksen tulosten valossa esimieskäytäntöjen läpikäynti yhdessä koko 

organisaation kanssa vaikuttaisi olevan hyödyllistä. Epävarmuuden ja haital-

lisen mikromanagerauksen ennaltaehkäisemiseksi, jokaisen esimiehen tulisi 
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tietää, mitä heiltä odotetaan ja miten he voivat muuttaa omaa johtamistaan 

niin, että se vastaa organisaation johdolta tulleisiin tavoitteisiin. Tärkeää 

olisi myös, ettei esimiehiä jätetä asian kanssa yksin, vaan myös heillä olisi 

tukea ja vertaistukea ympärillä aiheeseen liittyen.  

 

Yhteinen tavoiteasetanta tiimitasolla arkityöstä 

Itseohjatuvien tiimien todettiin olevan innovatiivisempia, tehokkaampia ja 

sitoutuneempia kuin normaalien tiimien. Toisaalta sitoutuneisuuteen liit-

tyen kommentoitiin, että tiimin tulee ehdottomasti itse asettaa omat tavoit-

teensa. Tulevaisuudessa olisi siis tärkeä osallistaa kaikkia tiimin jäseniä ta-

voitteita asetettaessa ja varmistaa, että jokainen pääsee vaikuttamaan tavoit-

teisiin. Näin ennaltaehkäistään myös huolenaiheina ollutta ”vapaamatkusta-

juutta”. 

 

Palautteen antaminen, pyytäminen ja reflektointi 

Työn tuloksissa nousi huoli uupumiseen ja riittämättömyyden tunteisiin. It-

seohjautuvassa organisaatiossa uupumisen ja riittämättömyyden tunne 

kumpuaa usein siitä, että tekemistä on liikaa ja tavoitteet ovat epäselvät. 

Näitä voidaan ennaltaehkäistä aktiivisella palautekulttuurilla, jossa jokainen 

työntekijä saa pyytää ja antaa aktiivisesti palautetta omasta ja muiden teke-

misestä. Tämän helpottamiseksi voitaisiin ottaa käyttöön esimerkiksi digi-

taalinen palauteohjelma, jonka avulla palautteen pyytäminen ja antaminen 

helpottuisi.  

 

Toisaalta pelkkä palautteen saaminen ei riitä, vaan yksilöillä ja tiimeillä pitää 

olla aikaa myös reflektoida omaa tekemistään. Käytännössä reflektointia voi-

daan hoitaa pitämällä esimerkiksi tiimin sisäisiä retroja, joissa käydään läpi 

mitä tiimi on tehnyt tarkastellulla aikavälillä, miten tekeminen suhteutuu 

asetettuihin tavoitteisiin ja mitkä asiat vaativat vielä tekemistä ja harjoitte-

lua. Edellisestä retrosta nousseihin asioihin on tärkeä palata seuraavassa ret-

rossa ja huomata, mitkä asiat ovat taas menneet edellisestä kerrasta eteen-

päin.  
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Tiimien sisäinen läpinäkyvyys ja avoimuus 

Itseohjautuvien tiimien edellytyksenä nähtiin tiimin sisäinen läpinäkyvyys ja 

avoin dialogi. Toisin sanoen jokaisen tiimiläisen pitäisi tietää mitä muut tii-

miläiset milloinkin tekevät ja dialogin pitäisi tiimin sisällä olla mahdollisim-

man avointa. Läpinäkyvyyttä voidaan käytännössä edistää avaamalla kalen-

terit avoimiksi niin, että myös kalenterimerkinnän otsikko näkyy koko orga-

nisaatiolle tai tiimille. Myös jonkinlainen työkalu suoritettavien tehtävien 

hallintaa esimerkiksi kanban-tyyppisesti voisi olla varteenotettava vaihto-

ehto. Näin voitaisiin välttää tässäkin työssä haasteeksi nostettuja ”ei-kenen-

kään-vastuulla”-olevia työtehtäviä. 

 

Itseohjautuvuuteen huomion kiinnittäminen jo rekrytointivai-

heessa 

Kuten tässä tutkimuksessa kävi ilmi, itseohjautuvuutta voidaan opettaa ja oi-

valluttaa, mikäli yksilöllä on positiivinen asenne aihetta kohtaan. Uusia rek-

rytointeja tehdessä, olisi kuitenkin tärkeä kiinnittää huomiota aiheeseen. 

Osa ihmisistä pitää siitä, että työtehtävät ovat suoraan ylempää annettuja, ja 

yksilön vastuulle jää vain rutiininomainen tehtävien suorittaminen. Olisi siis 

tärkeää jo rekrytointivaiheessa mainita kandidaatille itseohjautuvasta työ-

kulttuurista, jotta saavutettaisiin puolin ja toisin mahdollisimman korkea 

työhyvinvointi ja -viihtyvyys. 
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A. Haastattelukysymykset 
 
TAUSTA + INTRO 
 

- Voidaanko haastattelu nauhoittaa? 
 

- Tämä tutkimus tutkii itseohjautuvuuteen ja itseohjautuvuuden kyvyk-
kyyksiin liittyviä käsityksiä ja ennakkokäsityksiä. 

 
- Tästä haastattelusta kerättävä data tullaan käsittelemään täysin ano-

nyymina ja sitä käytetään vain tutkimus käyttöön. 
 

- Koulutus 
 

- Työkokemus vuosissa yhteensä 
 

- Kuinka pitkään olet työskennellyt yrityksessä ja mikä/mitkä ovat ol-
leet roolisi tuona aikana? 

 

ITSEOHJAUTUVUUS KÄSITTEENÄ 
 

- Mitä on sinun mielestäsi ”itseohjautuvuus”? 
 

- Mitä on sinun mielestäsi ”itseohjautuva tiimi”? 
 

- Entä ”itseohjautuva organisaatio”? 
 
 esitä määritelmä 

 

ITSEOHJAUTUVUUS KÄYTÄNNÖSSÄ 
 

- Millaisi itseohjautuvia työtapoja sinulla on ollut käytössä? 
 

- Millaisia hyötyjä näet itseohjautuvuudesta yksilötasolla? 
  

- Millaisia hyötyjä näet itseohjautuvuudesta tiimitasolla? 
 

- Millaisia haasteita näet itseohjautuvuudessa yksilötasolla?  
 

- Millaisia haasteita näet itseohjautuvuudessa tiimitasolla? 
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- Millaisena näet itseohjautuvassa organisaatiossa toimimisen omassa 
roolissasi eroavan nykyisistä käytännöistä? 
 

- Mitä tietoja tai taitoja koet tarvitsevasi, jotta pystyt itse tai tiimisi pys-
tyy olemaan itseohjautuva? 

 
 
 
 


